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بنام خدا
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشکده داروسازي
قالب نگارش طرح درس

هدف کلی درس:
مصـرف، نحوةبیولوژیک،هايفراوردهانواعبادانشجویانآشناییوبیولوژیکداروهاياصولفراگیري
هافراوردهاینساختنحوةکلیاصولباآنهاآشناییوتداخالتونگهداري

جلسه یک هدف)اهداف کلی جلسات: ( جهت هر
هاي بیولوژیک و مروري بر اصول سیستم ایمنیکلیات و تعاریف فراوردهبا آشنایی.1
هازایی واکسنایمنیهايمکانیسمآشنایی با کلیات و.2
هاساخت واکسناصول آشنایی با .3
1ي باکتریاییهاها و توکسوئیدهاي مورد استفاده در بیماريآشنایی با انواع واکسن.4
2هاي باکتریاییها و توکسوئیدهاي مورد استفاده در بیماريآشنایی با انواع واکسن.5
1ویروسی هاي مورد استفاده در بیمارييهاآشنایی با انواع واکسن.6
2ویروسی هاي مورد استفاده در بیمارييهاآشنایی با انواع واکسن.7
هاها و ایمونوگلوبولینآشنایی با سرم.8
ترمتحان میانام.9

آنهاتولیداصولومنوکلونالبادیهايآنتیباکلیآشنایی.10
آنهادرمانیهايکاربردومنوکلونالبادیهايآنتیباکلیآشنایی.11
دهنـده نکـروز فاکتورهـاي واینترلوکینها:بیولوژیکهايپاسخدهندهتغییرهايفراوردهباآشنایی.12

توموري

داروسازيدکتري 6ترم دانشجویان مخاطبان: هاي بیولوژیکفراوردهعنوان درس:

)10- 12(هاشنبهساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: ظري                         واحد ن2واحد:تعداد و نوع

94-95هر هفته نیمسال دوم سال تحصیلی چهارشنبهروزهاي 12لغایت 10ساعت زمان ارائه درس:

جلسه)8واحد = 9/0(اسخیان ، دکتر مهسا ر)جلسه9= واحد1/1(امید توالیی/ مسئول درسدکتر :ینمدرس

ارائه دهندگان طرح درس: دکتر امید توالئی، دکتر مهسا راسخیانشناسیایمنی:نیازپیش
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اینترفرون:بیولوژیکهايپاسخدهندهتغییرهايفراوردهباآشنایی.13

Colonyورشـد فاکتورهـاي ها،هورمون:بیولوژیکهايپاسخدهندهتغییرهايفراوردهباآشنایی.14

Stimulating Factors

اریتروپویتینوthrombolytic Agentsکواگوالنتها،آنتیانعقادي،فاکتورهايباآشنایی.15
درمانیزیمهايآنوAntisense Productsباآشنایی.16
Fusion Productsباآشنایی.17

اهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف کلی هر جلسه
جلسه اول

ایمنیسیستماصولبرمروريوبیولوژیکهايفراوردهتعاریفوکلیاتباآشنایی: هدف کلی
باشدقادردر پایان دانشجو اهداف ویژه: 

را تعریف کند.هاي بیولوژیک و بیوتکنولوژیکفراورده-1-1
خصوصیات یک فراورده بیولوژیک را نام ببرد.-2-1
هاي بیولوژیک را نام ببرد.انواع فراورده-3-1
هاي سیستم ایمنی را با هم مقایسه کند.خصوصیات انواع پاسخ-4-1
هاي سیستم ایمنی را شرح دهد.ها و بافتسلول-5-1
ح دهد.بادي و انواع آن را توضیساختمان آنتی-6-1
ژن را بیان کند.بادي و آنتیکنش آنتیهاي مختلف برهمجنبه-7-1

