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��ی و �ما�ی �یالن �عاو�� آ�وز�ی   گاه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا   دا��

  ���� �طا�عات و �و��ه آ�وزش ع�وم �ش�ی

  آ�وزش ال��رو�یک 

  

  

   :کارگاه/دوره/ عنوان درس 

  ی و مولکول  یسلول  شناسییست ز
  فناوري پزشکی زیست  گروه آموزشی:

  تعداد واحد/ساعت: (براي درس)

  واحد  2

پیراپزشکی  پرستاري و مامایی و   ی:آموزشی درمان  دانشکده/ مرکز

    لنگرود

  ساعت نظري   34 : کارگاه/دوره  /رس مدت زمان ارائه د  یک   تعداد گروه هدف:

  : گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی 

فناوري  زیست کارشناسی ارشد 

  پزشکی 

  1400 آبان 3  زمان شروع:

  ل: سؤود ممشخصات استا

  نام 
نام 

  خانوادگی
  رتبه 

 شماره

  تماس 
  آدرس ایمیل  تلفن همراه 

 il.comgmach@rahmati.m  09192177933    استادیار  رحمتی   دکتر محمّد 

  شخصات استادان/مدرسان همکار: م

  نام
نام  

  خانوادگی 
  رتبه 

شماره 

  تماس 
  یل ایم آدرس   تلفن همراه 

   ال��رو�یک  دوره ��ح  
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  ر دکتر مهریا
حبیبی  

  رودکنار 
  mhr376@yahoo.com  09126944566    استاد

  aghilesmaeili62@gmail.com 09112444988    استادیار  اسمعیلی   قیل دکتر ع

            

  

 معرفی و اهداف درس 

  لمه در مورد درس بنویسید. ک  300 تا 250حدود  در ختصري. معرفی م1

ها و خصوصیات فیزیکی و شناسی سلولی، ساختمان سلولعلم زیست  مفاهیم و کاربردهاي بیشتري از رس دانشجو با  د  ن یدر ا

وجود دارند که اطالعات زیستی   الیی بابسیار  تنوع ها با ي مختلفی از سلولهاهگونشوند.  ها آشنا میشیمیایی اجزاي مختلف آن

بعد   نسل  به  باالیی  بسیار  دقت  با  را  میخود  زادهمنتقل  هر  و  داردالعادهخارق  شباهت  کنند  خود  والدین  به  پدیده  اي  این   .

لعات،  ر مطاکاربرد بسیار زیادي دها  سلولامروزه    کند.ه متمایز میاي که حیات زنده را از غیرزنده؛ پدیدشودنامیده می  وراثت 

بیماري درمان  و  مختلفتشخیص  ترکی؛  دارند  هاي  تولید  در  دا اب حتی  زنده  از  از  غیردارویی  و    روییت  مختلفی  موجودات 

  .  شودیاستفاده م  در این زمینه ) و پرسلولی سلولیپروکاریوت، یوکاریوت، تک (

  

 کارگاه/دوره: /ف کلی درسدااه

 تی و پزشکی ناخت نقش آن در علوم زیسشناسی سلولی و ش علم زیستو کاربردهاي فراوان مفاهیم با  آشنایی 

  

  رود فراگیر قادر باشد: انتظار میوزشی، مدر پایان برنامه  آ کارگاه/دوره:/اهداف اختصاصی درس

  :حیطه شناختیدر  ،دوره  یان رود در پا  یانتظار م  از دانشجو 

  دهد.  یحرا توض  یوکاریوتیمقدمه و ساختمان مولکولی باکتري و ضمائم سلولی  -1

  دهد. یحتوضرا با ذکر مثال  هاساختمان مولکولی کروموزوم در پروکاریوت -2

  دهد  را شرح   هایوکاریوتساختمان مولکولی کروموزوم در  -3

  دهد.  یحرا توض ها (پالسمیدها) هاي مختلف تبادل مواد ژنتیکی در باکتريروش  -4

  دهد  یحرا توض هاي پروکاریوت و یوکاریوتهمانندسازي و تکثیر در سلول -5

  دهد.  یحته و توضرا فرا گرف  هاژنتیکی در یوکاریوت هاي جهشانواع  -6

  دهد  یحرا توض   هاي سیس و ترانسمکمل -تعیین نقطه ژنتیکی -7

  دهد.  یحرا توض یبنوترک  DNA  يها در مهندسی ژنتیک و فناور نقش میکروارگانیسم -8

 یحوض ر مثال ترا با ذک   فاکتورهاي پیش برنده و ممانعت کننده-متیالسیون نقطه شروع -تنظیم چرخه سلولی- مرحله همانندسازي  کنترل در  -9

  دهد.

