
  
 

   
 دانشکده علوم پزشکی سیرجان ورهاختار طرح دس
  

  (Course Plan)طرح دوره

 1399بهمن  :تاريخ ارائه درس 99-00نیمسال دوم :  سال تحصیلی

 محمدصادق رازقی و علیرضا رفعتی: نام مدرس مقطع/رشته: کارشناسی پیوسته/علوم آزمايشگاهی

 28 :تعداد دانشجو (واحد2شناسی سلولی ومولکولی)درس)واحد(:زيستنام 

 جلسه 17ساعت/ 34:   جلساتتعداد /مدت کالس دوم:  ترم

 

 آخرين ويرايش کتب؛ : ابع درسمن

 شناسی سلولی مولکولی و مهندسی ژنتیک مجید مهدویسلولی و مولکولی لوديش، بیولوژی مولکولی آلبرت، بیولوژی سلولی و مولکولی رسول صالحی، زيست زيست

 و پروژکتور، ماژيک وايت بردپلتفرم مجازی )اسکای روم، سامانه نويد(، ويدئ: امکانات آموزشی

شا و انواع غنقل و انتقاالت ، سلول اءمولکولی غش ارساختهای سلولی، اندامکساختمان عمومی سلول و تعريف و تاريخچه، مفاهیم و اصطالحات کلی، : مطالب درسکلی رئوس 
زوم، هسته و هستک، تقسیم سلولی، اکسیزوم، گلیکندری، ريبوزوم، لیزوزوم، پراکسیهای غشايی، ساختار و عملکرد شبکه آندوپالسمی، دستگاه گلژی، میتوها و پمپکانال

های یکاريها با تکنشخیص بیمتکروموزوم، تلومر، سانترومر، چرخه سلولی، همانند سازی، رونويسی، ترجمه، پیرايش پروتئین، تنظیم بیان ژن، ساختار، نقش و اهمیت ژنوم، 
 ، الکتروفورز، استخراج پروتئین، وسترن بالتDNAمهندسی ژنتیک، کلیاتی در مورد استخراج  مولکولی، تعیین توالی ژنوم،

 

 های سلول و مولکولهای مختلف مطالعه در زمینهروش واز ساختمان و عملکرد سلول  شناخت کافی آشنايی با مفاهیم پايه و اساسی سلولی و مولکولی، :هدف کلی درس

 .یدر بحث کالس انيرکت دانشجوو مشا یروش آموزش: سخنران

  اجرای درس: شیوه

 مقدمه 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 جمع بندی 

 دقیقه    10مدت زمان :    

 دقیقه  45مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :    

 دقیقه  45مدت زمان :    

 دقیقه   10مدت زمان :    
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 ی ارزشیابینحوه

 نمره 6زمون کتبی میان ترم                                                                   آ
 نمره 12آزمون کتبی پايان ترم                                                                  

 نمره 2های کالسی     ها، تکالیف کالسی و مشارکت در ارائه بحثفعالیت
 

 
 
 

تاريخ برگزاری 
 جلسات

 روش تدريس عنوان جلسه/رئوس مطالب
وسايل کمک 

 آموزشی
 اهداف حیطه

 تعريف و تاريخچه، مفاهیم و اصطالحات کلی جلسه اول

و مشارکت  یسخنران

 یدر بحث کالس انيدانشجو
پلتفرم مجازی 

)اسکای روم، سامانه 
 نويد(

 دانشجو با مفاهیم پايه آشنا شود. شناختی

 ساختار و ترکیب غشا مجلسه دو

و مشارکت  یسخنران

 یدر بحث کالس انيدانشجو

پلتفرم مجازی 

)اسکای روم، سامانه 

 نويد(

 شناختی

های تئیندانشجو با ساختار غشا، تعريف و انواع لیپیدهای غشايی، پرو
 ید وغشايی و کربوهیدرات، سیالیت غشا، مدلهای غشايی، توزيع لیگ

 نا شود.پروتئین در غشاهای مختلف آش

 نقل و انتقاالت غشايی جلسه سوم
و مشارکت  یسخنران

 در بحث  انيدانشجو

پلتفرم مجازی 

)اسکای روم، سامانه 

 نويد(

 شناختی
 لین وناق دانشجو با انواع نقل و انتقاالت، شرح پمپهای غشايی، انواع

 کانالهای غشايی آشنا شود.

 ماتريکس خارج سلولی و اتصاالت غشايی جلسه چهارم
و مشارکت  یسخنران

 یدر بحث کالس انيدانشجو

پلتفرم مجازی 

)اسکای روم، سامانه 

 نويد(

 شناختی
ی ولهادانشجو بتواند ماتريکس خارج سلولی و ترکیب آن، انواع مولک

 چسبان، انواع اتصاالت غشايی تعريف کند.

 پیام رسانی بیولوژيک جلسه پنجم
و مشارکت  یسخنران

 یدر بحث کالس انيدانشجو

پلتفرم مجازی 

)اسکای روم، سامانه 

 نويد(

 شناختی
انی م رسدانشجو بتواند خصوصیات، انواع، مکانیسم و اختالالت در پیا

 را بیان کند.