جلسه دوم
هاواکسنزاییایمنیهايمکانیسموکلیاتباآشنایی:کلیهدف

باشدقادردانشجوپایاندر: ویژهاهداف
زایی فعال و غیر فعال را با هم مقایسه کند.ایمنی-1-2
را اختصارا بیان کند.هاتاریخچه توسعه واکسن-2-2
بر اساس محتویات آنها توضیح دهد.ها را بندي واکسنطبقههاي مرتبطبا ذکر مثال-3-2
ها را با هم مقایسه کند.خصوصیات هر کدام از انواع واکسن-4-2
ها شرح دهد.فرموالسیون واکسنها و نقش آنها راانواع ادجوانت-5-2
ها را توضیح دهد.تحریک سیستم ایمنی توسط انواع واکسنهاي مختلف مکانیسم جنبه-6-2
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ها را نام ببرد.هاي مختلف واکسنفرموالسیون-7-2
ها را نام ببرد.عوارض جانبی و موارد منع مصرف کلی واکسن-8-2
کنی یک نوع بیماري شرح دهد.هاي ریشهمفهوم ایمنی جمعی را در برنامه-9-2

زي ایران را توضیح دهد.سابرنامه ملی ایمنی-10-2
هاي نسل جدید را مختصرا توضیح دهد.انواع واکسن-11-2

جلسه سوم
هاواکسنساختاصولباآشناییهدف کلی: 

باشداهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر 
مراحل کلی ساخت واکسن را نام ببرد.-1-3
.ها توضیح دهدنحوه تکثیر بذر اولیه را در انواع واکسن-2-3
ها را شرح دهد.سازي ماده موثره واکسنمراحل جداسازي و خالص-3-3
ها را نام ببرد.واکسنهاي مختلف در فرموالسیوناکسپیان-4-3
نماي شماتیک یک خط تولید واکسن را رسم کند.-5-3
مراحل ساخت یک واکسن کنژوگه را نام ببرد.-6-3
ببرد.مراحل ساخت یک واکسن نوترکیب را نام -7-3
ها را شرح دهد.هاي کیفی مواد اولیه، پروسه و فراورده نهایی در تولید واکسنکنترل-8-3

چهارمجلسه 
1باکتریاییهايبیماريدراستفادهموردتوکسوئیدهايوهاواکسنانواعباآشناییهدف کلی: 

قادر باشداهداف ویژه: در پایان دانشجو 
یون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح دهد.، اندیکاسBCGانواع واکسن -1-4
نحوه انجام و تفسیر تست مانتو را شرح دهد.-2-4
، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح دهد.Hibانواع واکسن -3-4
وارد مصـرف آن را توضـیح   انواع واکسن مننگوکوك، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و مـ -4-4

دهد.
، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و مـوارد مصـرف آن را توضـیح    پنوموکوكانواع واکسن -5-4

دهد.
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انواع واکسن سالمونال تیفی، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح -6-4
دهد.

دوز مصـرفی، عـوارض جـانبی و مـوارد مصـرف آن را      خصوصیات واکسن آنتراکس، اندیکاسـیون،  -7-4
توضیح دهد.

خصوصیات واکسن طاعون، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح -8-4
دهد.

انواع واکسن پنوموکوك، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و مـوارد مصـرف آن را توضـیح    -9-4
دهد.

پنجمجلسه 
2باکتریاییهايبیماريدراستفادهموردتوکسوئیدهايوهاواکسنانواعباآشناییهدف کلی:

قادر باشداهداف ویژه: در پایان دانشجو 
انواع واکسن وبا، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح دهد.-1-5
ارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح دهدسرفه، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوانواع واکسن سیاه-2-5
هاي بر پایه توکسوئید را نام ببرد.انواع واکسن-2-5
ها بداند.هاي کزاز و دیفتري را در پیشگیري از این بیماريمکانیسم واکسن-3-5
یه هاي بر پاهاي واکسناندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف هر کدام از فراورده-4-5

توکسوئیدها را توضیح دهد.

ششمجلسه 
1ویروسیهايبیماريدراستفادهموردهايواکسنانواعباآشناییلی: هدف ک

قادر باشداهداف ویژه: در پایان دانشجو 
انواع واکسن پولیو، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح دهد.-1-6
، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح دهد.ريهاانواع واکسن -2-6
، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح دهد.سرخکانواع واکسن -3-6
، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح دهد.سرخجهانواع واکسن -4-6
، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح دهد.اوریونواکسن انواع-5-6
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هفتمجلسه 
2ویروسیهايبیماريدراستفادهموردهايواکسنانواعباآشناییلی: هدف ک

اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد 
جانبی و مـوارد مصـرف آن را توضـیح    انواع واکسن هپاتیت ب، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض-1-7

