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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 علوم تغذیه و صنایع غذاییدانشکده 
 طرح درس

 
 )مرتبط( ارشد تغذیه کارشناسی 2دانشجویان ترم  مخاطبان:                                            کاربرد دستگاههای آزمایشگاهی پیشرفته عنوان درس:

 12-14شنبه دو  :هساعت مشاور                              مشترک -عملیواحد  1 تعداد و نوع واحد:
            10:00-12:00ساعت  شنبه  زمان ارائه درس:                                                                                        2و  1تغذیه پیشرفته  درس پیش نیاز:

                                                                                                          1399-400 دوم: نیمسال                                      واحد( 5/0) رضا محمدی، دکتر واحد( 5/0) امیر صابر دکتر :ینمدرس

 دکتر امیر صابر :طراح طرح درس*
 

 : هدف کلی درس

   و روش کار دستگاههای آزمایشگاهی پیشرفته مورد استفاده در تحقیقات تغذیه ایآشنایی با اصول 

 ( ) جهت هر جلسه یک هدف :اهداف کلی جلسات

 PCRل روش اصو -1

 از بافت و سلول RNA و DNA استخراجاصول روش  -2

 Real Time PCRصول روشاآشنایی کلی با  -3

 هاانواع مختلف ژن انیدر ب Real Time-PCRبا روش  ییآشنا -4

 نیاستخراج پروتئاصول  -5

 اصول الکتروفورزآشنایی با  -6

 روش الکتروفورز ژل آگارزآشنایی با  -7

 روش الکتروفورز ژل استات سلولزآشنایی با  -8

 SDS PAGEروش الکتروفورز آشنایی با   -9

 اصول اسپکترومتری -10

 زایاصوا روش اال -11

 اصول کروماتوگرافی -12

 عیما یکروماتوگرافاصول  -13

 (GC) یگاز یکروماتوگرافآشنایی با روش  -14

 یسنج فینوع ط نیا یو کاربردها یجرم یسنجها فیانواع ط  یاصول کل -15

 ییمواد غذا باتیترک زینمونه جهت آنال یآماده ساز یروشها انواع -16
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 : تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رف
 

  جلسه اول

 PCRاصول روش  هدف کلی:

 PCRآشنایی با اصول و مکانیسم عمل دستگاه  اهداف ویژه:

 پایان دانشجو قادر باشد:  در

 را توضیح دهد. PCRاصول کار  و مکانیسم عمل  -1

 را بداند. PCRنحوه انجام و روش  -2

 

 دومجلسه 

 از بافت و سلول  RNAو  DNAروش استخراج با  ییآشنا هدف کلی:

 RNAو  DNAآشنایی با انواع روش های استخراج  :اهداف ویژه

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 را از بافت و سلول بطور عملی انجام دهد. DNAروش استخراج  -1

 را از بافت و سلول بطور عملی انجام دهد. RNAروش استخراج  -2

 

 مسوجلسه 

 Real Time-PCR روش باکلی  ییآشنا هدف کلی:
 Real Time PCR اصول و دستگاهآشنایی با  اهداف ویژه:

 : دانشجو قادر باشددر پایان 

 .توضیح دهدرا  Real Time PCRنحوه طراحی پرایمر مناسب برای روش  -1

  آشنایی داشته و روش کار با آن را شرح دهد. Real Time PCRبا دستگاه  -2

 را توضیح دهد.  Real Time PCRروش های آنالیز نتایج حاصل از  -3

 

 مچهارجلسه 

 ژنانواع مختلف  انیبدر  Real Time-PCRروش با  ییآشنا هدف کلی:

 Real Time PCRکار عملی با دستگاه  اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد : 

 ینیبه صورت ع Real Time PCRمختلف دستگاه  یآشنا کردن دانشجو با قسمت ها -1

 طراحی و اجرا نماید. Real Time PCRبصورت عملی بررسی یک واکنش بیان ژن را در دستگاه  -2

 

 مپنججلسه 
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 نیاستخراج پروتئاصول  هدف کلی:

 از بافت و سلول نیاستخراج پروتئ یبا روش ها ییآشنا اهداف ویژه:

 : شدپایان دانشجو قادر با در

 .دهد حیاز سلول و بافت را توض نیاستخراج پروتئ یانواع روش ها -1

 

 ششمجلسه 

 الکتروفورز اصول روش هدف کلی:

 الکتروفورز یبا انواع روش ها ییآشنا اهداف ویژه : 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 الکتروفورز را شرح دهد. یانواع روش ها -1

 دهد. حیشوند را توض یم یروش جداساز نیکه با ا یمواد -2

 

  مهفتجلسه 

 ژل آگارز الکتروفورز روش هدف کلی:

 با روش الکتروفورز ژل آگارز ییآشنا اهداف ویژه : 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .دهد حینحوه کار الکتروفورز ژل آگارز را توضاصول و  -1

 

 م هشتجلسه 

 الکتروفورز ژل استات سلولزاصول روش  هدف کلی:
 آشنایی با الکتروفورز ژل استات سلولز برای پروتئین های سرم :اهداف ویژه

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 شرح دهد.در جداسازی پروتئین های سرم را  اصول و روش کار ژل استات سلولز -1

 

 منه جلسه

 SDS PAGE روش الکتروفورز هدف کلی:
  SDS PAGEروش الکتروفورز  با ییآشنا :اهداف ویژه

 پایان دانشجو قادر باشد :  در

 توضیح دهد.بصورت عملی را  SDS PAGEروش الکتروفورز  -1

 

 

  مدهجلسه 

 یاصول اسپکترومتر کلی:هدف 

 و نانودراپ متریکالر و روش های کار با آشنایی با اصول روش اسپکترومتر :اهداف ویژه

 :پایان دانشجو قادر باشد در
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 روش کار با اسپکترومتر را توضیح دهد. -1

 .و نانودراپ را شرح دهد متریروش کار با کالر -2

 

  میازدهجلسه 

 زایروش اال لاصو هدف کلی:

 زایبا روش کار االآشنایی  اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 دهد. حیرا توض زایاالاصول روش  -1

 را شرح دهد. دریزاریکار با دستگاه اال نحوه -2

 

 دهمدوازجلسه 

 عیفاز جامد و فاز ما اصول کروماتوگرافی هدف کلی:

 ندیبا فرا ییآشنا، شیشو دهیبا پد ییآشنا،  یبا اصول فاز ساکن و فاز متحرک در کروماتوگراف ییآشنا، یکروماتوگراف فیتعرآشنایی با  اهداف ویژه :

 ، آشنایی با کروماتوگرافی جذبییجداساز

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد. یکروماتوگراف میمفاه -1

   را شرح دهد. عیفاز جامد و فاز ما یکروماتوگراف یقسمتها -2

 

 همسیزدجلسه 

 عیما یانواع کروماتوگراف یبررس :هدف کلی

، یونی ضیتعو یبا کروماتوگراف ییآشنا، یمیتقس ینوع کروماتوگراف یبررس، یجذب سطح سمیمکان - یجذب یبا کروماتوگراف ییآشنا :اهداف ویژه

 عیما یکروماتوگراف یستونها، HPLCمتداول در  یاز حالل ها یمشخصات برخ، فازمعکوس ایدر مورد فاز نرمال  حیتوض

 پایان دانشجو قادر باشد :  در

 را شرح دهد. HPLC یو آشکار ساز ها عیما یکروماتوگراف ی، ستونهاHPLCمتداول در  یمشخصات حالل ها ،یعیما یانواع کروماتوگراف -1

 .باشدآشنا  HPLC یتئور میتمام مفاها مبحث ب نیا انیدر پا  -2

 

 دهمچهارجلسه 

 (GC) یگاز یکروماتوگرافبا روش  ییآشنا :هدف کلی

، نمونه قیبا نحوه تزر ییآشنا، گاز حامل )فاز متحرک( یها یژگیو یبررس، Isothermal & T Programmingدو روش  سهیمقا اهداف ویژه :

 ییبا نحوه کار با دستگاه با استفاده از نمونه غذا ییآشنا، یبه صورت عمل   GCبا نحوه کار با دستگاه ییآشنا، GC یانواع دتکتورها  یبررس

