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: اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر خلسِ

 جلسه اول

 : هدف کلی
رایح در شًتیک ٍ کبربرد شًتیک در علَم تبریخچِ علن بیَلَشی ٍ شًتیک، اصطالحبت ٍ تبریف  آضٌبیی داًطدَ  بب

 پسضکی
 :اهداف ویژه

 : دس پایاى خلؼِ داًـدَ تایذ قادس تاؿذ
 تاسیخچِ ٍ خایگاُ طًتیک دس ػلَم تـشی سا تذاًذ 

  گشایؾ ّای هختلف طًتیک سا تذاًذ 

  سا تذاًذ فیضیک پضؿکیکاستشد طًتیک  دسػلَم پضؿکی ٍ تخلَف دس 

  دس تیي تیواسی ّای اًؼاًی تذاًذاّویت تیواسی ّای طًتیکی سا 

 خایگاُ ٍ کاستشد تکٌیک ّای طًتیکی دس تـخیق تیواسی ّای طًتیکی ٍ غیش طًتیکی سا تذاًذ 

  اكطالحات سایح ٍ پایِ ای طًتیکی سا تَضیح دّذ 

 تؼاسیف ٍ اكطالحات طًتیکی سا تا رکش هثال تَضیح دّذ 

 :جلسه دوم

یکی بب رکر هثبل دستِ بٌذی بیوبری ّبی ضبیع شًت :هدف کلی

 :اهداف ویژه

 : دس پایاى خلؼِ داًـدَ تایذ قادس تاؿذ
 اًَاع تیواسی ّای طًتیکی سا طثقِ تٌذی ًوایذ 

 صهاى تشٍص ٍ دسكذ هثتالیاى ّش دػتِ اص تیواسی ّای طًتیکی سا تا ًوَداس ًـاى دّذ 

 قادس تِ تـخیق تیواسی طًتیکی اص اسثی سا تاؿذ 

 یکی ٍ یا اسثی اص غیش طًتیکی تاؿذقادس تِ ؿٌاػایی تیواسی طًت 

 

 



 :سومجلسه 
 سبختوبى سلَل ٍ عولکرد اخسائ آى، گیرًذُ ّبی سلَلی

 :اّذاف ٍیظُ

 : دس پایاى خلؼِ داًـدَ تایذ قادس تاؿذ 

 ػاختواى ػلَل ٍ ػولکشد اخضای آى سا تیاى ًوایذ 

 تا ػولکشد اًذاهک ّای داخل ػلَلی آؿٌا ؿَد 

  سا تَضیح دّذػولکشد ٍ ٍظیفِ ّش اًذاهک 

 گیشًذُ ّای ػلَلی ٍ اًتقال ّای ػیگٌالی ػلَلی سا تَضیح دّذ 

 چهارم جلسه 

سیکل سلَلی ٍ تٌظین رضذ سلَل، اخساء داخل ّستِ ٍ فعبلیت ّر یک از اخساء  :هدف کلی

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى خلؼِ داًـدَ تایذ قادس تاؿذ

 ػیکل ػلَلی ٍ ًحَُ سؿذ آى سا تیاى ًوایذ 

 ص داسًذُ چشخِ ػلَلی سا تـٌاػذػَاهل تا 

 ػایکلیي ّا ٍ ػَاهلی کِ هَخة سؿذ ػلَلی ؿذُ سا تَضیح دّذ 

 اخضاء داخلی ّؼتِ ٍ فؼالیت ّش یک اص اخضء سا ؿشح دّذ 

 چشخِ ػلَلی ٍ هشاحل آى سا تَضیح دّذ 

 هشاحل ایٌتشفاص ٍ تقؼین سا تا ّن هقایؼِ کٌذ 

 پنجن جلسه 

ٍ سبختوبى آى  DNAکی  ، ترکیب بِ عٌَاى هبدُ شًتی DNA :هدف کلی

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى خلؼِ داًـدَ تایذ قادس تاؿذ