دهد.
انواع واکسن آنفوالنزا، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح دهد.-2-7
انواع واکسن تب زرد، اندیکاسیون، دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح دهد.-3-7
دوز مصرفی، عوارض جانبی و موارد مصرف آن را توضیح دهد.هاي مهم، اندیکاسیون،سایر واکسن-4-7

هشتمجلسه 
هاایمونوگلوبولینوهاسرمباآشناییلی: هدف ک

اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد 
سازي فعال و غیرفعال را مقایسه کند.ایمن-1-8
بندي کند.بقهسازي غیرفعال را طهاي مورد استفاده در ایمنانواع فراورده-2-8
هاي حیوانی مقایسه کند.سازي غیرفعال را با فراوردههاي انسانی ایمنخصوصیات فراورده-3-8
ها را ها و ایمونوگلوبولینها، عوارض جانبی، موارد احتیاط و موارد منع مصرف کلی سرماندیکاسیون-4-8

توضیح دهد.
، عوارض جانبی و موارد احتیـاط  ها، دوز مصرفیاسیونمقایسه و اندیکIGIVرا با IGIMهاي فراورده-5-8

آنها را نام ببرد.
را توضیح داده و اندیکاسیون و مکانیسم اثر آن را نام ببرد.Rhایمونوگلوبولین آنتی -6-8
ایمونوگلوبولین ضد هپاتیت ب را توضیح داده و اندیکاسـیون، دوز مصـرفی و مـوارد احتیـاط آن را     -7-8

شرح دهد.
هاي ضد هاري را توضیح داده و اندیکاسیون، دوز مصـرفی و مـوارد احتیـاط آن را شـرح     انواع سرم-8-8

دهد.
زوستر را توضیح داده و اندیکاسیون، دوز مصرفی و موارد احتیاط آن را -ایمونوگلوبولین ضد وریسال-9-8

شرح دهد.
رفی و مـوارد احتیـاط آن را شـرح    هاي ضد کزاز را توضیح داده و اندیکاسیون، دوز مصـ انواع سرم-10-8

دهد.
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را توضیح داده و اندیکاسیون، دوز مصـرفی و مـوارد احتیـاط آن را    سرم مهم هاي آنتیفراوردهسایر -11-8
شرح دهد.

هاي مهم ضد سم مار، ضد سم عقرب و ... را توضیح دهد.انواع فراورده-12-8

نهمجلسه 
ترملی: برگزاري امتحان میانهدف ک
ویژه: اهداف

دانشجو بتواند به سواالت مطرح شده در زمینه مباحث مطرح شده تـا ایـن جلسـه در قالـب امتحـان      -1-9
ترم پاسخ صحیح دهد.میان

دهمجلسه 
آنهاتولیداصولومنوکلونالبادیهايآنتیباکلیآشناییلی: هدف ک

اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد 
.باشدآشنابادیهاتیآنمولکولیاساس-1-10

.بداندراباديآنتی-ژنآنتیواکنشاصول-2-10

.بشناسدراانسانیبادیهايآنتیهايشاخهزیر-3-10

.باشدآشناکلونالپلیومنوکلونالبادیهايآنتیتعریفتفاوتبا-4-10

.بداندژنتیکیتوالیبودنانسانیمیزاننظرازرابادیهاآنتیمنوکلونالانواعتفاوت-5-10

.باشدآشناروشایندررفتهبکارهايکشتمحیطوهیبریدوماتکنیکاصولبا-6-10

.بداندرانوترکیبمنوکلونالهايباديآنتیتولیداصول-7-10

.باشدآشنامنوکلونالبادیهايآنتینامگذاريروشبا-8-10

یازدهمجلسه 
آنهادرمانیهايکاربردوکلونالمنوبادیهايآنتیباکلیآشناییلی: هدف ک

اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد 
.بداندآنهابهشدهافزودههايmoietyاساسبررامنوکلونالبادیهايآنتیبنديدسته-1-11

.بداندراداروییبازاردرموجودبادیهايآنتیمنوکلونالژنریکوتجارياسامی

.بداندرابازاردرموجودمنوکلونالبادیهايآنتیازیکرهدرمانیکاربرد-2-11
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.بداندرابازاردرموجودمنوکلونالبادیهايآنتیازیکهرمولکولیهدف-3-11

