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 بٌبم خذا

 داًؾگبُ ػلَم پشؽکی کزهبًؾبُ

 داًؾکذُ دارٍعبسی

 قبلب ًگبرػ طزح درط
 

 

 

 

 

 

 

  ّذف کلی درط:
 ایي دارٍّا، ساخت در شًتیک ػلن گرفتي قرار اساس ّوچٌیي ٍ هَلکَلی سطح در دارٍسازی ػلن پیطرفت بِ ػٌایت با

 دّذ هی قرار داًطجَیاى اختیار در را پایِ ٍ ًیاز هَرد اطالػات درس

 جلغِ یک ّذف( اّذاف کلی جلغبت: ) جْت ّز
 ّا بادی آًتی شًتیکی اساس ٍ هَلکَلی آضٌایی با هباًی ایوًََلَشی -01

 ّا بادی آًتی اًَاع آضٌایی با اسا هَلکَلی آًتی بادیْا ٍ تفاٍت ّای ساختاری  -00

 (شًتیک هٌْذسی بر ای هقذهِ) ّا شى کردى ٍصل ٍ آضٌایی با اصَل اٍلیِ بریذى -01

 (شًتیک هٌْذسی بر ای هقذهِ) ّا شى کردى ٍصل ٍ آضٌایی با تکٌیک ّای هَرد استفادُ در بریذى -02

 هَتاًت هَتاسیَى ّا ٍ رٍضْای ایجاد ضٌاخت اًَاع -03      

 

 اّذاف ٍیضُ رفتبری بِ تفکیک اّذاف کلی ّز جلغِ

 ّب ببدی آًتی صًتیکی عبطا ٍ هَلکَلی ایوًََلَصی هببًی بب آؽٌبیی: جلغِ کلی ّذف - 01

 :داًؾجَ کِ هیزٍد اًتظبر جلغِ ایي پبیبى در

 .بذاًذ را ایوٌی ّبی پبعخ ٍ ایوٌی عیغتن اّویت دایل

 .بؾٌبعذ را ایوٌی ّبی پبعخ اًَاع

 .بذاًذ را  آًْب ّوبٌّگ ػولکزد اّویت ٍ ایوٌی ّبی پبعخ اس یک ّز ٍیضگیْبی

 .ببؽذ آؽٌب فیشیَلَصی فزایٌذّبی ٍ ایوٌی ّبی پبعخ رائِا در ّبی ٍاعطِ هَلکَلْبی ًقؼ اّویت بب

 ّب ببدی آًتی اًَاع  عبختبری ّبی تفبٍت ٍ ببدیْب آًتی هَلکَلی اعب بب آؽٌبیی: جلغِ کلی ّذف - 00

 :داًؾجَ کِ هیزٍد اًتظبر جلغِ ایي پبیبى در

 .بؾٌبعذ را آًْب اصلی دٍهیٌْبی ٍ ببدیْب آًتی عبختبر هکَلکَلی اعبط ٍ ببدی آًتی هَکَلْبی اٍلیِ عبختبر

 پردیس بیه الملل داريسازیدکتری  1ترم داوشجًیان مخاطبان:                           بیًلًژی مًلکًلی ي ژوتیک عنوان درس:

 (11- 12) ها شىبهساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:         ظری                         ياحذ و 2 تعذاد و نوع واحذ:

    59-59ريزهای یکشىبه هر هفته ویمسال ديم سال تحصیلی  11لغایت  8ساعت  زمان ارائه درس:

 (جلسه9 =  ياحذ 95/1)مهسا راسخیاندکتر  مذرس:

                                    وذارد :نیاز پیش
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 توبیش یکذیگز اس ػولکزدی ٍ عبختبری ّبی تفبٍت ًظز اس را اًغبًی ببدیْبی آًتی ّبی ؽبخِ سیز ٍ اصلی کالط پٌج

 .دّذ

 .ببؽذ آؽٌب ببدی آًتی ٍ صى آًتی ٍاکٌؼ اٍلیِ اصَل ٍ ببدیْب آًتی پذیز تغییز بغیبر جبیگبّْبی بب

 .بذاًذ عَهبتیک ٍ الیي صرم علَلی ّبی ردُ در را ببدیْب آًتی ًَتزکیبی ٍ تٌَع اصَل

 .ببؽذ آؽٌب ببدیْب آًتی class switching بب

 .بذاًذ هٌَکلًَبل ًَتزکیب ببدیْبی آًتی تَلیذ در را آى اّویت ٍ بذاًذ را ّیبزیذٍهب تکٌَلَصی اٍلیِ اصَل

  (صًتیک هٌْذعی بز ای هقذهِ) ّب صى کزدى ٍصل ٍ بزیذى اٍلیِ اصَل بب آؽٌبیی: جلغِ کلی ّذف - 01

 :داًؾجَ کِ هیزٍد اًتظبر جلغِ ایي پبیبى در

 .بذاًذ ببدیْب آًتی  هٌَکلًَبل بخصَؿ ًَتزکیب ّبی پزٍتئیي تَلیذ در را DNA ًَتزکیبی ّبی تکٌیک کبربزد اّویت

 .ببؽذ آؽٌب سًتیک هٌْذعی ابتذایی تؼبریف بب

 .بذاًذ ًَتزکیب ّبی پزٍتئیي تَلیذ در را صًتیک هٌْذعی کبربزد فَایذ

 .بذاًذ را Cloning فزایٌذ یک اصلی هزاحل

 هٌْذعی بز ای هقذهِ) ّب صى کزدى ٍصل ٍ بزیذى در اعتفبدُ هَرد ّبی تکٌیک بب آؽٌبیی: جلغِ کلی ّذف - 02