  ػاختواى ٍ تشکیثاتDNA کاس آى سا تیاى ًوایذ ٍ 



 ػاختواًی کلیات  DNA ٍ  RNA ًوایذ تـشیح سا 

 هشاحل تؼتِ تٌذی، تـکیل ٍ ػاختاس کشٍهَصٍم سا ؿشح دّذ 

 یذػاختاس کشٍهاتیي ٍ کشٍهَصٍم سا تَكیف ًوا 

 و هفتن ششنجلسه 

  :هدف کلی
ضٌبخت تکٌیک ّبی رایح شًتیکی ٍ ًَیي 

 کبربرد تکٌیک ّبی شًتیکی در تطخیص بیوبری ّبی شًتیکی ٍ غیر شًتیکی

 :اهداف ویژه 

 :دس پایاى خلؼِ داًـدَ تایذ قادس تاؿذ

  کاتشد هؼتقین ٍ غیش هؼتقینRFLP دس تـخیق تیواسی ّای صًتیکی سا تَضیح دّذ 

  کاستشدDNA Markers دس پضؿکی قاًًَی ٍ تـخیق َّیت ٍ اتَت سا تذاًذ 

  تا سٍؽ کلَى ػاصیDNA  ُآؿٌا ؿَدٍ کاستذ آًضین ّای هحذٍدکٌٌذ 

  ّای سٍؽاًَاع تا PCR  هاًٌذARMS-PCR,GAP-PCR  آؿٌا ؿَد 

  کاستشدّای سٍؽPCR سا فشا تگیشد تیواسی ّای طًتیکی ٍ غیش طًتیکی دس تـخیق 

  تا سٍؽMLPA ا ؿَد ٍ کاستشدّای آى سا دس تـخیق تذاًذآؿي 

 آؿٌا ؿَد( Array CGH  ٍNGSهاًٌذ)ّای طًتیکی ّای ًَیي تـخیق تیواسیتا سٍؽ
 

 هشتنجلسه 

 :هدف کلی
  DNAّوبًٌذ سبزی 

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى خلؼِ داًـدَ تایذ قادس تاؿذ
 

  هکاًیؼن ّواًٌذ ػاصیDNA سا تَضیح دّذ 



  تـٌاػذهٌـاء ّواًٌذ ػاصی سا 

 تفاٍت هٌـاء ّواًٌذ ػاصی دس ػیؼتن یَکاسیَتی ٍ پشٍکاسیَتی سا تذاًذ 

 صهاى ّواًٌذ ػاصی دس چشخِ ػلَلی سا تذاًذ 

 تفاٍت هیضاى ّواًٌذ ػاصی دس طًَم ّؼتِ ای ٍ هیتَکٌذسیایی سا ؿشح دّذ 

 تشهین دس صهاى ّواًٌذػاصی سا تَضیح دّذ 

 تشهین  تؼذ اص ّواًٌذػاصی سا تَضیح دّذ 

  و دهن نهنات سجل

 :ف کلیاهدا
  DNAهَتبسیَى ٍ تغییرات تَالی در 

Mutation rate    تَپَلَشی اسیذّبی ًَکلئیک ٍ

  

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى خلؼِ داًـدَ تایذ قادس تاؿذ

  هَتاػیَى ٍ تغییشات تَالی دسDNA سا تَضیح دّذ 

 Mutation rate  سا تَضیح دّذ 

  دی کٌذسا طثقِ تي خْؾ ّا اًَاع هختلف 

 هفَْم خْؾ سا تَضیح دّذ 

 قادس تِ ًاهگزاسی خْؾ ّا اص طشیق  اكَل ػلوی تاؿذ 

 ػَاهل خْؾ صا سا تـٌاػذ 

 تفاٍت خْؾ ٍ چٌذؿکلی سا تیاى کٌذ 

 اًَاع هکاًیؼن ّای تشهیوی سا طثقِ تٌذی ًوایذ 

 