.بداندرابازاردرموجودمنوکلونالبادیهايآنتیازیکهرمصرفراهودوزاژ-4-11

.بداندرابازاردرموجودوکلونالمنبادیهايآنتیازیکهرمصرفمنعموارد-5-11
بادیهـاي آنتـی ازیـک هـر نوترکیـب تولیـد براياستفادهموردمیزبانوتولیدروشازايخالصه-6-11

.بداندرابازاردرموجودمنوکلونال

دوازدهمجلسه 
دهندهنکروزفاکتورهايواینترلوکینها:بیولوژیکهايپاسخدهندهتغییرهايفراوردهباآشناییلی: هدف ک
توموري

اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد 
راآنهانقشاهمیتوایمنیسیستمدرتوموريدهندهنکروزرهايوهااینترلوکینعملکرداساس-1-12

.بداند

.باشدآشناانسانیهاياینترلوکینبنديتقسیمبا-1-12

مکانیسموبشناسدراداروییبازاردرموجودنوترکیبتوموريدهدهننکروزرهايهاواینترلوکین-2-12
.بداندراآنهاعمل

درموجـود نوترکیـب تومـوري دهندهنکروزفاکتورهايوهااینترلوکینژنریکوتجارياسامی-3-12
.بداندراداروییبازار

درموجـود نوترکیـب تومـوري هندهدنکروزفاکتورهايوهااینترلوکینازیکهردرمانیکاربرد-4-12
.بداندرابازار

موجـود نوترکیبتوموريدهندهنکروزفاکتورهايوهااینترلوکینازیکهرمصرفراهودوزاژ-5-12
.بداندرابازاردر

درموجودنوترکیبتوموريدهندهنکروزفاکتورهايوهااینترلوکینازیکهرمصرفمنعموارد-6-12
.بداندرابازار

وهـا اینترلـوکین ازیـک هرنوترکیبتولیدبراياستفادهموردمیزبانوتولیدروشازايخالصه-7-12
.بداندرابازاردرموجودنوترکیبتوموريدهندهنکروزفاکتورهاي

سیزدهمجلسه 
اینترفرون:بیولوژیکهايپاسخدهندهتغییرهايفراوردهباآشناییلی: هدف ک

در پایان دانشجو قادر باشد اف ویژه اهد
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.بداندراآنهانقشاهمیتوایمنیسیستمدرهااینترفرونعملکرداساس-1-13

.باشدآشناانسانیيهااینترفرونبنديتقسیمبا-2-13

.بداندراآنهاعملمکانیسموبشناسدراداروییبازاردرموجودنوترکیبيهااینترفرون-3-13

.بداندراداروییبازاردرموجودنوترکیبيهااینترفرونژنریکوتجارياسامی-4-13

.بداندرابازاردرموجودنوترکیبيهااینترفرونازیکهردرمانیکاربرد-5-13

.بداندرابازاردرموجودنوترکیبيهااینترفرونازیکهرمصرفراهودوزاژ-6-13

.بداندرابازاردرموجودنوترکیبيهااینترفرونازیکهرمصرفمنعموارد-7-13

يهـا اینترفـرون ازیـک هرنوترکیبتولیدبراياستفادهموردمیزبانوتولیدروشازايخالصه-8-13
.بداندرابازاردرموجودنوترکیب

چهاردهمجلسه 
ورشـد فاکتورهـاي هـا، هورمـون :یـک بیولوژهـاي پاسـخ دهندهتغییرهايفراوردهباآشناییلی: هدف ک

Colony Stimulating Factors

اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد 
.بداندراColony Stimulating Factorsورشدفاکتورهايها،هورمونازیکهراثرمکانیسم-1-14

درموجـود Colony Stimulating Factorsورشـد فاکتورهايها،هورمونژنریکوتجارياسامی-2-14
.بداندراداروییبازار

درموجـود Colony Stimulating Factorsورشـد فاکتورهايها،هورمونازیکهردرمانیکاربرد-3-14
.بداندرابازار

موجودColony Stimulating Factorsورشدفاکتورهايها،هورمونازیکهرمصرفراهودوزاژ-4-14
.بداندرابازاردر

درموجـود Colony Stimulating Factorsورشدفاکتورهايها،هورمونیکهرمصرفمنعموارد-5-14
.بداندرابازار

Colony Stimulatingورشـد فاکتورهـاي هـا، هورمـون نوترکیبانواعتولیدروشازايخالصه-6-14

Factorsبداندرابازاردرموجود.

