
 

 دانشکده
 97-96 دومنیمسال  ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 09کد درس:                      مهندسی ژنتیک نظری عنوان درس :
 ارشد بیوتکنولوژی پزشکی کارشناسی دانشجویان مخاطبان:

جلسه،  4عادل مواحد  2واحد از  46/0نظری؛ سهم دکتر یداله بهرامی واحد 2 :تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(

 1د معادل واح 2از  12/0 دکتر بیژن سلیمانیسهم جلسه،  4واحد معادل  2واحد از  46/0م دکتر بهمن اکبری سه

واحد  2ز ا 46/0 دکتر سارا محمدزادهسهم ، جلسه 1واحد معادل  2واحد از  12/0 دکتر خیراله یاریسهم ، جلسه

 جلسه، 3واحد معادل  2از  36/0یسیدکتر کمال و ،جلسه 4معادل 
 30/13-30/15شنبه هر هفته ساعت   :زمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(

دکتر ی، راله یاردکتر سارا محمدزاده ، دکتر خیدکتر کمال ویسی، ، دکتر یداله بهرامی، دکتر بهمن اکبری :ینمدرس

 بیژن سلیمانی
 نفر 6 تعداد دانشجویان:                                          ندارد درس و پیش نیاز:

 8-10ها ، چهارشنبه10-2شنبه ها یک :پاسخگویی به سواالت فراگیرجهت  حضور در دفترساعت 

 کی.: کرمانشاه: سرخه لیژه: دانشکده پزشکی: گروه بیوتکنولوژی پزش ایمیل مدرسینو آدرس دفتر 

         132داخلی  08334274619: تلفن دفتر

kums.ac.ir@yadollah.bahrami 

sara3ms@yahoo.com 

bahman.akbari@kums.ac.ir 

 

 
 شود.درس برای اولین بار توسط این اساتید تدریس مینکته: این 

 

 نی علم مهندسی ژنتیکآشنایی دانشجو با مباهدف کلی درس :
 

 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا
 RNAو  DNA و الکتروفورز ، استخراجکلیات کار با اسیدهای نوکلئیکآشنایی با  -1
 RNAو  DNAدار کردن نشاننحوه آشنایی با  -2
 Southern, Northern) Blotting Techniques یها کیانواع تکنآشنایی با  -3

and Western Blotting)  ;بالتینگ  روشهایDNA  وRNA و پروتئین 
 DNAروشهای تعیین توالی  آشنایی با -4
 هیبریدیزاسیون آشنایی با -5
 لیگازها( -مرازهاپلی –آشنایی با ابزار کار مهندسی ژنتیک آنزیم های مورد استفاده در مهندسی ژنتیک )نوکلئازها  -6
و  رحدود االثمیم های نزآ -آنزیم های مورد استفاده در مهندسی ژنتیک ) پلیمرازها ابزار کار مهندسی ژنتیک آشنایی با -7

 (آنزیمهای  تغییر دهنده
 های کلون کردناستراتژی و روش آشنایی با -8
 و یوکایوتی پروکاریوتی های میزبان آشنایی با -9

 وکتورهای پالسمیدی و ویروسیآشنایی با  -10
 E. coliکلونینگ و بیان ژن در آشنایی با  -11
 های یوکاریوت ساده )مخمرها(گری و بیان ژن در سیستمکلونینگ، غربال آشنایی با -12
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 های یوکاریوت های عالی )حشرات(کلونینگ و بیان ژن در سیستم آشنایی با -13
 های یوکاریوت های عالی )گیاهی(کلونینگ و بیان ژن در سیستمآشنایی با  -14
 های جانوریکلونینگ و بیان ژن در سلولآشنایی با  -15
 کاربرد مهندسی ژنتیکآشنایی با  -16
 نوترکیبهای ساخت و تولید پروتئینآشنایی با  -17

 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 RNAو  DNA و الکتروفورز کلیات کار با اسیدهای نوکلئیک، استخراج هدف کلی جلسه اول:
 دکتر سارا محمدزاده :استاد

