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 شرح مختصر دوره:

. به جهت مطالب باشدیم يداروساز يدوره کولومی( کورCore) ياجبار یجزء دروس اختاص یو مولکول یسلول یشناس ستیدرس ز

به  تید. به عالوه ،با عناباش یو واجب م دیمف اریبس انیدانشجو يدرس برا نیمطالب ا يریادگیدرس، آموزش و  نیو پرکاربرد ا ياهیپا

 هیو پا ازیالعات مورد ندرس اط نیدر ساخت داروها، ا کیاساس قرار گرفتن علم ژنت نیو همچن یمولکول حدر سط يعلم داروساز شرفتیپ

 .دهدیقرار م انیدانشجو اریرا در اخت

 

 

با  ییآشنا همچنین وارث ملکولی تول صوا ،ژنتیک و یمولکول ولوژییببا مبانی  یانآشنایی دانشجو: دورههدف کلی 

 یوتیوکاریو  یوتیدر سلول های پروکار نیو سنتز پروتئ یسرونوی –همانند سازی  های سمیمکان

 

 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 جلسه اول

 مولکولی بیولوژي و ژنتیک با مرتبط علمی عبارات و اهمیت تاریخچه، با آشنایی: هدف کلی

 باشد: : در پایان دانشجو قادراهداف ویژه

 علوم ژنتیک و بیولوژي مولکولی را تعریف کند. -1-1
 اهمیت ژنتیک را در علوم مختلف زیستی شرح دهد. -1-2
 بندي کند.علم ژنتیک را طبقه -1-3



 هاي مدل در ژنتیک را توضیح دهد.مبناي انتخاب ارگانیسم -1-4
 بزند.هاي مدل رایج در ژنتیک را مثال ارگانیسم -1-5
 تاریخچه توسعه ژنتیک را شرح دهد. -1-6
 مفاهیم پایه را در علم ژنتیک و بیولوژي مولکولی خالصه کند. -1-7
 

 

 جلسه دوم

 ژنتیکی تنوع و سلولی هايتقسیم انواع سلولی، ساختار با آشنایی :کلی هدف

 باشد: قادر دانشجو پایان در: ویژه اهداف

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

 
 

 سومجلسه 

 کیژنت ،وراثتماده وراثتی، اساس کروموزمی  ،کیو مهم ژنت یاصول اساس با ژنتیک، علم تاریخچهبا  انیدانشجو ییآشنا :هدف کلی 

 و اصطالحات آن ، و تعاریفارثتو ملکولی لصو، ا(یکیژنت ییهاهیوراثت نظر نیقوان ایمندل  نیقوان) مندلی

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 را شرح دهند  توسط گرگور مندل کشف شدندو  دهندیم لیرا تشک کیکالس کیعلم ژنت هیکه پا نیقوان -3-1

 شرح دهند را یکیژنت ییهاهیوراثت نظر نیقوان ایمندل  نیقوان -3-2

)انافاز وزیم یها را طرفتار کروموزوم ; (rule of segregation Mendel قانون تفرق صفات)  هاژن کیقانون اول: قانون تفک -3-3

 شوند یصفت از هم جدا م کی( دو آلل یجنس يگامت ها ) سلول ها لیهنگام تشک. کندیم فی( توص1

مربوط  يهاها، اللگامت لیهنگام تشک; Law of independent assortment هادوم: قانون جور شدن مستقل ژن قانون -3-4

 .شوندیم کیاز هم تفک گر،یبر صفات د ریبه هر صفت، بدون تأث

 ( کسانی ریجاندار با دو الل غ ک)ی تیقانون سوم: قانون غالب -3-5

شکل دانه، رنگ دانه، : هفت زوج صفت متضاد بودن  «  Recessive یا مغلوب نهفته»و «  Dominant غالب » رابطه ي -3-6

 .را توصیف نمایید رنگ گل و طول ساقه امک،ین ایرنگ غالفه  امک،ین ایشکل غالت 



 ژنها بر هم و موارد نقض آنها را برشمارد. یروابط غالب مغلوب -3-7

 بینی احتماالت ژنوتیپی شرح دهد. جهت پیش Punnett Squares  استفاده از -3-8

 

 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPointباکتری و اجزاء آن ، موالژ سلول 
 
 

  چهارمجلسه 

 ها وتیوکاریو  ها وتیدر پروکارژنها، ساختار کروموزوم و ژنوم  یبا ساختمان مولکول ییآشنا :هدف کلی
 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 ثتی را بشناسدساختار ماده ورا -4-1

 کند توصیف  انواع آنها را يو نحوه طبقه بند دهاینوکلئواس ساختمان -4-2

 را بداند RNA and DNA)) وئیکئتفاوت انواع اسید هاي نوکل -4-3

 وزید و نوکلئوتاید را بداند.ئتفاوت بین نوکل -4-4

 را بشناسد DNAساختمان اول و دوم و سوم و چهارم  -4-5

 شرح دهد. تفاوت ساختاري بین کروموزم هاي یو کاریوتی و پرو کاریوتی را  -4-6

 ,Somatic cell Germ cells chromosomes, genome, genes, genetic material,مفاهیم  چون  -4-7