  دهد.  یح را با ذکر مثال توض  فاکتورهاي کنترل کننده نسخه برداري -10

  دهد.  یحتوضرا   کنترل مثبت و منفی- مفهوم اپرون-کنترل در مرحله ترجمه -11

12- Catabolic repression-  کنترل بواسطه ساختمانRNA  دهد.  یحتوضرا  

  را شرح دهد.  لولهاي یوکاریوت و پروکاریوتها در سژنتیک مولکولی و عملکرد ویروس -13

  دهد.  یحرا توض  ساختمان مولکولی و عمل باکتریوفاژها در پروکاریوتها (پدیده لیتیک و لیزوژنی) -14

  دهد.  یحرا توض  هابیولوژي مولکولی سرطان -15

  دهد. یحرا توض  و غیره) CRISPR-Casسیستم ویرایش ژنومی ( -16
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  1400-1401 دومل یمسان -لکترونیکیتقویم درسی ا

  مدرس   نعنوا  جلسه 
  زه زمانی اب

  (روز) 

  نوع 

  اي) سانهرچند   ( صوتی/
  تاریخ پایان   تاریخ شروع 

1  

مقدمه و ساختمان مولکولی باکتري و  

 یوکاریوتی ضمائم سلولی  

    15/11/1400  اسالید  -   ريحضو  1 حمتی محمّد رکتر د

2  

وزوم در  ساختمان مولکولی کروم

  ها پروکاریوت 

     د اسالی – يحضور 1 حمتی محمّد رکتر د

3  

ساختمان مولکولی کروموزوم در  

  ها یوکاریوت 

     اسالید  – حضوري 1 حمتی محمّد رکتر د

4  

هاي مختلف تبادل مواد ژنتیکی روش

  ها (پالسمیدها) در باکتري 

     اسالید  – حضوري 1 حمتی محمّد رکتر د

5  

هاي  سلول  همانندسازي و تکثیر در 

  ریوت پروکاریوت و یوکا

      اسالید  – حضوري  1  حمتی محمّد رکتر د

6  

ژنتیکی در   هايجهشانواع 

  ها یوکاریوت 

     ید اسال – يورحض 1 حمتی محمّد رکتر د

7  

هاي سیس  مکمل  -تعیین نقطه ژنتیکی

  و ترانس

     اسالید  – حضوري 1 عقیل اسمعیلی کتر د

8  

ها در مهندسی  نقش میکروارگانیسم 

 یب نوترک DNA ي ژنتیک و فناور

     اسالید  – وريحض 1 عقیل اسمعیلی کتر د

9  

تنظیم  -مرحله همانندسازي کنترل در

متیالسیون نقطه  -چرخه سلولی

فاکتورهاي پیش برنده و -شروع

  ممانعت کننده

      اسالید  – وريحض  1  عقیل اسمعیلی کتر د

      اسالید  – وريحض    عقیل اسمعیلی کتر د  فاکتورهاي کنترل کننده نسخه برداري   10

11  

مفهوم  -ل در مرحله ترجمهکنتر

  کنترل مثبت و منفی -اپرون

      اسالید  – وريحض    عقیل اسمعیلی کتر د

12  

Catabolic repression-  کنترل

  RNAبواسطه ساختمان 

      اسالید  – وريحض    عقیل اسمعیلی کتر د

13  

ها  ژنتیک مولکولی و عملکرد ویروس

  یوکاریوت و پروکاریوت در سلولهاي 

      اسالید  – وريحض    یبی حبمهریار ر کتد
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14  

ساختمان مولکولی و عمل  

باکتریوفاژها در پروکاریوتها (پدیده 

  لیتیک و لیزوژنی) 

      اسالید  – وريحض    حبیبی مهریار ر کتد

      اسالید  – وريحض    حبیبی مهریار ر کتد  1 هابیولوژي مولکولی سرطان   15

      اسالید  – ريوحض    حبیبی مهریار ر کتد  2 های سرطان بیولوژي مولکول  16

17  

-CRISPRسیستم ویرایش ژنومی (

Cas  (و غیره  

      وري حض    حبیبی مهریار ر کتد
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  تدریس: نحوه 

  

  تخابان

  

  ها ماژول

  د استا وظایف  شرکت کنندگان/دانشجو وظایف  توضیح  خیر  بلی

  دهایدر اختیار قرار دادن اسال  طالعه مکرر م  به هر درس  ط اسالیدهاي مربو      و منابع اصلی حتواي م

 رفی به روزترین منابع مع رفی شده مطالعه منابع مع  شکده)کتابخانه دان( هاي مرجع و در دسترس معرفی کتاب       یشتر ب مطالعه ابعمن