 اهداف ویژه جلسه اول:
 در پایان دانشجو قادر باشد

 .را توضیح دهد RNAو  DNAهدف از استخراج   -1-1
 .های استخراج اسیدهای نوکلئیک را شرح دهداصلی در پروتکل مراحل -1-2
 .اسیدهای نوکلئیک را ذکر کنداساس سه پروتکل معمول در استخراج  -1-3
 .آشنا باشدطی مراحل تخلیص  های شیمیاییبا کاربرد مواد و معرف-1-4
 .های معمول شناسایی و ارزیابی اسیدهای نوکلئیک را نام ببردروش -1-5
 .را توضیح دهد انواع و موارد کاربرد آن را ذکر کند یسژل الکتروفورزو عوامل دخیل در اساس  -1-6

 

 RNAو  DNAدار کردن نشانها و پروبآشنایی با  :دومهدف کلی جلسه 
 استاد: دکتر سارا محمدزاده

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 .)هیبریدیزاسیون( ارائه دهد نوکلئوتیدیهای تعریف جامعی از پروب -2-1
 .بندی کند؛ منشاء ساخت و خصوصیات هر دسته را ذکر کندها را از نظر نوع مولکول دستهپروب -2-2

 .را نام برده و اساس مولکولی آنها را توضیح دهد RNAو  DNAدار کردن های رایج در نشانروش -2-3

 .ر کندیواکتیو ذکهای رادرا نام برده و مزیت استفاده از آنها را نسبت به ایزوتوپهای غیرایزوتوپی رایج انواع نشان -2-4

 .های غیرایزوتوپی را نام ببردهای شناسایی نشانانواع سیستم -2-5

 .های الیگونوکلئوتیدی را ذکر کندموارد استفاده از پروب -2-6
 

 و پروتئین RNAو   DNAآشنایی با  بالتینگ  :سومهدف کلی جلسه 
 یداله بهرامیدکتر استاد: 

 :سوماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 دیرا بازگو نما Blottingاز  یا خچهیتار -3-1

 .یدبرده و توصیف نمارا نام  (Blotting methods) یرا شرح دهد و انواع روشها Blottingمفهوم  -3-2

 مزایا و معایب آنها را بداند. و داشته ییآشنا Blotting membranes یا ها انواع غشاء با -3-3

 Blotting Techniques ) Southern, Northernانواع تکنیک های عملکرد  ینحوه  -3-4

and Western Blotting)  دهد حیبه طور کامل توضرا 

 .داشته باشدآشنایی  DNA (Southern Blotting)  بالتینگ با اصول -3-5

 مراحل تکنیک ساترن بالت را شرح دهد. -3-6



 کند انیب یو مولکول یکیژنت یمارهایب صیدر تشخ Southern Blottingکاربرد -3-7
 ن کند.را بیا ) (RNA Northern Blotبالتینگ اصول  -3-8
 را توصیف کند.تکنیک نورترن بالت مراحل  -3-9

 .کند انیبرا  Northern Blot کاربرد  -3-10

 .بالت را شرح دهدNorthern و     Southernتفاوت های  -3-11

 .را شرح دهد (|Western Blotting) نیپروتئ نگیبالت 3-12-

 .را بازگو نمایدبالتینگ پروتئین  نواع روشهایا -3-13

 .تکنیک وسترن بالت را توضیح دهدمراحل  -3-14
 .را بشناسدهای شناسایی های بالتینگ و سیستم انواع سیستمها و ایی و معرفمواد شیمی -3-15

 انیب حقیقاتکارهای تدران را  یمولکولو کاربردهای  مارهایب صیدر تشخ Western Blotting  ربردکا -3-16 

 .کند

 

 DNAهای تعیین توالی آشنایی با روش :چهارمهدف کلی جلسه 
 دکتر بهمن اکبری استاد:

