
 

 بسمه تعالي

 EDO–دانشكده پزشكي   –دانشگاه علوم پزشكي سمنان 
 1398-1399سال تحصیلي ین ترم  اولسمنان، در شكي زپ دانشكده (واحد 2).Ph. D زیست فنآوری پزشكي در مقطع نظری رشتهروزانه سلولي ومولكولي  طرح درس 

                                                                                       

 زیست شناسی سلولی مولکولی موضوع درس :

 2ترم :     Ph. D زیست فنآوری پزشکی مقطع  :رشته و مقطع تحصیلي  * تئوری          2 واحد : تعداد کل کالس درسعرصه آموزشي: 

و فعالیت های  RNAانواع ماده وراثتی و عملکردآن در سلولها، ساختار و نقش منشاء حیات، نظریه سلولی و محدودیتها ی آن، ساختارآشنایی با  هدف کلي درس :

 با توانایی متفاوت  )حتی از رشته های گیاهی و....( ، و اصول  مهندسی ژنتیک  )با توجه به پذیرش دانشجویان از رشته های مختلف  آنها در سلول

 دکتر حمید معدنچي -علي اکبر شعبانيدکتر  تدوین کننده :

هدف رفتاری هر جلسه درس : )دانشجو در پایان هر جلسه قادر خواهد  طالبرئوس م تاریخ جلسه

 بود(

 ارزشیابي و فعالیتهای تكمیلي نحوه ارائه درس، رسانه و وسیله حیطه

اشنایی با مفهوم نظریه سلولی    اول 
،.مشخصات سلولهای 

ساختمال سلول -پروکاریوت ،
باکتری ،مشخصات سلولهای 

 یوکاریوت 
  کی خارج سلولیعناصر ژنتی،

 ،ساختمان ویروس ها 
 وساختار ویروئیدها وپریون ها

 

 دانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس دقیقا بایدبتواند
 .اصول تئوری  سلولی را بیان نماید 

 .ویژگی سلولهای پروکاریوت و انواع آن را بیان نماید 

 -د.ساختمال سلول باکتری را شرح ده 

 .مشخصات سلولهای یوکاریوتی را بیان نماید 

 ساختمان ویروس ها را شرح دهد 

 ساختار ویروئیدها وپریون ها را شرح دهد 

 سئوال برای تفکر ، آخرین مرز حیات کجاست؟ 

 

تخته وایت کامپیوتر ،پاورپوینت ،کتور،ژویدیو پرو شناختی

 دقیقه90کالس :  جلسهء هر  مدت ، ، برد،ماژیک وایت برد

و خنرانی توسط استاد با استفاده از ویدیو پروزکتور  س

 ،پرسش و پاسخ از دانشجویانهمراه با وایت برد 

بودجه بندی زمان  هر جلسه درسی:  مقدمات ، تکرار 

مطالب جلسه قبل و طرح یک سئوال مرتبط با موضوع 

و سپس ادامه تدریس با مشارکت د  دقیقه   5همان جلسه ، 

یان و تصحیح پاسخ های آنان و در با پرسش  از دانشجو

 نهایت جمع بندی
در پایان : جمع بندی و نتیجه گیری  و ارزشیابی آن جلسه  

 دقیقه،   10- 15تدریس ، 
 10ممکن هست، حسب موضوع، و شرایط  بین کالس 

 دقیقه استراحت داده شود.

                            

پرسش و پاسخ در طول و انتهای کالس 
، کوئیز، میدترم ابتدای جلسه بعدیو در 

 ،، و امتحان آخر ترم
 بع درس  :   امن 

-LODISH, CELLUAR AND 
MOLECULAR BILOGY, 

LATEST EDITHION.1 

زیست شناسی سلولی و مولکولی  -2

 ،دکتر احمد مجد
مبانی زیست مولکولی و مهندسی  -3

 ژنتیک ،دکتر گیتی امتیازی
، زیست شناسی سلولی و مولکولی -4

 آلبرت

 

 

آشنایی با ساختمان و نقش هسته   دوم

   ،هستک و کروماتین

 دانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس دقیقا بایدبتواند
 .ساختمان کروماتین یوکاریونی را شرح دهد 

  .تفاوت هتروکروماتین ویوکلروماتین را توضیح دهد 

 یر هیستونی را ذکر کند.نقش پروتئین های هیستونی وغ 

 .مراحل سازمان یافتگی  و فشردگی تا تشکیل کروموزم یوکاریونی را توضیح دهد 

  ساختارکروموزم یوکاریونی وپروکاریوتی را باهم مقایسه کند 

 اجزا مختلف کروموزوم را نام ببرد 

  انواع توالی های تکراری وغیر تکراریDNA وویژگی های هریک را ذکر کند 

 

   

اشنایی با ساختار ژنوم هسته    سوم

واندامک ها،توالی های تکرار 

 دانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس دقیقا بایدبتواند
 .ژنوم را تعریف کند 

 .ساختمان ژنوم هسته و مقایسه آن با ژنوم ارگانلها را شرح دهد 

   



 

 تکرار شونده ژنوم را نام ببرد. انواع توالیهای  شونده،روش تعیین توالی ژنوم

 ساتالیت ، مینی ساتالیت ، مایکروساتالیت شرح دهد 

 .انواع ترانسپوزانها ، رتروترانسپوزانها را شرح دهد 

 روشهای تعیین توالی ژنوم را توضیح دهد 
 

اشنایی با همانند سازی در   چهارم

 پروکاریوت ها ویوکاریوت ها

 دانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس دقیقا بایدبتواند
 .ویژگیهای همانند سازی در پروکاریوت ها ویوکاریوت ها را دهد 

  نقش آنزیمهایDNA  پلی راز پروکاریوتی ویوکاریوتی را در همانند سازی

 توضیح دهد.

