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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 داروسازیدانشکده 

  قالب نگارش طرح درس

  

     زیست شناسی عنوان درس :

 دکتری تخصصی زیست مواد دارویی انیدانشجومخاطبان: 

 ندارددرس پیش نیاز:  نظری                         واحد  3: تعداد و نوع واحد 

  :ساعت                                       98-97 اولنیمسال زمان ارائه درس: 

 42-41شنبه دو                                                                                           

 40-42شنبه ه س                                                                                         

 ، دکتر کامران منصوری، دکتر رضا خدارحمیدکتر حسین درخشان خواه:  مدرس

  

 

 

 

 هدف کلی درس:

و مفاهیم پایه ایی زیست شناسی سلولی و مولکولی برای دانشجویان تخصصی  اصول کلیبا  ییدرس آشنا نیهدف از ارائه ا

 دارویی.زیست مواد 

 )جهت هرجلسه یک هدف(اهداف کلی جلسات : 

 (، تکامل سلولعملکرد سلول)آشنایی با ماهیت و  مقدمه ایی بر زیست شناسی سلولی و مولکولی .1

 )کربوهیدرات ها، پروتئین ها( شنایی با بنیان های شیمیایی سلولآ .2

 آشنایی با بنیان های شیمیایی سلول )کربوهیدرات ها، پروتئین ها( .3

 (، لیپیدها)اسیدهای نوکلئیکیی با بنیان های شیمیایی سلول آشنا .4

 آشنایی با بنیان های شیمیایی سلول )اسیدهای نوکلئیک، لیپیدها( .5

 (پوزومیو ل ازمان فرامولکولی ساختمان های غشایی ابتداییبا اجزاء سلول  )س ییآشنا .6

 مولکول های کوچک از غشاء()ساختمان غشاهای زیستی و انتقال یون ها و   آشنایی با اجزاء سلول .7

 حرکت پروتئین ها به غشاء  و اندامک ها .8

 حمل و نقل وزیکولی، ترشح و آندوسیتوزیس .9

 (سمی و دیواره اسکلتی)غشاء سیتوپال  آشنایی با اجزاء سلول .11

 )شبکه آندوپالسمی و ارگاستوپالسم(  آشنایی با اجزاء سلول .11

 ا، میکروبادی و دستگاه واکوئلی()دستگاه گلژی، لیزوزوم ه  آشنایی با اجزاء سلول .12

 )میتوکندری، پالست ها، ریبوزوم ها و هسته(  آشنایی با اجزاء سلول .13

 )میتوکندری، پالست ها، ریبوزوم ها و هسته(  آشنایی با اجزاء سلول .14
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 آنزیم ها، متابولیسم سلولی و بیوانرژتیک .15

 اسکلت سلولی-سیتوزول .16

 آزمون میان ترم .17

 ک مولکولی )ژن ها، کروموزوم ها، همانندسازی و رونویسی و . . .(مکانیسم های پایه ایی ژنتی .18

 مکانیسم های پایه ایی ژنتیک مولکولی )ژن ها، کروموزوم ها، همانندسازی و رونویسی و . . .( .19

 مکانیسم های پایه ایی ژنتیک مولکولی )ژن ها، کروموزوم ها، همانندسازی و رونویسی و . . .( .21

 تیک مولکولی )ژن ها، کروموزوم ها، همانندسازی و رونویسی و . . .(مکانیسم های پایه ایی ژن .21

 رسانی و پاسخ های سلولی کوتاه مدت پیام رسانی سلولی، مسیرهای پیام .22

 پیام رسانی سلولی، مسیرهای پیام رسانی که عملکرد ژن را کنترل می کنند .23

 منت های حدواسط(سازماندهی و حرکت سلولی )میکروفیالمنت ها و میکروتوبول ها و فیال .24

 سازماندهی و حرکت سلولی )میکروفیالمنت ها و میکروتوبول ها و فیالمنت های حدواسط( .25

   یکپارچگی سلول ها در بافت ها .26

 تنظیم چرخه سلولی در یوکاریوت ها .27

  تولد، رده بندی و مرگ سلولی .28

 سرطان .29

 آزمون پایان ترم .31
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  هرجلسه کلیاهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف    