  یازدهنجلسه 

 ٍ پرٍتئیي سبزی DNAًسخِ برداری  -:هدف کلی

 :اهداف ویژه

 :ُ داًـدَ تایذ قادس تاؿذدس پایاى خلغ

 ِتشداسی اص  ًؼخDNA  دس ػیؼتن یَکاسیَتی سا تَضیح دّذ 

 تفاٍت ًؼخِ تشداسی دس ػیؼتن یَکاسیَتی ٍ پشٍکاسیَتی سا تذاًذ 

 ًحَُ ؿشٍع ٍ خاتوِ ًؼخِ تشداسی سا ؿشح دّذ 

 هشاحل سًٍَیؼی ٍ ػَاهل هَثش دس تٌظین ّش هشحلِ سا تذاًذ 

 تذاًذُ ٍ صهاى اًدام آى سا متشج 

 صهاى اًدام تشخوِ دس ػیؼتن یَکاسیَتی ٍ پشٍکاسیَتی سا تذاًذ 

  دوازدهن جلسه

 سبزهبى دّی شًَم یَکبریَت ّب  :هدف کلی

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى خلؼِ داًـدَ تایذ قادس تاؿذ

 ّا دس طًَم اًؼاى آؿٌا گشددتا تَصیغ طى 

  ،5تخؾ ّای هختلف یک طى ؿاهل پشٍهَتش، اگضٍى، ایٌتشٍى’UTR  ٍ3’UTR سا ؿشح دّذ 

 ّا سا تِ لحاظ ػولکشدی تَضیح دّذاًَاع هختلف طى 

 ػاصهاى طًَم اًؼاًی ؿاهل ّؼتِ ای ٍ هیتَکٌذسیایی سا طثقِ تٌذی ًوایذ 

 طًَم ّؼتِ ای سا اص ًظش قؼوت ّای طًی ٍ غیش طًی تَضیح دّذ 

 تَالی تکشاسی پـت ػش ّن سا دػتِ تٌذی کٌذ 

  ػشّن دس پضؿکی قاًًَی سا تذاًذکاستشد تَالی تکشاسی پـت 



 هکاًیؼن ایداد تَالی تکشاسی پـت ػشّن ٍ تکشاسی سا تذاًذ 

 تشاًؼَپَصٍى ّا ٍ ًقؾ آًْا دس ایداد خْؾ خذیذ سا تَضیح دّذ 

  اًَاعGene Families سا تـٌاػذ ٍ دالیل ایدادی سا تَضیح دّذ 

 طًَم ّؼتِ ای ٍ هیتَکٌذسیایی سا هقایؼِ ًوایذ 

 ى احتوال ٍقَع خْؾ دس دلیل تاال تَدDNA هیتَکٌذسیایی سا تذاًذ 

  سیزدهنجلسه 

کٌترل بیبى شى در یَکبریَت ّب  :هدف کلی

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى خلؼِ داًـدَ تایذ قادس تاؿذ

 کٌتشل تیاى طى دس یَکاسیَت ّا سا تَضیح دّذ 

 کٌتشل تیاى طى دس پشٍکاسیَت ّا سا تَضیح دّذ 

 سٍکاسیَت ّا ٍ یَکاسیَت ّا تَضیح دّذتفاٍت تٌظین تیاى طى دس ج 

 دلیل تَلیذ هحلَالت هتفاٍت اص یک طى ٍاحذ سا تَضیح دّذ 

  هشاحل ٍیشایؾRNA اٍلیِ ٍ اػپالیؼیٌگ سا تذاًذ 

  چهاردهنجلسه 

تقسین سلَلی ٍ اختالالت کرٍهَزٍهی  :هدف کلی

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى خلؼِ داًـدَ تایذ قادس تاؿذ

