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معاونت آموزشی  تحصیالت تکمیلی  دانشکده پزشکی
مقطعژنتیکدانشجویان رشته1400-1401سال تحصیلی    دوم لیست واحدهاي و برنامه هفتگی نیمسال 

1400مهر روديکارشناسی ارشد و

ساعت نام واحد  درسیایام هفته 

تعداد واحد

نام استاد مسئول نام استاد یا اساتید 
درس 

گروه کلعملینظري
آموزشی 

ارائه 
دهنده 

درس
طالبی،دکتر تیموریان، دکتر1022-8ژنتیک جمعیتشنبه

دکترخاکپور،کري،دکترذ
دکترعبیري،دکترموج بافان

ژنتیکدکتر تیموریان

دکتر طالبی،دکتر 1022-8ژنتیک سرطانیکشنبه
تیموریان،دکترذکري،دکتر 

دکتر عبیري، دکتر خاکپور،
، دکتر بخشایش، موج بافان

خانم زهره عطائی

ژنتیکدکتر خاکپور

دکتر طالبی،دکتر 10213-8ژنتیک مولکولیدوشنبه
تیموریان،دکترذکري،دکتر 

خاکپور، دکتر عبیري، دکتر 
، دکتر بخشایش، موج بافان

خانم زهره عطائی

ژنتیکدکتر موج بافان

دکترطالبی،دکتر تیموریان،1011-8سمینار یکسه شنبه
دکترخاکپور، دکتر ذکري،

دکترعبیري،دکتر موج بافان

ژنتیکدکتر ذکري

طالبی،دکتر تیموریان، دکتر1222-10ژنتیک ایمنیچهارشنبه
دکترخاکپور، ذکري،دکتر

دکتر موج دکترعبیري،
، دکتر بخشایش، خانم بافان

زهره عطائی

ژنتیکدکتر خاکپور

اصول و مبانی مدیریت 
خطر حوادث و بالیا

خارج گروهخارج گروه2

اصول و کاربرد محافظت 
زیستی در آزمایشگاه

خارج گروهخارج گروه1

13جمع کل
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1401-1400نیمسال دوم  
ژنتیک پزشکیگروه آموزشی:پزشکی     دانشکده:

1400کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی ورودي مهر تحصیلی:يرشته
8-10ساعت: یکشنبهزمان برگزاري کالس**: روز 2تعداد واحد:ژنتیک سرطان نام درس: 

دکتر خاکپورمسئول درس:شهید قاضیمکان برگزاري:

استاد مربوطعنوان مطالبتاریخجلسه
دکتر خاکپوراهمیت، اصول ژنتیک سرطانمقدمه، جایگاه و 8/12/00آنالین/حضوري1
دکتر ذکريچرخه سلولی و ارتباط آن با سرطان15/12/00آنالین/حضوري2
دکتر تیموریانسیگنالینگ نابجا و سرطان22/12/00آنالین/حضوري3

21/1/01آنالین/حضوري4
سلول سرطانی، عوامل سرطان زا و مکانیسم هاي مولکولی پیدایش 

دکترطالبیسرطان

دکتر عبیريآنکوژن ها و ناهنجاري هاي کروموزومی ،تقویت آنکوژن ها در تومور28/1/01آنالین/حضوري5
دکتر ذکريآپوپتوز و سرطان4/2/01آنالین/حضوري6
دکترتیموریانژنوم سرطان (ناپایداري هاي ژن و کروموزوم)11/2/01آنالین/حضوري7
دکتر خاکپورژن هاي بازدارنده تومور و عملکرد18/2/01آنالین/حضوري8

Cancer)روش هاي تشخیصی زودرس و تایید سرطان 25/2/01آنالین/حضوري10
Markers)

