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 شرح مختصر دوره:

ی بیوتکنولوژی ارشد ناپیوستهی کارشناسیکوریکولوم دوره( Coreدرس زیست شناسی سلولی و مولکولی جزء دروس اختاصی اجباری )

گیری آموزش و یادکی، های تحقیقاتی بیوتکنولوژی پزشپرکاربرد این درس در تمامی زمینهای و باشد. به جهت مطالب پایهپزشکی می

ی ین دلیل هم در دورهوده و به همبمطالب این درس برای دانشجویان ارشد و دکتری تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی بسیار مفید و واجب 

وسط این اساتید تدریس این برای اولین بار ت است. داده شدهی دکتری تخصصی، این درس جزء دروس اجباری قرار ارشد و هم در دوره

 می شود.

 

 

 ژنتیک و کنترل فرایند های داخل سلولی آشنایی دانشجو با مبانی علم : دورههدف کلی 

 

 : )جهت هر جلسه یک هدف(هداف کلی جلسات ا

 و ضمائم سلولی) اشکال مختلف آن( ساختمان مولکولی باکتری -آشنایی با مقدمه، تاریخچه و تعاریف -1
 
 هاها و یوکاریوتآشنایی با ساختمان مولکولی کروموزوم در پروکاریوت -2
 
 و یوکاریوت های پروکاریوتآشنایی با همانندسازی و تکثیر در سلول -3
 

 هاهای یوکاریوتها در سلولژنتیک مولکولی و عملکرد ویروس  -4

 
 هاآشنایی با بیولوژی مولکولی سرطان -5
 



 هاآشنایی با بیولوژی مولکولی سرطان -6
 
 ها ) پدیده لیتیک و لیزوژنی(آشنایی با ساختمان مولکولی و عمل باکتریوفاژها در پروکاریوت -7
 
 ها )پالسمیدها(آمیزش ژنتیکی در باکتریهای مختلف آشنایی با روش -8
 
 هاآشنایی با جهش ژنتیکی در یوکاریوت -9
 

 های سیس و ترانسمکمل –تعیین نقطه ژنی   -10

 
 بندی مطالبها در مهندسی ژنتیک و جمعآشنایی با نقش میکروارگانیسم -11

 
 تنظیم کننده چرخه سلولی –آشنایی با کنترل در مرحله همانندسازی  -12

 
 فاکتورهایی پیشبرنده و ممانعت کننده -آشنایی با متیالسیون نقطه شروع -13

 
 DNA- protein interactionآشنایی با فاکتورهای کنترل کننده نسخه برداری  -14

 
 catabolic repression  -کنترل مثبت و منفی -مفهوم اوپرون -آشنایی با کنترل در مرحله ترجمه -15

 
 های لیتیک؛ لیزوژنیسیکل -استراتژی فاژ -RNAکنترل بواسطه ساختمان آشنایی با  -16

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 () اشکال مختلف آنیو ضمائم سلول -یباکتر یساختمان مولکول -فیو تعار خچهیبا مقدمه، تار ییآشنا هدف کلی جلسه اول:
 

 اهداف ویژه جلسه اول:
 

 قادر باشددر پایان دانشجو 
 کند. فیرا تعر باکتری شناسی  و یمولکول ولوژییعلوم ب -1-1

 خالصه کند. یمولکول ولوژییرا در ب هیپا میمفاه -1-2

 گرم مثبت و منفی را بداند هایتفاوت ساختاری بین باکتری -1-3

 را بشناسدباکتری ها  ارگانل ها و اجزای مختلف  – 1-4

 بگیردی و نقش هر کدام از آنها یاد یضمایم سلولی ) پیالی ، فیمبریا و ...( شناسا – 1-5

 

 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPointباکتری و اجزاء آن ، موالژ سلول 



 
 

 ها وتیوکاریو  ها وتیکروموزوم در پروکار یبا ساختمان مولکول ییآشنا :دومهدف کلی جلسه 
 

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 ثتی را بشناسدساختار ماده ورا -2-1

 بشناسد انواع آنها را یو نحوه طبقه بند دهاینوکلئواس ساختمان -2-2

 را بداند  RNA and DNA )وئیک  )ئتفاوت انواع اسید های نوکل  -2-2

 وزید و نوکلئوتاید را بداند.ئتفاوت بین نوکل -2-3

 را بشناسد DNAساختمان اول و دوم و سوم و چهارم  -2-4

 تفاوت ساختاری بین کروموزم های یو کاریوتی و پرو کاریوتی را یاد بگیرد -2-5

 ,Somatic cell Germ cells chromosomes, genome, genes, genetic material,مفاهیم  چون  -2-6.

