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: ّذف كلی

 ّبی هْن بیَشیوی كِ پیشرفت زیبدی داشتِ اظتتشخیص هَلکَلی بِ عٌَاى یکی از شبخِ

ّب ٍ هَلکَلی در یَكبریَت ٍ پرٍكبریَتّبی بیَلَشی داًشجَیبى ضوي آشٌبیی بب هکبًیعن: شرح درض

ّبی اًعبى را بب بیوبری را شٌبخت فبكتَرّبی هؤثر در ّر فرایٌذ، ارتببط هببیي بیَلَشی هَلکَلی ٍ شًتیک

 هطبلعِ ٍ بب تکٌَلَشی آًبلیس اظیذّبی ًَكلئیک آشٌب خَاٌّذ شذ
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: جلسبتاهذاف کلی 

 وبسثشد طًتیه دس ػلَم پضؿىیاكطالحبت ٍتؼشیف پبیِ ای طًتیه ٍ -1جلؼِ 

 ؛ دٍثبسُ ؿىل گیشی وشٍهبتیي  DNA  ٍRNAاًَاع ، وشٍهبتیي، وشٍهَصٍم، DNAػبختوبى  -2جلؼِ 

یَوبسیَتْب ؛ػبصهبى طًَم ّؼتِ ای ٍ هیتَوٌذسیبیی دس  طًَم دس پشٍوبسیَتْبٍػبختبس  همبیؼِ -4ٍ  3ات جلغ

 اًؼبى

 ٍ همبیؼِ آى دس دٍ ػیؼتن پشٍوبسیَتی ٍ یَوبسیَتی DNAّوبًٌذ ػبصی ٍ سًٍَیؼی  -5جلؼِ 

 چگًَگی تٌظین فؼبلت طى دس ػطَح هختلف -6جلؼِ 

 همبیؼِ هىبًیؼوْبی تشجوِ دسپشٍوبسیَتْب ٍ یَوبسیَت ّب -7جلؼِ

 تىٌیه ّبی ًَیي دس تـخیق هَلىَلی ثِ  ثبتَجِ ػویٌبس ّبی داًـجَییاسائِ – 9ٍ  8ات  جلغ

 هىبًیؼن ّبی دخیل دس ایجبد آػیت دس ،  DNAآػیت ٍ تشهین ، جْؾ ٍ اًَاع دػتِ ثٌذی آى –10جلؼِ 

DNA   تشهین ٍDNA 

 ثشای تـخیق ًوًَِ ّبی ثبلیٌی DNAاػتفبدُ اص تؼت ّبی –11جلؼِ 

 اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی تـخیق هَلىَلی دس ثیوبسی ّبی ػفًَی -12جلؼِ 

 رابذاًذ DNAٍ ترهین   DNA هلکَلهکاًیسن ّای دخیل در ایجاد آسیب در  -13جلؼِ

 ٍ همبیؼِ آى دس دٍ ػیؼتن پشٍوبسیَتی ٍ یَوبسیَتی DNAسًٍَیؼی  -14جلسِ 

 موتاژن ها و کارسینوژن ها   -15جلؼِ 

 انکوژن ها و سرطان ها -16جلسه 
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: اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 :جلعِ اٍل

