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 :مشخصات درس   

 20 تعداد دانشجو  زمایشگاهیآعلوم  گروه آموزشی 

 2 واحدتعداد   زیست شناسی سلولی مولکولی عنوان درس

 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  تحصیلی  شتهو ر عمقط
 تاریخ شروع 

 دوره  پایان  و
30/11/1400 
09/04/1401 

 10تا 8اعت س دوشنبه   جلساتروز و ساعت  1401-1400دوم  نیمسال تحصیلی 

 -  دروس پیش نیاز رفعتی-حی زادهفت مدرس/مدرسین درس

 مسئول درس
 )دروس اشتراکی(

 دانشکده پیراپزشکی ریمحل برگزا زادهی فتحدکتر 

 نظری )نظری/عملی(واحد نوع 
روش برگزاری 

 )حضوری/مجازی/ترکیبی(
 ترکیبی

 

 شرح کلی درس:  

 ید.توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویس

این علم بستر  .تبوده اس یلمولکو یسلول معلو هزمینرناشی از پیشرفت د تا ًعمدداین رشو تای داشته اسهدانش جهانی در علوم زیستی در چند دهه اخیر رشد فزایند

، هستک، شبکه ل غشا سیتوپالسی و اندامک هایی مثل هستهن شامآر اساخت. شناخت سلول و تشناسی نوین پدید آورده اس تمناسبی جهت مطالعه و تحقیق در زیس

می که در ییک و تحوالت عظم زنتنیسم و سازوکار کلی سلول ضروری است. عالوه بر این امروزه با پیشرفت علااندوپالسمی و دستگاه گلژی و میتوکندری برای فهم مک

ساخت از جمله یبات کارامد کت ساخت ترز مهندسی ژنتیک جهات، این علم بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. استفاده سژنتیک رخ داده اوزه مهندسی ح

ت شناسی مولکولی روز به روز در حال پیشرفت است. دانش کلیات و مقدمات علم زیست ارتقا استراتژی های درمانی تشحیصی و داروها جهبیومارکرها برای موارد 

 استفاده در مهندسی ژنتیک ضروری می باشد.برای  (همانندسازی، رونویسی و ترجمه) سنترال دوگما ، اصلنومژن، امل مفاهیم ژش
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 هدف/اهداف کلی درس:  

 بنویسید. را لی درسک با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف
 یسی و ترجمه ، رونوتکثیرفرایندهای  و از ساختمان و عملکرد سلول شناخت کافی سلولی و مولکولی،آشنایی با مفاهیم پایه و اساسی 

 

 روش تدریس:   

انتخاب  انراگیرت فارکنحوه مش بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و ریس راروش تد .نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه 

  قرار دهید. را در اولویتمشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی ان و در صورت امککنید 

 سایر موارد: ... 

 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله  روش تدریس سخنرانی
 ☐ ای نقشروش تدریس ایف  روش تدریس بحث گروهی

 ☐ تیمی ی بر کاریس مبتنروش تدر                              روش تدریس پرسش و پاسخ
 ☐ روش تدریس اکتشافی ☐ روش تدریس نمایشی

      ☐ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                    ☐ روش تدریس آزمایشگاهی
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 مواد و وسایل آموزشی: 

 ه می کنید. در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفادیادگیری، -اددهیفرآیند یتسهیل  نظوربه م

    
 سایر موارد: ...      

 

 ☐ جزوه  پاورپوینت
  کتاب       موزشی     فیلم آ

         وایت برد                                               نرم افزار   

  تصویر ☐ ماکت

 ☐  ت  چار ☐        لوازم واقعی 
 ☐ وتیل صفای ☐ ترپوس

 

 های فراگیران:تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند. چه وظایف و مسئولیتفراگیران  مشخص کنید که

 فیلم های ارسالی ی در مورد موضوعات درس مورد نظر و مشاهدهمطالعه قبل 

 مشارکت در فعالیت های کالسی 

 و پاسخو پرسش  گروهیر بحث شرکت د 

 حضور منظم در کالس 

  ه مطالب علمی جدید و به روز در مورد موضوع درسئاراسرچ و 
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 نحوه ارزیابی فراگیران: 

 کنید.فاده میرای ارزیابی فراگیران استدرس، مشخص کنید که از چه روشی ببا توجه به اهداف اختصاصی  -

 
 سایر موارد: ...