,diploid, haploid.  .را بداند 

 را در داخل سلول بشناسد.  DNAسطوح مختلف  -2-7

 ساختمان نوکلئوزوم را توصیف کند. -2-8

 آن یستینقش ز و DNA  یکیزیو انواع ساختمان آن/ درک خواص ف DNA یشناخت اساس -2-9

 rRNA  ،mRNA  ،tRNAو snRNA لیو انواع آن از قب  RNAیشناخت اساس -2-10

 کینوکلئ یدهایاس سمیراجع به متابول یکل شناخت -2-11

 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint موالژ ،DNA   
 

 

 وتیوکاریو  وتیپروکار یدر سلولها ریو تکث یبا همانندساز ییآشنا :سومهدف کلی جلسه 
 

 :سوماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 را یاد بگیرد مانند چنگال همانند سازی، ریپلیزوم، رپلیکن و....   ( Replication ) مفاهیم پایه همانند سازی  -3-1

را   ,Sigma , Theta, Rolling -circle and Linear)  مدل های همانند سازی را در پروکایوتها و یوکایوبت ها عانوا -3-2

 بداند



ر مورد روش همانند سازی (د  ,Semiconservative replication Dispersive, Conservativeسه فرضیه موجود) -3-3

 را بداند

 ن بشناسدآارند را به تفکیک عملکرد سازی نقش دانواع آنزیمهای کلیدی که در همانند  -3-4

 کاریوتهاو یوکاریوتها را بداند.بین همانند سازی در پرو ها تفاوتشباهتها و  -3-5

 شرح دهد.نوم یوکایوتها نقش تلومر ها را در ژ -3-6

 ز را بداندتلومراآنزیم نند سازی انتهای کروموزوم های یوکایوتی توسط ی هماهنحو -3-7

3-8- Central dogma را توضیح دهند 

 است 3به  5همانند سازی همیشه از جهت  -3-9

 بودن و دو طرفه بودن آن را شرح دهد یحفاظت مهیشامل شروع از محل مبداء و ن DNAهمانند سازی  یکل هاییژگیو -3-10

 دهد حیتوض (replication forkرا در هر چنگال همانند سازی  ) leadingو  laggingنحوه سنتز رشته  -3-11

 شرح دهد یاز ابتدای قطعات اکازاک RNA مریبرداشته شدن پرا نحوه-3-12

 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPointباکتری. ، موالژ  تقسیم میتوز و همانند سازی سلول یوکاریوتی و موالژ تقسیم 
 
 
 

 هاهای یوکاریوتها در سلولژنتیک مولکولی و عملکرد ویروس آشنایی با:چهارم هدف کلی جلسه 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 شرح دهد. ویروسها و ماده ی ژنتیکی آنها راانواع   -4-1

 نماید. بیاننحوه ی عملکرد ویروس ها در سلوهای یوکاریوتی را  -4-2

 را نام ببرد. ویروسفازهای مختلف زندگی -4-3

 نحوه ی بیماریزایی ویروسها بخصوص ایجاد سرطان در سلولهای یوکاریوتی را شرح دهد. -4-4

 از نظر مولکولی ویژگیهای ژنوم ویروسها را بیان نماید.-4-5

 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint . 

 

 سرطانها یمولکول یولوژیبا ب ییآشنا :پنجمهدف کلی جلسه 
 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 
 



 در پایان دانشجو قادر باشد
 تفاوت بین سلول سرطانی و نرمال را بداند -5-1

 کند. حیتشر )سارکوما، میلوما، کارسینوما،آدنوما....(  اساس بافت منشاءرا بر بندی سرطان میتقس -5-2

 ( malignant  ملیگننت) میو بدخ ( benign  )بیناین خیم خوش یتومورها نیتفاوت ب -5-3

 بشناسد.در سرطان را  لیدخ  (genetic) نتیک و ژ  (( epigenetic  یطیعوامل مح -5-4

 مرتبط با سرطان را شرح دهد. کلیدی سه دسته از ژنهای -5-5

 تفاوت سرطانهای اسپورادیک و فامیلی را بداند -5-6

 یوع را در مردان و زنان بشناسدسرطانهای پر ش -5-7

5-8- Hallmarks را بشناسد سرطان یو نشانه ها. 