 :ّذف كلی

 اكطالحبت ٍتؼشیف پبیِ ای طًتیه ٍ وبسثشد طًتیه دس ػلَم پضؿىی

 :اّذاف ٍیصُ

 : دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ

 وبسثشد طًتیه  دسػلَم پضؿىی ٍ ثخلَف دس پضؿىی سا ثذاًذ 

 اّویت ثیوبسی ّبی طًتیىی سا دس ثیي ثیوبسی ّبی اًؼبًی ثذاًذ 

  دس تـخیق ثیوبسی ّبی طًتیىی ٍ غیش طًتیىی سا ثذاًذجبیگبُ ٍ وبسثشد تىٌیه ّبی طًتیىی 

  اكطالحبت سایج ٍ پبیِ ای طًتیىی سا تَضیح دّذ 

 تؼبسیف ٍ اكطالحبت طًتیىی سا ثب روش هثبل تَضیح دّذ 

 لبدس ثِ تـخیق ثیوبسی طًتیىی اص اسثی سا ثبؿذ 

 لبدس ثِ ؿٌبػبیی ثیوبسی طًتیىی ٍ یب اسثی اص غیش طًتیىی ثبؿذ 

 :جلؼِ دٍم

 :ّذف ولی

 ؛ دٍثبسُ ؿىل گیشی وشٍهبتیي  DNA   ٍRNA، وشٍهبتیي، وشٍهَصٍم، اًَاع DNAػبختوبى 

  ػبختوبىDNA سا ثذاًذ 

 سی ٍ تفبٍتولیبتؼبختبDNA ٍRNA ساتـشیحٌوبیذ 

 هشاحل ثؼتِ ثٌذی، تـىیل ٍ ػبختبس وشٍهَصٍم سا ؿشح دّذ 

 ػبختبس وشٍهبتیي ٍ وشٍهَصٍم سا تَكیف ًوبیذ 
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  5، ، ایٌتشٍىهختلف یه طى ؿبهل پشٍهَتش، اگضٍىثخؾ ّبی’UTR  ٍ3’UTR سا ؿشح دّذ 

 ثب چگًَگی ؿىل گیشی ًَولئَصٍم آؿٌب ؿَد 

 ثیبى ًوبیذسا  ؛ وشٍهبتیذ ٍ وشٍهبتیيوشٍهَصٍم ؛ تفبٍت ٍتـبثِ ػبختوبى 

 : چْبسمٍ  ػَمجلؼبت 

طًَم ّؼتِ ای ٍ هیتَوٌذسیبیی دس  همبیؼِ ػبختبس طًَم دس پشٍوبسیَتْب ٍ یَوبسیَتْب ؛ػبصهبى: ّذف ولی

 اًؼبى

 : اّذاف ٍیظُ

 : دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ

 ّب دس طًَم اًؼبى آؿٌب گشددثب تَصیغ طى 

 5، ، ایٌتشٍىثخؾ ّبی هختلف یه طى ؿبهل پشٍهَتش، اگضٍى’UTR  ٍ3’UTR سا ؿشح دّذ 

 ّب سا ثِ لحبظ ػولىشدی تَضیح دّذاًَاع هختلف طى 

 طًَم اًؼبًی ؿبهل ّؼتِ ای ٍ هیتَوٌذسیبیی سا طجمِ ثٌذی ًوبیذ ػبصهبى 

 طًَم ّؼتِ ای سا اص ًظش لؼوت ّبی طًی ٍ غیش طًی تَضیح دّذ 

 تَالی تىشاسی پـت ػش ّن سا دػتِ ثٌذی وٌذ 

 وبسثشد تَالی تىشاسی پـت ػشّن دس پضؿىی لبًًَی سا ثذاًذ 

 ا ثذاًذهىبًیؼن ایجبد تَالی تىشاسی پـت ػشّن ٍ تىشاسی س 

 تشاًؼَپَصٍى ّب ٍ ًمؾ آًْب دس ایجبد جْؾ جذیذ سا تَضیح دّذ 

  اًَاعGene Families سا ثـٌبػذ ٍ دالیل ایجبدی سا تَضیح دّذ 

 طًَم ّؼتِ ای ٍ هیتَوٌذسیبیی سا همبیؼِ ًوبیذ 

 ُّبی طًی سا تؼشیف وٌذخبًَاد 

 َُّبی هختلف طًی سا ػٌَاى وٌذی دػتِ ثٌذی خبًَادًُح 

  ِّبی وبرة آؿٌب گشددثٌذی طىثب دػت 



5 
 

 :پٌجن لعِ ج

 ٍ همبیؼِ آى دس دٍ ػیؼتن پشٍوبسیَتی ٍ یَوبسیَتی DNAّوبًٌذ ػبصی :ّذف كلی

 :اّذاف ٍیصُ

 : دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ

 ؿذى هضبػف چگًَگیDNA دّذ ساتَضیح 

 ّبی دسگیش دس ّوبًٌذػبصی سا ػٌَاى وٌذآًضین 

  فشایٌذ ّوبًٌذػبصیDNA ّب سا تـشیح وٌذدس پشٍوبسیَت 

  فشایٌذ ّوبًٌذػبصیDNA ّب سا تـشیح وٌذدس یَوبسیَت 

 :ششنجلعِ 

 : ّذف كلی

 چگًَگی تٌظین فؼبلت طى دس ػطَح هختلف 

 : اّذاف ٍیصُ

 دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ : 