 اسکلت سلولی جلسه ششم
و مشارکت  یسخنران

 یدر بحث کالس انيدانشجو

پلتفرم مجازی 

)اسکای روم، سامانه 

 نويد(

 شناختی
لی، انواع فیالمانهای اسکلت سلو دانشجو با ساختار اسکلت سلول،

 نقش و عملکرد اسکلت سلولی در فعالیتهای سلول آشنا شود.
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 اندامک های داخل سلولی جلسه هفتم

و مشارکت  یسخنران

 یدر بحث کالس انيدانشجو

پلتفرم مجازی 

)اسکای روم، سامانه 

 نويد(

 شناختی

 لکردعمدانشجو با ساختار غشايی اندامکهای داخل سلولی، ساختار و 
 شبکه آندوپالسمی، ساختار و نقش دستگاه گلژی، ساختار و نقش

 ريبوزم آشنا شود.

 های داخل سلولیادامه مبحث اندامک جلسه هشتم
و مشارکت  یسخنران

 یدر بحث کالس انيدانشجو

پلتفرم مجازی 

)اسکای روم، سامانه 

 نويد(

 شناختی
، رونتقال الکتدانشجو بتواند ساختار و نقش میتوکندری، زنجیره ان

 زوم را بیان کند.زوم، پراکسیاکسیساختار و نقش لیزوزوم، گلی

 هسته و هستک جلسه نهم
و مشارکت  یسخنران

 یدر بحث کالس انيدانشجو

پلتفرم مجازی 

)اسکای روم، سامانه 

 نويد(

 شناختی
 سته،هدانشجو با ساختار هسته و هستک، غشا هسته، نقل و انتقاالت 

 چرخه سلولی آشنا شود.ترکیبات هسته، 

 ادامه مبحث هسته و هستک همد جلسه
و مشارکت  یسخنران

 یکالسدر بحث  انيدانشجو

پلتفرم مجازی )اسکای 

 سامانه نويد(روم، 
یوز مدانشجو با تقسیم سلولی، تنظیم چرخه سلولی، تقسیم میتوز و  شناختی

 آشنا شود

 ژنوم هميازد جلسه
و مشارکت  یسخنران

 یبحث کالسدر  انيدانشجو

پلتفرم مجازی 

)اسکای روم، سامانه 

 نويد(

ا رسمید پال ودانشجو بتواند کروماتین و انواع آن، کروموزوم و انواع آن  شناختی
 تعريف و بیان کند.

 DNAهمانندسازی  همدوازدجلسه 

و مشارکت  یسخنران

 یدر بحث کالس انيدانشجو

پلتفرم مجازی 

)اسکای روم، سامانه 

 نويد(

 شناختی
 وانشجو بتواند مراحل و چگونگی همانندسازی در يوکاريوت ها د

 پروکاريوت ها را بیان کند.

 ژن و ساختار آن همسیزدجلسه 
و مشارکت  یسخنران

 یدر بحث کالس انيدانشجو

پلتفرم مجازی 

)اسکای روم، سامانه 

 نويد(

تیکی، ترانسپوزون، کد ژنساختار ژن، اينترون و اگزون، دانشجو با  شناختی
 آشنا شود. رده های مختلف توالی ها و

 رونويسی جلسه چهاردهم
و مشارکت  یسخنران

 یدر بحث کالس انيدانشجو

پلتفرم مجازی 

)اسکای روم، سامانه 

 نويد(

 شناختی
، مراحل رونويسی، ترمیم در زمان رونويسی، محصوالتدانشجو با 

 آشنا گردد.پیرايش  پروموتر ژن و

 ترجمه جلسه پانزدهم
و مشارکت  یسخنران

 یدر بحث کالس انيدانشجو

پلتفرم مجازی 

)اسکای روم، سامانه 

 نويد(

و  مراحل ترجمه و پروتئین سازی، مکانسیم ترجمهدانشجو بتواند  شناختی
 را بیان کند. انتقال پروتئین ها

، پروتئین های تنظیم DNAتنظیم بیان ژن، متیالسیون دانشجو با  شناختیپلتفرم مجازی و مشارکت  یسخنران بیان ژن شانزدهم جلسه
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امانه )اسکای روم، س یدر بحث کالس انيدانشجو

 نويد(

ها در تنظیم بیان ژن، ترانس کريپتاز  RNAکننده، موتیف ها، 
 آشنا شود. معکوس

 مهندسی ژنتیک همهفدجلسه 
و مشارکت  یسخنران

 یدر بحث کالس انيدانشجو

پلتفرم مجازی 

)اسکای روم، سامانه 

 نويد(

تیشناخ  
، نوترکیبی،  ناقلین DNAکلون سازی ژن، دستکاری دانشجو با 

 آشنا گردد. کلون سازی و ...

 