 سرطانها زا بداندو لیگاند ها را در انتقال پیام و بروز   ErbB , HER2, cerbB-2  مانند نقش رسپتور ها -5-9

 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint  
 

 

 (ژنتیک مکانیسمهای و ها جنبه مراحل،) سرطانها  یمولکول یولوژیبا ب ییآشنا :ششمهدف کلی جلسه 

 

 :ششماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو قادر باشددر پایان 
 تکثیر سلولی توضیح دهد.در نقش پروتوآنکوژنها را  -6-1

 دهد. حیرا توض (Gain of Function) اونکوژنهابه  فعال شدن پروتوآنکوژنها یچگونگ-6-2

 .بشناسدرا مانند  که در سرطان های مختلف نقش دارند اونکوژنهای معروف  -6-3

 ی و فعال سازی مرگ سلولیسلول کنترل رشددررا  Tumor Suppressor Genes نقش ژنهای سرکوبگر تومور  -6-4

 BRCA1, BRCA2, DCC و p53, Rb1 ،APC ) دهد حیتوض

 .( را توضیح دهد(loss of Function ژنهای سرکوبگر توموربه علت نقص  از سرطانها یبعض جادیا یچگونگ -6-5

 را در سلول  بداند. Cell Signalingمراحل مختلف انتقال پیام   -6-6

 را در رشد سلول بدانذ. Cyclin and CdKsنقش  -6-7

 میشود سرطانباعث ایجاد  repair enzymesجهش در  -6-8

 جهش برای توسعه سرطان نیاز است. 7-5تجمع حداقل  – 6-9

 آشنا میشوند metastatic processبا مراحل مختلف متاستاز  -6-10



 شوندیآشنا م  Gleevecیا  STI-571با مکانیسم داروهای ضد سرطان مانند  -6-11

 ( را بدانندApoptosisمکانیسم های مختلف مرگ سلولی برنامه ریزی شده)  -6-12

 

 نفره مقاله ای در مورد چگونگی ایجاد سرطان در اثر نقص عملکرد یک ژن سرکوبگر 3هر گروه تکلیف: 

به کالس ارائه دهید )انجام این تکلیف دانشجویان را به انجام کار گروهی تشویق نموده  ار بنویسید وتومور به اختی

ی ی علمی خوب کمک کرده و در نهایت آنها را برای نوشتن پروپوزال پایانامه و مقالهآنها را در نوشتن یک مقاله

 حاصل از آن کمک می کند(.
 

 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint .موالژ سیکل سلولی ، 
 
 
 

 ها ) پدیده لیتیک و لیزوژنی(آشنایی با ساختمان مولکولی و عمل باکتریوفاژها در پروکاریوت :هفتمهدف کلی جلسه 

 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 .تفاوت چرخه لیتیک و لیزوژنیک را توصیف کند -7-1

 دهد. را توضیحژنی در فاز لیتیک ولیزوباکتریوفاژ المبدا و تکثیر ژنومی چرخه زندگی  -7-2

 را شرح دهد. M13فیالمنتوس  چرخه زندگی باکتریوفاژ -7-3

 کاربرد باکتریوفاژها در مهندسی ژنتیک را توضیح دهد. -7-4

 

 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint 
 

 

 ها )پالسمیدها(های مختلف آمیزش ژنتیکی در باکتریروش :هشتمهدف کلی جلسه 

 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 توضیح دهد.اهمیت آن را از دیدگاه بالینی نام برده و ها را باکتریژنتیکی در نوترکیبی های مکانیسم -8-1

 در مهندسی ژنتیک بیان کند. آن را اهمیتتوصیف و از نظر ساختار، اجزا و عملکرد پالسمیدها را  -8-2

 را بیان کند. transformationدر مقایسه با  conjugationتفاوت اصلی واجزای الزم جهت  -8-2

 را توضیح دهد. transductionهای انواع مکانیسم -8-3



 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint 
 

 

 هاجهش ژنتیکی در یوکاریوت :نهمهدف کلی جلسه 

 

 :نهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 مفهوم جهش را تعریف کرده عوامل جهش زا در یوکاریوتها را نام ببرد. -9-1