 
 مشخص کنید. نیز لیت رامرتبط با هر فعا یا درصدنمره و زان همچنین می. تعیین می شودت هایی چه فعالی با توجه به مشخص کنید که نمره نهایی دانشجو -
 

 نمره/درصد عناوین ردیف
 1 حضور  فعال در کالس و شرکت در بحث های گروهی 1
روز در مورد موضوع درسئه مطالب علمی جدید و بارا 2  1 
حان میان ترمامت 3  9 
ایان ترمپ حانامت 4  9  

  یه اچند گزینسئواالت   ت تشریحی کوتاه پاسخسئواال

  غلط-سئواالت صحیح  ت تشریحی بلند پاسخاالسئو

 ☐ کار عملی  سئواالت شفاهی
 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد  سئواالت جور کردنی

    های کالسیپرسش
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 وانین: سیاست ها و ق 

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدد را به صکالس خوقوانین 

 (سه می باشدجل 3داد غیبت مجاز عحداکثر ت) حضور منظم در کالس 

  یشئونات اخالقرعایت ادب و   

  هلت تعیین شدهمانجام تکالیف محوله در 

 حضور به موقع در کالس و عدم تاخیر 

 هیگرو علمی کت فعال در پرسش و پاسخ ها و بحث هایرش 
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 مطالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید.  جدول زیر را بر اساس رئوس

 برنامه زمانبندی درس:

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب آن  عنوان جلسه لسهج

 با ... است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین ...ید بتوانداهداف رفتاری: دانشجو در پایان با

وکاریوتی و مقدمه و انواع سلولهای ی 1

 پروکاریوتی

یژگی های سلول و تفاوت های سلولهای با و

ا شودنآشیوکاریوتی و پروکاریوتی   
  ،ی های کلی یک سلول، گیژوانواع سلولها

ی ااندامکها و تفاوت های ساختاری سلوله

ه یوکاریوتی و پروکاریوتی را شرح دهد )حیط

 شناختی(

تحی زادهحدیث ف  

ایی، ار غشا، تعریف و انواع لیپیدهای غشختسابا  ساختار و ترکیب غشا 2

 های غشایی و کربوهیدرات، سیالیتپروتئین

ن در د و پروتئیپیغشا، مدلهای غشایی، توزیع لی

آشنا شود غشاهای مختلف  

  ،انواع لیپیدهای غشایی، ساختار غشا

 سیالیت غشا های غشایی و کربوهیدرات،پروتئین

 (ناختیحیطه ش را شرح دهد ) مدلهای غشاییو 

 حدیث فتحی زاده

 پمپ ، غشاء از کوچک های مولکول انتقال  3

 غشایی های کانال و ها

شا با انواع روش های انتقال مولکولها از غ

دشوا آشن مکانیسم عمل انهاسیتوپالسمی و   

 مزی، انتشار تسهیل شده و روش های انتشار اس

 . (حیطه شناختی) را شرح دهد  انتقال فعال

 

 حدیث فتحی زاده

یام اختالالت در پو  انواع، مکانیسم، وصیاتخصبا  پیام رسانی بیولوژیک 4

آشنا شود رسانی  

 ا و اهمیت انها اصول کلی پیام رسانی، رسپتور ه

 .(حیطه شناختی)را شرح دهد 

  رسپتورهای جفت شده با پروتئینG  و

جفت شده با انزیم را شرح دهد  رسپتورهای

 .(حیطه شناختی)

دیث فتحی زادهح  

 ار شبکه اندوپالسمی و نوعساختدانشجو با  شبکه اندوپالسمی 5

آشنا شودعملکرد ان فعالیت و   

 را شرح دهد بکه اندوپالسمی صاف و خشن راش ( 

 .(حیطه شناختی

  شرح  را اندوپالسمی صاف و خشنفعالیت شبکه

 .(حیطه شناختی ) دهد

 حدیث فتحی زاده
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 مواد الانتق نحوهساحتار دستگاه گلژی، دانشجو با دستگاه گلژی  6

 ژیو فعالیت دستگاه گل گلژی دستگاه خالل از

 آشنا شود

 بسته بندی و  ،ه گلژیاقسمت های مختلف دستگ

 دده رحش ژی راز خالل دستگاه گلانتقال مواد ا

 .(حیطه شناختی)

 حدیث فتحی زاده

ومزرواکسی زوم و گلی اکسیواکوئل ها، پ 7 سی رواکواکوئل ها، پ و عملکرد ساختار انشجو باد 