دکتر موج بافان

دکتر خاکپوردر سرطاننقش پروتوآنکوژن ها1/3/01آنالین/حضوري11
تیموریاندکتر واکسن هاي ضد سرطان8/3/01آنالین/حضوري12
دکتر موج بافانژنتیک سندروم هاي سرطان خانوادگی22/3/01آنالین/حضوري13
دکتر خاکپورویروس ها و ایجاد سرطان29/3/01آنالین/حضوري14
دکتر عبیريفنون و نشانگرهاي مولکولی در تشخیص سرطان5/4/01آنالین/حضوري15
دکتر ذکريمرسوم درمان و ژن درمانی سرطانروش هاي فوق العادهآنالین/حضوري16
دکترطالبیتازه هاي سرطانفوق العادهآنالین/حضوري17

همه مدرسینرفع اشکالآنالین/حضوري
امتحان12/4/01آنالین/حضوري

(آنالین، حضوري) با ** با توجه به متغیر بودن شرایط برگزاري کالسها در ایام کرونا، روز و ساعت و نحوه برگزاري کالس 
هماهنگی با استاد جلسه مربوطه می تواند تغییر کند. در صورت وجود مشکل با مسئول محترم درس هماهنگ شود
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1401-1400دوم نیمسال 

تحصیلی: کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی يرشتهگروه آموزشی: ژنتیک پزشکی..دانشکده: پزشکی
10-12ساعت جهارشنبهروززمان برگزاري کالس**: 2تعداد واحد: ایمنیژنتیک نام درس:  

مسئول درس: دکتر خاکپورمکان برگزاري: شهید قاضی

استاد مربوطعنوان مطالبتاریخجلسه
دکتر خاکپورمقدمه، تاریخچه، جایگاه و کاربرد11/12/00آنالین/حضوري1
دکتر خاکپور)(ساختار وخانواده هاکمپلمان18/12/00آنالین/حضوري2
کتر خاکپورد)(بیان ژنها والگوي ژنتیکی آنیمونوگلوبولینهاا25/12/00آنالین/حضوري3
ذکريکترد)(مکانیسم هاي ترکیب قطعه هاي ژنیایمونوگلوبولینها17/1/01آنالین/حضوري4
دکتر موج بافانجایگاه آنانسانی وازه هاي گروههاي خونی عمده ت24/1/01آنالین/حضوري5
دکتر طالبی)(اساس ساختارو کاربردTCRو ایمونوگلوبولینها31/1/01آنالین/حضوري6
دکتر خاکپور)اساس مولکولی، ساختارژنی ،توزیع،کاربرد(7/2/01MHCآنالین/حضوري7
دکتر عبیري)ایمونوگلوبولین هاایمونوگلوبولینها(مکانیسم تغییر رده 14/2/01آنالین/حضوري8
کتر خاکپوردو بیماریهاHLAمکانیسم هاي تنوع 21/2/01آنالین/حضوري10
دکتر موج بافان)(اهمیت، ساختار و بیان ژنیسیتوکین ها28/2/01آنالین/حضوري11

وها، مکانیسم هاي بیماريTCRساختار ژنی زنجیره هاي آلفا بتا4/3/01آنالین/حضوري12
دکتر عبیريتنوع و مخزن ژنی

کتر طالبید)(مهندسی وتنوع پادتن هاهایمونوگلوبولیناتازه هاي11/3/01آنالین/حضوري13
ذکريدکترژنتیک بیماري هاي خود ایمنی18/3/01آنالین/حضوري14
دکتر تیموریانهاي بنیاديپیوند سلول وHLAدر درمان بیماري هاHLAنقش بانک 25/3/01آنالین/حضوري15
خاکپوردکترسمینار دانشجویی1/4/01آنالین/حضوري16
امتحان8/4/01آنالین/حضوري17

** با توجه به متغیر بودن شرایط برگزاري کالسها در ایام کرونا، روز و ساعت و نحوه برگزاري کالس (آنالین، حضوري) با 
تواند تغییر کند. در صورت وجود مشکل با مسئول محترم درس هماهنگ شودهماهنگی با استاد جلسه مربوطه می 