 انواع جهش های ژنتیکی در یوکاریوتها  رانام ببرد وتعریف کند. -9-2

 جهش نقطه ای و انواع آن و عواقب هر یک را توضیح دهد.  -9-3

 جهش حذف و عواقب وقوع  آن را شرح دهد. -9-4

 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint 
 

 های سیس و ترانسمکمل –تعیین نقطه ژنی   :دهمهدف کلی جلسه 

 

 :دهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 را نام ببرد. تعیین نقطه ی ژنیانواع  مکانیسمهای  -10-1

 را شرح دهد. مکمل های سیس و ترانس ژنی -10-2

 توضیح دهد.را   DNAدر  نحوه ی عملکرد مکمل های سیس و ترانس ژنی  -10-3

 بازگو نماید. می شود راانجام    DNA انواع تغییرات شیمیایی که بر روی -10-4

 

 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint. 
 

 بندی مطالبها در مهندسی ژنتیک و جمعآشنایی با نقش میکروارگانیسم :یازدهمهدف کلی جلسه 

 

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 را توصیف کند. شوند یها استخراج م سمیکروارگانیکه از م یمولکول کیژنت یابزارها -11-1



 معایب ،و مزایاهای بیانی آنها را توصیف کند سیستمکلونینگ و بیان ژن را نام ببرد رایج در  میزبانهای میکروارگانیسم  -11-2

 .و موارد کاربرد هر کدام را بیان کند

 را و ... های نوترکیب درمانی، واکسن، ژن های تغییر یافته ژنتیکیارگانیسم ها در ایجادموارد استفاده از میکروارگانیسم -11-3

 توضیح دهد.

 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint ،موالژ سلول و تقسیم سلول ، 
 

 تنظیم کننده چرخه سلولی –آشنایی با کنترل در مرحله همانندسازی  :دوازدهمهدف کلی جلسه 

 

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 مفهوم همانند سازی و اهمیت کنترل انجام آن را شرح دهد. -12-1

 عوامل درگیر در کنترل همانند سازی را بیان نماید. -12-2

 عواقب عدم کنترل همانند سازی را شرح دهد.-12-3

 ذکر مراحل آن شرح دهد. چرخه ی سلولی رابا-12-4

 اهمیت کنترل چرخه ی سلولی و عواقب عدم کنترل آن را بیان نماید. -12-5

 عوامل درگیر در کنترل چرخ ی سلولی را نام ببرد. -12-6

 نقش سیکلین ها و انواع آنها را در کنترل مراحل مختلف چرخه ی سلولی بیان نماید. 12-7
 

 سیکلین را در کنترل مراحل مختلف چرخه ی سلولی شرح دهد.نقش کینازهای وابسته به  -12-8
 

 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint .موالژ سیکل سلولی ، 
 

 پیشبرنده و ممانعت کننده رونویسیفاکتورهایی  -آشنایی با متیالسیون نقطه شروع :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 نقش منفی متیالسیون هیستون های متصل به نقطه ی شروع  رونویسی بر روند بیان ژن را توضیح دهد. -13-1

 بیان ژن را توضیح دهد.نقش مثبت استیالسیون هیستون های متصل به نقطه ی شروع  رونویسی  بر روند  -13-2

 نقش منفی داستیالسیون هیستون های متصل به نقطه ی شروع  رونویسی  بر روند بیان ژن را توضیح دهد. -13-3

 فاکتورهای فعال کننده و پیشبرنده ی رونویسیرا نام برده نحوه ی عملکرد آنها را شرح دهد.  -13-4

 رونویسی را نام برده نحوه ی عملکرد آنها را شرح دهد.فاکتورهای مهارگر و ممانعت کننده ی روند  -13-5



 

 

 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint  
 

 

 DNA- protein interaction یکنترل کننده نسخه بردار یفاکتورها :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 هدد حشررا  یداربر هنسخ ملکولی سساا -14-1

 بر یسیرونو شروع یمتصل به نقطه  یها ستونیه ونیالسینقش مثبت استو  یها ستونیه ونیالسیمت ینقش منف -14-2

 دهد. حیژن را توض انیروند ب

 ( را شرح دهد.کنند یم میرا تنظ یسیمتصل شده و رونو  DNAکه به ینیپروتئعوامل )ترانس  تیعناصر با فعال -14-3