 ند رانام ببردونقش هرکدام را ذکر انواع پروتئین های که درهمانند سازی نقش دار

 کند

 .همانند سازی پیوسته وناپیوسته را شرح دهد 

 همانند سازی نیمه حفاظت شده راشرح دهد 

 

   

 جهش و انواع آن، نوترکیبی  پنجم 
و اهمیت سیستم های ترمیم 

 جهش

  دانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس دقیقا

 ندبایدبتوا

 .انواع موتاسیونها در ژنوم را شرح دهد 

 سیستم های ترمیم جهش را شرح دهد 

 کاریرد انواع سیستم های ترمیم را نام ببرد 

 .بیماریهای ناشی از نقص در سیستم ترمیم را با ذکر مثال توضیح دهد 

 .نوترکیبی را شرح دهد 

 

   

اشنایی با  رونویسی در   ششم

 پروکاریوتها و یوکاریوتها

 شجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس دقیقا بایدبتوانددان
 .بیان ژن ر اتعریف کند 

  ساختمانRNA .پلی رازپروکاریوتی را شرح دهد 

 اپران را تعریف کند 

  مراحل مختلف سنتزRNA .در پروکاریوتها و یوکاریوتها را شرح دهد 

  انواعRNA ش هریک راذکر کند..پلی راز های یوکاریوتی ونق 

 پلی سیترونیک بودنmRNA پروکاریوتی و منوسیترونیک بودنmRNA 

 یوکاریونی را شرح دهد.

 .نقش اپراتور وساختمان آن را شرح دهد 
 

   

 را نام ببرد. DNAو  RNAتفاوت   و فعالیت آنها RNAانواع   هفتم

  انواعRNA ( را mRNA ،rRNA ،tRNA ،snRNA ،miRNA  و

siRNA برده، و کاربد هر کدام را فقط ذکر نماید. ( نام 

   



 

  ساختمانRNAرا توضیح  های فوق الذکر و نحوه ساخت آنها در موجودات زنده

 .دهد

 انواع  های تفاوتRNA بیان نماید.  با یکدیگر، در مقایسه  را 

  عملکرد  فیزیولوژیک انواعRNA  نقش و RNA در سیستم های بیولوژیکرا ها 

 اید.را در سلول بیان نم

  کاربرد miRNA  ها وsiRNA علوم پزشکی بیان نماید. ها در تحقیقات 

 

 هشتم

 
و  RNAپیرایش اشنایی با   

 آن،انواع 
   RNAاهمیت پیرایش  

 

 دانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس دقیقا بایدبتواند
  پیرایشRNA –  تغییرات در دو انتهایRNA وضیح دهد.را ت 

 .حذف اینترونها را شرح دهد 

  ، اسپالیسوزوم ، ریبوزیمAlternative splicing .را شرح دهد 

  ویرایش( RNA editing ) RNA  تخریب ،RNA .را شرح دهد 

 پیرایشtRNA وrRNA را توضیح دهد. 

 

   

اشنایی با رمزهای ژنتیک و   نهم
 مراحل پروتئین سازی

 

 راحل پروتئین سازیاشنایی با رمزگان ژنتیک و م
دانشجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس دقیقا اهداف جزئی : 

 بایدبتواند
 .رمزگان ژنتیک را توضیح دهد 

 .چارچوب خواندن را شرح دهد 

 .مراحل مختلف پروتئین سازی را شرح دهد 

 پروتئین سازی پروکاریوت ویوکاریوت را مقایسه کند 

 ورهای مختلف مراحل مختلف  را ذکر کند.نقش فاکت 

 انرژی موردنیاز پروتئین سازی را ذکر کند 

  روشهای سنجش  و تاییدبیان پروتینها )روش های بالتینگ، به ویژه وسترن( را

 توضیح دهد.

 آنتی بیوتیک های موثر بر پروتئین را نام ببرد. 

 

   

 اهمیت  ضرورت و اشنایی با  دهم
 و   هاکنترل بیان  ژن 

در  ن هاژتنظیم بیان  نحوه
 هاو پروکاریوتیوکاریوت ها  

 

 شجو با توجه به سخنرانی ارائه شده و با مطالعه منابع اصلی درس دقیقا بایدبتوانددان
 .نحوه کنترل بیان  ژن در پروکاریوتها را شرح دهد 

 .تنظیم با سیستم اوپرونی در پروکاریوتها را توضیح دهد 

 اوپرون تریپتوفان را شرح دهد. و تنظیم اوپرون الکتوز 

  تنظیم مثبت و منفی را شرح دهد 

 .نحوه کنترل بیان  ژن در یوکاریوت ها  را شرح دهد 

 ..تنظیم در سطوح رونویسی ، ترجمه و بعد از ترجمه را شرح دهد 

  تنظیم در یوکاریوتها با ایجاد تغییرات کمی و کیفی در ( DNA alteration ) 

   



 

DNA .را شرح دهد 

 یم بیان ژن در یوکاریوتها به وسیله فاکتورهای رونویسی و فعال کننده ها را تنظ

 توضیح دهد.

 نحوه تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها را مقایسه نماید 
 

 