 پایان دانشجو قادر باشد :  در

 را توضیح دهد. یگاز یکروماتوگراف GC ینمونه و انواع دتکتورها قیمتحرک(، نحوه تزرشامل گاز حامل )فاز و عملی  ینظر یمبان -1

 را بداند. یتئور یاز قسمت ها یبا نمونه غذا جهت درک واقعو نحوه کار  GCمختلف دستگاه یبا قسمت هاکار  ینیو ع یبه صورت عمل -2

   باشد.آشنا  GC یتئور میمبحث با تمام مفاه نیا انیدر پا  -3



 5 

 

 دهمپانزجلسه 

 یسنج فینوع ط نیا یو کاربردها یجرم یسنجها فیانواع ط  یبا اصول کل ییآشنا هدف کلی:

توسط    یکم هیتجز ، ینمونه گذار یها ستمیبا س ییآشنا، یجرم یها یسنج فیبا انواع ط ییآشنا، یو مالحظات کل میبا  مفاه ییآشنا اهداف ویژه :

 یجرم یسنجها فیط

 پایان دانشجو قادر باشد:  در

 .شرح دهدرا  یجرم یها فیط ریتفس یو روشها توضیح دادهرا  یسنج فینوع ط نیا یکاربردهاو یجرم یسنجها فیو انواع ط هایدستگاه -1

 

 دهمشانزجلسه 

 ییمواد غذا باتیترک زینمونه جهت آنال یآماده ساز یروشها یبررس هدف کلی:

 اساس عمل هر کدام از آنها حیاستخراج در فاز جامد و توض یبا  انواع روشها ییآشنا، مراحل انجام کار حیتوض ل، با اساس عم ییآشنا اهداف ویژه :

 پایان دانشجو قادر باشد:  در

 .شرح دهد رامختلف  باتیترک یاساس عمل و کاربرد  هر کدام از آنها  برا حیاستخراج در فاز جامد، توض یانواع روشها -1

 

 
 

 

 : منابع
1) Burtis CA, Tietz NW, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz textbook of Clinical Chemistry and Molecular 

Diagnostics. Philadelphia: Saunders. 

2) Kaplan L, Pesce AJ, Kazmierczak SC. Clinical Chemistry. London: Mosby.  

3) Extraction of Organic Analytes from Foods, Ron Self, Athenaeum Press Ltd, Gateshead, Tyne and Wear, UK, 

2011 

 : روش تدریس

 مربوط به هر قسمت نتیپواستفاده از پاور -

 یگروه ایو  یاز مطالب به صورت تک یدر ارائه برخ انیدانشجو شرکت -

 پرسش و پاسخ قیاز طر یو ورود آنها به بحث علم یدر رابطه با موضوعات مختلف درس انیمختلف از دانشجو یها پرسش طرح -

 شده سیتدر یقبل اتجلسبا در رابطه  انیپرسش از دانشجو -

 قهیدق 5مرور جلسه قبل به مدت  -

 انجام آزمایشات بصورت عملیکار با دستگاهها و  -

 

 رسانه های کمک آموزشی: 
ویدیو  -وایت بردبصورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی در آزمایشگاه )استفاده از  -بصورت آنالین توسط ادوب کانکت -سامانه نوید

 پروژکتور(
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 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

 12:00-10:00 1/3/400 5 تشریحی آزمون میان دوره 

 12:30-10:30 4/5/400 15 تشریحی آزمون پایان دوره 

 

:انتظارات از دانشجومقررات درس و   

:داز دانشجویان محترم انتظار می رو   

 .و دقیق در جلسات مجازی و عملی داشته باشندحضور منظم  -1

 مشارکت نمایند.که از طریق سامانه های مجازی و یا بصورت عملی برگزار می شوند در بحث های گروهی و فعالیت های آموزشی  -2

 .سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشندپاسخ گویی به  بلی را انجام دهند و تواناییتکالیف ارائه شده در جلسات قدر هر جلسه  -3

 از دیگر منابع و سایت های معتبر علمی استفاده نمایند. -4
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 بسمه تعالی
 شرفتهیپ یشگاهیآزما یکاربرد دستگاهها جدول زمانبندی درس

