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ساعت عملی)68- ساعت نظري17(براي یک دوره درس کامل،
میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:

باکتري شناسی-دکتراحصیلی:تيرشتهو مقطع 
واحد 2نظريواحد 1د:نوع واح3تعداد واحد:بیوشیمی کاربردينام درس: 

-یش نیاز:پعملی  
گروه میکروبشناسیمکان برگزاري:12-10چهارشنبهز زمان برگزاري کالس: رو

دکتر معصومه توکلی یرکیمسئول درس:نفر4تعداد دانشجویان:
دکتر مریم جزایري، دکتر محمد دکتر معصومه توکلی یرکی،دکتر الهام بحرینی،مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر میترا نوربخش، دکتر محمد نجفی.ي پاك ، دکتر سودابه فالح،شعبانی، دکتر غالمرضا طاهر
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

بیوشیمی علم مطالعه ماهیت موجودات زنده و فرایند هاي حیاتی در سطح مولکولی است کـه علـم بیوشـیمی بـراي     
شنایی دانشجویان با روش هاي رسیدن به هدف خود نیاز به تجهیزات و روش هاي مختلفی دارد. این درس با هدف آ

آزمایشگاهی رایج، معرفی روش ها و ابزارهاي مدرن تشخیصی و شناساندن محتوي و کاربرد روش هاي فوق طراحـی  
شده است. درس روش هاي آزمایشگاهی شناخت و کار با دستگاهها جزء دروس اجباري دوره کارشناسی ارشد رشته 

واحد عملی) ارایه می گردد و  پیش نیـاز ایـن   1واحد نظري+1حدي ( وا2بیوشیمی بالینی است که بصورت درس 
درس، گذراندن درس بیوشیمی عمومی می باشد. مباحث جلسـات ایـن درس بـه گونـه اي تنظـیم شـده اسـت کـه         
دانشجویان قبل از ورود به آزمایشگاه و شروع پایان نامه بطور اجمالی و در صورت امکان بصورت عملی تکنیک هـاي  

ز و مورد نیاز کار در آزمایشگاه را فرا گیرند.  در این دوره تالش خواهد شد که در ابتدا با مفاهیم هـر تکنیـک و   به رو
اصول آن آشنا شده و در طول درس کاربرد آن را فرا بگیرند.  

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
کنتـرل کیفـی در آزمایشـگاه و    آموزش تکنیک هاي عمومی آزمایشگاهی، چگونگی جمع آوري نمونه هاي آزمایشی، 

آنها.  آشنایی با تکنیک هاي نوین در آزمایشگاه بالینی و کاربرد بالینی 

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
آشنایی با اسپکتروفتومتر  و کاربد آن در آزمایشگاه بیوشیمی -1
آشنایی با تکنیک هاي الکتروفورز افقی و کاربرد آنها -2
آشنایی با تکنیک هاي الکتروفورز عمودي (بالتینگ) و کاربرد آنها -3
آشنایی با تکنیک فلوسایتومتري و کاربرد آن -4
) و کاربرد آنها PCR, Real-Time PCRآشنایی با تکنیک هاي بررسی ژن ( -5
آشنایی با تکینیک هاي کروماتوگرافی و کاربرد آنها -6
ات بیوشیمیایی و محاسبDNAآشنایی با روش هاي استخراج -7
آشنایی با تکنیک هاي االیزا و رادیوایمونواسی و کاربرد آنها -8
آشنایی با اصول و  پروتوکل کلونینگ وکاربرد آن-9

و کاربرد آنNO Analyzerآشنایی با تکنیک -10
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و کاربرد آنMicroarrayآشنایی با تکنیک -11

:رئوس درس عملی

ها توضیح داده می شود در درس عملی طرز کار و گزاردن هاي که در درس نظري اصول و مکانیسم عملی آنتمام دستگاه
با دستگاه تمرین نموده و نمونه مجهول را خود اندازه گیري می انمونه توسط کارشناس توضیح داده می شود و دانشجو شخص

.نماید

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخدهسخنرانی برنامه ریزي شسخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
----------------- (لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
داده شده کوشا باشد. از دیگر دانشجو می بایست حضور فعال در کالس و مباحث پیش آمده داشته باشد و نسبت به تکالیف

وظایف دانشجویان، آمادگی قبلی دانشجو براي مباحث ذکرشده براساس سرفصل دروس، جستجو و تحقیق در مورد مباحث 
ارائه شده براساس تشخیص مدرس و ارائه سخنرانی مازاد بر سرفصل درس مربوطه می باشد. 

وسایل کمک آموزشی:  
وژکتور اسالیدپرخته و گچتوایت برد

---- ---------- ببرید)لطفاً نام(سایر موارد
(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد50آزمون پایان ترمدرصد نمره25آزمون میان ترم 

نمرهدرصد15شرکت فعال در کالس نمرهدرصد10انجام تکالیف 
--------- -ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

درس عملی در هر جلسه از کارهاي مربوطه نمونه .درس نظري به صورت امتحان میان ترم و آخر ترم ارزشیابی می گردد
.درس عملی محسوب می گرددهرنمشود و مجموع نمرات جلسات برابر به دانشجویان داده میهولمج

نوع آزمون
غلط- صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

----------- (لطفا نام ببرید)سایر موارد

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

چاپی
1. Clinical diagnosis and management by laboratory methods Todd. Sanford.

Davidson. John Bernard Henry MD. last edition
2. Tietz text book of Clinical biochemistry carl A. Burtis, Edward R. Shwood

Saunders, last edition.
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منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی

ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر فالحاسپکتروفتومتر1

دکتر فالحالکتروفورز و انواع آن2
دکتر طاهري، روش هاي محاسباتی و کنترل کیفیDNAاستخراج 3
دکتر نوربخشانواع بالتینگ4
دکتر توکلیروش هاي رادیو ایمنواسی و االیزا5

دکتر توکلیفلوسایتومتري6
7PCRدکتر نجفی
8Real-time PCRدکتر نجفی
دکتر بحرینیصیتخليروشهاانواع کروماتوگرافی و 9
دکتر توکلیکلونینگ10
11NO Analyzerدکتر شعبانی
12Microarrayدکتر جزایري