پانزدهمجلسه 
اریتروپویتینوthrombolytic Agentsکواگوالنتها،آنتیانعقادي،فاکتورهايباآشناییلی:هدف ک

اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد 
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.بداندرااریتروپویتینوthrombolytic Agentsکواگوالنتها،،آنتیانعقاديفاکتورهاياثرمکانیسم-1-15

ــامی-2-15 ــارياس ــکوتج ــژنری ــاديايفاکتوره ــیانعق ــا،،آنت وthrombolytic Agentsکواگوالنته
.بداندراداروییبازاردرموجوداریتروپویتین

ــانیکــاربرد-3-15 ــاديفاکتورهــايازیــکهــردرم ــیانعق ــا،،آنت وthrombolytic Agentsکواگوالنته
.بداندرابازاردرموجوداریتروپویتین

وthrombolytic Agentsکواگوالنتهـا، ،آنتـی انعقـادي فاکتورهـاي ازیـک هـر مصرفراهودوزاژ-4-15
.بداندرابازاردرموجوداریتروپویتین

وthrombolytic Agentsکواگوالنتهــا،،آنتــیانعقــاديفاکتورهــايیــکهــرمصــرفمنــعمــوارد-5-15
.بداندرابازاردرموجوداریتروپویتین

thrombolyticکواگوالنتهـا، ،آنتـی انعقـادي فاکتورهـاي نوترکیـب انواعتولیدروشازايخالصه-6-15

Agentsبداندرابازاردرموجوداریتروپویتینو.

شانزدهمجلسه 
درمانیآنزیمهايوAntisense Productsباآشناییلی: هدف ک

اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد 
.باشدآشناآنهاطراحیاصولوAntisense Productsمولکولیاساسبا-1-16

.بداندراآنهاعملمکانیسموبشناسدراداروییبازاردرموجودAntisenseمحصوالت-2-16

.بداندراداروییبازاردرموجودAntisense Productsژنریکوتجارياسامی-3-16

.بداندرابازاردرموجودAntisense Productsازیکهردرمانیکاربرد-4-16

.بداندرابازاردرموجودAntisense Productsازیکهرمصرفراهودوزاژ-5-16

.بداندرابازاردرموجودAntisense Productsازیکهرمصرفمنعموارد-6-16

.بداندرابازاردرموجودAntisense Productsتولیدروشازايخالصه-7-16

.بداندراآنهاعملمکانیسموبشناسدراداروییبازاردروجودمدرمانیآنزیمهاي-8-16

.بداندراداروییبازاردرموجوددرمانیآنزیمهايژنریکوتجارياسامی-9-16

.بداندرابازاردرموجوددرمانیآنزیمهايازیکهردرمانیکاربرد-10-16

.بداندرابازاردرموجوددرمانیآنزیمهايازیکهرمصرفراهودوزاژ-11-16

.بداندرابازاردرموجوددرمانیآنزیمهايازیکهرمصرفمنعموارد-12-16

.بداندرابازاردرموجوددرمانیآنزیمهايتولیدروشازايخالصه-13-16
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هفدهمجلسه 
Fusion Productsباآشناییلی: هدف ک

اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر باشد 
.باشدآشناآنهاطراحیاصولوFusion Productsمولکولیاساسبا-1-17

.بداندراآنهاعملمکانیسموبشناسدراداروییبازاردرموجودFusion Productsمحصوالت-2-17

.بداندراداروییبازاردرموجودFusion Productsژنریکوتجارياسامی-3-17

.بداندرابازاردرموجودFusion Productsازیکهردرمانیکاربرد-4-17

.بداندرابازاردرموجودFusion Productsازیکهرمصرفراهودوزاژ-5-17

.بداندرابازاردرموجودFusion Productsازیکهرمصرفمنعموارد-6-17

.بداندرابازاردرموجودFusion Productsتولیدروشازايخالصه-7-17

منابع:
The Science and Practice of Pharmacy, Remington
Pharmacognosy and Pharmacobiotechnology, Tyler

