ثسوَ تعبلی

هشکض تحمیمبت پضضکی هْلکْلی داًطگبٍ علْم پضضکی ُشهضگبى ثب ُوکبسی هعبًّت تحمیمبت
ّ فٌبّسی داًطگبٍ دس جِت استمبئ سطح علوی ّ عولی اسبتیذ ،داًطجْیبى ،کبسهٌذاى ّ سبیش
هتمبضیبى الذام ثَ ثشگضاسی سْهیي دّسٍ کبرگبٍ رّشِبی بیْلْژی هْلکْلی ( Molecular
ً )Biology Methodsوْدٍ است .دس ایي دّسٍ  5کبسگبٍ اصلی ّ پشکبسثشد هْسد ًیبص
هتمبضیبى ثصْست تئْسی ّ عولی تْسط اسبتیذ هجشة ثشگضاس خْاُذ ضذ کَ لیست کبسگبٍ دس
جذّل  1رکش ضذٍ است.
هت مبضیبى عضیض ثعذ اص ضشکت دس کبسگبُِب ،اصْل تئْسی ّ عولی ُش کذام اص سّضِب سا
ثخْثی ّ ثصْست استبًذاسد هشحلَ ثَ هشحلَ آهْصش خْاٌُذ دیذ ثگًَْ ایی کَ لبدس خْاٌُذ
ثْد آًشا دس آصهبیطگبٍ یب هحل کبس خْد ثکبس گیشًذ ّ ساٍ اًذاصی ًوبیٌذ .جِت ثشگضاسی ُشچَ
ثِتش ثشگضاسی کبسگبٍ سّضِبی ثیْلْژی هْلکْلی ()Molecular Biology Methods
ُوْاسٍ ًیبصهٌذ ساٌُوبییِب ّ پیطٌِبدات سبصًذٍ ضوب عضیضاى ُستین.

دس اداهَ اطالعبت کبهلی دس هْسد ًحٍْ ثجت ًبمُ،ضیٌَ ُب ،صهبى ّ هکبى ثشگضاسی کبسگبُِب
آهذٍ است.
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جذّل  :1لیست کبرگبُِب ّ ُسیٌَ ثبت ًبم آًِب
ظرفیت

ُسیٌَ ثبت ًبم (تْهبى)

(تئْری عولی)

ًبم كبرگبٍ

(تئْری ّ عولی)

اصْل تئْری ّ عولی استخراج  ،DNAتعییي کویت ،خلْص ّ کیفیت اى

00666

ً 50فر

اصْل تئْری ّ عولی  ّ PCRالکترّفْرز

06

ً 50فر

666
اصْل تئْری ّ عولی استخراج  ،Total RNAتعییي کویت ،خلْص ّ
کیفیت اى

00666

ً 50فر

اصْل تئْری ّ عولی کشت سلْل ُبی یْکبریْتی ()Cell culture

06666

ً 50فر

اصْل تئْری  ELISAبِوراٍ رکر کبهل ًکبت کبربردی ّ عولی ّ
Trouble shooting

06666

ً 06فر

جذّل  :5برًبهَ زهبى بٌذی کبرگبُِب
تبریخ

صبح (سبعت )15-0

عصر() 3-7

00/60/51

اصْل تئْری ّ عولی استخراج  ،DNAتعییي
کویت ،خلْص ّ کیفیت آى

استخراج  DNAاز خْى ،تعییي کویت ،خلْص
ّ کیفیت آى (عولی)

00/60/55

اصْل تئْری  ّ PCRالکترّفْرز

 ّ PCRالکترّفْرز

96/06/25

اصْل تئْری استخراج  ،Total RNAتعییي کویت،
خلْص ّ کیفیت آى

96/06/26

اصْل تئْری کشت سلْل ُبی یْکبریْتی ( Cell
)culture

96/06/27

اصْل تئْری  ELISAبِوراٍ رکر کبهل ًکبت
کبربرد ّ عولی ّ Trouble shooting

(عولی)

زهبى شرّع ّ پبیبى ثبت ًبم:
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استخراج  Total RNAاز سلْل کشت دادٍ
شذٍ ،تعییي کویت ،خلْص ّ کیفیت آى (عولی)
کشت سلْل ُبی یْکبریْتی ()Cell culture
(عولی)