 جلسه اول   

 مقدمه ایی بر زیست شناسی سلولی و مولکولی )آشنایی با ماهیت و عملکرد سلول، تکامل سلول( :هدف کلی

 اهداف ویژه: 

 :دانشجو قادر باشدمباحث مطرح شده، پایان  در

 زیست شناسی سلولی و مولکولی بداندتعریف کلی از  -1-1

 ماهیت و عملکرد سلول را بداند -1-2

 

 جلسه دوم                              

 ها( نیها، پروتئ دراتیسلول )کربوه ییایمیش یها انیبا بن ییآشنا:  هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 :پایان دانشجو قادر باشد در

 اسید های آمینه و پروتئین ها را بشناسد -2-1

 ساختارهای پروتئین را بدانند -2-2

 عملکرد پرتئین را بداند -2-3

 

 سومجلسه                                  

 ها( نیها، پروتئ دراتیسلول )کربوه ییایمیش یها انیبا بن ییآشنا:  هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 :پایان دانشجو قادر باشد در

 ترکیبات قندی را بشناسد -3-1

 برهمکنش ترکیبات قندی با پروتئین ها و اجزای سلولی را بداند -3-2

 

 

 چهارمجلسه   

 (دهایپیل ک،ینوکلئ یدهایسلول )اس ییایمیش یها انیبا بن ییآشنا :هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 :پایان دانشجو قادر باشد در

 مفهوم اسیدهای نوکلئیک را بداند -4-1

 مواد سازنده اسیدهای نوکلئیک را بداند -4-2

 پروژه های تحقیقاتی جدید در این حوزه را بداند -4-3
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 سه پنجمجل                           

 (دهایپیل ک،ینوکلئ یدهایسلول )اس ییایمیش یها انیبا بن ییآشنا :هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 :پایان دانشجو قادر باشد در

 مفهوم ترکیبات لیپیدی را بداند  -5-1

 انواع لیپیدها را شرح دهد -5-2

 کاربرد لیپیدها در سیستم های زیستی را بداند – 5-3

                                                 

                 

 ششمجلسه                            

 (پوزومیو ل ازمان فرامولکولی ساختمان های غشایی ابتداییبا اجزاء سلول  )س ییآشنا: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 غشای ابتدایی و لیپوزوم ها را بداند  -6-1

 ع ماکرومولکولی را بداندتجم -6-2

 کاربرد لیپوزوم ها در سیستم های زیستی را بداند – 6-3

 

 هفتمجلسه                            

 )ساختمان غشاهای زیستی و انتقال یون ها و مولکول های کوچک از غشاء(  آشنایی با اجزاء سلول: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 کلیات انتقال غشایی را بداند  -7-1

 مکانیسم انتقال مواد مختلف از غشا را بداند -7-2

 

 هشتمجلسه                            

 حرکت پروتئین ها به غشاء  و اندامک ها : هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را بداند السمیانتقال پروتئین های ترشحی از میان غشای شبکه آندوپ  -8-1

 ورود پروتئین ها به غشاء شبکه آندوپالسمی را بداند -8-2
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 نهمجلسه                            

 حمل و نقل وزیکولی، ترشح و آندوسیتوز: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مکانیسم مولکولی حمل و نقل وزیکولی را بداند -11-1

 روش های اندوسیتوز را بداندانواع  -11-2

 دهمجلسه                            

 )غشاء سیتوپالسمی و دیواره اسکلتی(  آشنایی با اجزاء سلول: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ساختار غشا سیتوپالسمی را بداند  -11-1

 ویژگی های فسفولیپیدهای غشایی را بداند -11-2

 

 یازدهمجلسه                            

 )شبکه آندوپالسمی و ارگاستوپالسم(  آشنایی با اجزاء سلول: هدف کلی

 

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تعریف کلی از شبکه آندوپالسمی بداند  -11-1

 عملکرد شبکه آندوپالسمی را بداند -11-2

 

 ازهمدوجلسه                            

 )دستگاه گلژی، لیزوزوم ها، میکروبادی و دستگاه واکوئلی(  آشنایی با اجزاء سلول: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تعریف دستگاه گلژی و عملکرد آن را بداند  -12-1