,diploid, haploid   .را بداند 

 را در داخل سلول بشناسد.  DNAسطوح مختلف  -4-8

 ساختمان نوکلئوزوم را توصیف کند. -4-9

 آن یستینقش ز و DNA  یکیزیو انواع ساختمان آن/ درک خواص ف DNA یشناخت اساس -4-10

 rRNA  ،mRNA  ،tRNAو snRNA لیو انواع آن از قب RNAیشناخت اساس -4-11

 .دیبازگو نما یو ژن را به درستکوس و، لمفهوم الل -4-12

 را شرح دهد. یوتیوکاری يدر سلولهاساختار و اجزاء ژنها  -4-13

 دهد. حیرا توض یانسان يژنوم و کروموزومها -4-14

 را بشناسد. نیوکروماتیو  نیهترو کرومات ن،یکرومات د،یکرومات لیاز قب یمیمفاه -4-15

 و تعداد آنها را بشناسد. یانسان يکروموزوم ها -4-16

 آشنا باشد يبا ساختمان انواع کروموزومها -4-17



 را توضیح دهد یو شش ضلع یپنج ضلع حلقوي ترکیبات -4-18

 بشناسد را  نیدیمیریو پ نیپور يبازها -4-19

 را توضیح دهد دهاینوکلئوت ریفسفات و سا يو تر يد يدهاینوکلئوز ساختار -4-20

 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint موالژ ،DNA   
 

 پنجمجلسه 

 وتیپروکار یدر سلولها ریو تکث (DNA Replication) DNA ی همانندساز سمیبا مکان ییآشنا  :هدف کلی 

 وتیوکاریو 
 

 :مپنجاهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
5-1- Central dogma هدد حشررا  يزهمانندسا ملکولی لصوا ،را توضیح دهند 

را   ,Sigma , Theta, Rolling -circle and Linear))  مدل هاي همانند سازي را در پروکایوتها و یوکایوبت ها عانوا -5-2

 بداند

ر مورد روش همانند (د  ,Semiconservative replication Dispersive, Conservative) سه فرضیه موجود -5-3

 سازي را بداند

 بشناسد هانارند را به تفکیک عملکرد آد انواع آنزیمهاي کلیدي که در همانند سازي نقش -5-4

 کاریوتهاو یوکاریوتها را بداند.بین همانند سازي در پرو يها تفاوتشباهتها و  -5-5

 شرح دهد.نوم یوکایوتها نقش تلومر ها را در ژ -5-6

 ز را بداندنند سازي انتهاي کروموزوم هاي یوکایوتی توسط آنزیم تلومراي هماهنحو -5-7

 ردیبگ ادیو....  را  کنیرپل زوم،یپلیر ،يمانند چنگال همانند ساز ( Replication)  يهمانند ساز هیپا میمفاه -5-8

 است 3به  5همانند سازي همیشه از جهت  -5-9

 بودن و دو طرفه بودن آن را شرح دهد یحفاظت مهیشامل شروع از محل مبداء و ن DNAهمانند سازي  یکل هايیژگیو -5-10

 دهد حیتوض (replication fork) را در هر چنگال همانند سازي leadingو  laggingنحوه سنتز رشته  -5-11

 شرح دهد یاز ابتداي قطعات اکازاک RNA مریبرداشته شدن پرا نحوه -5-12

 .کند توصیف جدید يهادارو کشفدر  فهد یک انعنو بهرا  يزهمانندسا -5-13

 هد.د حشر جدید يهادارو توسعهآن را در  نقشو  بشناسدرا  ازتلومرو  تلومر -5-14

 دهد حیرا در همانند ساز ي توض زومرازیو توپو ا گازیل -مازپری– کازهلی – مرازیپل DNA مهايیانواع آنز تیفعالنقش و  -5-15



 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint یوکاریوتی و موالژ تقسیم باکتری.، موالژ  تقسیم میتوز و همانند سازی سلول 
 

 

 مششجلسه 

 وتیوکاریو  وتیپروکار يدر سلولها Transcription يداربر نسخه سمیمکانبا مراحل  ییآشنا :هدف کلی 

 :مششاهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 . هدد حشررا  Transcription يداره برنسخ ملکولی سساا -6-1

 عملکرد آنها بشناسد کینقش دارند را به تفک يداربر نسخه یندافردر  که يتئینهاوپرو  نزیمهاانواع آ -6-2

 .هدد حشررا  DNAاز   RNAنسخه تهیهو  نزیمهاآ دعملکر هنحو -6-3

 کند. توصیف جدید يهادارو توسعهدر  فهد انعنو بهرا  يداربر نسخه -6-4

 را توضیح دهد یو شش ضلع یپنج ضلع حلقوي ترکیبات -6-5

 آن ها بداند يو کار ها عملکرد، RNA انواع ساختمان -6-6

 ی را شرح دهد.سینوروطویل شدن و خاتمه  ،مراحل شروع  -6-7

 را شرح دهد reverse transcription معکوس یسیرونو -6-8

 در پروکاریوتهاو یوکاریوتها را بداندی سیرونو شباهتها و تفاوت هاي -6-9

مراز  یپل RNA میآنز لهیبه وس یسیرونو ،هدد حشررا  یوتیریوکا يها لسلوو  باکتریهادر  ها ازپلیمر RNAاعنوا فعالیت -6-10