 ػولکشد ّش قؼوت سا تا ؿکل ًوایؾ دّذ هشاحل تقؼین هیتَص ٍ 

 هشاحل تقؼین هیَص ٍ ػولکشد ّش قؼوت سا تا ؿکل ًوایؾ دّذ 

 هشاحل تقؼین هیتَص ٍ هیَص سا تا ّن هقایؼِ کٌذ 



 هشاحل اػپشهاتَطًض ٍ اٍطًض سا اص دیذگاُ طًتیکی تَضیح دّذ 

 یؼِ کٌذهشاحل اػپشهاتَطًض ٍ اٍطًض سا اص دیذگاُ ٍقَع خْؾ طًی دس خٌیي هقا 

 هشاحل اػپشهاتَطًض ٍ اٍطًض سا اص دیذگاُ ٍقَع اختالل کشٍهَصٍهی دس خٌیي هقایؼِ کٌذ 

 احتوال ٍقَع خْؾ دس طی هشاحل اػپشهاتَطًض سا تا تَخِ تِ ػي هشد هحاػثِ ًوایذ 

 استثاط تیي ػي هادس ٍاحتوال اختالل کشٍهَصٍهی دس هشاحل اٍٍطًض سا تا ًوَداس ًـاى دّذ 

 ًذی کشٍهَصٍم ّای اًؼاًی تش اػاع هحل ػاًتشٍهش ٍ طَل تاصٍ سا تذاًذاًَاع دػتِ ب 

  تَضیح دّذّای هختلف کشٍهَصٍم سا ٍ قؼوت ػاختاس 

 تیاى کٌذّای هختلف تدضیِ ٍ تحلیل کشٍهَصٍهی سا سٍؽ 

 طثقِ تٌذی ًوایذّای ػاختاسی ٍ تؼذادی سا ًاٌّداسی اًَاع 

 سا ًام تثشد ّای ػذدی کشٍهَصٍهیاًَاع هختلف ًاٌّداسی 

 تؼشیف ٍ ػلل ایداد پلی پلَییذی سا تشؿواسد 

 آًیَپلَییذی سا تؼشیف کٌذ 

 ػلل ایداد آًیَپلَییذی سا تیاى کٌذ 

  ات پانزدهن و شانزدهجلس

  :هدف کلی
 هَتبشى ّب ٍ کبرسیٌَشى ّب  

اًکَشى ّب ٍ سرطبى ّب 

 

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى خلؼِ داًـدَ تایذ قادس تاؿذ

 ٍ کاسػیٌَطى ّا سا ؿشح دّذ هَتاطى ّا 



 اًکَطى ّا ٍ ػشطاى ّای هشتَطِ سا تیاى کٌذ 

 قادس تِ توایض فاکتَسّای طًتیکی ٍهحیطی دس ایداد ػشطاى تاؿذ 

 اػتؼذادّای تَاسثی دس ػشطاى ّای خاًَادگی سایح سا تذاًذ 

 طى ّای دخیل دس ایداد ػشطاى سا طثقِ تٌذی ًوایذ 

 َضیح دّذاًکَطى ّا ٍ پشٍتَاًکَطى ّا سا ت 

 ًقؾ طى ّای ػشکَتگش تَهَس دس هْاس تَهَسسا تذاًذ 

   ًحَُ اثش خْؾ دس طى ّای ػشکَتگش تَهَس ،پشٍتَاًکَطى ّا ٍ طى ّای دخیل دس تشهین

DNA سا تَضیح دّذ. 

 :مىابع

آخریه چاپ    راخانتاس :وًیسىذٌ   شوتیک مًلکًلی اوساوی: عىًان

آخریه چاپ      ياتسًن :وًیسىذٌ     بیًلًشی مًلکًلی شن: عىًان

 آخریه چاپ   لًدیص: وًیسىذٌ بیًلًشی سلًلی ملکًلی  : عىًان

 ي ارائٍ سمیىار کالسی پاسخ کالسی ،سخىراوی، پرسص  :ريش تذریس

 ، يیذیً پريشکتًر، يایت برد(پايرپًیىت)اسالیذَای آمًزضی:يسایل آمًزضی

سٌدص ٍ ارزضیببی  

سبعت تبریخ  ( سب درصذبر ح)سْن از ًورُ کلرٍش       آزهَى 

سًال فردی ي یا  ارائِ سویٌبر داًطدَیی

جمعی بٍ صًرت 

 تًضیحی

بر اساس  5

َماَىگی در 

 کالس

 در ساعت کالس

     ترم آزهَى هیبى 

بر اساس  14 چُار گسیىٍ ایآزهَى پبیبى ترم 

َماَىگی در 

 کالس ي در بُمه

11/1398 

 