منابع:
مقاله هاي علمی جدید منتشر شده در این زمینه در مجالت معتبر دنیا-1

2- Nadi R. Farid, (the latest edition). The Immunogenetics of Autoimmune Diseases, volumes
1 and 2
3- Honjo, T. And Alt, F. W. (the latest edition). Immunoglobulin genes.
4- Boccebaecle. Carl A. K. (the latest edition). Antibody Engineering.
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1400-1401دوم نیمسال 

ي تحصیلی: کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی رشتهگروه آموزشی: ژنتیک پزشکی..دانشکده: پزشکی

8-10دوشنبه ساعت: زمان برگزاري کالس**:: روز واحد عملی1-نظري2تعداد واحد: ژنتیک مولکولینام درس:  
موج بافانمسئول درس: دکتر مکان برگزاري:

استاد مربوطعنوان مطالبتاریخروزجلسه

مقدمه ، تاریخچه و جایگاه  و اصطالحات مهم و 9/12/00آنالین/حضوري.1
بافاندکتر موج رایج

2.
در پروکاریوتها و DNAهمانند سازي 16/12/00آنالین/حضوري

دکتر موج بافانیوکاریوتها

3.
، RNA ،siRNA( آنتی سنس RNAانواع 23/12/00آنالین/حضوري

lncRNA وcircRNA(..... تیموریاندکتر

4.
(نسخه برداري )  در RNAساختمان و سنتز فوق العادهآنالین/حضوري

دکتر موج بافانپروکاریوتها و یوکاریوتها

5.
نسخه برداري -پردازش بعد از نسخه برداري22/1/01آنالین/حضوري

RNAEditing-معکوس
دکتر موج بافان

6.
ي  یوکاریوتها و DNAترجمه مولکول 29/1/01آنالین/حضوري

دکتر عبیريپروکاریوتها و پردازش پروتئین تازه سنتز شده

دکتر عبیريتنظیم بیان ژن در پروکاریوتها و یوکاریوتها05/02/01آنالین/حضوري.7
طالبیدکتر DNAمولکولی ترمیم هاي مکانیسم جهش و 12/02/01آنالین/حضوري.8

9.
، تغییر و DNAتوارث اپی ژنتیک/ متیالسیون 19/02/01آنالین/حضوري

دکتر خاکپور) هیستونیmodificationتبدیل (

دکتر ذکرياگزوزوم و بیماریهاي انسانی26/02/01آنالین/حضوري.10

11.
ژنومدرترانسپوزونهاعملکردوبنديسازمان02/03/01آنالین/حضوري

دکتر خاکپورانسان

دکتر ذکريمرگ برنامه ریزي شده سلول و پیري09/03/01آنالین/حضوري.12
دکتر عبیريژنتیکدرتشخیصیمولکولیروشهاي16/03/01آنالین/حضوري.13

تیموریاندکتر ژنتیک نمو و چگونگی بروز نقائص تولدي23/03/01آنالین/حضوري.14
طالبیدکتر ژن درمانی، کاربردها و چشم اندازها30/03/01آنالین/حضوري.15

امتحان25/04/01آنالین/حضوري
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کرونا، روز و ساعت و نحوه برگزاري کالس (آنالین، حضوري) با ** با توجه به متغیر بودن شرایط برگزاري کالسها در ایام 
هماهنگی با استاد جلسه مربوطه می تواند تغییر کند. در صورت وجود مشکل با مسئول محترم درس هماهنگ شود

1-Elements of Medical Genetics, A.E.H. Emery & R.F. Mueller(آخرین چاپ)
2-Essential Medical Genetics, Conner J.M.& Ferguson S.آخرین چاپ)(
3-Strachan, Human Molecular Genetics)(آخرین چاپ
مقاالت جدیدمرتبط با هر سر فصل-4