 تعریف میکروبادی و لیزوزوم ها را بداند -12-2

 را بداند دستگاه واکوئلی و ویژگی های آن -12-3

 

 سیزدهمجلسه                            

 )میتوکندری، پالست ها، ریبوزوم ها و هسته(  آشنایی با اجزاء سلول: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:
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 تعریفی از میتوکندری و نقش آن در سلول را بداند  -13-1

 اندتعریف و نقش پالست ها در سلول را بد -13-2

 

 چهاردهمجلسه                            

 )میتوکندری، پالست ها، ریبوزوم ها و هسته(  : آشنایی با اجزاء سلولهدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 نقش و عملکرد ریبوزوم ها در سلول را بداند  -14-1

 مشخصات هسته سلول و نقش آن در سلول را بداند -14-2

 

 پانزدهمجلسه                            

 آنزیم ها، متابولیسم سلولی و بیوانرژتیک: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تعریف و نقش آنزیم در سلول را بداند  -15-1

 مسیر بیوانرژتیک سلولی را بداند -15-2 

   

 

 شانزدهمجلسه                            

 اسکلت سلولی-سیتوزول: کلی هدف

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تعریف، نقش و عملکرد سیتوزول در درون سلول را بداند  -16-1

 اسکلت سلولی و ویژگی های آن و عملکرد آن را بداند -16-2

 

 هفدهمجلسه                            

 

 آزمون میان ترم: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 . 

 هجدهمجلسه                          

 : مکانیسم های پایه ایی ژنتیک مولکولی )ژن ها، کروموزوم ها، همانندسازی و رونویسی و . . .(هدف کلی
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 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تعاریفی از ژن را بداند  -18-1

 عملکرد ژن را بداند -18-2

 

 نوزدهمجلسه    

 : مکانیسم های پایه ایی ژنتیک مولکولی )ژن ها، کروموزوم ها، همانندسازی و رونویسی و . . .(هدف کلی

 

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تعاریفی از کروموزوم را بداند  -19-1

 نقش و ویژگی کروموزوم را بداند -19-2

 

 بیستمجلسه 

 ی )ژن ها، کروموزوم ها، همانندسازی و رونویسی و . . .(: مکانیسم های پایه ایی ژنتیک مولکولهدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مفهوم همانندسازی سلولی را بداند -21-1

 مکانیسم همانند سازی سلولی را بتواند شرح دهد -21-2

 

 بیست و یکمجلسه 

 زوم ها، همانندسازی و رونویسی و . . .(: مکانیسم های پایه ایی ژنتیک مولکولی )ژن ها، کروموهدف کلی

 

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تعریف رونویسی و ترجمه را بداند  -21-1

 مکانیسم و پروتیئن های دخیل در فرآیند رونویسی و ترجمه را بداند -21-2

 

 

 بیست و دومجلسه 

 های سلولی کوتاه مدت : پیام رسانی سلولی، مسیرهای پیام رسانی و پاسخهدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:
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 مسیرهای پیام رسانی سلولی را تعریف کند  -22-1

 پاسخ های سلولی کوتاه مدت را بداند -22-2

 بیست و سومجلسه 

 پیام رسانی سلولی، مسیرهای پیام رسانی که عملکرد ژن را کنترل می کنند: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 پایان دانشجو قادر باشد:در 

 نقش مسیرهای پیام رسانی در تنظیم عملکرد ژن را بداند  -23-1

 مکانیسم پیام رسان های سلولی جهت تنظیم ژن را بداند -23-2

 بیست و چهارمجلسه 

 سازماندهی و حرکت سلولی )میکروفیالمنت ها و میکروتوبول ها و فیالمنت های حدواسط(: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مکانیسم حرکت سلولی را بداند  -24-1

 تعریف و ویژگی های میکروفیالمنت ها را بداند -24-2

 بیست و پنجمجلسه 

 : سازماندهی و حرکت سلولی )میکروفیالمنت ها و میکروتوبول ها و فیالمنت های حدواسط(هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 نقش و تعریف میکروتوبول ها را بداند  -25-1

