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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17 :)برای یک دوره درس کامل     
 

  لکولیپزشکی مو دکتری تحصیلی: یرشتهو مقطع  یپزشکی مولکول گروه آموزشی:  فناوری نوین دانشکده:

 
 ندارد یش نیاز:پ د: نظرینوع واح   2 تعداد واحد: مولکولی پزشکیژنتیک  نام درس:

  مکان برگزاری:    :ساعت      :س: روززمان برگزاري كال

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: کیانیدکتر جعفر مسئول درس: 5 تعداد دانشجویان:
  اساتید مدعو

 دکتر مهدی شمس ارا
 جعفرکیانی دکتر

 
 
 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:
 

تا با  میدهد . این اشنایی به انها این امکان رااشنا می گردند  مولکولی پزشکی در این درس دانشجویان با تازه های ژنتیک
 وژه درسی انتخاب پرو  دقیقتری نسبت به بیماری ها و مکانیسم مولکولی بیمارهای ژنتیک ونگرش  مباحث جدید فراگیری این 

 طراحی ازمایشات خود داشته باشند.

 
 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 
وي  هر موجود زنده نتیجهه همکهاري دو عامهل تهوارث و محهیط اسهت کهه .ی میگویندژنتیک یا علم وراثت را قلب علوم زیست شناس

ا کهرده یکهی امروزه به علت تاثیر عمیقی که علم وراثت در تمهام جوانهب زنهدگی موجهودات زنهده پیهد .را قادر به ادامه حیات میسازد
ه توجهه پیشرفتها و تحوالت علهم ژنتیهک همهوار .از رشته هاي پر اهمیتی گردیده است که به آموزش آن توجه خاصی مبذول میگردد

ي اسهت بلکهه بخهاطر زیهز زیادي را بخود معطوف نموده است. این امر نه تنها بدلیل اهمیت آن در تشخیص و درمان بیماري اسهت 
جهود مهی بوکه ما از بشر می آموزیم. تقریبا هر پیشرفت جدیدي مبحث تازه اي در مورد کاربرد هاي علم ژنتیک بویژه در پزشکی 

 .این علم از اهمیت زیادي برخوردار است با پیشرفت هایآورد. آشنایی دانشجویان 

 
 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 

 
امه و محورهای اصلی برناست نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

اف که در واقع همان اهدست ا ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی را نشان می دهد.
 (.اندرفتاری 

 
 بینابینی را می توان به اشنایی دانشجویان با اهداف از جمله اهداف 

 

  ساختار ژنوم انسان و هسته یاساس مولکول 

 یدر سطح همانندساز میتنظ 

 سیرونویدر سطح  میتنظ 

 میترم یمولکول یها سمیو مکان ییزا جهش DNA ادهید بیآس 

 قابل جابجا شونده  یکیژنت عناصر 

 ینگار انگشت DNA یقانون یو پزشک  

 یریپ یمولکول یها سمیمکان 

 مربوط به آن یکیژنت یهایماریو ب یخارج هسته ا یها ژنوم 

 Non coding RNA  

 یزند ژن یهایماریب یمولکول کیژنت 

 یژنوم یگذار نقش یها تازه  

 ژنوم یو اپ کیژنت یاپ 
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 تن هر کدام. دانسکه  دانستن مطالب نو در این مباحث نگرش و درک دانشجویان به بیماری ها را دقیقتر و کامل می کند اشاره کرد
 ماال درمانحتو ا از مباحث باال دریزه ای نو به نگرش دانشجویان به بیماری های ژنتیکی و در نهایت یافتن پاسخ نسبت به کنترل

 بیماری می گشاید.

 
 

 
 

 های تدریس:شیوه
 ■پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   ■سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ■بحث گروهی
 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:
 کالس در فعال حضور 
  رائه شدهامطالعه مقاالت 
 

 
  وسایل کمک آموزشی:

   ■پروژکتور اسالید  خته و گچت  ■وایت برد
 -------------- لطفاً نام ببرید() سایر موارد

 
 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد --60----مآزمون پایان تر■   نمره درصد ------آزمون میان ترم 
 نمره درصد --10--شرکت فعال در کالس ■    نمره درصد --30---انجام تکالیف 

 ببرید(  ناملطفاً سایر موارد )
 ----------اریه مینی سمینار در کالس و بحث کالسی

 

 نوع آزمون
  غلط -صحیح جور کردنی    ایزندگزینه   پاسخ کوتاه  ■تشریحی

 ----------تحقیق- طفا نام ببرید()ل سایر موارد

  
 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -

 
 چاپی 

1. Genetics: Analysis of Genes and Genomes, 8th Edition 8th Edition by Daniel L. 

Hartl , Maryellen Ruvolo , 2011 

2. An Introduction to Human Molecular Genetics: Mechanisms of Inherited 

Diseases, 2nd Edition. Jack J. Pasternak. ISBN: 978-0-471-47426-5. 660 pages 

3. Human Molecular Genetics 2 Tom Strachan & Andrew P. Read "truly a Rolls 

Royce .Paperback: 576 pages; Publisher: Wiley-Liss; 2nd edition 

4. Handbook of Epigenetics: The. New Molecular and Medical. Genetics. Edited by 

Trygve Tollefsbol. Academic Press, San Diego 2011, XIII+. 624 pp 

 
 

 اینترنتي 
  مرتبط با مباحث مقاالت 
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 منابع فارسي:
 چاپی 

 
 اینترنتي 

 
 
 
 

 جدول هفتگی کلیات ارائهی درس
 

 ردیف  

 1 انسان و هسته اساس مولکولی ساختار ژنوم 

 2 تنظیم در سطح همانندسازی 

 RNA 3و مکانیسم های تنظیم (synthesis & stability) تنظیم در سطح رونویسی 

 4 در رونویسیو ....  Enhansers, Silencers نقش عناصر 

 5  بروز بیماریهاو کرماتین هنگام رشد و در  DNA    و نقش و تنظیم میزان مدیفیکاسیون DNA جایگاه ویراستاری 

 6 آسیب دیده  DNA جهش زایی و مکانیسم های مولکولی ترمیم 

 7 درپروکاریوت ها و یوکاریوت ها mRNA یافته های جدید در مورد ترجمه 

 ی وابتدای در موجوداتهای فرایند های باز آرایی )ترانسپوزون ها  رتروترانسپوزون ها  رتروژن ها و جابجا شونده  عناصر ژنتیکی 

 در ژنتیک مولکولی و مباحث مربوط پیشرفته
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 9  و پزشکی قانونی DNA انگشت نگاری 

 10 مکانیسم های مولکولی پیری 

 11 ژنوم های خارج هسته ای و بیماریهای ژنتیکی مربوط به آن 

 Non coding RNA  12  و تغییرات ژنتیکی ان مکانیسم بیماری زایی و بیماری هی مرتبط و توارث ان 

 13 تازه های مکانیسم های مولکولی تغییر ژنتیکی 

 14 ژنتیک مولکولی بیماریهای زند ژنی 

 genomic imprinting, Paramutation, Transvection, Bookmarking 15 تازه های نقش گذاری ژنومی 

 16 اپی ژنتیک و اپی ژنوم 

 17 طرح ژنوم انسان 

 18 پزشکی شخصی 

 19 مولکولی نتیکژتازه های  

 


