
 کارگاه های آموزشی و برنامه زمانی اویننع

مدت  ظرفیت

 زمان

تاریخ  عنوان کارگاه نام مدرس 

 برگزاری

 ردیف

ویژه 

اساتید و 

 دانشجویان

2 

 ساعت
 قسمت اول: محورهای بخش نظری: 

 اصول و روش مختلف بهینه سازی تولید محصول 

 قسمت دوم: محورهای بخش عملی: 
 Design Expertنحوه کار با نرم افزار 

 

ماتیا دکتر  

سادات 

 برهانی

بهینه سازی تولید محصوالت 

میکروبی با استفاده از نرم افزار 
Design Expert 

11/11/1400 

 صبح 9ساعت 

1 

ویژه 

 دانشجویان

2 

 ساعت
 قسمت اول: محورهای بخش نظری

 معرفی هیستوتکنیک و کاربردهای آن

ارائه اصول تکنیکی تهیه انواع مقاطع بافتی 

 متناسب با عناصر سلولی هدف

 محورهای بخش عملیقسمت دوم: 

 بافت از بردای نمونه آموزش

  بافت گیری بلوک

 الم تهیه و گیری شبر

 آمیزی رنگ

دکتر راحله 

 شهرکی

های بافت شناسی تکنیک

 )هیستوتکنیک(

11/11/1400 

 14ساعت 

2 

ویژه 

اساتید و 

 دانشجویان

2 

 ساعت
 قسمت اول: محورهای بخش نظری: 

 معرفی انواع واکسن ها  

 قسمت دوم: محورهای بخش عملی: 

 نحوه طراحی واکسن 

دکتر ماتیا 

سادات 

 برهانی

 12/11/1400 طراحی واکسن

 صبح 9ساعت 

3 

ویژه 

اساتید و 

 دانشجویان

2 

 ساعت

 قسمت اول: محورهای بخش نظری:

BEAST  یکی از برنامه های بیزین است که برای

تخمین زمان واگرایی بین گونه ها بر اساس مدل 

 ساعت مولکولی ثابت و یا آزاد استفاده می شود.

 قسمت دوم: محورهای بخش عملی:

بسته نرم افزاری بیست شامل برنامه های 

BEAST ،BEAUti  وTree Annotator  

Tracer خروجی : برنامه مربوط به بررسی فایل

برنامه های آنالیز بیزین و در واقع یک برنامه 

گرافیکی برای مشخص کردن توزیع آماری 

 پارامترهای پیوسته 

Fig Tree برنامه ای برای نشان دادن درخت :

  BEASTحاصل از آنالیز برنامه 
 

دکتر الهام 

 امینی

آنالیز تخمین زمان واگرایی  و 

 تعیین درخت گونه ای

12/11/1400 

 14ساعت 

4 

ویژه 

اساتید و 

 دانشجویان

2 

 ساعت

 قسمت اول: محورهای بخش نظری

 
تاریخچه دستیابی به سلول های بنیادی 

 جنینی موش

دکتر مریم 

 فرزانه

اصول کشت سلول های بنیادی 

 جنینی موش

13/11/1400  

 صبح 9ساعت 

5 



ویژگی های سلول های بنیادی جنینی 

 موش

مسیرهای سلولی دخیل در تولید سلول 

 های بنیادی جنینی موش

 قسمت دوم: محورهای بخش عملی

 موشتولید سلول های بنیادی جنینی 

شرایط کشت مناسب برای تکثیر سلول های 

 بنیادی جنینی موش

 پاساژ و فریز سلول های بنیادی جنینی موش

ویژه 

 دانشجویان

2 

 ساعت

 قسمت اول: محورهای بخش نظری

 انتخاب نمونه مفاهیم مقدماتی فیلوژنی و استراتژی

اصول و مفاهیم طریفه خواندن الکتروفروگرام و 

trimکردن توالی ها 

 آشنایی با مفاهیم کاربردی در ردیف خوانی

(sequence alignment) 
 قسمت دوم: محورهای بخش عملی

 ایجاد درخت های فیلوژنی با نرم افزارهای مختلف

جمع بندی و تفسیر درخت یا درختان فیلوژنی 

 حاصله

 نحوه بارگزاری اطالعات مختلف مولکولی

فاطمه دکتر 

سادات 

 نصرالهی

آنالیزهای  و فیلوژنی مولکولی

 تکاملی

13/11/1400 

 14ساعت 

6 

 