 ویژگی ها و عملکرد فیالمنت های حدواسط را بداند -25-2

 بیست و ششمجلسه 

  یکپارچگی سلول ها در بافت ها: هدف کلی

 

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

  تعریفی از بافت بداند  -26-1

 ل را بداندبرهمکنش و تعامل بین بافت و سلو -26-2

 

 تنظیم چرخه سلولی در یوکاریوت هابیست و هفتم: جلسه 

 : هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تعریفی از چرخه سلولی بداند  -27-1
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 فرایند و ویژگی های چرخه سلولی را در سلول های یوکاریوتی بداند -16-2

 بیست و هشتمجلسه 

  مرگ سلولی تولد، رده بندی و: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مرگ سلولی و مکانیزم های دخیل در آن را بداند  -28-1

 انواع مرگ سلولی را شرح دهد -28-2

 بیست و نهمجلسه 

 سرطان: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تعریفی از سرطان بداند  -29-1

 ایند سرطانی شدن سلول ها را توضیح دهدمکانیسم و فر -29-2

 سی:جلسه 

 آزمون پایان ترم: هدف کلی

 

 اهداف ویژه:  

 

 منابع:

 

 

 
 

 

 : تدریسروش 

 و با تاکید بر مقاالت با کیفیت و جدید  در بخش تئوری ، بحث گروهیسخنرانی، پرسش و پاسخ

 رسانه های کمک آموزشی 

 ویدیوپروژکتور فیلم های آموزشی ،  پاورپویت و کامپیوتر جهت ارائهوایت برد، 
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 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

   5 سئواالت تشریحی و شفاهی ی کالسی و فعالیت ها کوئیز

   5 یحیتشر آزمون میانترم

   11  تشریحی آزمون پایان ترم

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :   

نتظار میرودکه با توجه به اهمیت درس و تنوع منابع و توجه به محدودیت زمانی جهت هر چه بهتر از دانشجویان محترم ا  

 برگزار شدن این واحد درسی به نکات زیر توجه فرمایید. . 

 های تئوری و عملیحضور منظم و دقیق در کالس  – 1  

 شرکت در فعالیتهای داخل کالسی و بحث گروهی  – 2

 فی شده رجوع به منابع معر – 3

 مطرح کردن سواالت جلسه قبل در ابتدای جلسه بعدی  – 4
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 جدول زمانبندی برنامه :                                                  

 ساعت جلسه:  روز و       

  12-14 شنبه دو

 11-12شنبه  سه

 

 زیست شناسی سلولی و مولکولی نام مدرس ساعت تاریخ هفته

 61/7/97شنبه  ود 

61-61 

مقدمه ایی بر زیست شناسی سلولی و مولکولی  دکتر حسین درخشان خواه

 )آشنایی با ماهیت و عملکرد سلول، تکامل سلول(

 

 67/7/97شنبه  سه 6

61-61 

آشنایی با بنیان های شیمیایی سلول  دکتر حسین درخشان خواه

 )کربوهیدرات ها، پروتئین ها(

 

 12/7/97شنبه  دو 

61-61 

آشنایی با بنیان های شیمیایی سلول  دکتر حسین درخشان خواه

 )کربوهیدرات ها، پروتئین ها(

 

 11/7/97شنبه  سه 1

61-61 

آشنایی با بنیان های شیمیایی سلول )اسیدهای  دکتر حسین درخشان خواه

 نوکلئیک، لیپیدها(

 

 21/7/97شنبه  دو 

61-61 

ان های شیمیایی سلول )اسیدهای آشنایی با بنی دکتر حسین درخشان خواه

 نوکلئیک، لیپیدها(

 

 6/8/97شنبه  سه 2

61-61 

)ساختمان غشاهای   آشنایی با اجزاء سلول دکتر حسین درخشان خواه

 زیستی و لیپوزوم(

 

 7/8/97شنبه  دو 

61-61 

)ساختمان غشاهای   آشنایی با اجزاء سلول دکتر حسین درخشان خواه

مولکول های کوچک از  زیستی و انتقال یون ها و

 غشاء(

 

 تعطیل --------- 61-61 8/8/97شنبه  سه 1

 61/8/97شنبه  دو 
61-61 

 حرکت پروتئین ها به غشاء  و اندامک ها دکتر حسین درخشان خواه

 

