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محل

برگزاری :کالس  آزمایشگاه 
هدف کلی درس  :اشنایی روش هاي شناسایي پروتئين ها و اهميت و روش هاي توليد پروتئين هاي نوتركيب در صنعت و پزشکی
رئوس مطالب
هفته اول

پروتئين هاي نوتركيب ،تاريخچه ،اهميت اقتصادي ،پروتئين هاي نوتركيب تجاري شده

هفته دوم

فيزیك پروتئين – عوامل پایداري و ناپایداري در پروتئين

هفته سوم

معيارهاي انتخاب سيستم هاي بياني براي توليد پروتئين هاي نوتركيب

هفته چهارم

سيستم هاي بياني مهم براي توليد پروتئين هاي نوتركيب در ميزبان هايي مانند اشريشيا كلي ،ساكارومايسس سرويزيه

هفته پنجم

توليد پروتئين نوتركيب در موجودات تراريخت

هفته ششم

توليد اجسام درون سيتوپالسمي) - (Inclusion Bodiesمزایا و معایب آنها

هفته هفتم

تاخوردگي مجدد پروتئين و اهميت آن در توليد پروتئين هاي نوتركيب

هفته هشتم

روش هاي استخراج و خالص سازي پروتئين ها ،خالص سازي پروتئين ها در مقياس بزرگ

هفته نهم

افزايش ثبات پروتيئن ها

هفته دهم

مقاله خوانی وارائه تحقيقات جدید مرتبط با موضوعات تدریس شده و بحث در مورد آن در کالس

هفته یازدهم

افزايش ترشح پروتيئن ها

هفته دوازدهم

فرايندهاي پس از توليد بر روي پروتيئن هاي خالص شده

هفته سیزدهم

ارزیابی مطالب گذشته بصورت امتحان کتبی

هفته چهاردهم

مهندسي پپتيدها

هفته پانزدهم

اسموالیت ها و نقش آنها در زیست فناوری پروتئين

هفته شانزدهم

افزايش ترشح پروتيئن ها

توجه:

در صورت تغيير مباحث و نحوه تدریس درس در هر نيمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکميل و جهت به روز رسانی در اختيار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گيرد.

نحوه ارزشيابی فعاليت دانشجو در طی دوره:حضور فعال در کالس -مطالعه مقاله وارائه تحقیقات جدید مرتبط با موضوعات سرفصل-امتحانات
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