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  بسمه تعالي

  

  

  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

  پزشكيدانشكده 

  

  )97-98اول  نيمسال(قالب نگارش طرح درس

  

  :هدف كلي

  آشنايي با اصول بيولوژي سلولي و ژنتيك انساني

  : شرح درس

  شونددر اين درس دانشجويان با اصول بيولوژي سلولي و ژنتيك انساني آشنا مي

  

كارشناسي ارشد فيزيك  1ترم دانشجويان   :مخاطبان  بيولوژي سلولي و ژنتيك: عنوان درس 

  پزشكي

         واحد تئوري 2 :تعدادواحد

                     1: سهم استاد از واحد

  آزاد :ساعت پاسخگويي به سواالت فراگير

  دكتر نازنين جليليان :مدرس  14- 16شنبه ها دو:  زمان ارائه درس

    ندارد :درس پيش نياز



٢ 

 

  :جلساتاهداف كلي 

تركيب و توپولوژي آن، آشنايي با ساختار كروماتين، كروموزوم و ، DNAآشنايي با ساختمان  -2و  1جلسه 

 DNAفشرده سازي 

  هاسازماندهي ژنوم يوكاريوتآشنايي با  - 4و  3جلسه  

   DNAهمانندسازي آشنايي با  - 5  جلسه

  رونويسيآشنايي با  - 6جلسه 

  ترجمه و تنظيم ترجمهآشنايي با  – 7جلسه 

  هاي ترميمو مكانيسم نرخ جهش، هاآشنايي با جهش – 8جلسه 

  ارائه سمينار دانشجويي- 9جلسه 

  

  

  

  

  

  

  

  



٣ 

 

  :اهداف ويژه رفتاري به تفكيك اهداف كلي هر جلسه

  :و دوم جلسه اول

  : هدف كلي

  ها و ژنوم انسان ، كروماتين، كروموزوم، ژنDNAآشنايي با ساختمان 

  :ويژهاهداف 

  : در پايان جلسه دانشجو بايد قادر باشد

  را بداند DNAساختمان  �

  ساختمان اسيدهاي نوكلئوتيد را بشناسد �

  را تشريح كند DNAمفهوم توپولوژي  �

  را فرا گيرد  DNAنحوه بسته بندي  �

  با چگونگي شكل گيري نوكلئوزوم آشنا شود �

  ها را توصيف كندساختمان كروموزوم �

  ها را بشناسدگروه بندي كروموزوم �

 سازمان بندي ژنوم انسان را فراگيرد �

  :و چهارم جلسه سوم

  سازماندهي ژنوم انسانآشنايي با : هدف كلي

  : اهداف ويژه

  : در پايان جلسه دانشجو بايد قادر باشد

  هاي كد كننده پروتئين آشنا شودبا سازماندهي، توزيع و عملكرد ژن �



٤ 

 

  بيان كندپوشان را هاي همبتواند مفهوم رونوشت �

  هاي ژني را تعريف كندخانواده �

  هاي مختلف ژني را عنوان كندي دسته بندي خانوادهنحوه �

  هاي كاذب آشنا گرددبا دسته بندي ژن �

  را بيان كنداهميت رتروژن  �

 هاي موجود در سلول و عملكرد هر كدام را بيان كندRNAانواع  �

  :پنجملسه ج

  DNAآشنايي با همانندسازي  :هدف كلي

  :ويژه اهداف

  : در پايان جلسه دانشجو بايد قادر باشد

 دهد توضيح را DNA شدن مضاعف چگونگي �

  هاي درگير در همانندسازي را عنوان كندآنزيم �

  ها را تشريح كنددر پروكاريوت DNAفرايند همانندسازي  �

  ها را تشريح كنددر يوكاريوت DNAفرايند همانندسازي  �

  :ششمجلسه 

   رونويسيآشنايي با : هدف كلي

  :اهداف ويژه

  : در پايان جلسه دانشجو بايد قادر باشد 

  مفهوم رونويسي را تشريح كند �

  هاي درگير در رونويسي را عنوان كندانواع آنزيم �



٥ 

 

  ها را تشريح كندمسيرهاي متفاوت انواع مختلف ژن �

 نحوه تنظيم بيان ژن، در سطح رونويسي را شرح دهد �

   :هفتمجلسه 

   ترجمه و تنظيم ترجمهآشنايي با : هدف كلي

  : اهداف ويژه

 : در پايان جلسه دانشجو بايد قادر باشد �

 هاي رونويسي و ترجمه را تشريح كندتفاوت �

 مهم درگير در فرايند ترجمه را بيان كندهاي مولكول �

 ها تشريح كندها و يوكاريوتهر يك از مراحل آغاز، ادامه و خاتمه ترجمه را در پروكاريوت �

 كنترل كيفي ترجمه را بيان كندمكانيسم  �

 انواع و كاربرد هر يك از تغييرات پس از ترجمه را ذكر كند �

  آشنا شودسطوح مختلف تنظيم ترجمه با  �

  :هشتمجلسه 

   هاي ترميممكانيسمها و آشنايي با جهش: هدف كلي

  : اهداف ويژه

 : در پايان جلسه دانشجو بايد قادر باشد �

 مفهوم جهش را توضيح دهد �

  منابع ايجاد كننده جهش در ژنوم آشنا شودبا  �

 عوامل جهش زا را بشناسد �

  ها را توضيح دهددسته بندي انواع جهش �



٦ 

 

  تفاوت جهش و چندشكلي را بيان كند �

 انواع چندشكلي هاي ژنوم انسان را عنوان كند �

  هاي پليمراز آشنا گرددآنزيم proofreadingبا مفهوم  �

  كندسطوح مختلف ترميم در ژنوم را عنوان  �

  هاي هر يك از مسيرهاي مختلف ترميم را ذكر كندويژگي �

  هاي مختلف ترميم را عنوان كندمكانيسم عملكردي روش �

  :نهمجلسه 

  ارائه سمينار دانشجويي: هدف كلي

  :اهداف ويژه

  :در پايان جلسه دانشجو بايد قادر باشد

  با اصول اوليه يك ارائه استاندارد آشنا شود �

  ارائه سخنراني به صورت عملي فرا گيردمفهوم زمان بندي در  �

  با استانداردهاي ساخت اساليد در ارائه سخنراني آشنا شود �

  قادر باشد، يك مقاله پژوهشي اصيل و به روز را در مدت زمان تعيين شده، به خوبي ارائه كند �

  

  :منابع

Human Molecular Genetics, Tom Starchan, 4
th

 edition 

Molecular biology of the cell, Alberts, 6
th

 edition 

 Lehninger Principles of biochemistry, Lehninger, 6
th

 edition 

 



٧ 

 

  :روش تدريس

  سخنراني، پرسش و پاسخ كالسي

  :وسايل آموزشي

  اساليدهاي آموزشي، ويديو پروژكتور، وايت برد

  :سنجش و ارشيابي

  تاريخ  سهم از نمره كل  روش        آزمون

ارائه يك مقاله   سمينار 

به روز منتخب 

  به صورا انفرادي

  9جلسه   2

حضور فعال در 

كالس، شركت 

- مؤثر در فعاليت

  هاي كالسي

ارزيابي در هر 

  جلسه

  به طور مستمر در طول نيمسال تحصيلي  1

  بر اساس تاريخ اعالم شده از آموزش دانشكده  7  تشريحي  آزمون پايان ترم

  

  

  

  



٨ 

 

  :درسجدول زمان بندي 

  بيولوژي سلولي و ژنتيك: درس نام

 14- 16ها دوشنبه:  تدريس ساعات       ) 1سهم استاد ( 2:واحد تعداد

  جليليان نازنين دكتر: درس مسئول

 موضوع استاد تاريخ جلسه

16/07/1397دوشنبه  1 جليلياندكتر   ، تركيب و توپولوژي آن، آشنايي با ساختار كروماتين، DNAآشنايي با ساختمان  

  DNAكروموزوم و فشرده سازي 

23/07/1397 دوشنبه 2 جليلياندكتر   ، تركيب و توپولوژي آن، آشنايي با ساختار كروماتين، DNAآشنايي با ساختمان  

  DNAكروموزوم و فشرده سازي 

30/07/1397 دوشنبه 3 جليلياندكتر     سازماندهي ژنومآشنايي با  

07/08/1397 دوشنبه 4 جليلياندكتر     سازماندهي ژنومآشنايي با  

14/08/1397 دوشنبه 5 جليلياندكتر     DNAآشنايي با همانندسازي  

21/08/1397 دوشنبه 6 جليلياندكتر     آشنايي با رونويسي 

28/08/1397 دوشنبه 7 جليلياندكتر     آشنايي با ترجمه و تنظيم ترجمه 

05/09/1397 دوشنبه 8 جليلياندكتر     DNAآسيب و ترميم آشنايي با  

12/09/1397 دوشنبه 9 جليلياندكتر     ارائه سمينار دانشجويي 

 