ارزیابی ي یا پاسخ حضَر فعبل در کالض 

ل از مًضًعات سًا

 جذیذ 

1   

 

: هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًطدَ

در زمان تذریس، با تًجٍ بٍ ایىکٍ مطالب درسی بٍ صًرت پیًستٍ تذریس ضذٌ ي عمًما مطالب َر جلسٍ پیص ویاز فُم حضًر بٍ مًقع در کالس ، رعایت وظم ي اوضباط 

 برای  جلسٍ بعذی بسیار مفیذ می باضذ مطالب جلسات بعذی است،  مطالعٍ مطالب َر جلسٍ ي آمادگی

 



                                                                           خبًن دکتر زّرُ رحیوی:    ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ           دکتر  رضب علی بخطی:    ًبم ٍ اهضبی هذرض

: داًطکذُ EDOًبم ٍ اهضبی هسئَل

 :تبریخ ارسبل                                                              :                                  تبریخ ارسبل                                        :    تبریخ تحَیل

 

 

 

 

 

 

 



 شًتیک  خذٍل زهبًبٌذی درض

دکتر رضب  علی بخطی  : رض ٍ هسَل درضهذ                 10لغبیت  8 سبعت ّب دٍضٌبِ  :رٍز ٍ سبعت خلسِ 

 موضوع استاد تاریخ جلسه

 ديضىبٍ 1

 01/07/1398 

تبریخچِ علن بیَلَشی ٍ شًتیک، اصطالحبت ٍ تبریف رایح در شًتیک ٍ کبربرد  دکتر رضا علی بخطی

 شًتیک در علَم پسضکی

 ی بب رکر هثبلدستِ بٌذی بیوبری ّبی ضبیع شًتیک دکتر رضا علی بخطی 08/07/1398ديضىبٍ 2

 سبختوبى سلَل ٍ عولکرد اخسائ آى، گیرًذُ ّبی سلَلی  دکتر رضا علی بخطی 15/07/1398ديضىبٍ 3

 سیکل سلَلی ٍ تٌظین رضذ سلَل، اخساء داخل ّستِ ٍ فعبلیت ّر یک از اخساء دکتر رضا علی بخطی 22/07/1398ديضىبٍ 4

 ٍ سبختوبى آى DNAٍاى هبدُ شًتیکی  ، ترکیب بِ عي DNA دکتر رضا علی بخطی 29/07/1398ديضىبٍ 5

 ضٌبخت تکٌیک ّبی رایح شًتیکی ٍ ًَیي دکتر رضا علی بخطی 06/08/1398ديضىبٍ 6

 کبربرد تکٌیک ّبی شًتیکی در تطخیص بیوبری ّبی شًتیکی ٍ غیر شًتیکی دکتر رضا علی بخطی 13/08/1398ديضىبٍ 7

  DNAهبًٌذ سبزی ُ دکتر رضا علی بخطی 20/08/1398ديضىبٍ 8

  DNAهَتبسیَى ٍ تغییرات تَالی در  دکتر رضا علی بخطی 27/08/1398ديضىبٍ 9

 ٍ تَپَلَشی اسیذّبی ًَکلئیک   Mutation rate دکتر رضا علی بخطی 04/09/1398ديضىبٍ 10

 ٍ پرٍتئیي سبزی DNAًسخِ برداری  دکتر رضا علی بخطی 11/09/1398ديضىبٍ 11

 سبزهبى دّی شًَم یَکبریَت ّب  دکتر رضا علی بخطی 18/09/1398ديضىبٍ 12

 کٌترل بیبى شى در یَکبریَت ّب   دکتر رضا علی بخطی 25/09/1398ديضىبٍ 13

 تقسین سلَلی ٍ اختالالت کرٍهَزٍهی  دکتر رضا علی بخطی 02/10/1398ديضىبٍ 14

 ّب  هَتبشى ّب ٍ کبرسیٌَشى   دکتر رضا علی بخطی 09/10/1398ديضىبٍ 15

يضىبٍ  د  16

16/10/1398 

 اًکَشى ّب ٍ سرطبى ّب دکتر رضا علی بخطی

 

 
 


