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 : ایمونوشیمی  1کد درس 

 . ؽٌبخت ٍ کبر ثب دعتگبّب,ایوًََلَصی ػوَهی ٍ رٍعْبی آسهبیؾگبّی ,ثیَؽیوی ػوَهی پیشنیاس : 

 آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب رٍؽْبی هَرد اعتفبدُ در ایوًََؽیوی ٍ کبرثزد تحقیقبتی ٍ ثبلیٌی آًْب .هدف کلی درس : 

 

 : سزفصل درس 

 تخلیـ ٍ تغلیظ پزٍتئیي ّب  ,جغتجَ اًذاسُ گیزی  -1

 ؽٌبعبیی ٍ تؼییي خقَفیبت آًتی ثبدی ) آًتی ثبدیْبی پلی کلًَبل ٍ هًََکلًَبل ( ,تَلیذ  -2

 اعتفبدّبس پپتیذّب ثزای تَلیذ آًتی ثبدی ّب -3

 (  IgG ,IgM, IgAخبؿ عبسی ایوًََگلَثَلیي ّب ) -4

 ( Tٍ  Bایشٍلِ ٍ جذاعبسی لٌفَعیت ّب ) لٌفَعیت ّبی  -5

  Radio Labellig تکٌیک ّبی -6

 تکٌیکْبی پزعپیتبعیَى در آگبر ٍ آگبرس ) ایوًََ دیفَسیَى  ٍ ایوًََ الکتزٍفزس ( -7

 آًشین ّب ٍ ثیَتیي ,اتقبل آًتی ثبدیْب ثِ فلَرٍکشٍهْب  -8

 االیشا ( ,ایوًََاعی ) رادیَ ایوًََاط  -9

 کبرثزدّبی آًتی ثبدی هًََکلًَبل در تؾخیـ ٍ درهبى  -11

 

 درپبیبى تزم ثقَرت کتجی .شیوه ارسیابی دانشجو : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  هماتولوژی  2کدر درس 

 

 چگًَگی تَلیذ علَلْبی خًَی ٍ فبکتَرّبی هَثز ثز آى .,عیغتن اًؼقبد خَى ,آؽٌبیی ثب تزکیجبت ٍ علَلْبی خًَی هدف کلی درس :

 

 سزفصل درس : 

 ّوبتَپَیشط ٍ فبکتَرّبی رؽذ ّوبتَپَیتیک  -1

 خَى هحیطی ٍ خَى هغش اعتخَاى   -2

 گلجَلْبی قزهش ٍ اختالالت آًْب  -3

 گلجَلْبی عفیذ ٍ اختالالت آًْب  -4

 ّوَاعتبسیظ   -5

 ثزرعی آسهبیؾگبّی اختالالت پالکتی  -6

 فبکتَرّبی اًؼقبدی ٍ عبختوبى آًْب  -7

 اختالالت اًؼقبدی  -8

 

 در پبیبى تزم ثقَرت هکتَة .شیوه ارسیابی دانشجو : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : روش تحقیق  3کدر درس 

آًبلیش ,: آؽٌبیی ثب رٍؽْبی هختلف تحقیق ٍ پضٍّؼ در سهیٌِ ّبی ثبلیٌی ٍ آسهبیؾگبّی ٍ چگًَگی طزاحی یک پزٍصُ تحقیقی هدف کلی درس 

 دادُ ّب ٍ ارائِ ًتبیج.

  

 سزفصل درس : 

 سهیٌِ ّبی تحقیق در ثیَؽیوی + ػٌَاى تحقیق . -1

2- Biobiolography 

 ثیبى هغئلِ  -3

 ذاف ٍ فزضیبت اّ -4

5- Material &Methods  

 هتغییزّب  -6

 Epidemiological  Research–اًَاع تحقیق  -7

 Cross-sectional ,Case Control & Experimevtal–اًَاع تحقیق  -8

  Clinical Trial & Cohort–اًَاع تحقیق  -9

 Errors –Specificity , Sensitivityهقبیغِ رٍؽْبی آسهبیؾگبّی  -11

  PPV, NPV , Precision , Accuracyهقبیغِ رٍؽْبی آسهبیؾگبّی  -11

 Roc Curve , UCRهقبیغِ رٍؽْبی  اسهبیؾبّی  -12

13- Bias  یب تَرػ 

14- Sampling  

 رٍؽْبی آهبری السم ثزای ثزرعی ًتبیج  -15

 ثحث ٍتفغیز ًتبیج + خالفِ ًَیغی  -16

 رفزاًظ ًَیغی + جوغ ثٌذی هٌبثغ هبلی طزح  -17

 دفبع اس پزٍپَسال   -18

 