 فراوانی هستند یها فیموتلیت ترانس دارای اعناصر با فع  -14-4

 را توضیح دهد(HLH) چیمارپ-حلقه-چیمارپ فیموت -14-5

 را شرح دهد(HTH) چیمارپ-دور-چیمارپ فیموت -14-6

 ف کندیرا توص (bZip) یباز ینیلوس پیز -14-7

 را بشناسد (Zinc finger) یانگشت رو فیموت -14-8

 ن بداننددر تنظیم بیان ژ STATs (signal transducers and activators of transcriptionنقش )  -14-9

 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint.ماکت انواع موتیفها ، 
 

 کنترل مثبت و منفی -مفهوم اوپرون -آشنایی با کنترل در مرحله ترجمه :دهمپانزهدف کلی جلسه 

 

 :دهمپانزاهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 انواع  مکانیسمهای کنترل پس از ترجمه را نام ببرد. -15-1

 کنترل پس از ترجمه با مکانیسم تاخورگی پروتئین را شرح دهد. -15-2

 مکانیسم برش پروتئین تازه تولید شده توسط پروتئازها را توضیح دهد.  -15-3



 انواع تغییرات شیمیایی که بر روی پروتئین تازه تولید شده انجام  می شود را شرح دهد و اثر هر یک را -15-4

 بازگو نماید.

 با سیستم اپرونی در پروکاریوت ها را با مثال شرح دهد.تنظیم   -15-5

 را در بحث  ترجمه شرح دهد. catabolic repressionکنترل مثبت و منفی و مفهوم    -15-6

 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint اپرون.، ماکت 
 

 

 های لیتیک؛ لیزوژنیسیکل -استراتژی فاژ -RNAترجمه بواسطه ساختمان  کنترل آشنایی با  :شانزدهمهدف کلی جلسه 

 شانزدهم:اهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 و ساختمان اول و دوم و ... هر یک را شرح دهد. RNAانواع   -16-1

 را در کنترل ترجمه بیان نماید. RNAنقش ساختار دوم  -16-2

 فازهای مختلف زندگی فاژ را نام ببرد.-16-3

 سیکل لیتیک را شرح دهد و نقش آن را در آسیب بافتی بیان نماید. -16-4

 سیکل لیزوژنی را با مثال توضیح دهد . -16-5

 و سیکل لیزونیک و لیتیک آن چند مقاله مطالعه نموده به کالس گزارش نمایید HIVدر مورد ویروس تکلیف: 

ی جستجوی مطالب برای جمع بندی در مورد یک موضوع خاص، آموزش ) انجام این تکلیف دانشجو را با نحوه

ع علمی ی هر چه بهتر مطالب برای یک جمی اسالید و پاورپوینت و کمک به او در جهت ارائهدانشجو برای تهیه

 کند(.تر میآماده

 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint. 

 
 

 منابع:
1- Molecular Cell Biology. 8th edition, Lodish H, Berk A, Zipursky SL, et al, New 

York: W. H. Freeman; 2016. 

2-Molecular biology of the gene, 7th edition, Watson 

3- Danny R. 2016, Molecular and cellular basis of Metastasis 
4- Wagener, C. et al. 2017, Cancer Signaling; From Molecular Biology to 
Targeted Therapy 

5-Samoel Malcom, Guide to Molecular Cloning Techniques,(last edition) 

 



 

 

 

 نمایشی -مایش اسالید و فیلم، پرسش و پاسخسخنرانی، ن روش تدریس:
 

 Electronic، دیو تخته سف کیماژیوتر، ویدئو پروژکتور، کامپو نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint ،.انواع موالژ ها و ماکتها  

 :شیابینحوه ارز

 

سهم از نمره کل)بر  روش آزمون

 حسب درصد(

 ساعت تاریخ

ارزشیابی 

 (کوئیزتکوینی )

  طول ترم %5 تستیو  تشریحی

و  تستی ،تشریحی تالاسؤ ترمآزمون میان 
 .دبو هداخو جاخالی

20٪ 1398/09/02 10-12 

آزمون پایان 

 *ترم

و  تستی ،تشریحیسواالت 
 .دبو هداخو جاخالی

60% 1398/11/03 10-12 

فعال در حضور 

 کالس

 ور در کالس درس وضح
 مشارکت در بحث و گفتگو

  طول ترم 5٪

 1398/10/29 ٪10 نوشتن مقاله –ی مقاله ارائه **انجام تکالیف

1398/10/30 
 

 امتحان جبرانی برای آزمون نهایی وجود ندارد مگر در شرایط خاص که باید با تشخیص گروه انجام شود. *
 باشد.می  1398/10/30 و29 تکلیف زمان تحویل یا ارائه ی **