آشنا شود زومزوم و گلی اکسی  

 واکوئل ها، ساختار ورد متوضیحات کافی در

و نوع فعالیت آنها  زومرواکسی زوم و گلی اکسیپ

 .(یطه شناختیح)ئه دهد ارا در سلولهای جانوری
 

 حدیث فتحی زاده

وم لیزوز 8  وعتار لیزوزم ها، انواع لیزوزوم و نساخدانشجو با  

آشنا شود فعالیت های انها  

  ساختار لیزوزوم ها و فعالیت توضیحات مناسب

 .(حیطه شناختیارائه دهد ) آنها و انواع لیزوزم ها

 ا شرح ر اری های ناشی از تخریب لیزوزوم هابیم

 .(شناختیحیطه ) دهد

 حدیث فتحی زاده

رون و کندری، زنجیره انتقال الکتمیتودانشجو با  میتوکندری 9

شودلولی آشنا تنفس س  

 شرح  ساختار و قسمت های مختلف میتوکندری

 .(حیطه شناختی)دهد 

  زنجیزه انتقال الکترون و سایر روش های تولید

 .(حیطه شناختی)شرح دهد  انرژی سلول را

ادهحدیث فتحی ز  

01 وم ها و هسته و هستکریبوز  انواع ریبوزم های پروکاریوتی و دانشجو با  

ودش سته و هستک آشنایوکاریوتی و ساختمان ه  

 و  مهای پروکاریوتیوساختار و زیرواحدهای ریبوز

 .(حیطه شناختیدهد ) یوکاریوتی را شرح

  ش قنساختار هسته و هستک و دیواره هسته و

 شرح دهد ار وم ها هستک در بیوژنز ریبوز

 .(حیطه شناختی)

 حدیث فتحی زاده

واع و انکروماتین و انواع آن، کروموزوم دانشجو با  ژنوم 11

آشنا شودآن، پالسمید   

  نوم، ژ، تعریف نکروماتی در مورد افیکتوضیحات

حیطه ارائه دهد ) زوم و پالسمید، انواع کرموژن

 .(شناختی
 

 علیرضا رفعتی

گزون، تار ژن، اینترون و اساخدانشجو  ژن و ساختار آن 12

ترانسپوزون، کد ژنتیکی، توالی ها، رده های 

آشنا شود مختلف  

 عناصر متحرک ون و اینترون و اگز، نژ مفهوم

 رح دهدرا ش ترانسپوزون ها و انواع ژنتیکی

 .(حیطه شناختی)

 علیرضا رفعتی
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اصول همانندسازی و روش همانند دانشجو با   DNA  همانندسازی 13

پروتئینها ومولکولهای دخیل در سازی و 

آشنا شودسازی همانند  

  ل مفاهیمی چون سوپرکوی همانندسازی وفرایند

حیطه ) رح دهدرا ش انند سازیها و چنگال هم

 .(شناختی

 علیرضا رفعتی

مراحل رونویسی، ترمیم در زمان دانشجو با  رونویسی 14

، پروموتر ژن، پیرایش و رونویسی، محصوالت

آشنا شود..  

 و سنتز  یسیحل رونومراRNA   از رویDNA  را

 .(حیطه شناختی) رح دهدش

  ،می چون مفاهیترمیم در زمان رونویسی

دخیل در  هایینتئا و پروو آنزیمه روموتورپ

 .(حیطه شناختی) را شرح دهد رونویسی

 علیرضا رفعتی

مراحل ترجمه و پروتئین سازی، دانشجو با  ترجمه 15

ودش آشنا تئین هامکانسیم ترجمه و انتقال پرو  

 ی مراحل مختلف ترجمه و سنتز پروتئین از رو

mRNA  (حیطه شناختی)را شرح دهد. 

 قش ریبوزم و آنزیم های مختلف را در فرایند ن

 .(حیطه شناختی) شرح دهد ترجمه

 

 علیرضا رفعتی

، پروتئین های DNAبیان ژن، متیالسیون تنظیم  بیان ژن  16

ا در تنظیم بیان ه RNAتنظیم کننده، موتیف ها، 

 ژن، ترانس کریپتاز معکوس

  بیان ژن، متیالسیون تنظیمDNA پروتئین های ،

 (تیحیطه شناخرا شرح دهد )کننده، تنظیم 

  ،موتیف هاRNA  ها در تنظیم بیان ژن، ترانس

 (حیطه شناختی) را شرح دهد کریپتاز معکوس

 

  علیرضا رفعتی

71 سی ژنتیکمهند  ، DNAدستکاری کلون سازی ژن،  دانشجو با 

 آشنا شودناقلین کلون سازی   و نوترکیبی

را نی وترکیبی ژناقلین کلون سازی، مفهوم کلون سازی و ن

(حیطه شناختید )رح  دهش  

ه حیط)نتیک را نام ببردژیمهای دخیلی در مهندسی آنز

(شناختی  

ایی آن برای مهندسی ژنتیک و کارمختلف  روش های

(حیطه شناختی)شرح دهد ساختن ترکیبات مفید را   

 علیرضا رفعتی

 درس: منابع



 

10 

 

 شماره انتشار و صفحات مقالهمشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و 

 نتشارات، سال و نوبت چاپ کتاب  مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان، مترجمین، ا

  

1. Molecular Cell Biology 6th Edition,  

2.   Molecular Biology of the Cell, Alberts, Sixth edition.  

 

 چاپ پنجم ،رسول صالحیسلولی و مولکولی، . بیولوژی 3

 چاپ دهمنتیک، گیتی امتیازی، ژ. مبانی زیست شناسی سلولی مولکولی و مهندسی 4

  
 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/Molecular-Cell-Biology-Harvey-Lodish/dp/0716776014