 شود. یانجام م

 شرح دهد. شدن  (poly A) هلیآدن یو پل RNA (cap) يکالهک گذار از نظر را پروکاریوتهاو یوکاریوتها mRNAتفاوت  -6-11

 هدد حشررا  یوتیریوکا يها لسلوو  باکتریهادر  ها ازپلیمر  RNAاعنوا فعالیت -6-12

 را Rho از مستقل مکانیسم و Rho پروتئین به وابسته مکانیسم شامل باکتریها در رونویسی خاتمه مکانیسم نوع دو -6-13

  .دهد توضیح

 یوکاریوتی هاي سلول در راII پلیمرازRNA رونویسی توسط  شروع براي اختصاصی و عمومی رونویسی فاکتورهاي نقش -6-14

  دهد شرح

  کند بیان را رونویسی در CTD Domain یوکاریوتی  II پلیمراز RNAکربوکسیلی  انتهاي ناحیه نقش و ویژگی -6-15

 را رونویسی از ممانعت در - D و اکتینومایسین آمانیتین آلفا و ریفامایسین – ریفامپیسین بیوتیکهاي آنتی مکانیسم و نقش -6-16

 .دهد شرح

 ( را تعریف کند.Transcription)برداري در سلول کلیات فرایند نسخه -6-17



 را توضیح دهد. بردارياجزاء درگیر در نسخه -6-18

 ( را شرح دهد.Transcription Unitبرداري)نقش هر کدام از عناصر تشکیل دهنده واحدهاي نسخه -6-19

 برداري از ژن را شرح دهد.مراحل فرایند نسخه -6-20

 هاي یوکاریوتی را با پروکاریوتی مقایسه کند.فرایندهاي نسخه برداري در ژن -6-21

 هاي یوکاریوتی را توضیح دهد.در سلول RNAهاي نسخه اولیه انواع پردازش -6-22

 

 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint . 
 

 

 هفتمجلسه 

 وتیوکاریو  وتیپروکار يدر سلولها (Translation) و سنتز پروتئینترجمه  سمیبا مراحل مکان ییآشنا  :هدف کلی

 

 :مهفتاهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 فاکتور هاي دخیل در ترجمه را بداند -7-1

 دهد شود شرح می mRNA-5 انتهاي شناسایی براي ریبوزوم هدایت موجب که عواملی -7-2

 کند انیرا ب یوتیوکاریو  یوتیترجمه پروکار ندیسازنده در کمپلکس آغازگر در فرآ اجزاي -7-3

 یپل رهزنجی رشد -  کدها خواندن تداوم – شروع – نهیآم دهايیشامل فعال شدن اس ،نیمراحل مختلف سنتز پروتئ و ندهایفرآ -7-4

  و خاتمه ترجمه را شرح دهد. ید()طویل شدن زنجیره پلی پپت ديیپپت

 . هدد توضیح ترجمه یندافررا در   tRNAو زومیبوو ر ،نزیمهاآ ،تئینهاوپر نقش -7-5

 .هدد توضیحریبوزوم را اجزاي و زیر واحدهاي  -7-6

 . هدد توضیحرا  یوتهاریوکاو  يباکتردر  ترجمه یندافر يتهاوتفا -7-7

 را بشناسد .three nonsense codons (UAG, UAA and UGA) کدنهاي خاتمه ي سنتز پروتیئن -7-8

 مکانیسم و کند بیان را شوند می یوکاریوتها و پروکاریوتها در پروتئین سنتز منع موجب که مختلفو سموم  بیوتیکهاي آنتی -7-9

 دهد توضیح را آنها عمل

 .هدد حشر جدید يهادارو توسعهدر  فهد یک انعنو بهرا  تئینوپر سنتزو  ترجمه یندافر -7-10

 .هدد توضیحرا  لسلو ءبقادر  متئووپر نقشو  لسلودر  تئینوپر تخریب چگونگی -7-11



 Electronic، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

books, PowerPoint  
 

 

 

 

 مهشتجلسه 

 يروش ها  ،انواع آنها يو نحوه طبقه بند نهیآم يدهایاس / ساختمان نهیآم يدهایاس یمیوشیمفهوم ب با دانشجو  ییآشنا :هدف کلی 

 دهد. حیتوض ورا بشناسد الکتروفورز  ،یانواع کروماتوگراف لیاز قب تئینهاوپرجدا کردن 
 

 :مهشتاهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 را توضیح دهد نهیآم يدهایاس یپزشک -یستیز تیشناخت اهم -8-1

 آنها یکی، الکتر PHبا  کیرابطه ثابت تفک دها،ینواسیام کیالکتر زویو بار ا دهاینواسیآم يزومریا /نهیآم يدهایخواص اس -8-2

 الکتروفورز ،یانواع کروماتوگراف لیاز قب تئینهاوپرجدا کردن  يروش ها انواع -8-3
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