
 هب انم خدا

 آموزش پژوهش مجازیدوره معرفی 

با توجه به نیاز کشور به نیروهای کارآمد و مجرب، برگزاری دوره های توانمند سازی و انتقال دانش فنی 

برگزاری این همچنین ای یک ضرورت اجتناب ناپذیر می باشد.  به خصوص در حیطه علوم بین رشته

ن با حیطه های کاربردی و آشنایی با بازار کار و نیازمندی های آنان دانشجویادوره ها در جهت آشنایی 

 یکانجام  یپژوهشگران برا یبا هدف آماده ساز یآموزش پژوهش دوره ا یدوره تخصص باشد.می موثر 

 یوزارت بهداشت برگزار م یقاتمعاونت تحق یتاست که با حما یپزشک یستدر حوزه ز یقیپروژه تحق

 یو درخواست ها یدبرگزار گرد یبه صورت حضور یپانزده سر ،گردد. دوره شش روزه آموزش پژوهش

دوره ها،  ینا یحضور یبرگزار یتدوره شد. با توجه به محدود ینمجدد ا برگزاریدر مورد  یمکرر

ژن  یهابا تاکید بر حیطه  دورهاین فراهم گشته است.  یدوره ها به صورت مجاز ینا یامکان برگزار

طراحی  و شامل عناوین بیوانفورماتیک ی می باشد وو سلول درمان یبنوترک یها ینپروتئ یدتول ی،درمان

،کشت سلول های جانوری   Real Time PCRکلونینگ و مهندسی ژنتیک، ، RT-PCRو  PCRپرایمر، 

جهت ی به شرح ذیل می باشد و آموزش یدوره هامحتوا  است.و انتقال ژن به سلول های جانوری 

 مراجعه نمایید. www.Amouzan.comمی توانید به آدرس و ثبت نام سرفصلهای آموزشی  ،اطالعات کاملتر

 بیوانفورماتیك و طراحی پرایمردوره 

 یبه استفاده از آن م یازمندن یولوژیکب یتانجام هر فعال یاست که برا یامروز به گونه ا یوانفورماتیکب

باشد و  یمطالعات م یاز اجزا اصل یکی PCRقطعات و  یرتکث ی،شناس یستمطالعات ز یشتر. در بیمباش

باشد.  یآن م یابیو ارز ینهبه یمرپرا یبا طراح ییمناسب و آشنا یمرپرا یازمندن PCRواکنش  یکانجام 

داده معتبر را به  یها یگاهژن از پا یککسب اطالعات  ییدوره توانا ینپس از شرکت در ا یاندانشجو

 خود بپردازند. یازمورد ن یمرپرا یبه دست آمده به طراح یها یتوال یتوانند بر مبنا یدست آورده و م

http://www.amouzan.com/


 RT-PCR و PCR هدور
روش  باامر  یناست که ا هاژن یانژن از م یک یجداساز یمرحله بعد یمرپرا یبعد از شناخت ژن و طراح

PCR ی مبانبا دوره  یندر اکنندگان شرکت . محقق خواهد شدPCR  و  RT-PCRانجام واکنش مراحل و 

PCR .آشنا می شوند 
 كیژنت ینگ و مهندسیه کلوندور

باشد. درکارگاه  یمتعدد از آن م یها یو داشتن کپ یرژن، تکث یک یگام اول جهت جداساز ینگکلون

آشنا شده و مراحل برش،  یوکاریوتیو  یوتپروکار یانیب یژن ها در وکتور ها یبا کلون ساز ینگکلون

 گرفت. یدرا فرا خواه یدو استخراج پالسم یزبانم یاتصال ، انتقال ژن به باکتر

 جانوریهای کشت سلول دوره

 یاتخصوص یابیارز ی،جهت انجام مطالعات سلول یهاول یها یکاز تکن یکی یهای جانورکشت سلول

 در این دورهباشد.  یم یسلول یتسم یابیو ارز یسلول یررشد و تکث یاثر داروها، بررس یها، بررس یماریب

 .شنا می شویدکشت سلول آ یشگاهآزما یکدر  یلکشت سلول و نحوه کار استر یعمل یبا جنبه ها

  Real-Time PCRه دور

Real-Time PCR تعداد  یریژن ها، جهش و اندازه گ یانب یکم یابیتوانمند جهت ارز یاز ابزارها یکی

 Real-Time PCR انجام روشهای . در این دوره با مبانی، کاربردها و انواعباشد یها م یروسو یکپ یقدق

  .شنا می شویدآ

  های جانوریه انتقال ژن به سلولدور

 یابیکاربرد دارد. ارز یو درمان یدیتول یقاتی،مختلف تحق یدر حوزه ها یوکاریوت یانتقال ژن به سلولها

این  یبا انتقال ژن سالم از کاربردها یسلول اصالح اشکاالت و یبنوترک یداروها یدعملکرد ژن ها، تول

روش و  ژن انتقال یزیکیو ف یمیاییش یبا روش ها دوره یندر ا .باشد یم های مختلفحوزه  روش در

 .شد یدآشنا خواه یروسیو یها