 65/8/97شنبه  سه 5
61-61 

 حمل و نقل وزیکولی، ترشح و آندوسیتوزیس دکتر حسین درخشان خواه

 

 16/8/97شنبه  دو 

61-61 

)غشاء سیتوپالسمی و   آشنایی با اجزاء سلول دکتر حسین درخشان خواه

 دیواره اسکلتی(

 

 11/8/97شنبه  سه 1

61-61 

)شبکه آندوپالسمی و   شنایی با اجزاء سلولآ ریامران منصوکدکتر 

 ارگاستوپالسم(
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 18/8/97شنبه  دو 

61-61 

دستگاه گلژی، لیزوزوم )  آشنایی با اجزاء سلول ریامران منصوکدکتر 

 ها، میکروبادی و دستگاه واکوئلی(

 

 19/8/97شنبه  سه 7

61-61 

)میتوکندری، پالست ها،   آشنایی با اجزاء سلول ریامران منصوکدکتر 

 ریبوزوم ها و هسته(

 

 5/9/97شنبه  دو 

61-61 

)میتوکندری، پالست ها،   آشنایی با اجزاء سلول ریامران منصوکدکتر 

 بوزوم ها و هسته(ری

 

 1/9/97شنبه  سه 8
61-61 

 آنزیم ها، متابولیسم سلولی و بیوانرژتیک ریامران منصوکدکتر 

 

 61/9/97شنبه  دو 

61-61 

 اسکلت سلولی-سیتوزول ریامران منصوکدکتر 

 

 62/9/97شنبه  سه 9
61-61 

 آزمون میان ترم -------

 

 69/9/97شنبه  دو 

61-61 

مکانیسم های پایه ایی ژنتیک مولکولی )ژن ها،  رحمیدکتر رضا خدا

 کروموزوم ها، همانندسازی و رونویسی و . . .(

 

 11/9/97شنبه  سه 61

61-61 

مکانیسم های پایه ایی ژنتیک مولکولی )ژن ها،  دکتر رضا خدارحمی

 کروموزوم ها، همانندسازی و رونویسی و . . .(

 

 11/9/97شنبه  دو 

61-61 

مکانیسم های پایه ایی ژنتیک مولکولی )ژن ها،  دارحمیدکتر رضا خ

 کروموزوم ها، همانندسازی و رونویسی و . . .(

 

 17/9/97شنبه  سه 66

61-61 

مکانیسم های پایه ایی ژنتیک مولکولی )ژن ها،  دکتر رضا خدارحمی

 کروموزوم ها، همانندسازی و رونویسی و . . .(

 

 1/61/97شنبه  دو 

61-61 

پیام رسانی سلولی، مسیرهای پیام رسانی و پاسخ  خدارحمی دکتر رضا

 های سلولی کوتاه مدت

 

 2/61/97شنبه  سه 61

61-61 

پیام رسانی سلولی، مسیرهای پیام رسانی که  دکتر رضا خدارحمی

 عملکرد ژن را کنترل می کنند

 

 9/61/97شنبه  دو 

61-61 

یکروفیالمنت ها و سازماندهی و حرکت سلولی )م کامران منصوریتر دک

 میکروتوبول ها و فیالمنت های حدواسط(

 

 61/61/97شنبه  سه 62

61-61 

سازماندهی و حرکت سلولی )میکروفیالمنت ها و  کامران منصوریتر دک

 میکروتوبول ها و فیالمنت های حدواسط(

 

 67/61/97شنبه  دو 61
61-61 

 یکپارچگی سلول ها در بافت ها دکتر رضا خدارحمی
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 68/61/97شنبه  سه 
61-61 

 تنظیم چرخه سلولی در یوکاریوت ها دکتر رضا خدارحمی

 

 11/61/97شنبه  دو 65
61-61 

  تولد، رده بندی و مرگ سلولی دکتر رضا خدارحمی

 

 15/61/97شنبه  سه 
61-61 

 سرطان دکتر رضا خدارحمی

 

 6/66/97شنبه  دو 61
 

 آزمون پایان ترم ------------

 

    1/66/97ه شنب سه 

 