 هشاحل تٌظین ثیبى طى دس ػیؼتن یَوبسیَتی سا ثذاًذ 

  دس ػیؼتن پشٍوبسیَتی سا ثذاًذهشاحل تٌظین ثیبى طى 

 دلیل تَلیذ هحلَالت هتفبٍت اص یه طى ٍاحذ سا تَضیح دّذ 

  هشاحل ٍیشایؾRNA اٍلیِ ٍ اػپالیؼیٌگ سا ثذاًذ 

 هشاحل سًٍَیؼی ٍ ػَاهل هَثش دس تٌظین ّش هشحلِ سا ثذاًذ 

 تفبٍت طًتیىی پشٍوبسیَت ّب ٍ یَوبسیَت ّب اص ًظش تٌظین سًٍَیؼی سا ثذاًذ 

 ّوبًٌذ ػبصی دس پشٍوبسیَت ّب ٍ یَوبسیَت ّب تَضیح دّذ دستٌظین ثیبى طى  تفبٍت 
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 :ّفتنجلعِ 

 همبیؼِ هىبًیؼوْبی تشجوِ دسپشٍوبسیَتْب ٍ یَوبسیَت ّب: ّذف كلی

 :اّذاف ٍیصُ

 :دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ

 ّبی تشجوِ سا ػیؼتن یَوبسیَتی ٍ پشٍوبسیَتی سا تـشیح وٌذتفبٍت 

 ّبی هْن دسگیش دس فشایٌذ تشجوِ سا ثیبى وٌذهَلىَل 

 ّب تـشیح وٌذّب ٍ یَوبسیَتّش یه اص هشاحل آغبص، اداهِ ٍ خبتوِ تشجوِ سا دس پشٍوبسیَت 

 اًَاع ٍ وبسثشد ّش یه اص تغییشات پغ اص تشجوِ سا روش وٌذ 

 ثب ػطَح هختلف تٌظین تشجوِ آؿٌب ؿَد 

 : 9ٍ  8جلؼبت  

 یٌبس ّبی داًـجَیی ثبتَجِ ثِ تىٌیه ّبی ًَیي دس تـخیق هَلىَلیاسائِ ػن :ّذف كلی 

 :اّذاف ٍیصُ

 :دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ

 ن تىٌیه هَلىَلی ًَیي سا تَضیح دّذی 

 وبسثشد تىٌیه ّبی هلىَلی سا ثذاًذ. 

 ًمؾ ٍ جبیگبُ تىٌیه ّبی هَلىَلی دس تـخیق ثیوبسی ّبی طًتیىی سا ثذاًذ 

  ِآؿٌب ؿَدػویٌبس داًـجَیی اػتبًذاسد  ٍثب اكَل اٍلی 

 فشا گیشد سا هفَْم صهبى ثٌذی دس اسائِ ػخٌشاًی ثِ كَست ػولی 

 ثب اػتبًذاسدّبی ػبخت اػالیذ دس اسائِ ػخٌشاًی آؿٌب ؿَد 

 لبدس ثبؿذ، یه همبلِ پظٍّـی اكیل ٍ ثِ سٍص سا دس هذت صهبى تؼییي ؿذُ، ثِ خَثی اسائِ وٌذ 
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 :دّنجلعِ 

