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 " مولکولی    و   سلولی   تغذيه   " 

 

 کارشناسی ارشد علوم تغذيه تحصیلی:   ی رشته و  قطع  م               تغذيه  گروه آموزشی:       بهداشت  دانشکده:

 د: نظرینوع واح                   - یش نیاز:پ    واحد         2 تعداد واحد:     مولکولی و سلولی تغذيهنام درس: 

 دانشکده بهداشتمکان برگزاری:                                                                             -زمان برگزاري کالس:

 دکتر امیری، دکتر رهیده، دکتر زراتی مدرسین)به ترتیب حروف الفبا(:دکتر امیری                         مسئول درس:

 

 

 

 استاد   عنوان مطالب  جلسه 

 دکتر امیری  حضوری  جلسه  - DNA، ساختار آناجزاء  و سلول 1

 دکتر امیری  حضوری  جلسه - و عوامل تنظیم کننده آن همانند سازی، رونويسی، ترجمه 2

جلسه   -بر مرگ سلولی)فیتوکمیکالها( تاثیر مواد مغذی و مرگ سلولی  انواع :  سرطان تغذيه و 3

 نيآنال

 دکتر امیری 

جلسه  -، سیگنالینگ سلولی و نقش  تغذيه بیماريها: ديابت و ارتباط آن با سرطان ارتباط تغذيه و 4

 نيآنال

 دکتر امیری 

 دکتر امیری  : کشت سلولی، آپپتوز و تکثیر سلولی و مولکولی تغذيه مطالعات تکنیکهای مورد استفاده در  5

 دکتر امیری  نيجلسه آنال  - مرگ سلولی بررسیسلولی و مولکولی:   تغذيه  مطالعات تکنیکهای مورد استفاده در  6

 دکتر زراتی جلسه آنالين -سلولی و مولکولی: روش االيزا    تغذيه مطالعات تکنیکهای مورد استفاده در  7

جلسه  - Real time PCRسلولی و مولکولی:   تغذيه  مطالعات تکنیکهای مورد استفاده در  8

 نيآنال

 زراتیدکتر 

 دکتر زراتی نيجلسه آنال-مکانیسم های اپی ژنتیک  9

 دکتر زراتی نقش مواد مغذی بر اپی ژنتیک 10

 دکتر رهیده ني جلسه آنال -فاکتورهای نسخه برداری  :   1-نقش تغذيه در بیان ژن 11

 دکتر رهیده ن يجلسه آنال  -: رسپتورهای هسته  2-نقش تغذيه در بیان ژن 12

 دکتر رهیده ن يجلسه آنال -نامبرده اثرات مواد مغذی بر عوامل :  3-نقش تغذيه در بیان ژن  13

 DNA&Protein : 1-سلولی و مولکولی تغذيه   مطالعات تکنیکهای مورد استفاده در  14

microarry 

 دکتر رهیده

 DNA&Protein : 2-مولکولی -سلولی  تغذيه  مطالعات تکنیک های مورد استفاده در  15

microarry 

 دکتر رهیده


