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ساختمان مولكولی سلول را  -2

 توضیح دهد.

روشهاي رايج مطالعات  -3

 DNAروتئومیكسژنتیكی و پ

micro array ،Protein 

micro array 

 را بیان نمايد .
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 بیان نمايد.
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با بیماريهاي وابسته به تغذيه مانند 

 را  توضیح دهید. چاقي و ديابت
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کشت سلول ،      DNAتخلیص    
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