  کتت ٍ هقبالت هؼتجز رٍس اصلی درس : هنابع

 

 طزاحی یک طزح تحقیقبتی در طَل طزح تزم ٍ ارائِ آى ثِ هذرعیي . شیوه ارسیابی دانشجو :

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : بیوشیمی تغذیه  4کد درس 

 

 ثیَؽیوی ػوَهی پیشنیاس  : 

 

ؽزایط هختلف  فیشیَلَصیکی ٍ ثیوبریْب  ,آؽٌبیی ثب هتبثَلیغن هَاد غذایی ٍ ًیبس ثذى ثِ تزکیجبت هختلف هَجَد در غذا در عالهتی هدف کلی درس : 

. 

 

 سزفصل درس : 

 ًیبس اًغبى ثِ هَاد غذایی -1

 افَل کبلزیوتزی در تغذیِ اًغبى  -2

 تغذیِ تجزثی ٍ پضٍّؾْبی ػلوی در تغذیِ اًغبى  -3

 ا خَردى ثز هتبثَلیغن اًذاهْبی هختلف ثذى تبثیز غذ -4

 تبثیز گزعٌگی ٍ طَل گزعٌگی ثز هتبثَلیغن اًذام ّبی هختلف ثذى  -5

 (   fasting – feeding) ّوبٌّگی کتبثَلیغن ثیي اًذاهْبی هختلف ثِ ٌّگبم عیزی ٍ گزعٌگی  -6

 هقبیغِ ّوبٌّگی هتبثَیغن ثِ ٌّگبم ٍرسػ ثب ٍضؼیت عیزی ٍ گزعٌگی  -7

 هقبیغِ ّوبٌّگی هتبثَلیغن ثیي اًذاهْبی  هختلف ثذى ثِ ٌّگبم ثزس ثیوبریْب هختلف ثب ٍضؼیت عیزی ٍ گزعٌگی -8

 هقبیغِ ّوبٌّگی هتبثَلیغن ثیي اًذاهْبی هختلف ثذى ثِ ٌّگبم ثبرداری ٍ ؽیزدّی ثب ٍضؼیت عیزی ٍ گزعٌگی -9

 ثیوبریْبی ًبؽی اس عَء تغذیِ -11

 

 ت هؼتجز ثزٍس کتبة ٍ هقبال هنابع :

 

 

 اس طزیق آسهَى کتجی پبیبى تزم . شیو ارسیابی دانشجو :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سیتوشیمی   : 5 کد درس 

 

 ثیَؽیوی ػوَهی ٍ رٍؽْبی آسهبیؾگبّی ٍ ؽٌبخت ٍ کبر ثب دعتگبُ ّب .پیشنیاس : 

 

رًگ آهیشی ایوًََؽیوی آًْب ٍ جغتجَی تزکیجبت اختقبفی در ثبفتْب  ,آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب رٍؽْبی هختلف جذا کزدى ثبفتْب هدف کلی درس : 

 جْت کبرثزی تحقیقبتی ٍ ثبلیٌی .