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو قادر باشددر پایان 
 .را بازگو نماید DNAتاریخچه ای از توالی یابی  -4-1

 .را بیان کند DNAانواع روشهای توالی یابی  -4-2

 .را برشمرد DNAکاربردهای توالی یابی  -4-3
 ها را با همداده آنگیلبرت را شرح  -نسل اول)قدیمی( شامل روش سنگر و روش ماکسام DNAروشهای توالی یابی  -4-4

 .مقایسه نماید

 .د و انواع روشهای آن را نام ببردرا شرح ده NGSمفهوم  -4-5
 وضیح دهدی یابی، را به طور کامل تاز روشهای نسل دوم توال،  Pyrosequencing(454 Sequencing)روش -4-6
 .الی یابی، را به طور کامل شرح دهداز روشهای نسل دوم تو، Illumina HiSeqروش  -4-7
از روشهای ،  SOLiD(Sequencing by Oligonucleotide Ligation and Detection)روش   -4-8

 را به طور کامل توضیح دهد. ،نسل دوم توالی یابی
یافته های خود  تحقیق نموده DNAتوالی یابی نسل سوم انواع تکلیف: دانشجویان در گروههای سه نفره در مورد موضوع 

را در  موده آنهاشویق نتپوینت ارائه دهند. )انجام این تکلیف دانشجویان را به انجام کار گروهی را در قالب یک فایل پاور

هموارتر  ایانامهپرا برای ارائه ی موضوعات بزرگتر از قبیل سمینار و طلب علمی تخصصی کمک کرده و  راه جستجوی یک م

 می کند(.

 

 اسیدهای نوکلئیک تکثیرهیبریدیزاسیون و  :پنجمهدف کلی جلسه 
 دکتر سارا محمدزاده استاد:

 :پنجماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

آشنا  مولکولی هایهای طبیعی و تکنیکاساس هیبریدیزاسیون اسیدهای نوکلئیک را بداند و با نقش آن در پروسه -5-1

 .باشد

 .هدا توضیح دباره آنهنوکلئیک استوار است را نام ببرد و در های مولکولی که برپایه هیبریدیزاسیون اسیدهایتکنیک -5-2

 .را بیان کند PCRاجزا و پروفایل دمایی یک واکنش پایه  -5-3
-RT-PCR ،Real Time PCR ،Nested PCR ،Inverse PCR ،Inمانند PCR های اساس واریته -5-4



situ PCR ،Multiplex PCR ،Hot Start PCR ،Assembly PCR ،A symmetric PCR  را توضیح

 دهد
رده م رانام بدسته بندی کند و چند مثال از هر کدا ،را بر اساس روش شناسایی تکثیر Real Time PCRواکنش  -5-5

 و مکانیسم عمل آنها را توضیح دهد
 .برای تکثیر اسیدهای نوکئیک را نام ببرد و اساس آن را توضیح دهد Non-thermalهای  روش -5-6

 

 –ا نوکلئازه)آشنایی با ابزار کار مهندسی ژنتیک آنزیم های مورد استفاده در مهندسی ژنتیک  :ششمهدف کلی جلسه 

 (لیگازها -پلیمرازها
 دکتر بهمن اکبری استاد:

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 .را بیان کند DNA تاریخچه، اهمیت وکاربرد آنزیمها در مهندسی ژنتیک و دستکاری  -6-1
 .یاز در مهندسی ژنتیک را نام ببردانواع آنزیمهای مورد ن  -6-2

 .حوه ی عملکرد هر گروه را شرح دهدانواع نوکلئاز ها را نام برده  ن  -6-3

 .ازها را در مهندسی ژنتیک ذکر کندمواردی از کاربرد نوکلئ -6-4
 .امل توضیح دهدبه طور ک DNAها و کاربرد آنها در دستکاری  RNAseدر مورد انواع   -6-5
 .داده انواع لیگازها را نام ببرددر مورد لیگاز ها توضیح مختصری  -6-6

