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بنام خدا
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشکده داروسازي
قالب نگارش طرح درس

هدف کلی درس:
درژنتیکعلمگرفتنقراراساسهمچنینومولکولیسطحدرداروسازيعلمپیشرفتبهعنایتبا

دهدمیقراردانشجویاناختیاردرراپایهونیازمورداطالعاتدرساینداروها،ساخت
جلسه یک هدف)اهداف کلی جلسات: ( جهت هر

با تاریخچه، اهمیت و عبارات علمی مرتبط با ژنتیک و بیولوژي مولکولیآشنایی.1
هاي سلولی و تنوع ژنتیکیساختار سلولی، انواع تقسیمآشنایی با .2
اصول وراثتآشنایی با .3

1)ژنتیکهايمکانیسموهاجنبهمراحل،( سرطانمولکولیاساسآشنایی با.15
2)ژنتیکهايمکانیسموهاجنبهمراحل،( سرطانمولکولیاساسباآشنایی .16
هاموتاژنوهاکارسینوژنها،تراتوژنآشنایی با .17

اهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف کلی هر جلسه
جلسه اول

یمولکولبیولوژيوژنتیکبامرتبطعلمیعباراتواهمیتتاریخچه،باآشنایی: هدف کلی
باشدقادردر پایان دانشجو اهداف ویژه: 

علوم ژنتیک و بیولوژي مولکولی را تعریف کند.-1-1
اهمیت ژنتیک را در علوم مختلف زیستی شرح دهد.-2-1

پردیس بین المللداروسازيدکتري 1ترم دانشجویان مخاطبان: بیولوژي مولکولی و ژنتیکدرس:عنوان

)10- 12(هاشنبهساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: ظري                         واحد ن2تعداد و نوع واحد:

94-95زهاي یکشنبه هر هفته نیمسال دوم سال تحصیلی رو10لغایت 8ساعت زمان ارائه درس:

ارائه دهنده طرح درس: دکتر امید توالئی)جلسه6= واحد0.7(امید توالئیدکتر مدرس:

ندارد:نیازپیش
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بندي کند.علم ژنتیک را طبقه-3-1
توضیح دهد.هاي مدل در ژنتیک را مبناي انتخاب ارگانیسم-4-1
ر ژنتیک را مثال بزند.هاي مدل رایج دارگانیسم-5-1
تاریخچه توسعه ژنتیک را شرح دهد.-6-1
مفاهیم پایه را در علم ژنتیک و بیولوژي مولکولی خالصه کند.-7-1

جلسه دوم
ژنتیکیتنوعوسلولیهايتقسیمانواعسلولی،ساختارباآشنایی:کلیهدف

باشدقادردانشجوپایاندر: ویژهاهداف
تی پروکاریوتی و یوکاریوتی را مقایسه کند.هاي زیسسیستم-1-2
.هاي یوکاریوتی را توضیح دهدساختار کروموزوم-2-2
مراحل مختلف سیکل سلولی را شرح دهد.-3-2
مراحل تقسیم میتوز را توضیح دهد.-4-2
مراحل تقسیم میوز را توضیح دهد.-5-2
.فرایندهاي تقسیم میتوز و میوز را با هم مقایسه کند-6-2
منابع ایجاد تنوع ژنتیکی در تقسیم میوز را توضیح دهد.-7-2
اساس مولکولی تفاوت جداشدن کروموزوم ها در طول میتوز و میوز را مقایسه کند.-8-2
هاي میتوز و میوز را بشناسد.ارتباط بین تولید گامت در حیوانات و تقسیم-9-2

جلسه سوم
آشنایی با اصول وراثتهدف کلی: 

باشدویژه: در پایان دانشجو قادر اهداف
نحوه آزمایشات مندل را که منجر به کشت اصول وراثت گشت بیان کند.-1-3
اصول وراثت مندلی را توضیح دهد.-2-3
مفاهیم اصول مندلی را با بیولوژي تقسیم میوز مرتبط سازد.-3-3
احتمال توارث یک صفت خاص را پیش بینی کند.-4-3
نحوه توارث یک صفت خاص درختچه ژنتیکی مربوطه را رسم نماید.با بررسی -5-3
بر اساس الگوي توارث صفت در درختچه ژنتیکی خصوصیات صفت را بیان کند.-6-3
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پانزدهمجلسه 
1)ژنتیکهايمکانیسموهاجنبهمراحل،( سرطانمولکولیاساسباهدف کلی: آشنایی