-

ثجت ًبم اص تبسیخ  8ضِشیْس لغبیت  20ضِشیْسهبٍ ُ 1316وَ سّصٍ ثجض سّصُبی تعطیل اص
سبعت  12-11صْست خْاُذ پزیشفت.
ًحٍْ ثبت ًبم :
 -1هتمبضیبى جِت ثجت ًبم هی ثبیست ثشاسبط جذّل ضوبسٍ ُ 1ضیٌَ کبسگبٍ سا ثَ حسبة
ثب هطخصبت ریل ّاسیض ًوبیٌذ:
*شوبرٍ حسبة  225361760ببًک رفبٍ بٌبم ابراُین افتخبر هرکس تحقیقبت پسشکی
هْلکْلی داًشگبٍ علْم پسشکی
*شوبرٍ کبرت  5894 6315 6092 4508ببًک رفبٍ بٌبم هرکس تحقیقبت پسشکی
*شوبرٍ شبب  IR-3401 3010 0000 0002 2536 1760ببًک رفبٍ بٌبم ابراُین
افتخبر هرکس تحقیقبت پسشکی هْلکْلی داًشگبٍ علْم پسشکی
هتمبضیبى ثعذ اص ّاسیض ،اصل فیص هشثْطَ سا ثَ کبسضٌبسبى هشکض سشکبس خبًن عبثذی
ًژاد ،خبًن هحسٌی ّ یب خبًن ًوشدی صادٍ ( ثَ ادسط ثٌذسعجبط -ثیوبسستبى ضِیذ
هحوذی،ضلع ضشلی ثیوبسستبى ،هعبًّت تحمیمبت ّ فٌبّسی ،هشکض تحمیمبت پضضکی
هْلکْلی) تحْیل دٌُذ .حتوب بررّی فیش ُبی تحْیلی شوبرٍ تلفي خْد ّ ًْع کبرگبٍ را
قیذ ًوبییذ.
شوبرٍ تلفي هرکس 076-33354939 :داخلی 0
شوبرٍ هْببیل(09373667529:فقط از سبعت 0صبح لغبیت 13بعذازظِر)
ًکتَ  :1هتمبضیبى لجل اص ثجت ًبم ّّاسیض ًوْدى ُضیٌَ ،جِت آگبٍ ضذى اص تکویل ًجْدى
ظشفیت کبسگبُِب حتوب ثب هشکض توبط حبصل ًوبیٌذ .دس صْست تکویل ظشفیت کبسگبٍُ ،ضیٌَ
ّاسیض ضذٍ هستشد ًخْاُذ ضذ.
ًکتَ  : 2دسصْستی کَ فشدی هتمبضی ضشکت دس چٌذ کبسگبٍ ثبضذ هیتْاًذ ُضیٌَ توبم کبسگبُِب
سا طی یک فیص ّاسیض ًوبیذ ًّیبصی ًیست ثشای تک تک کبسگبُِب طی فیص جذاگبًَ پشداخت
صْست گیشد.ثشّی فیص هشثْطَ ًبم توبم کبسگبُِب رکش گشدد.
ًکتَ  :3ثعذ اص ّاسیض ًوْدى ُضیٌَ کبسگبُِب ّ تحْیل فیص هشثْطَ ،ثجت ًبم هتمبضی ًِبیی
هحسْة خْاُذ ضذ .ثَ دلیل ظشفیت هحذّد ،توبط گشفتي جِت سصسّ کبسگبُِب ثَ ُیچ عٌْاى
همذّس ًخْاُذ ثْد.
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ًکتَ  :0دس توبهی کبسگبُِب دس کالسِبی تئْسی ًکبت ثسیبس هفیذ ّ کبسثشدی ( Practical
 )points and troubleshootingدس استجبط ثب تکٌیک هشثْطَ اسائَ خْاُذ ضذ کَ یبد گشفتي
آًِب جِت اًجبم صحیح ّ دلیك سّضِبی آصهبیطگبُی هزکْس الضاهی است .ضبیبى رکش است کَ
هحتْای کالسِبی تئْسی دس همبیسَ ثب کالسِبی دسسی کَ ثصْست سّتیي دس داًطگبُِب
ثشگضاس هی گشدد ،کبهال هتفبّت خْاُذ ثْد ّ هطبلت تئْسی ثیبى ضذٍ صشفب ثصْست
کبسثشدی ّ دس ساستبی اًجبم دلیك تکٌیک ُبی هشثْطَ خْاُذ ثْد..
ًکتَ  :0دس پبیبى کبسگبُِب ثَ هتمبضیبى گْاُی هعتجش اص طشف داًطگبٍ علْم پضضکی
ُشهضگبى اعطبء خْاُذ ضذ.
ًکتَ  :0ثجت جِت عوْم آصاد است.
هکبى برگساری کبرگبُِب:
 -1لسوت تئْسی کبسگبُِب دس سبلي اثْسیحبى ّالع دس سبختوبى کتبثخبًَ ثیوبسستبى ضِیذ
هحوذی ثٌذسعجبط ثشگضاس خْاُذ ضذ.
 -4لسوت عولی کبسگبُِب دسآصهبیطگبٍ هشکض تحمیمبت پضضکی هْلکْلی ّالع دس سبختوبى
هعبًّت تحمیمبت ّ فٌبّسی ثیوبسستبى ضِیذ هحوذی ثٌذسعجبط ثشگضاس خْاُذ ضذ.
اطالعبت فْق دس ّة سبیت هشکض تحمیمبت پضضکی هْلکْلی داًطگبٍ علْم پضضکی ُشهضگبى
 http://mmrc.resv.hums.ac.irدس دستشط هی ثبضذ ّ دس صْست تغییش دس ثشًبهَ ُب دس
آًجب رکش خْاُذ ضذ.
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