 (صًتیک

 :داًؾجَ کِ هیزٍد اًتظبر جلغِ ایي پبیبى در

 .بؾٌبعذ را صًتیک هٌْذعی در ٌذُکٌ هحذٍد دٌّذُ بزػ ّبی آًشین تزیي پزکبربزد

 .بذاًذ را آى بِ خبرجی DNA ٍرٍد هزاحل ٍ  هغتؼذ ببکتزیبیی هیشببى تْیِ اٍلیِ اصَل

 .بذاًذ را تزاریختِ ببکتزیبیی هیشببى بزای غزببلگزی اعبط

 .ببؽذ آؽٌب DNA الکتزٍفَرس اٍلیِ اصَل بب

 .ببؽذ آؽٌب پلیوزاس ّبی سًجیزُ فزایٌذ اٍلیِ اصَل بب

 هَتبًت ایجبد رٍؽْبی ٍ ّب هَتبعیَى اًَاع ؽٌبخت: جلغِ کلی ّذف - 03

 :داًؾجَ کِ هیزٍد اًتظبر جلغِ ایي پبیبى در

 ببؽذ آؽٌب عَهبتیک ٍ الیي صرم علَلْبی  آى رخذاد اّویت ٍ هَتبعیَى اٍلیِ تؼزیف بب

 .بذاًذ حیبت هختلف ّبی گًَِ تکبهل در را هَتبعیَى بزٍس اّویت

 .بؾٌبعذ را جبًَری علَلْبی در هَتبعیَى کٌٌذُ ایجبد اصلی ػَاهل

 ببؽذ آؽٌب جبًَری علَلْبی در ّب هَتبعیَى ایي تؼویز ّبی هکبًیغن بب

 

 

 هٌببغ:

0. Molecular cell biology (Lodish, 7th edition) 

1. Cellular & molecular Immunology (Abbas, 7th ) 

2. Roitt’s essential Immunology (Delves, 01th edition) 

3. Molecular Biology of gene(Watson, 7th edition)  
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 رٍػ تذریظ: 
 پاٍرپَیٌت از استفادُ -
 سفیذ تخت رٍی ًَضتي -
 ًوایص فیلن آهَزضی -
 پاسخ ٍ پرسص -

 درسی هٌابغ گساری اضتراک بِ برای هجازی فضای از استفادُ _

 رعبًِ ّبی کوک آهَسؽی
 پرٍشکتَر ٍیذئَ-
 سفیذ تختِ-
 
 
 

 عٌجؼ ٍ ارسیببی
 ساػت تاریخ ًورُ رٍش آزهَى آزهَى

 کَئیس
  
 

 ٍ pop up)) کتبی
 قبلی اػالم بذٍى

   ًورُ 8/1

 ترم هیاى ارزضیابی
 چْارگسیٌِ پرسص
 تطریحی ٍ ّای

   ًورُ 4/1

 پایاى ارزضیابی -
 ًیوسال

 چْارگسیٌِ پرسص
 تطریحی ٍ ّای

   ًورُ 4/1

 

 :هقزرات درط ٍ اًتظبرات اس داًؾجَ
از داًطجَیاى گراهی اًتظار هی رٍد کِ با تَجِ بِ اّویت درس ٍ تؼذاد ٍاحذ، تٌَع هٌابغ ٍ تَجِ بِ هحذٍدیت زهاًی ٍ 

 فطردگی هطالب جْت ّرچِ بْتر برگسار ضذى ایي درس بِ ًکات زیر تَجِ ٍافر ًوایٌذ:
  حضَر هٌظن ٍ دقیق در کالس -0

 هراجؼِ بِ هٌابغ هؼرفی ضذُ -1

 ساػت پاسخگَیی بِ سَاالت فراگیر )یک رٍز قبل از کالس( هطرح ضذى سَاالت در -2

  هطارکت در پاسخ بِ سَاالت هطرح ضذُ تَسط هذرس  -3
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                           صًتیک ٍ هَلکَلی بیَلَصی جذٍل سهبًبٌذی درط

 8-01 ّب ؽٌبِ یک: رٍس ٍ عبػت جلغِ
رٍػ  هذرط تبریخ ایبم ّفتِ هَضَع جلغِ جلغِ

 تذریظ

ک ٍعبیل کو

 آهَسؽی

01 
 شًتیکی اساس ٍ هَلکَلی ایوًََلَشی

ّا بادی آًتی  
ضٌیِ یک راسخیاى دکتر 4/1/54   

 ، سخٌراًی
گرٍّی بحث  

 برد، ٍایت کاهپیَتر،
 پرٍجکتَر

ّا بادی آًتی اًَاع ٍ ساختواى 00 ضٌیِ یک  راسخیاى دکتر 01/1/54   
 ، سخٌراًی

گرٍّی بحث  

 برد، ٍایت کاهپیَتر،
 پرٍجکتَر

01 
 بر ای هقذهِ) ّا شى کردى ٍصل ٍ بریذى

شًتیک هٌْذسی ) 
ضٌیِ یک راسخیاى دکتر 05/1/54   

 ، سخٌراًی
گرٍّی بحث  

 برد، ٍایت کاهپیَتر،
 پرٍجکتَر

02 
 بر ای هقذهِ) ّا شى کردى ٍصل ٍ بریذى

شًتیک هٌْذسی ) 
ضٌیِ یک راسخیاى دکتر 15/1/54   

 ، سخٌراًی
گرٍّی بحث  

 برد، ٍایت کاهپیَتر،
 پرٍجکتَر

هَتاًت ایجاد ّای رٍش) هَتاسیَى اًَاع 03 ضٌیِ یک ( راسخیاى دکتر 1/2/54   
 ، سخٌراًی

گرٍّی بحث  

 برد، ٍایت کاهپیَتر،
 پرٍجکتَر
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