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 : درس هدف کلی
  مولکولی هاي تکنیک با روش  سلول ژنوم سلول، وعملکرد ساختمان با آشنایی

  اهداف اختصاصی:
  از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 تقسیم بندي کلی سلول ها را بیان کنند و ساختمان هر کدام از انواع سلول ها را شرح دهند. -1
 سمی و روش هاي مختلف نقل و انتقال مولکول ها را توضیح دهند.ساختمان مولکولی غشاء سیتوپال - 2
 با ساختمان عمومی سلول و اندامک هاي مختلف سلولی آشنا شوند. -3
 را شرح دهند. RNAو  DNAساختمان مولکولی هسته و ترکیب اسیدهاي نوکلئیک  -4
 با ساختار نوکلئوزوم، کروموزوم وکروماتین آشنا شوند. -5
 توز و میوز را شرح دهند.چرخه سلولی و تقسیم می -6
 با سرطان و اساس مولکولی آن آشنا شوند. -7
 در یوکاریوت و پروکاریوت را شرح دهند. DNAهمانندسازي  - 8
 و اعمال آن آشنا شوند. RNAبا انواع مولکول هاي  - 9

 فرآیند رونویسی در یوکاریوت و پروکاریوت را شرح دهند. -10
 ریوت آشنا شوند.با فرآیند ترجمه در سلول هاي پروکاریوت و یوکا - 11
 تنظیم بیان ژن و تمایز سلولی را توضیح دهند. -12
 را شرح دهند. PCRتکنیک هاي مورد استفاده در زیست شناسی و  -13
 و آنزیم هاي محدو االثر در پزشکی را بیان کنند. RFLP-PCRتکنیک  -14
 با داروهاي نوترکیب و نقش بیوتکنولوژي در پزشکی آشنا شوند. - 15

 
  انجام کار عملی ، فیلم و انیمیشنپروژکتور و ویدئو از استفاده گروهی، بحث وپاسخ، رسششیوه تدریس: سخنرانی،پ

  نحوه ارزشیابی دانشجو:
ü نمره 5 ی (حیتشر تستی و صورت به ترم انیم امتحان(  
ü نمره 10ی (حیتشر تستی و صورت به ترم انیپا امتحان(  
ü نمره 3(با گرفتن کوئیز در هر جلسه  کالس در ابیغ و حضور(  

  )نمره 2 ( یگروه و يانفراد کار و فیتکال ارائه                  
  غیبت بیش از یک جلسه مجاز نبوده و منجر به حذف واحد می گردد. مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو: 

  و تمارین خواسته شده در موعد مقرر وظایف و تکالیف دانشجو: حضور به موقع در کالس و حضور فعال در امر یادگیري، ارائه فعالیت ها
  * تاریخ امتحان پایان ترم: مطابق تقویم دانشگاهی

  * سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان: حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است. 
  هاي عملی الزامی است. پوشیدن روپوش سفید در کالس                                                          
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 یمنابع اصل
1- Molecullar cloning.(چاپ سوم) 
2- Molecullar cell Biology Lodish 2012-Lewins Genes X 2011. 
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   دسی ژنتیک.مهدوي، مجید. زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهن -4
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  زیست شناسی سلولی مولکولی  یجدول زمان بندي برنامه درس
تاریخ   ردیف

  جلسات
  مدرس  روش تدریس  ها ه مواد و رسان  موضوع جلسات

تشریح سرفصل درس، منابع مورد نیاز براي   4/7/96  1
مطالعه، تبیـین روش تـدریس، بـارم بنـدي     
نمرات درس، مشخص کـردن موضـوع کـار    

  با ساختمان سلول آشنایی –کالسی 

ــه ، و ــتختـــــ  دئوپرژکتوریـــــ
  وتریکامپو

 پرسش یسخنران
  وپاسخ

دکتر سیده صدیقه 
  حسینی

 دئوپرژکتوریتخته ، و  آن اعمال و سلولی غشاء  11/7/96  2
 وتریکامپو

  یسخنران
  وپاسخ پرسش

دکتر سیده صدیقه 
 حسینی

 دئوپرژکتوریتخته ، و سلول درون اجزاي با آشنایی  18/7/96  3
 ترویکامپو

  یسخنران
، نمایش وپاسخ پرسش

 فیلم و انیمیشن

دکتر سیده صدیقه 
 حسینی

 هسته مولکولی ساختمان با آشنایی  25/7/96  4
  

 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

  یسخنران
،نمایش وپاسخ پرسش

  فیلم

دکتر سیده صدیقه 
 حسینی

 دئوپرژکتوریتخته ، و  کروموزوم و کروماتین  2/8/96  5
 وتریکامپو

  ینسخنرا
، نمایش وپاسخ پرسش

 فیلم و انیمیشن

دکتر سیده صدیقه 
 حسینی

 دئوپرژکتوریتخته ، و  سلولی تقسیم انواع با آشنایی  9/8/96  6
 وتریکامپو

  یسخنران
، فیلم و وپاسخ پرسش
  انیمیشن

دکتر سیده صدیقه 
 حسینی

 دئوپرژکتوریتخته ، و  آشنایی با سرطان و اساس مولکولی آن  16/8/96  7
 روتیکامپو

  یسخنران
 وپاسخ پرسش

دکتر سیده صدیقه 
 حسینی

 دئوپرژکتوریتخته ، و  DNA سازي همانند  23/8/96  8
 وتریکامپو

  یسخنران
، فیلم و وپاسخ پرسش
 انیمیشن

دکتر سیده صدیقه 
 حسینی

 دئوپرژکتوریتخته ، و  فرآیند رونویسی و پیرایش  30/8/96  9
 وتریکامپو

  یسخنران
، فیلم و وپاسخ پرسش
 انیمیشن

دکتر سیده صدیقه 
 حسینی

 دئوپرژکتوریتخته ، و  RNA انواع  7/9/96  10
 وتریکامپو

  یسخنران
 وپاسخ پرسش

دکتر سیده صدیقه 
 حسینی

فرآیند ترجمه در سلول هاي پروکاریوت و   14/9/96  11
  یوکاریوت

 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

  یسخنران
، نمایش وپاسخ پرسش

 فیلم و انیمیشن

یقه دکتر سیده صد
 حسینی

 دئوپرژکتوریتخته ، و  تنظیم بیان ژن ها  21/9/96  12
 وتریکامپو

  یسخنران
 وپاسخ پرسش

دکتر سیده صدیقه 
 حسینی

تکنیک هاي مورد استفاده در زیست   28/9/96  13
  PCRشناسی و 

 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

  یسخنران
، فیلم و وپاسخ پرسش

دکتر سیده صدیقه 
 حسینی
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 انیمیشن

-RFLPآشنایی با آنزیم هاي محدوداالثر و   5/10/96  14
PCR  

 دئوپرژکتوریتخته ، و
 وتریکامپو

  یسخنران
، فیلم و وپاسخ پرسش
 انیمیشن

دکتر سیده صدیقه 
 حسینی

 دئوپرژکتوریتخته ، و  کلون کردن ژن  12/10/96  15
 وتریکامپو

  یسخنران
 وپاسخ پرسش

دکتر سیده صدیقه 
 حسینی

 دئوپرژکتوریتخته ، و  در پزشکی وتکنولوژيبیکاربرد   19/10/96  16
 وتریکامپو

  یسخنران
 وپاسخ پرسش

دکتر سیده صدیقه 
 حسینی

 
 