 

 

 سزفصل درس : 

 ایشٍلِ کزدى ٍ ًْذاری ثبفت ّب  -1

 فیکظ کزدى ٍ تْیِ ثزؽْبی ثبفتی  -2

 رٍؽْبی هختلف ّوَصى کزدى ثبفت ّب  -3

 جذاکزدى  فزاکغیًَْبی هختلف ثبفتی ٍ علَلی  -4

 اًذاسُ گیزی آًشین ّب در اکغتزای ثبفت  -5

 جغتجَی رادیکبلْبی آساد در اکغتزای ثبفت  -6

 رًگ اهیشی ّبی ایوًََ ّیغتَؽیوی  -7

 تکٌیک ّبی ایوًََ فلَرعبًظ  -8

 تٌیک ّبی اتقبل آًشیوی ثزای ایوًََ عیتَؽیوی  -9

 ثزای جغتجَ آپَپتَس  TUNELرًگ آهیشی  -11

 فلَعیتَهتزی ٍ کبرثزد ثبلیٌی آى  -11

 

 

 . کتبة ٍ هقبالت هؼتجز رٍس اصلی درس : هنابع

 

 

 

 .طزیق آسهَى کتجی پبیبى تزمی دانشجو :  شیوه ارسیاب

 

 

 

 

 

 



 

 

 بیوشیمی غشاء و انتقال   :  6کد درس  

 

 

 فیشیَلَصی ػوَهی ٍ ثیَؽیوی ػوَهی پیشنیاس : 

 

 

 ّبی اًتقبل هَاد اس ٍرای غؾبء علَلی .آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب عبختوبى کلی غؾبء علَلی ٍ درک هکبًیشم هدف کلی درس : 

 

 

 سزفصل درس :

 عبختوبى لیپیذی غؾبء -1

 پزٍتئیي ّبی غؾبء ٍ ًقؼ آًْب  -2

 کزثَّیذراتْبی غؾبء ٍ ػولکزد آًْب  -3

 پزٍتئیي ّبی اًتقبل دٌّذُ ٍ ٍظبیف آًْب در غؾبء علَلی  -4

 اًتقبل فؼبل ٍ غیز فؼبل  -5

 +K+  -  Naپوپ  -6

 +Caپوپ   -7

 غیل غؾبء کبًبلْبی  یًَی ٍ پتبً -8

 کبًبلْبی یًَی ٍ اًتقبل پیبم در علَلْبی ػقجی  -9

 اًذٍعیتَس -11

 اگشٍعیتَس -11

 پجٌَعیتَس -12

 فبگَعیتَس  -13

 

 

 

 آسهَى پبیبى تزم ثقَرت هکتَة شیوه ارسیابی دانشجو :

 

 

 

 

 

 



 

 

 : مکانیسم مولکولی بیماریها  7کد درس  

 

 ثیَؽیوی ػوَهی پیشنیاس : 

 

 تغییزات ایجبد ؽذُ در علَلْب ٍ هَلکَلْبی ثیَؽیویبیی ٍ ًقؼ آًْب در ثزٍس ٍ پیؾزفت ثیوبری .آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب هدف کلی درس : 

 

 

 

 سزفصل درس :

 هقذهِ  -1

 ثیَلَصی ٍ پبتَثیَلَصی عزطبى  -2

 عیگٌبل تزاًظ داکؾي در ثیوبری ّب -3

 اعبط هَلکَلی ٍ علَلی ثیوبریْبی ًَرٍدصًزاتیَ  -4

 هکبًیغن هَلکَلی آًضیَرصًشیظ  -5

 د صى ّبی پبعخ دٌّذُ ثِ اعتزط اکغیذاتیَ ٍ آًشین ّبی آًتی اکغیذاًت تٌظین ػولکز -6

 ًقؼ فبکتَر ّبی رؽذ ٍ عیتَکیي ّب غذد ٍ اختالالت آى  -7

 هکبًیغن هَلکَلی ثیوبری ّبی غذد ٍ اختالالت اى  -8

 عیغتن ریَی ٍ ثیوبری ّبی هزثَطِ  -9

 ّبی ثذخین  آًبلیش ثیبى صى در عزطبى -11

 هکبًیغن هَلکَلی آپَپتَسیظ  -11

 ػزٍقی  –اعبط هَلکَلی آتزٍاعکلزٍسیظ ٍ ثیوبری ّبی قلجی  -12

 اعبط هَلکَلی ثیوبری ّبی سًبى  -13

 ثیَلَصی علَلی ٍ هَلکَلی عیغتن اعتخَاًی  -14

 

