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   دانشكده داروسازيدانشكده داروسازيدانشكده داروسازي

   دانشكده داروسازي دانشكده داروسازي دانشكده داروسازي توسعو آموزش توسعو آموزش توسعو آموزش    دفتردفتردفتر

 

 

 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 
 

 ياحد   2  :  تعداد ياحد بیًلًژی ملکًلی ي ژوتیکوبم درس 

  يک  ترم تحصیلی   مدت زمبن ارائٍ درس : علًم پبيٍ   مقطع :

 وداردپیص ویبز :  

 معبين آمًزضی مسئًل بروبمٍ : 

 

چرخِ ّبی سلَلی هی اّذاف کلی: ّذف ایي درس آضٌبئی داًطجَیبى بب سبختبر سلَلی ٍ چگًَگی رضذ، تکثیر ٍ اًَاع 

 ببضذ.

 

 اّذاف اختصبصی:

 در پبیبى داًطجَ ببیذ بتَاًذ:

 سبختوبى سلَلی، غطبء سلَلی، اعوبل حیبتی، ٍ اجساء سلَلی را ضرح دّذ.-

 ٍ سٌتس پرٍتئیي را بیبى ًوبیذ. DNAرًٍذ رضذ ّوبًٌذ سبزی -

 رخِ سلَلی ٍ اًَاع جْص را ضرح دّذ.ًحَُ تٌظین فعبلیت ّبی پي در سلَل ّبی اٍکبربَتیک ٍ پرٍکبریَتیک چ-

 

 سبعت( 15رئَس هطبلب: )

 تبریخچِ-

 سبختوبى سلَلی )هقبیسِ اٍکبریَت ّب ٍ پرٍکبریَت ّب(-

 غطبء سلَل ٍ اعوبل حیبتی آى-

 پوپ ّب، کبًبل ّب ٍ گیرًذُ ّبی غطبیی-

 بِ عٌَاى هبدُ شًتیکی DNAضٌبسبیی -

 DNAهرٍری بر ّوبًٌذسبزی در -

 هبتیيسبختوبى کرٍ-

 تلَهر ٍ تلَهراز-

 داروسازی دانشكده 
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 هرٍری بر فرایٌذ ًسخِ برداری-

 فرایٌذ ترجوِ در سٌتس پرٍتئیي-

 ًحَُ تٌظین فعبلیت شًْب در پرٍکبریَت ّب-

 ًحَُ تٌظین فعبلیت شًْب در یَکبریَت ّب-

 کذّبی شًتیکی-

 بریذى ٍ ٍصل ًوَدى شًْب-

 اًَاع جْص ٍ تبثیر آًْب بر شى ّب-

 چرخِ سلَلی-

 مسبختبر شًَ -

 

 

 آمًزش تئًری 

ٍ بحث گرٍّی خَاّذ بَد ٍ در ایي راستب از اهکبًبت کوک  بِ رٍش سخٌراًی آهَزش تئَری ضبهل تذریس استبد

  .هی ضَداستفبدُ  اسوبرت بردٍ ٍایت برد، ٍیذیَپرٍشکتَر، جسٍُ، ًظیر هَزضی آ

 

 استاد رفرانس موضوع جلسه

  مقدمه وکلیات اول 
  Ch1(Genomes-DNA) 

Genomes 3 دکتر مرادپور 

 مقدمه وکلیات دوم
 (RNA and the Transcriptome) 

(Proteins and the Proteome)ch1 

Genomes 3 دکتر مرادپور 

 دکتر قاسمیان Genomes 3 ساختار ژنوم سوم

 1همانندسازی ژنوم  چهارم
-ch15(Genome Replication, initiation 

process) 

Genomes 3 دکتر مرادپور 

 2همانندسازی ژنوم  پنجم
(Genome Replication, elongation 

process) 
Ch15 

Genomes 3 دکتر مرادپور 

 3همانندسازی ژنوم  ششم
(Genome Replication, Termination 

process and regulation of genome 

replication) 
Ch15 

Genomes 3 دکتر مرادپور 

 و انواع موتاسیون DNAترمیم  هفتم
(Mutations and DNA repair)- ch16 

Genomes 3 دکتر مرادپور 

 1نسخه برداری ژنوم  هشتم
(assembly of the transcription initiation 

complex)- ch11 

Genomes 3 دکتر مرادپور 

 دکتر مرادپور Genomes 3 2نسخه برداری ژنوم  نهم
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(synthesis and processing of RNA)-ch12 

 Genomes 3 امتحان میان ترم دهم
 

 دکتر مرادپور

 دکتر قاسمیان Genomes 3 Alberts ترجمه ژنوم  یازدهم

 دکتر قاسمیان Genomes 3 Alberts ترجمه ایتغییرات پس  دوازدهم

 دکتر قاسمیان Genomes 3 Alberts تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها سیزدهم

 دکتر مرادپور Genomes 3 Alberts اتنظیم بیان ژن در یوکاریوت ه چهاردهم

 مشاهده سلول ها پانزدهم
(Visualizing Cells)-ch9 

Molecular Biology of the 
Cell (Alberts) 

 دکتر مرادپور

 دکتر قاسمیان Genomes 3 Alberts نوترکیبی در ژن ها شانزدهم

 دکتر قاسمیان Genomes 3 Alberts امتحان پایان ترم هفدهم

 

 درس یجراضرايط ا
 

 

  گريٌامکبوبت آمًزضی  

  سبلي سخٌراًی 

  ٍایت برد، ٍیذیَپرٍشکتَر، جسٍُ، اسوبرت برد( آهَزضی )ٍسبیل ٍ تسْیالت کوک 

 

   ٌآمًزش دَىد 

  گرٍُ بیَتکٌَلَشی دارٍییّیئت علوی  یاعضب 

 مىببع درسی 
Genome 3- T. A. Brown 

 ارزضیببی 
 

 وحًٌ ارزضیببی 
 

 

   َبِ سَاالت ًظری ضبهل اهتحبًبت هیبى ترم، پبیبى ترم ٍ کَئیس پبسخ خَاّذ داد.در ایي زهیٌِ داًطج 

  ٌِای خَاّذ بَد.  سؤاالت ارزضیببی عوذتب بِ فرم چٌذ گسی 

 

  وحًٌ محبسبٍ ومرٌ كل 

 آزهَى کتبی 

 کل ًورُ%       15  چْبر گسیٌِ ای 

 کل ًورُ      %05   تطریحی 

                                کل ًورُ 55                  کَئیس    % 
 

 
 مقررات 

  01حداقل ومرٌ قبًلی                                                     

 ببضد. ی میداريسبزوبمٍ كلی داوطکدٌ  ومرٌ حد وصبة قبًلی داوطجًيبن بر اسبس آيیه