          تمرین ها

          تاالر گفتگو 

          طرح سوال 

          سواالت متداول 

ائه شده طراحی  واي اراز محتریحی تش-بصورت تستی آزمون       آزمون 

  دوش می 
با   و منطبق اردت استاند سواال 

 مطالب ارائه شده باشد 

           گفتگو اتاق

          الس آنالینک

          اراخب

          ظرسنجی ن

،  بلیرسانی قع و اطال گی پس از اتمام مباحث اصلی با هماهن      خود آزمون 

  گیرد صورت می   پیش از شروع مبحث بعدي

ن براي برگزاري  ادگی دانشجویآما

ات بی که در جلساز مطال آزمونخود

 رائه شده است. قبل ا

اال و عادالنه  ارزیابی با دقت ب

 صورت گیرد 
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سپرده  مرتبط با مطالب درسی  ان تکلیف یا موضوع  براي دانشجوی      ها روژهتکالیف و پ

  شودمی 

مطابق انتظار انجام داده و  کالیف را  ت

 دهند  ارائه به موقع 

بق با توانایی  تکالیف مطا

هلت  اشد و مبدانشجویان 

 ه شود. کافی داد

  

  طریق   (از  وش برگزارير طفاًآنالین لدر خصوص کالسAdobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….ایید. ) و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نم  

  د.  برگزار خواهند ش جلسه 3ی وبیناري در طبصورت  شبا دانشجویان و واحد آموزاهنگی قبلی با هم Roomآنالین با توجه به محدود بودن  کالسهاي
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  : ی درسمنابع اصل

در صورتی  - نتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این درس ال و محل اکتاب، نام نویسنده، س  ( عنوان 

 ي نباشد)ت آن به عنوان منبع ضرورکتاب یا همه مجال که مطالعه همه

1) Campbell Biology, Lisa A. Urry, Michael L. et. al. Pearson, Twelfth Edition 
(2020) 

2) Molecular Cell Biology, Harvey Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty 
Krieger, Matthew P. Scott, Anthony Bretscher, Hidde Ploegh, Paul Matsudaira, 
et. al. McGraw Hill, 6th Edition (2016). 

3) Molecular Biology of the Cell, Bruce Alberts, Alexander Johnson, Julian 
Lewis, David Morgan, Martin Raff, Keith Roberts, Peter Walter. 6th Edition 
(2015). 

4) Recent related articles. 

  : تربیش لعهامط منابع

1-    

2 -  

3 - 

  نوع محتوا 

  فیلم   اتوران ورماسک یمیشن ان پاورپوینت صویرت Word, Pdf( (نمت  پاورپوینت همراه با صوت

  (توضیح دهید.....)   سایر موارد  صوتی

  غیر قابل دانلود لودقابل دان

  

  پروژه ها:  تکالیف و 

 رم  ت  ف طولتکالی 

خود   ف درس تکالیکرده و زمانبندي مناسبی در  طفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه ف توجه کنید لیم تکالیتنظبراي 

  حاظ نمایید.ل

  شماره 
نوان  ع

  تکلیف 
  شرح تکلیف 

مهلت پاسخ  

  دانشجویان

فیدبک  

  مدرس 
  هدف از ارائه تکلیف 

1  

  مینارس

  کالسی

ی وعرابطه با موض دران موظف هستند  دانشجوی

ه همراه پاورپوینت ب،  شودل میمحوها  به آنه  ک

  صوت ارائه دهند

 10ا حداکثر ت

پیش از   روز

  نهایی آزمون  

پس از 

بررسی، 

 1اکثر  حد

نمره تعلق 

  گیردمی

یري نحوه یادگ

تحقیق، مطالعه و 

  ارائه

فزایش دانش و ا

  توانایی دانشجویان 

2            

3            

4            

5            
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  یابی: هر ارزش وط بهمره مربو ن شجونحوه ارزشیابی دان

  پایان دوره  ب)                    در طول ترم  الف)  

  یختار  درصد  /نمره  ی ارزشیابروش 

  -  -  میان ترم 

  ترم پایان امتحان از هفته قبل  1تا   نمره  1  تکلیف رائه ا

    نمره  19  پایان ترم 

  : ندگان یان/شرکت کنررات و انتظارات از دانشجومق

  زشی  به شرح  زیر است:مقررات آموت  طی دوره ملزم به رعای ه د شرکت کنن / ر دانشجوه

 ی سالمرعایت حسن اخالق و شئونات ا  

 نیکیالکترو آدرس  به  ه انروز مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

  درس  محتواي و  درسی موضوعات اخذ   

  آموزشی  محتواي  مطالعه 

 ده  ش  محول  ف تکالی  موقع به   رائها  

 اي مشارکتی اهل در تاالر گفتگو  و فضاو شرکت فع حضور  

 ترم ن ن ترم و پایامیا  شرکت در آزمون آنالین  (در صورت لزوم) و یا حضوري  

  

  

  

  

  

    