 باشد.می98.11.08 ی اعالمی تا تاریخ عتراض به نمرهباشد. مهلت امی98/11/05 ی نهایی نکته: تاریخ اعالم نمره
 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 حضور مستمر و منظم در کالس درس

 گیریدر امر یاددهی و یاد یجاد اختاللتوجه کامل به کالس در حین تدریس و پرهیز از ا

 مطالعه ی مطالب هر جلسه  قبل از حضور در کالس

 .موارد ممنوعه: استفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن، حرف زدن با همدیگر، استفاده از اینترنت

وژی پزشکی همراه یوتکنولآزمایشگاه ب -سایت کامپیوتر گروه بیوتکنولوژی پزشکی همراه با اینترنت پر سرعتخدمات حمایتی دوره:  

  ژ های مورد نیاز این درس.با ماکتها و موال

ور در آزمایشگاه حتما روپوش به تن داشته و موارد ایمنی را رعایت فرمایید و در صورت استفاده از مواد خطرناک شیمیایی ضهنگام حنکته: 

 حتما دستکش بپوشید.

 دانشکده: EDOگروه:                نام و امضای مسئول نام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر

  تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 یملکول یسلول یشناس ستیز جدول زمانبندی درس

 

 

 شنبهیکشنبه و  سرفصل دروس مدرس

 10-12ساعت 

 8کالس شماره 

 جلسات

و  ساختمان مولکولی باکتری -مقدمه، تاریخچه و تعاریف دکتر یداله بهرامی
 ضمائم سلولی) اشکال مختلف آن(

13/07/ 98 1 

ها و ساختمان مولکولی کروموزوم در پروکاریوت دکتر یداله بهرامی
 هایوکاریوت

20/07/ 98 2 

و  های پروکاریوتهمانندسازی و تکثیر در سلول دکتر یداله بهرامی
 یوکاریوت

98/07/27 3 

های ها در سلولژنتیک مولکولی و عملکرد ویروس امید توالییدکتر 

 هایوکاریوت

98/08/04 4 

 5 98/08/11 هابیولوژی مولکولی سرطان دکتر یداله بهرامی 

 6 98/08/18 هابیولوژی مولکولی سرطان دکتر یداله بهرامی

ها عمل باکتریوفاژها در پروکاریوت ساختمان مولکولی و  سیکمال وی دکتر
 ) پدیده لیتیک و لیزوژنی(

98/08/25 7 

  98/09/02 7ال  1از فصل  آزمون میان ترم اساتید مربوطه

ها های مختلف آمیزش ژنتیکی در باکتریروش یسیدکتر کمال و
 )پالسمیدها(

98/09/02 8 

 9 98/09/09 هاجهش ژنتیکی در یوکاریوت دکتر بهمن اکبری

 10 98/09/16 های سیس و ترانسمکمل –تعیین نقطه ژنی  یسیدکتر کمال و

بندی ها در مهندسی ژنتیک و جمعنقش میکروارگانیسم یسیدکتر کمال و
 مطالب

98/09/23 11 

کننده  متنظی – یبا کنترل در مرحله همانندساز ییآشنا یدکتر بهمن اکبر
 یچرخه سلول

 

98/09/30 12 

 شبرندهیپ ییفاکتورها -نقطه شروع ونیالسیبا مت ییآشنا یدکتر بهمن اکبر
 و ممانعت کننده

98/10/07 13 

 -DNAفاکتورهای کنترل کننده نسخه برداری  دکتر یداله بهرامی

protein interaction 

98/10/14 14 

کنترل مثبت و  -مفهوم اوپرون -کنترل در مرحله ترجمه دکتر بهمن اکبری
 – catabolic repression -منفی

98/10/21 15 

 -استراتژی فاژ -RNAکنترل بواسطه ساختمان  دکتر بهمن اکبری
 های لیتیک؛ لیزوژنیسیکل

98/10/28 16 

 DNA- protein interaction 98/10/29 17 یسیدکتر کمال و

  98/10/29 ارائه ی تکالیف و باز خورد آنها دکتر بهمن اکبری

  98/10/30 تکالیف و باز خورد آنهاارائه ی  دکتر یداله بهرامی

  98/11/03 آزمون پایانی همه اساتید