 .آنها در مهندسی ژنتیک توضیح دهد و استفاده Linkerو  Adaptorدر مورد   -6-7

 

- ا)پلیمرازه های مورد استفاده در مهندسی ژنتیکآشنایی با ابزار کار مهندسی ژنتیک آنزیم  :هفتمهدف کلی جلسه 

 و آنزیمهای  تغییر دهنده(نزیم های محدود االثر آ
 دکتر بهمن اکبری استاد:

 :هفتماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 انواع پلیمرازهای مورد استفاده در مهندسی ژنتیک را نام ببرد. -7-1
 منشاء  و نحوه ی عملکرد آن به طور کامل توضیح دهد. DNA Polymerase Iدر مورد  -7-2
 و نحوه ی عملکرد آن به طور کامل توضیح دهد. Klenow Fragment DNA Polymeraseدر مورد -7-3
منشاء و نحوه ی  Reverse Transcriptase (RNA-dependent DNA Polymerase)در مورد  -7-4

 استفاده از آن در مهندسی ژنتیک شرح دهد.
یک از آن در مهندسی ژنتمنشاء و نحوه ی استفاده  Taq DNA Polymerase (PCR enzyme)در مورد  -7-5

 توضیح دهد.
 .یان نمایدبدسته از آنزیمها  را  را نام ببرد و نحوه عملکرد کلی این DNA Modifying enzymesانواع   -7-6
در  و نحوه ی عمل متقابل آنهاPolynucleotide Kinase و Alkaline phosphatase (AP) در مورد -7-7

 تضیح دهد. DNAدستکاری 
و نحوه عمل آنها در  DNA Methylaseو  Terminal deoxynucleotidyl transferaseدر مورد  -7-8

 شرح دهد. DNAفرایند ایجاد تغییر در 
 توضیح دهد.را نام برده کاربرد آنها را در مهندسی ژنتیک Restriction enzymes انواع  -7-9
 

 های کلون کردناستراتژی و روش آشنایی با :هشتم هدف کلی جلسه
 دکتر سارا محمدزاده استاد:



 :هشتم اهداف ویژه جلسه
 در پایان دانشجو قادر باشد

 .را شرح دهداساس و متدولوژی کلونینگ معمول  -8-1
 .را بیان کنددر طراحی پرایمر جهت کلونینگ  اهمیتنکات حائز  -8-2

 .گ را شرح دهدکلونین end-bluntکلونینگ و  TAکلونینگ مانند  PCRهای روش  -3-8
 .کلونینگ را بیان کنددالیل بکارگیری استراتژی ساب -8-4
 .کند. ها را بیانهای آنتموارد استفاده و محدودی نمودهها را توصیف انواع وکتورهای مورد استفاده در ساخت کتابخانه -8-5
  کلونینگ را توضیح دهد. Gatewayاساس سیستم  -8-6

 

 آشنایی با سیستم های بیانی پروکاریوتی و یوکاریوتی :منههدف کلی جلسه 
 بیژن سلیمانی دکتر استاد:

 :منهاهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 .را بشناسد سیستم بیانی پروکاریوتی -9-1
 را بشناسد سیستم بیانی یوکاریوتی -9-2

 .تشکیل ساختار کلونی و بیانی در هر یک از سیستم های بیانی را بشناسدنحوه  -9-3
 انواع پالسمید ها را جهت هریک از سیستم های بیانی را بشناسد. -9-4
 .مزایا و معایب سیستم های بیانی پروکاریوتی را شرح دهد -9-5
 ب جهت رفعار مناسیستم های بیانی پروکاریوتی را شناسایی و راهکمشکالت ناشی از تولید اینکلوژن بادی را در س -9-6

 .آنها ارائه دهد
 بهترین سویه های باکتریایی را جهت بیان پروتئین نوترکیب به عنوان میزبان معرفی نماید. -9-7
 بهترین میزبان های یوکاریوتی را جهت تولید پروتئین فعال نوترکیب شرح دهد. -9-8
 کارایی هریک از سیستم های بیانی را شرح دهد.میزان  -9-9
 تولید شده از هر یک از سیستم های بیانی را بشناسد. کیبلص سازی پروتئین نوتراشیوه خ -9-10

 

 آشنایی با وکتورهای پالسمیدی و ویروسی :دهم هدف کلی جلسه
 دکتر بهمن اکبری استاد:

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 مفهوم وکتور را شرح دهد و تاریخچه ای از آن را بیان نماید. -10-1
 مفهوم پالسمید را توضیح دهد. -10-2
 ویژگیهای وکتورهای پالسمیدی را بیان نماید. -10-3
 انواع وکتورهای پالسمیدی را نام برده ویژگی شاخص هر یک را ذکر نماید. -10-4
 را بیان نماید.مزیت و معایب وکتور های پالسمیدی  -10-5
 ویژگیهای وکتورهای مشتق شده از ویروسها را بیان نماید. -10-6
 انواع وکتورهای مشتق شده از ویروسها را نام برده ویژگی شاخص هر یک را ذکر نماید. -10-7
 مزیت و معایب وکتور های مشتق شده از ویروسها را بیان نماید. -10-8
 

 E. coliونینگ و بیان ژن در کلآشنایی با  :یازدهمهدف کلی جلسه 
 دکتر خیراله یاری استاد:

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 



 در پایان دانشجو قادر باشد
 را ذکر کند. E. coli در باکتری  انواع کاربردهای ژن کلونینگ -11-1

 را توصیف کند.  E. coliان بمیز -11-2
 :باشدداشته موارد ذیل آشنایی  با اصول کلونینگ ژن شامل -11-3

 ژن سازی جدا نحوه با آشنایی  -11-3-1

 DNA الکتروفورز با آشنایی  -11-3-2

 آگاروز ژل از DNA برش با آشنایی  -11-3-3

 االثر محدود های آنزیم با DNA برش با آشنایی  -11-3-4

 لیگاز آنزیم با DNA قطعات اتصال نحوه با آشنایی  -11-3-5
 باکتری با DNA انتقال نحوه با آشنایی  -11-3-6
 نوترکیب باکتری گری غربال نحوه با آشنایی  -11-3-7

 را شرح دهد. E. coliاصول القا و  بیان ژن در باکتری   -11-4

 

 سیستم بیانی یوکاریوتی مخمر و تولید پروتئین های نوترکیبآشنایی با  :دوازدهمهدف کلی جلسه 
 یژن سلیمانیدکتر ب استاد:

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 را بشناسد. سیستم های بیانی مخمرانواع  -12-1

 مقایسه سیستم های بیانی مخمر، مزایا و معایب هر یک از آنها را شرح دهد. -12-2
 نماید. را شرح نحوه تشکیل ساختار بیانی و کلونی به همراه مزایا و معایب هر یک از سیستم های بیانی مخمر -12-3
تشریح  تی مخمرسیگنال پپتید مناسب برای افزایش میزان حاللیت پروتئین های نوترکیب را در میزبان یوکاریو -12-4

 .نماید
 د.خمر بشناسمبیانی  تولید پروتئین نوترکیب در مقیاس آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی را با استفاده از سیستم -12-5
 دهد. را شرح نوترکیب تولید شده از سیستم بیانی مخمر و بررسی فعالیت زیستی آن شیوه خالص سازی پروتئین -12-6
 

 های یوکاریوت های عالی )حشرات(کلونینگ و بیان ژن در سیستمآشنایی با  :سیزدهمهدف کلی جلسه 
 سارا محمدزاده استاد:

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

وس لوویروایجاد باک برای double cross over eventو  modified baculo-virusهایاستراتژی  -13-1

 نوترکیب را توضیح دهد.
 وویروس نوترکیب آشنایی داشته باشد.های معمول غربالگری باکولبا روش -13-2
 شنایی داشته باشد.با رده سلولی حشره و شرایط کشت آ -13-3
 لوویروس را شرح دهد.وکنوترکیب با استفاده از سیستم بیانی بامراحل اصلی تولید پروتئین  -13-4

 

 های یوکاریوت های عالی )گیاهی(کلونینگ و بیان ژن در سیستمآشنایی با  :چهاردهمهدف کلی جلسه 
 سارا محمدزاده استاد:

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 آشنایی داشته باشد. های گیاهیژن به سلول های انتقال با روش -14-1
را  Tiهای انتقال بر اساس پالسمید مکانیسم مولکولی انتقال ژن بواسطه آگروباکتریوم را توضیح دهد و حامل -14-2



 توصیف کند.
هر  ربردموارد کا معایب و ژنیک و بیان موقت در گیاهان آشنایی داشته باشد و مزایا وهای بیان ترانسبا انواع سیستم -14-3

 کدام را ذکر کند.
 را توصیف کند. های گیاهیناقلین بیانی بر پایه ویروسی هاینسل  -14-4
 در گیاهان را ذکر کند. پروتئین نوترکیبدر بیان عوامل موثر  -14-5

 

 های جانوریکلونینگ و بیان ژن در سلولآشنایی با  :پانزدهمهدف کلی جلسه 

 سارا محمدزادهدکتر  استاد:
 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 های جانوری را بیان کند.مراحل اصلی، مزایا و کاربرد بیان موقت در سلول -15-1
 اسد.های جانوری را ذکر کند و تفاوت آن با سیستم بیان موقت را بشندر سلول پایدارمراحل بیان  -15-2
کاربرد آن را  توصیف کند و موارد با ذکر مثال را (Inducible expression systemسیستم بیانی القائی )  -15-3

 .توضیح دهد
 .توصیف کندرا ویروسی و غیر ویروسی  ناقلین ژن و انواع روشهای انتقال -15-4

 های جانوری را ذکر کند.عوامل موثر در افزایش بیان ژن در سلول -15-5
 

 کاریرد مهندسی ژنتیک آشنایی با :شانزدهمهدف کلی جلسه 
 سارا محمدزادهاستاد: دکتر 

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 د.های درمانی مهم آشنا باشبا کاربرد مهندسی ژنتیک در تولید انواع پروتئین -16-1
 بیان نماید. های ارزشمند را با ذکر مثالنقش مهندسی متابولیک در تولید متابولیت -16-2
 .رو را ذکر کندهای پیشو چالش درا بیان کنژنی  درمانی و ویرایشنقش مهندسی ژنتیک در ژن -16-3
 آشنا باشد. های نوین مهندسی ژنتیک در زمینه تولید و تحویل واکسنبا روش -16-4
 های ژنومی را بیان کند.ژنتیک در انجام پروژهنقش مهندسی -16-5
ائه را ار زمالات ستندمبیوتکنولوژی مانند شمشیر دولبه است دانشجو باید قادر باشد در مورد سود و زیان آن مباحث  -16-6

 کند.
 

 های نوترکیبساخت و تولید پروتئین: آشنایی با هدف اصلی جلسه ی هفدهم

 : دکتر بهمن اکبریاستاد
 دهم :هفاهداف ویژه جلسه ی 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 مفهوم پروتئین نوترکیب را شرح دهد. -17-1
 لزوم ایجاد پروتئین های مورد نیاز به صورت نوترکیب را بیان نماید. -17-2
 برخی از  پروتئین های مهم را که به صورت نوترکیب ساخته شده اند نام ببرد. -17-3
 را ذکر کند. های نوترکیبتولید پروتئینابزار و مواد مورد نیاز جهت  -17-4
 اولویتهای تولید پروتئین  های نوترکیب در ایران را نام ببرد. -17-5
 نحوه ی طراحی و تولید یک پروتئین نوترکیب دارویی را شرح دهد. -17-6
 معیار ها و استاندارهای تولید یک پروتئین نوترکیب دارویی را ذکر نماید.  -17-7
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