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زیست شناسی و ارتباط مستقیم سلول و نحوه عملکرد آن در علوم زیستی  با توجه به اهمیت شناخت هــدف کلــی:
  که دانشجویان علوم آزمایشگاهی شناخت کافی در این زمینه کسب کنند.الزم است سلولی و مولکولی با سایر دروس 

  :اهــداف ویژه درس

  عملکردهاي اجزا مختلف سلول و سلول هاآشنایی الزم با  -

  و ترجمه رونویسی ،DNAهاي مولکولی همانندسازي  مکانیسم شناخت -

  تنظیم بیان ژنی سلول ها -

  ها در داخل و خارج از سلول آشنایی با غشاهاي سلولی و نحوه انتقال پروتئین -

ارزشیابی به صورت آزمون کتبی و شفاهی بر حسب نوع موضوع به صورت چهارجوابی، غلط و  روش ارزشیابی دانشجو: 
  صحیح و تشریحی می باشد.

  منابع مطالعه:

  سی سلولی و مولکولی لودیش،انتشارات ارجمندزیست شنالودیش، برك، کریگر.  -1

  مولکولی،انتشارات آییژمجد،احمد.شریعت زاده،سید محمد علی.زیست شناسی سلولی و  -2

  خالصی، مریم. زیست شناسی سلولی و مولکولی. -3

4- ) The cell, a molecular approach( cooper  

  

  

  



  ترتیب ارائه دروس بر اساس جلسات و اهداف مربوطه

  اهداف  موضوع  جلسه
  آشنایی با علوم سلولی ومولکولی  اول

  ها   هاي حیات، ماکرومولکول مولکولشناخت 
  و مبانی شیمیایی آن  سلولآشنایی با 

  ها و واحدهاي ساختمانی شیمیایی سلول هاي حیات  مولکول
  هاي غیر کواالنسی پیوندهاي کوواالنسی و تعامل

  بندي قندها آشنایی با ساختار کلی و طبقه
  آشنایی با لیپیدها به ویژه فسفولیپیدها

  ها ساختمانی پروتئینسلسه مراتب   ها ساختمان و عملکرد پروتئین  دوم
  ها تاخوردن پروتئین

  ها هاي اختصاصی پروتئین ویژگی
  ها عمکرد کاتالیتیک آنزیم

  اي ژنتیک مولکولی هاي پایه مکانیسم  سوم
  ساختمان اسیدهاي نوکلئیک

   RNAانواع  و DNA ،ء تشکیل دهنده اسید هاي نوکلئیک با اجزاآشنایی  

  هاي دخیل در همانندسازي  پروتئینآشنایی با  DNAهمانندسازي   چهارم
  ها در باکتري DNAمکانیسم همانندسازي 

  هاي حلقوي انواع همانندسازي کروموزوم
   DNAهمانندسازي   پنجم

 
  ها در یوکاریوت DNAمکانیسم همانندسازي 

  آسیب دیده DNAهاي ترمیمی در  مکانیسم  DNA ها وترمیم  آسیب  ششم
 جهش

  ها مکانیسم رونویسی در پروکاریوت   فرایند رونویسی  هفتم

  ها آشنایی با فاکتورهاي رونویسی در یوکاریوت فرایند رونویسی  هشتم
  ها مکانیسم رونویسی در یوکاریوت

  hnRNA پیرایش   RNA پیرایش و پردازش   نهم
 RNAپردازش 

  ها چگونگی تنظیم بیان در سطح رونویسی و اپران  تنظیم بیان ژن در سطح رونویسی   دهم

  عوامل پروتئینی درگیر در ترجمه  ترجمه  یازدهم
  ها مکانیسم ترجمه در پروکاریوت

  ها مکانیسم ترجمه در یوکاریوت  ترجمه  دوازدهم

  چگونگی تنظیم بیان در سطح ترجمه  تنظیم بیان ژن در سطح ترجمه  سیزدهم

  آشنایی با ساختار هسته و غشاي آن  هسته و هستک  چهاردهم
  هستکشناخت 

  ساختار غشاي زیستی   پانزدهم
  انتقاالت غشایی

  جزا سلولی و ترکیبات غشا، اهاي سلولی مشخصات غشا
  نحوه انجام انواع انتقاالت غشایی

  ها ها به داخل غشاها و ارگان انتقال پروتئین  شانزدهم
   ER شبکه اندوپالسمی 

  توسط شبکه آندوپالسمی مکانیسم انتقال پروتئین  
  آندوپالسمیانواع شبکه 

  جابه جایی وزیکولی، ترشح و اندوسیتوز  هفدهم
  دستگاه گلژي

  ها و صدور آن توسط دستگاه گلژي نحوه جابه جایی پروتئین
  جابه جایی وزیکولی در دستگاه گلژي

  امتحان پایان ترم                                                              هیجدهم
 

 