 جْؾ ٍ اًَاع دػتِ ثٌذی آى ، :ّذف كلی

 :اّذاف ٍیصُ

 :دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ

  جْؾ ّب سا طجمِ ثٌذی وٌذاًَاع هختلف 

 هفَْم جْؾ سا تَضیح دّذ 

 لبدس ثِ ًبهگزاسی جْؾ ّب اص طشیك  اكَل ػلوی ثبؿذ 

 ػَاهل جْؾ صا سا ثـٌبػذ 

 تفبٍت جْؾ ٍ چٌذؿىلی سا ثیبى وٌذ 

  هٌبثغ ایجبد وٌٌذُ جْؾ دس طًَم آؿٌب ؿَدثب 

 :یبزدّنجلعِ 

 ثشای تـخیق ًوًَِ ّبی ثبلیٌی DNAاػتفبدُ اص تؼت ّبی : ّذف ولی

 :اّذاف ٍیصُ

 :دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ

  وبثشد هؼتمین ٍ غیش هؼتمینRFLP دس تـخیق ثیوبسی ّبی صًتیىی سا تَضیح دّذ 

  وبسثشدDNA Markers دس پضؿىی لبًًَی ٍ تـخیق َّیت ٍ اثَت سا ثذاًذ 

  ثب سٍؽ ولَى ػبصیDNA ُآؿٌب ؿَدٍ وبسثشد آًضین ّبی هحذٍدوٌٌذ 

  ّبی سٍؽاًَاع ثبPCR هبًٌذARMS-PCR,GAP-PCR آؿٌب ؿَد 

  وبسثشدّبی سٍؽPCR سا فشا ثگیشدثیوبسی ّبی طًتیىی  دس تـخیق 

  ثب سٍؽMLPA آؿٌب ؿَد ٍ وبسثشدّبی آى سا دس تـخیق ثذاًذ 
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 ّبی طًتیىی ّبی ًَیي تـخیق ثیوبسیثب سٍؽ(هبًٌذArray CGH  ٍNGS )آؿٌب ؿَد 

 :دٍازدّنجلعِ 

 اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی تـخیق هَلىَلی دس ثیوبسی ّبی ػفًَی:اّذاف ولی

 :اّذاف ٍیصُ

 دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ

  وبسثشدّبی سٍؽPCR سا فشا ثگیشد ثیوبسی ّبی ػفًَی ٍ غیش طًتیىی دس تـخیق 

  ثب سٍؽReal time PCR ثذاًذ ثیوبسی ّبی ػفًَیآؿٌب ؿَد ٍ وبسثشدّبی آى سا دس تـخیق 

  تفبٍتPCR   ٍReal Time PCR سا دس تـخیق ثیوبسی ّبی ػفًَی ثذاًذ 

 ل ػفًَی ؿشح دّذتفبٍت وبسایی تىٌیه ّبی هلىَلی ٍ غیش هلىَلی سا دس تـخیق ػَام 

  ِّنظیسدجلع: 

 DNAٍ تشهین   DNA ، هىبًیؼن ّبی دخیل دس ایجبد آػیت دس   DNAآػیت ٍ تشهین : اّذاف ولی

 :اّذاف ٍیصُ

 دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ

 اًَاع هىبًیؼن ّبی تشهیوی سا طجمِ ثٌذی ًوبیذ 

 تشهین دس صهبى ّوبًٌذػبصی سا تَضیح دّذ 

  ّوبًٌذػبصی سا تَضیح دّذتشهین  ثؼذ اص 

 ّبی ّش یه اص هؼیشّبی هختلف تشهین سا روش وٌذٍیظگی 

  ِّنچْبردجلع: 

 ٍ همبیؼِ آى دس دٍ ػیؼتن پشٍوبسیَتی ٍ یَوبسیَتی DNAسًٍَیؼی : اّذاف ولی

 :اّذاف ٍیصُ
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 دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ

 هفَْم سًٍَیؼی سا تـشیح وٌذ 

 دس سًٍَیؼی سا ػٌَاى وٌذّبی دسگیش اًَاع آًضین 

 تفبٍت سًٍَیؼی دس یَوبسیَت ّب ٍ پشٍوبسیَت ّب سا ثیبى ًوبیذ 

ات پبًسدّن ٍ شبًسدُ جلط  

  :ف كلیاّذا

 موتاژن ها و کارسینوژن ها  

 انکوژن ها و سرطان ها

:اّذاف ٍیصُ  

:دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ لبدس ثبؿذ  

 هَتبطى ّب ٍ وبسػیٌَطى ّب سا ؿشح دّذ 

 اًىَطى ّب ٍ ػشطبى ّبی هشثَطِ سا ثیبى وٌذ 

 لبدس ثِ توبیض فبوتَسّبی طًتیىی ٍهحیطی دس ایجبد ػشطبى ثبؿذ 

 اػتؼذادّبی تَاسثی دس ػشطبى ّبی خبًَادگی سایج سا ثذاًذ 

 طى ّبی دخیل دس ایجبد ػشطبى سا طجمِ ثٌذی ًوبیذ 

 اًىَطى ّب ٍ پشٍتَاًىَطى ّب سا تَضیح دّذ 

 س تَهَس دس هْبس تَهَسسا ثذاًذًمؾ طى ّبی ػشوَثگ 

   ًحَُ اثش جْؾ دس طى ّبی ػشوَثگش تَهَس ،پشٍتَاًىَطى ّب ٍ طى ّبی دخیل دس تشهینDNA  سا

 .تَضیح دّذ

 