طبیبانتشاراتبیولوژیک،داروهايحجازي،سعیدمحمد
مشهدپزشکیعلومدانشگاهانتشاراتدارویی،بیوتکنولوژيرمضانی،محمد

روش تدریس: 
رپوینتپاوازاستفاده-
سفیدتختروينوشتن-
پاسخوپرسش-

رسانه هاي کمک آموزشی
پروژکتورویدئو-
سفیدتخته-
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سنجش و ارزیابی
ساعتتاریخنمرهروش آزمونآزمون

تشریحیکوئیز
1دکتر توالیی: 

1دکتر راسخیان: 
در طول 
-جلسات

آزمون میان ترم
چهار گزینه اي

تشریحی
10-91/2/9512: دکتر توالیی

آزمون پایان ترم
چهار گزینه اي

تشریحی
30/8-10-96/4/9530: راسخیاندکتر 

حضور فعال در 
کالس

نمرات کمکیسواالت شفاهی

مقررات درس و انتظارات از دانشجو:
تنـوع منـابع و توجـه بـه     ، از دانشجویان گرامی انتظار می رود که با توجه به اهمیت درس و تعـداد واحـد  

محدودیت زمانی و فشردگی مطالب جهت هرچه بهتر برگزار شدن این درس به نکات زیر توجـه وافـر   
نمایند:

حضور منظم و دقیق در کالس-1
مراجعه به منابع معرفی شده-2
مطرح شدن سواالت در ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر -3
مشارکت در پاسخ به سواالت مطرح شده توسط مدرس-4

هاي بیولوژیکفراوردهدرسجدول زمانبندي 
10- 12هاچهارشنبه: روز و ساعت جلسه

مدرسموضوع هر جلسهتاریخجلسه

121/11/94
وبیولوژیکهايفراوردهتعاریفوکلیاتباآشنایی

ایمنیسیستماصولبرمروري
دکتر توالیی

والییدکتر تهاواکسنزاییایمنیهايمکانیسموکلیاتباآشنایی228/11/94
دکتر توالییهاواکسنساختاصولباآشنایی35/12/94
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412/12/94
استفادهموردتوکسوئیدهايوهاواکسنانواعباآشنایی

1باکتریاییهايبیماريدر
دکتر توالیی

519/12/94
استفادهموردتوکسوئیدهايوهاواکسنانواعباآشنایی

2باکتریاییهايبیماريدر
والییدکتر ت

626/12/94
هايبیماريدراستفادهموردهايواکسنانواعباآشنایی

1ویروسی
دکتر توالیی

718/1/95
هايبیماريدراستفادهموردهايواکسنانواعباآشنایی

2ویروسی
دکتر توالیی

دکتر توالییهاایمونوگلوبولینوهاسرمباآشنایی825/1/95
دکتر توالییترمانامتحان می91/2/95

دکتر راسخیانآنهاتولیداصولومنوکلونالبادیهايآنتیباکلیآشنایی108/2/95

1115/2/95
هايکاربردومنوکلونالبادیهايآنتیباکلیآشنایی

دکتر راسخیانآنهادرمانی

1222/2/95
هايپاسخدهندهتغییرهايفراوردهباآشنایی

دکتر راسخیانتوموريدهندهنکروزفاکتورهايولوکینهااینتر:بیولوژیک

1329/2/95
: بیولوژیکهايپاسخدهندهتغییرهايفراوردهباآشنایی

دکتر راسخیاناینترفرون

145/3/95

هايپاسخدهندهتغییرهايفراوردهباآشنایی
Colonyورشدفاکتورهايها،هورمون:بیولوژیک

Stimulating Factors

دکتر راسخیان

1512/3/95
کواگوالنتها،آنتیانعقادي،فاکتورهايباآشنایی

thrombolytic Agentsدکتر راسخیاناریتروپویتینو

دکتر راسخیانهاي درمانیو آنزیمAntisense Productsآشنایی با 1619/3/95

دکتر راسخیانFusion Productsباآشنایی1726/3/95

دانشکده:EDOنام و امضاء مسئول نام و امضاء مدیر گروه:مضاء مدرس:نام و ا
تاریخ ارسال:تاریخ ارسال:تاریخ تحویل:


