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 پسؼکی داًؽکذُ

ترهی  قبلب ًگبرغ طرح درض

 

جٌیي ؼٌبظی هَلکَلی :   ػٌَاى درض 

 دکترای تخصصی ػلَم تؽریحدٍم  ترم داًؽجَیبى :هخبطببى  

 1: ظْن اظتبد از ٍاحذ                                            1  : تؼذادٍاحذ

 آزاد :ظبػت پبظخگَیی بِ ظَاالت فراگیر

     98-99 دٍمًیوعبل      ( رٍز،ظبػت ٍ ًیوعبل تحصیلی)  14-16ؼٌبِ : زهبى ارائِ درض

                             دکتر آزیتب فراهرزی  :هذرض 

 19کذ  جٌیي ؼٌبظی ٍ بیَلَشی تکَیي :درض پیػ ًیبز

 

 :ّذف کلی درض 

تٌظین داًؽجَ ببیذ بتَاًذ در پبیبى ایي درض اپی شًتیک گبهت ٍ جٌیي، الًِ گسیٌی، 

هَلکَلی در ایجبد هحَرّبی بذى ٍ تکبهل ظیعتوْبی هختلف را در دٍراى جٌیٌی بیبى 

 . کٌذ

 (جْت ّر جلعِ یک ّذف: )ّذاف کلی جلعبت ا

 

زٌظین هَلکَلی در ، زٌظین هَلکَلی در حیي زسْین، زٌظین هَلکَلی در گاهسْا، سایگَذ ٍ جٌیي .1

 (implantation)الًِ گشیٌی 

ٍ زٌظین هَلکَلی  (primitive streak)اسسزٍالسیَى ٍ زطکیل ضیار اٍلیِ زٌظین هَلکَلی در گ .2

، زٌظین هَلکَلی در هحَرّای جٌیي ٍ زٌظین هَلکَلی در در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آى

خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آى 

هزتَط تِ  ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای زٌظین هَلکَلی در سقظ ّا ٍ ایوٌَلَصی جٌیي .3

 ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آى در زکاهل سیسن عصثی زٌظین هَلکَلی ، آى

ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ  زٌظین هَلکَلی در زکاهل سیسسن قلثی عزٍقی  .4

آى 

 هزتَط تِ آى ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای زٌظین هَلکَلی در زکاهل سز ٍ گزدى .5

ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آى  زٌظین هَلکَلی در زکاهل سیسسن گَارش  .6

ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آى  زٌظین هَلکَلی در زکاهل سیسسن زٌفس .7

یْای هزتَط تِ ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیوار زٌظین هَلکَلی در زکاهل سیسسن ادراری زٌاسلی .8

آى 

  

، زٌظین هَلکَلی در حیي زسْین ٍ الًِ زٌظین هَلکَلی در گاهسْا، سایگَذ ٍ جٌیي: اٍل ّذف کلی جلعِ

 (implantation)گشیٌی 

زٌظین هَلکَلی زکاهل سلَلْای سایای . هٌطاء سلَلْای سایای تذٍی را ضزح دّذ: اٍل اّذاف ٍیصُ جلعِ
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زٌظین  لقاح ٍ زطکیل سایگَذ را ضزح دّذلیٌگ دخیل در گاهسَصًش، هسیزّای سیگٌا. تذٍی را زَضیح دّذ

زٌظین . ٍ ایجاد تالسسَسیسر را ضزح دّذ( زسْین)هَلکَلی ٍ هسیزّای سیگٌالیٌگ زقسیواذ کلیَاصی 

ازصال ٍ زْاجن جٌیي )هَلکَلی ٍ هسیزّای سیگٌالیٌگ الًِ گشیٌی ٍ زقاتل تالسسَسیر ٍ اخیسلیَم اًذٍهسز 

 .را زَضیح دّذ (تِ اًذٍهسز

ٍ  (primitive streak)زٌظین هَلکَلی در گاسسزٍالسیَى ٍ زطکیل ضیار اٍلیِ : دٍم ّذف کلی جلعِ

زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آى، زٌظین هَلکَلی در هحَرّای جٌیي ٍ زٌظین هَلکَلی در 

خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آى 

لْای زٌظیوی ٍ هسیز سیگٌالیٌگ دخیل در ایجاد ضیار اٍلیِ، هْاجزذ هَلکَ: دٍم اّذاف ٍیصُ جلعِ

هسیزّای هَلکَلی دخیل در زطکیل اًذٍدرم، هشٍدرم ٍ اکسَدرم را زَضیح . سلَلْا اس ضیار اٍلیِ را ضزح دّذ

زٌظین  .زٌظین هَلکَلی سَهیر سایی را زَضیح دّذ. زٌظین هَلکَلی ایجاد ًَزَکَرد را ضزح دّذ. دّذ

هسیزّای سیٌالیٌگ ٍ زٌظین هَلکَلی زطکیل . را ضزح دّذ لی در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آىهَلکَ

زٌظین هَلکَلی در خازَصًش  .هحَر سزهی دهی، هحَر خطسی ضکوی ٍ هحَر راسر چح را ضزح دّذ

.  را زَضیح دّذ تیواریْای هزتَط تِ آى

ٍصی جٌیي ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش زٌظین هَلکَلی در سقظ ّا ٍ ایوٌَل: ظَمجلعِ ّذف کلی 

تیواریْای هزتَط تِ آى، زٌظین هَلکَلی در زکاهل سیسسن عصثی ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای 

هزتَط تِ آى 

هارکزّای . هارکزّای ایوٌَلَصیک در خذیزًذگی اًذٍهسز را ضزح دّذ :ظَمجلعِ  اّذاف اختصبصی

زٌظین . ایوًََلَصی الًِ گشیٌی ٍ حاهلگی عثیعی را ضزح دّذ. ّذایوٌَلَصیک  در سقظ را زَضیح د

الگَدّی . هسیز سیگٌالیٌگ در ًَرٍصًش را ضزح دّذ. هَلکَلی القای سلَلْای سسیغ عصثی را ضزح دّذ

هَلکَلْای زٌظوی دخیل . هْاجزذ سلَلْای خیص ساس سودازیک ٍ گاًگلیَى ّای سودازیک را زَضیح دّذ

هسیزّای هَلکَلی در زطکیل صفحِ عصثی ٍ لَلِ عصثی را زَضیح . را ضزح دّذ PNSدر ّذایر اکسًَی 

. زٌظین هَلکَلی زطکیل هغش را زَضیح دّذ. زٌظین هَلکَلی زوایش عصثی عٌاب ًخاعی را ضزح دّذ. دّذ

. را ضزح دّذ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آى

در زکاهل سیسسن قلثی عزٍقی ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش  زٌظین هَلکَلی در: ف کلی جلعِ چْبرمّذ

تیواریْای هزتَط تِ آى 

ّذف کلی جلسِ ّفسن هسیز هَلکَلی زوایش سلَلْای اجذادی قلة را : جلعِ چْبرم اّذاف اختصبصی

هکاًیسن ّای خیص . هَلکَلْای دخیل در زٌظین زطکیل ًاحیِ قلثی اٍلیِ ٍ ثاًَیِ زَضیح دّذ. زَضیح دّذ

. هسیز هَلکَلی دخیل در ًاحیِ تٌذی قلة را زَضیح دّذ. رًذُ خویذگی ٍ زطکیل قَس قلثی را ضزح دّذب

هسیز هَلکَلی دخیل در هسیز . زٌظین هَلکَلی ایجاد سلَلْای تالطسک ّای اًذٍکاردی را ضزح دّذ

ٍلْای درگیز هَلک. زٌظین هَلکَلی زطکیل سلَلْای ّوازَخَئیسیک را ضزح دّذ. خزٍجی قلة زَضیح دّذ

هسزّای . فاکسَرّای هَلکَلی هَثز در زطکیل ضزیاى ٍ ٍریذ را ضزح دّذ. در ٍاسکَلَصًش را زَضیح دّذ

.  زٌظین هَلکَلی زکاهل سیسسن عزٍقی را ضزح دّذ. سیگٌالیٌگ زغییز ضکل قَس آئَرزی را زَضیح دّذ

. را زَضیح دّذ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آى

زٌظین هَلکَلی در در زکاهل سز ٍ گزدى ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای : ف کلی جلعِ پٌجندُ

هزتَط تِ آى 
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هسیزّای هَلکَلی هَثز در زطکیل ساخسار خظ ٍسظ ًاحیِ سز را  :پٌجنجلعِ  اّذاف اختصبصی

ّای دخیل در هَلکَل. ًقص اسیذ رزیٌَئیک را در زکاهل ًاحیِ سز ٍ گزدى زَضیح دّذ. ضزح دّذ

هسیزّای الگَدّی در زکاهل قَس ّای حلقی را . زعییي الگَی تزآهذگی ّای صَرزی را ضزح دّذ

هسیزّای هَلکَلی در زطکیل دًذاى را .  هسیزّای خیام رساًی زطکیل صَرذ را ضزح دّذ. تذاًذ

 .را ضزح دّذ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آى. زَضیح دّذ

زٌظین هَلکَلی در در زکاهل سیسسن گَارش ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش : جلعِ ؼؽن ف کلیّذ

تیواریْای هزتَط تِ آى 

هکاًیسن ّای هَلکَلی دخیل در ًاحیِ تٌذی لَلِ گَارش ٍ زعییي : جلعِ ؼؽن اّذاف اختصبصی

رًَضر ّدازَسیر هسیزّای سیگٌالیٌگ در اخسصاصی ضذى ٍ زعییي س. هَقعیر ارگاى ّای آى ضزح دّذ

هکاًیسن .  هَلکَل ّای زٌظین کٌٌذُ در زعییي دٍدهاى سلَلْای خاًکزاسی را ضزح دّذ. ّا را زَضیح دّذ

 زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آى. ّای هَلکَلی درگیز در چزخص رٍدُ ّا را زَضیح دّذ

.  را ضزح دّذ

زکاهل سیسسن زٌفس ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش زٌظین هَلکَلی در در : ف کلی جلعِ ّفتنّذ

تیواریْای هزتَط تِ آى 

. هسیزّای هَلکَلی هَثز در القای ریِ ّا ٍ درخر زٌفسی را ضزح دّذ :جلعِ ّفتن اّذاف اختصبصی

. اساس هَلکَلی زوایش آلَئَلی را ضزح دّذ. هسیزّای هَلکَلی اًطعاب جَاًِ ّای تزًٍطی را زَضیح دّذ

. را زَضیح دّذ ٍلی در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آىزٌظین هَلک

ٍ زٌظین هَلکَلی در  زٌظین هَلکَلی در در زکاهل سیسسن ادراری زٌاسلی: ف کلی جلعِ ّؽتنّذ

خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آى 

فاکسَرّای هَلکَلی کِ در . زطکیل کلیِ را زَضیح دّذزٌظین هَلکَلی : جلعِ ّؽتن اّذاف اختصبصی

هَلکَلْای زٌظیوی در . درم هساًفزیک تیاى هی ضًَذ ٍ هَجة القا جَاًِ حالثی هی ضًَذ، را ضزح دّذهشٍ

هسیزّای هَلکَلی در زوایش . را در زوایش تیضِ ضزح دّذ SOX9ًقص صى . زطکیل ًفزٍى را زَضیح دّذ

هسیز . ا ضزح دّذهَلکَلْای زٌظیوی هَثز در زحلیل هجزای هشًٍفزیک ر. سلَلْای سززَلی را زَضیح دّذ

. هَلکَلی دخیل در زوایش سلَلْای الیذیگ، زکاهل اخی دیذین، ٍاسٍدفزاى ٍ کیسِ ّای هٌَی را زَضیح دّذ

. هسیزّای سیگٌالیٌگ در زطکیل زخوذاى را ضزح دّذ. هَلکَلْای زٌظیوی در زکاهل خزٍسساذ را تذاًذ

هسیزّای . را زَضیح دّذ Hoxی صى هَلکَلْای زٌظیوی زکاهل هجزای خاراهشًٍفزیک ٍ تیي ًاحیِ ا

. هَلکَلْای زٌظیوی ًشٍل تیضِ را زَضیح دّذ. هَلکَلی زٌظیوی دسسگاُ زٌاسلی خارجی را ضزح دّذ

.  را ضزح دّذ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آى

 

 در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

 

زٌظین .  کَلی در حیي زسْین را ضزح دّذزٌظین هَلکَلی در گاهسْا، سایگَذ ٍ جٌیي، زٌظین هَل .1

.  را زَضیح دّذ (implantation)هَلکَلی در الًِ گشیٌی 

ٍ زٌظین هَلکَلی  (primitive streak)زٌظین هَلکَلی در گاسسزٍالسیَى ٍ زطکیل ضیار اٍلیِ  .2

زٌظین هَلکَلی در هحَرّای جٌیي ٍ زٌظین . در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آى را ضزح دّذ
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. هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آى را زَضیح دّذ

زٌظین هَلکَلی در سقظ ّا ٍ ایوٌَلَصی جٌیي ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ  .3

زٌظین هَلکَلی  در زکاهل سیسن عصثی ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای .   آى را ضزح دّذ

 .هزتَط تِ آى را زَضیح دّذ

زٌظین هَلکَلی در زکاهل سیسسن قلثی عزٍقی ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ   .4

.   آى را ضزح دّذ

زٌظین هَلکَلی در زکاهل سز ٍ گزدى ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آى را ضزح  .5

 .  دّذ

ازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آى را زٌظین هَلکَلی در زکاهل سیسسن گَارش ٍ زٌظین هَلکَلی در ج  .6

.   ضزح دّذ

زٌظین هَلکَلی در زکاهل سیسسن زٌفس ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ آى را  .7

.   ضزح دّذ

زٌظین هَلکَلی در زکاهل سیسسن ادراری زٌاسلی ٍ زٌظین هَلکَلی در خازَصًش تیواریْای هزتَط تِ  .8

   .آى را ضزح دّذ

 

 

 :هٌببغ
1. Essential developmental biology, Slack J 

2. New Articles  
  :رٍغ تذریط

 عَل جلسِ در ٍ خاسخ ، خزسص (تِ صَرذ داًطجَ هحَری) سخٌزاًیتحث ٍ 

 :ٍظبیل آهَزؼی 

 تزد ٍایر خزٍصکسَر، کاهدیَزز، ٍیذئَ 

 
ظٌجػ ٍ ارزؼیببی  

ریق ارائِ زکالیف هحَلِ ٍ تِ صَرذ آسهَى ًْایی اًطجَ هحَری، اس طکَیٌی در عَل ززم تا رعایر اصَل دتِ صَرذ ذ

هکسَب  

 

 ظبػت تبریخ  (بر حعب درصذ)ظْن از ًورُ کل رٍغ       آزهَى

 //////////////////////// ٍسظ ززم 4 زطزیحی  آزهَى هیبى ترم 

زطزیحی ٍ چٌذ  آزهَى پبیبى ترم

 گشیٌِ ای

  خایاى ززم 8

حضَر فؼبل در 

 کالض 

 خاسخ ٍ خزسص

رائِ ّای ٍ ا

 هحَلِ

  ّز جلسِ 8
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 :هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ

آهادگی جْر  ٍ زذریس اس خیص جلسِ ّز درسی هغالة هغالعِ کالس، در داًطجَیاى فعال حضَر

  تِ صَرذ داًطجَ هحَری تعذجلسِ 

 

: داًؽکذُ EDOی هعئَلًبم ٍ اهضب:                ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:             ًبم ٍ اهضبی هذرض

 :تبریخ ارظبل :                                   تبریخ ارظبل:                          تبریخ تحَیل
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داًؽجَیبى ترم دٍم دکترای ػلَم  98-99ًیوعبل دٍم  جٌیي ؼٌبظی هَلکَلیجذٍل زهبًبٌذی درض 

 تؽریح

 14-16ؼٌبِ :  رٍز ٍ ظبػت جلعِ 

 

 هذرض هَضَع ّر جلعِ              تبریخ جلعِ

تىظیم مًلکًلی در گامتها، زایگًت ي جىیه، تىظیم مًلکًلی در حیه  26/11/98 1

 (implantation)تسهیم، تىظیم مًلکًلی در الوه گسیىی 

 دکتر آزیتا فرامرزی

تىظیم مًلکًلی در گاستريالسیًن ي تشکیل شیار ايلیه  3/12/98 2

(primitive streak) مًلکًلی در پاتًشوس بیماریهای  ي تىظیم

مربًط به آن، تىظیم مًلکًلی در محًرهای جىیه ي تىظیم مًلکًلی 

در پاتًشوس بیماریهای مربًط به آن 

 

 دکتر آزیتا فرامرزی

تىظیم مًلکًلی در سقط ها ي ایمىًلًشی جىیه ي تىظیم مًلکًلی در  10/12/98 3

لی  در تکامل سیتم پاتًشوس بیماریهای مربًط به آن، تىظیم مًلکً

 عصبی ي تىظیم مًلکًلی در پاتًشوس بیماریهای مربًط به آن

 دکتر آزیتا فرامرزی

تىظیم مًلکًلی در تکامل سیستم قلبی عريقی ي تىظیم مًلکًلی در  17/12/98 4

 پاتًشوس بیماریهای مربًط به آن
 دکتر آزیتا فرامرزی

ي تىظیم مًلکًلی در پاتًشوس تىظیم مًلکًلی در تکامل سر ي گردن  24/12/98 5

 بیماریهای مربًط به آن

 دکتر آزیتا فرامرزی

تىظیم مًلکًلی در تکامل سیستم گًارش ي تىظیم مًلکًلی در  16/1/99 6

 پاتًشوس بیماریهای مربًط به آن
دکتر آزیتا فرامرزی 

تىظیم مًلکًلی در تکامل سیستم تىفس ي تىظیم مًلکًلی در پاتًشوس  23/1/99 7

ماریهای مربًط به آن بی
دکتر آزیتا فرامرزی 

تىظیم مًلکًلی در تکامل سیستم ادراری تىاسلی ي تىظیم مًلکًلی  6/2/99 8

 در پاتًشوس بیماریهای مربًط به آن
دکتر آزیتا فرامرزی 

 