 

 

 Lehninger Priniciles of  BIOCHEMISTRY هنابع اصلی درس : 

 

 

  آسهَى پبیبى تزم ثقَرت کتجی شیوه ارسیابی دانشجو : 

 

 



 

 

 : بیوانفورماتیک  8کد درس 

 

 ثیَؽیوی ػوَهی پیشنیاس : 

 

اطالػبتی اختقبفی آؽٌبیی ثب ثبًک ّبی اطالػبتی تَای صًْب ٍ پزٍتئیي ّب ٍ ًیش ثبًکْبی ,آؽٌبیی ثب افَل ٍ هفبّین ثیَاًفَرهبتیک هدف کلی درس : 

 ٍ پزٍتئیي . DNAًوبیؼ دٍ ثؼذی ٍ عِ ثؼذی تَالی ّبی ,ایوزّب طزاحی پز,آؽٌبیی ثب ًزم افشار ّبی ثیَاًفَرهبتیک جْت آًبلیش تَالی ّب ,

 

 سزفصل درس : 

 هجبًی ثیَاًفَرهبتیک -1

 کلیبت ثبًکْبی اطالػبتی  -2

 ّوزدیفی -3

 ؽٌبعبیی تؾبثِ تَالی ّبٍ جغتجَی ثبًکْبی اطالػبتی تَالی ّب  -4

 ّوزدیفی چٌذگبًِ -5

 آًبلیش تَالی ّب  -6

 حی پزایوزّب طزا -7

 ثیَاًفَرهبتیک عبختوبًی -8

 DNAآًبلیش ٍ ثزرعی عِ ثؼذی عبختوبى پزٍتئیي ّب ٍ -9

 

 هٌبثغ ٍ هقبالت هؼتجز ٍثِ رٍس در ّزیک اس عزفقل ّبی ارائِ ؽذُ هنابع اصلی درس : 

 

 

 اسهَى پبیبیي تزم ثقَرت کتجی شیوه ارسیابی دانشجو : 

 



 : آمار کاربزدی  9کد درس 

 اًؾجَیبى ثب رٍؽْبی ًغجتب پیؾزفتِ آهبری کِ در تحقیقبت کوی اس آًْب اعتفبدُ هی ؽَد .آؽٌبیی د هدف کلی درس :

 

 سزفصل درس : 

 آهار حیاتی –الف 

 آًبلیش ٍاریبًظ یکطزفِ ) گزٍُ ثٌذی ًغجت ثِ یک ففت (-1

 ًوًَِ ّبی هغتقل ٍ آسهبیؾبت کبهال تقبدفی - 

 آسهَى تقبدفی هیبًگیي جبهؼِ ّب  - 

 هقبیغِ عبدُ ٍ چٌذگبًِ  -

 ٍاریبًظ دٍطزفِ ) گزٍُ ثٌذی ًغجت ثِ یک ففت (  آًبلیش-2

 گزٍُ ثٌذی ًغجت ثِ دٍ ففت ثذٍى تکزار ) ثلَکْبی کبهال تقبدفی (  -

 گزٍُ ثٌذی ًغجت ثِ دٍ ففت تکزار ) آسهبیؾبت فبکتَریل (  -

 آًبلیش ّوجغتگی ٍ رگزعیَى  -3

 هفَْم ّوجغتگی ثیي دٍ ففت -

 ّوجغتگی خطی  -

 رگزعیَى خطی -

 کبرثزد هتذاٍل آسهَى  -4

 آسهَى تطبثق ًوًَِ ثب تَسیغ ًظزی -

 آسهَى ّوگٌی در جذاٍل تَافقی  -

 آسهَى هغتقل ثَدى دٍ ففت در جذاٍل افقی  -

 آسهَى دقیق فیؾز -

 آسهَى هک ًیوبر  -

 آسهًَخبی عبدُ ٍ آسهَى آًْب  -5

 اعتبًذارد کزدى ؽبخقْب ٍ آسهَى آًْب  -6



7- Adjusting  ثکبرگیزی آى ٍ 

 

 

 

 