10 
 

 :هٌبثغ

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 

 :سٍؽ تذسیغ

 ػخٌشاًی، پشػؾ ٍ پبػخ والػی

 :ٍػبیل آهَصؿی

 اػالیذّبی آهَصؿی، ٍیذیَ پشٍطوتَس، ٍایت ثشد

 :ػٌجؾ ٍ اسؿیبثی

تبسیخ ػْن اص ًوشُ ول سٍؽ       آصهَى 

اسائِ یه همبلِ  ػویٌبس 

هشتجط ثب تىٌیه 

 ّبی هلىَلی

 9 ٍ 8 اتجلغ 5

حضَس فؼبل دس 

والع، ؿشوت 

-هؤثش دس فؼبلیت

 ّبی والػی

اسصیبثی دس ّش 

 جلؼِ

 ثِ طَس هؼتوش دس طَل ًیوؼبل تحلیلی 1

  14 تـشیحیتؼتی ٍ آصهَى پبیبى تشم 
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 :جذٍل زهاى بٌذی درس

 ثیَؿیوی ٍ تـخیق هَلىَلی، داًـىذُ پضؿىی، وبسؿٌبػی اسؿذ ثیَؿیوی ثبلیٌی: ًبهذسع

 10-12ؿٌجِ ػِ :  تذسیغ ػبػبت(   ٍاحذ 2 ػْن اػتبد) 2:تؼذادٍاحذ

 10تب   8فَق الؼبدُ دٍؿٌجِ 

 سضب   ػلی ثخـیدوتش: دسع هؼئَل

 موضوع استاد تاریخ جلسه

06/12/1398شنبهسه  1 علی بخشیدكتر    اصطالحات ٍتعریف پایِ ای شًتیک ٍ کاربرد شًتیک در علَم پسضکی  

13/12/1398سه شنبه 2 ؛ دٍبارُ ضکل گیری   DNA   ٍRNA، کرٍهاتیي، کرٍهَزٍم، اًَاع DNAساختواى  بخشیدكتر علی  

 کرٍهاتیي

20/12/1398شنبهسه  3  هقایسِ ساختار شًَم در پرٍکاریَتْا ٍ یَکاریَتْا ؛   دكتر علی بخشی 

27/12/1398شنبهسه  4  سازهاى شًَم ّستِ ای ٍ هیتَکٌذریایی در اًساى دكتر علی بخشی 

19/01/1399شنبهسه  5  ٍ هقایسِ آى در دٍ سیستن پرٍکاریَتی ٍ یَکاریَتی DNAّواًٌذ سازی ٍ رًٍَیسی  دكتر علی بخشی 

26/01/1399شنبه سه  6  چگًَگی تٌظین فعالت شى در سطَح هختلف دكتر علی بخشی 

01/02/1399دوشنبه  7  یَکاریَت ّاهقایسِ هکاًیسوْای ترجوِ درپرٍکاریَتْا ٍ  دكتر علی بخشی 

02/02/1399شنبه سه  8  ارائِ سویٌار ّای داًطجَیی باتَجِ بِ  تکٌیک ّای ًَیي در تطخیص هَلکَلی دكتر علی بخشی 

08/02/1399دوشنبه  9  ارائِ سویٌار ّای داًطجَیی باتَجِ بِ  تکٌیک ّای ًَیي در تطخیص هَلکَلی دكتر علی بخشی 

09/02/1398شنبه سه  10  جْص ٍ اًَاع دستِ بٌذی آى  بخشیدكتر علی  

16/02/1398شنبه سه  11  برای تطخیص ًوًَِ ّای بالیٌی DNAاستفادُ از تست ّای  دكتر علی بخشی 

23/02/1398شنبه سه  12  استفادُ از رٍش ّای تطخیص هَلکَلی در بیواری ّای عفًَی دكتر علی بخشی 

30/02/1398شنبه سه  13  DNAٍ ترهین   DNA ، هکاًیسن ّای دخیل در ایجاد آسیب در   DNAآسیب ٍ ترهین  دكتر علی بخشی 
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06/03/1398شنبه سه  14  ٍ همبیؼِ آى دس دٍ ػیؼتن پشٍوبسیَتی ٍ یَوبسیَتی DNAسًٍَیؼی  دكتر علی بخشی 

13/03/1398شنبه سه  15  موتاژن ها و کارسینوژن ها   دكتر علی بخشی 

20/03/1398شنبه سه  16  انکوژن ها و سرطان ها دكتر علی بخشی 

 