نام استاد موضوع 

خانم عطایی-دکتر موج بافان DNAکنترل کمی و کیفی DNA-روشھای استخراج

خانم عطایی-دکتر طالبی PCR-RFLPانجام آزمایش 

خانم عطایی-دکتر موج بافان تھیھ -کنترل کمی و کیفیRNA-روشھای استخراج 
cDNA

دکتر بخشایش-دکتر موج بافان RT-PCRانجام 

خانم عطایی-دکتر طالبی PCRبررسی توالیھای تکرار شونده با استفاده از 
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0014-1401دوم نیمسال 

تحصیلی: کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی يرشتهژنتیک پزشکیدانشکده: پزشکی    گروه آموزشی: 
8-10ساعت: شنبهزمان برگزاري کالس**: روز 2تعداد واحد: ژنتیک جمعیت و اپیدمیولوژينام درس:  

مسئول درس: دکتر شهرام تیموریانمکان برگزاري: کالس شهید قاضی

استاد مربوطعنوان مطالبتاریخجلسه
تیموریاندکتر مقدمه، تاریخچه توصیف جمعیت، جایگاه و اهمیت7/12/00آنالین/حضوري1
تیموریاندکتر قانون هاردي وینبرگ، کاربردها14/12/00آنالین/حضوري2
دکتر موج بافانفراوانی ژن، آلل، ژنوتایپ و محاسبات مربوطه21/12/00آنالین/حضوري3
دکتر خاکپورو ساز و کارهاي ایجاد و کاربرد آنDNAانواع چند شکلی در سطح فوق العادهآنالین/حضوري4

چند شکلی در آنزیمهاي گلبولهاي و چند شکلی در گروههاي خونی 20/1/01آنالین/حضوري5
دکتر خاکپورقرمز

عبیريدکتر )mutationجهش (27/1/01آنالین/حضوري6
دکتر تیموریان)Selectionگزینش (10/2/01آنالین/حضوري7
تیموریاندکتر )Migrationمهاجرت (17/2/01آنالین/حضوري8
دکتر ذکري)Isolationجداسازي (24/2/01آنالین/حضوري9
دکتر تیموریانBottle neck) و اثر Driftرانش ژنتیکی (31/2/01آنالین/حضوري10
دکتر عبیريجمعیت و ضریب هم خونیانواع ازدواجها در 7/3/01آنالین/حضوري11

توارث پذیري و قوانین ریاضی حاکم و میزان دخالت ژنتیک در 21/3/01آنالین/حضوري12
دکتر ذکريبیماریها

علل شیوع بیماري ها در جمعیت ها و نحوه ارزیابی زمینه هاي 28/3/01آنالین/حضوري13
دکتر عبیريژنتیک

دکتر طالبیفاصله ژنتیکی-روشهاي آماري در ژنتیک جمعیت4/4/01آنالین/حضوري14

Geneticمطالعات متفاوت ژنتیکی در جمعیت ها (فوق العادهآنالین/حضوري15
Epidemiology(دکتر طالبی

دکتر طالبیروشهاي آماري در ژنتیک اپیدمیولوژيفوق العادهآنالین/حضوري16
امتحان18/4/01آنالین/حضوري

با توجه به متغیر بودن شرایط برگزاري کالسها در ایام کرونا، روز و ساعت و نحوه برگزاري کالس (آنالین، حضوري) با **
هماهنگی با استاد جلسه مربوطه می تواند تغییر کند. در صورت وجود مشکل با مسئول محترم درس هماهنگ شود

References:
 Primer of Population Genetics, Daniel L.Hartl
 Population Genetics; Hamilton M
 The distribution of the human blood groups. By A. E. Mourant
 The Genetics of Human Populations by Luigi Luca Cavalli-Sforza, W.F.

Bodmer

نتیک جمعیت دکتر علی ذکريژ
 سعادتمصطفی ژنتیک جمعیت دکتر مبانی