 عملی -آنالین-مجازی –( 10:00-12:00ها ساعت )شنبه  :روز و ساعت جلسه

 تاریخ مدرس موضوع درس جلسه
سیروش تدر  

 (یکمک آموزش لهینرم افزار/ وس )

23/12/99 صابر ریدکتر ام PCRعمل دستگاه  سمیبا اصول و مکان ییآشنا 1  بصورت آنالین توسط ادوب کانکت 

صابر ریدکتر ام RNAو  DNAاستخراج  یبا انواع روش ها ییآشنا 2  30/12/99  
بارگذاری اسالید و فایل صوتی، سامانه نوید شامل 

 پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروهی

صابر ریام دکتر Real Time PCRبا اصول و دستگاه  ییآشنا 3  14/1/400  بصورت آنالین توسط ادوب کانکت 

 یکار عملوانواع مختلف ژن  انیدر ب Real Time-PCRبا روش  ییآشنا 4

 با دستگاه 
صابر ریام دکتر  21/1/400  توسط ادوب کانکت نیبصورت آنال 

صابر ریام دکتر از بافت و سلول نیاستخراج پروتئ یبا روش ها ییآشنا 5  28/1/400  
سامانه نوید شامل بارگذاری اسالید و فایل صوتی، 

 پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروهی

صابر ریام دکتر الکتروفورز یانواع روش ها اصول و با ییآشنا 6  4/2/400  بصورت آنالین توسط ادوب کانکت 

صابر ریدکتر ام با روش الکتروفورز ژل آگارز ییآشنا 7  11/2/400  
سامانه نوید شامل بارگذاری اسالید و فایل صوتی، 

 پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروهی

صابر ریام دکتر سرم یها نیپروتئ یبا الکتروفورز ژل استات سلولز برا ییآشنا 8  18/2/400  
سامانه نوید شامل بارگذاری اسالید و فایل صوتی، 

 پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروهی

یدکتر رضا محمد SDS PAGEبا روش الکتروفورز  ییآشنا 9  26/2/400  
سامانه نوید شامل بارگذاری اسالید و فایل صوتی، 

 پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروهی

یدکتر رضا محمد و نانودراپ متریکار با کالر یبا اصول روش اسپکترومتر و روش ها ییآشنا 10  1/3/400  
سامانه نوید شامل بارگذاری اسالید و فایل صوتی، 

 پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروهی

یدکتر رضا محمد زایروش کار االاصول و با  ییآشنا 11  8/3/400  توسط ادوب کانکت نیبصورت آنال 

رضا محمدی دکتر عیفاز جامد و فاز ما یاصول کروماتوگراف 12  16/3/400  توسط ادوب کانکت نیبصورت آنال 

یدکتر رضا محمد عیما یانواع کروماتوگراف یبررس 13  22/3/400  
سامانه نوید شامل بارگذاری اسالید و فایل صوتی، 

 پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروهی

یدکتر رضا محمد (GC) یگاز یبا روش کروماتوگراف ییآشنا 14  29/3/400  
سامانه نوید شامل بارگذاری اسالید و فایل صوتی، 

 پرسش و پاسخ در سامانه و بحث گروهی

 فینوع ط نیا یو کاربردها یجرم یسنجها فیانواع ط  یبا اصول کل ییآشنا 15

 یسنج
یدکتر رضا محمد  5/4/400  توسط ادوب کانکت نیبصورت آنال 

یدکتر رضا محمد ییمواد غذا باتیترک زینمونه جهت آنال یآماده ساز یروشها یبررس 16  12/4/400  توسط ادوب کانکت نیبصورت آنال 

 امتحان پایان ترم 17

                           4/11/99تاریخ تحویل:                                                           امیر صابر، دکتر رضا محمدی        دکتر نام و امضای مدرس:

                                                           4/11/99 تاریخ ارسال:                                                                            دکتر هادی عبداله زادنام و امضای مدیر گروه: 

         5/11/99تاریخ ارسال:                                                              دکتر مهنوش صمدیدانشکده:  EDOنام و امضای مسئول

           