قادر باشداهداف ویژه: در پایان دانشجو 
تقسیم بندي سرطان را بر اساس بافت منشاء تشریح کند.-1-15
نحوه تولید تومور را توضیح دهد.-2-15
نحوه ایجاد سرطان را به شواهد ژنتیکی مرتبط سازد.-3-15
نظریه تکامل کلونی در پیشرفت سرطان را شرح دهد.-4-15
عوامل محیطی دخیل در سرطان را نام ببرد.-5-15
تغییرات ژنتیکی منتج به سرطان را توضیح دهد.انواع -6-15
هاي مرتبط با سرطان را شرح دهد.سه دسته مهم از ژن-7-15

شانزدهمجلسه 
2)ژنتیکهايمکانیسموهاجنبهمراحل،( سرطانمولکولیاساسباآشناییهدف کلی:

قادر باشداهداف ویژه: در پایان دانشجو 
ها را توضیح دهد.چگونگی فعال شدن اونکوژن-1-16
هاي معروف را نام ببرد.اونکوژن-2-16
هاي سرکوبگر تومور مرتبط سازد.ها را با ژنچگونگی ایجاد بعضی از سرطان-3-16
هاي معروف سرکوبگر تومور را نام ببرد.ژن-4-16
هاي کنترل سیکل سلولی را بداند.مکانیسم-5-16
هاي کنترل سیکل سلولی شرح دهد.هاي سرکوبگر تومور را با مکانیسمها و ژنارتباط بین اونکوژن-6-16
هاي مرتبط با سرطان را نام ببرد.سایر دسته ژن-7-16
ها را با انواع سرطان شرح دهد.هاي تغییرات تعداد و ساختار کروموزوممکانیسم-8-16
سرطان بیان کند.هاي ویروسی را باهاي ژنتیکی ارتباط عفونتمکانیسم-9-16

هفدهمجلسه 
هاموتاژنوهاکارسینوژنها،تراتوژنباهدف کلی: آشنایی

قادر باشداهداف ویژه: در پایان دانشجو 
ها را بیان کند.تعریف و اهمیت موتاسیون در بیماري-1-17
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بندي کند.انواع موتاسیون را دسته-2-17
ژن را توضیح دهد.مفاهیم تراتوژن، کارسینوژن و موتا-3-17
هاي دخیل در ایجاد موتاسیون توسط عوامل محیطی را تشریح کند.مکانیسم-4-17
هاي ترمیم موتاسیون را شرح دهد.مکانیسم-5-17

منابع:
 Molecular Cell Biology (Lodish)
 Molecular Biology of The Cell (Alberts)
 Genetics Essentials (Pierce)

روش تدریس: 
پاورپوینتازاستفاده-
سفیدتختروينوشتن-
نمایش فیلم آموزشی-
پاسخوپرسش-

رسانه هاي کمک آموزشی
پروژکتورویدئو-
سفیدتخته-

سنجش و ارزیابی
ساعتتاریخنمرهروش آزمونآزمون
-در طول جلسات1تشریحیکوئیز

آزمون میان ترم
چهار گزینه اي

تشریحی
--3توالئی: دکتر 

آزمون پایان ترم
چهار گزینه اي

تشریحی
--3: توالئیدکتر 

حضور فعال در 
کالس

نمرات کمکیسواالت شفاهی
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مقررات درس و انتظارات از دانشجو:
تنوع منابع و توجه به ، از دانشجویان گرامی انتظار می رود که با توجه به اهمیت درس و تعداد واحد

ی مطالب جهت هرچه بهتر برگزار شدن این درس به نکات زیر توجه وافر محدودیت زمانی و فشردگ
نمایند:

حضور منظم و دقیق در کالس-1
مراجعه به منابع معرفی شده-2
مطرح شدن سواالت در ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر (یک روز قبل از کالس)-3
مشارکت در پاسخ به سواالت مطرح شده توسط مدرس-4

ژنتیکومولکولیبیولوژيرسجدول زمانبندي د
8-10هاشنبهیک: روز و ساعت جلسه

مدرسموضوع هر جلسهتاریخجلسه

118/11/94
بامرتبطعلمیعباراتواهمیتتاریخچه،باآشنایی

مولکولیبیولوژيوژنتیک
دکتر توالیی

225/11/94
تنوعوسلولیهايسیمتقانواعسلولی،ساختارباآشنایی

ژنتیکی
دکتر توالیی

دکتر توالییوراثتاصولباآشنایی32/12/94

159/3/95
وهاجنبهمراحل،( سرطانمولکولیاساسباآشنایی

1)ژنتیکهايمکانیسم
دکتر توالیی

1616/3/95
وهاجنبهمراحل،( سرطانمولکولیاساسباآشنایی

2)ژنتیکهايمکانیسم
ر توالییدکت

دکتر توالییهاموتاژنوهاکارسینوژنها،تراتوژنباآشنایی1723/3/95
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