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

 

 ، بیوشیمی بالینیPhD حصیلی:ت یرشتهو مقطع   بیوشیمی گروه آموزشی:    پزشکی دانشکده:

 بیولوژی مولکولی یش نیاز:پ  نظری د:نوع واح  2        تعداد واحد: بیوشیمی سرطاننام درس: 

 كالس گروه بیوشیمی مکان برگزاری:   -------- :ساعت  -------:رگزاری كالس: روززمان ب

 دكتر میترا نوربخش مسئول درس:  تعداد دانشجویان:

دكتر معصومه توكلی یركی، دكتر محمد شعبانی، دكتر سودابه فالح، دكتر میترا  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 نوربخش

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

سرطان مجموعه ای بیماری های گسترده ای است كه با مشخصه بارز تغییرات سلولی در سطح مولکولی همراه بووده  

و منجر به تکثیر بی رویه و كنترل نشده سلول، كاهش مرگ برنامه ریزی شده سلول و ایجاد قابلیت تهاجم در سلول 

ز روش های تشخیصی و درموانی اسوت و بوه هموین     می گردد. این تغییرات بیوشیمیایی و مولکولی اساس بسیاری ا

دلیل آشنایی با این مکانیسم ها می تواند راهگشای ابداع روش های نووین در ایون زمینوه گوردد. در دوره بیوشویمی      

نا شوده و جزییوات مسویرهای مولکوولی دخیول در ایجواد و       سرطان دانشجو با خصوصیات سلول های سورطانی آشو  

 د.  پیشرفت سرطان را فرامی گیر

 

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 آشنایی با مکانیسم های بیوشیمیایی و مولکولی دخیل در بروز سرطان و مرگ سلولی 

 

 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
اصلی برنامه را نشان می و محورهای است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 در پایان این دوره انتظار می رود دانشجو موارد زیر را فرابگیرد:

 كلیاتی در مورد شناخت بیماری های سرطانی 

 نی با تومورهای خوش خیمتفاوت تومورهای سرطا 

 خصوصیت سلول های ترانسفورم شده 

 طریقه نامگذاری سرطان ها 

 مکانیسم عمومی سرطانزایی 

 سیکل سلولی سلول های سرطانی 
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 محرک های سیکل سلولی 

 مهار كننده های سیکل سلولی 

  نقش ویروس ها در تحریک سیکل سلولی 

  شیمی درمانی در سیکل سلولیتأثیر مواد شیمیایی سرطانزا، هورمون ها و داروهای 

 انواع انکوژن ها و مکانیسم ها عمل و كنترل آن ها 

  سركوبگر های تومورها و مکانیسم عمل و غیر فعال شدن آن ها هریک از آن ها 

 مرگ سلولی و تفاوت های نکروز و آپوپتوز 

 مسیر های آپوپتوز و نقش آن در روش های درمانی 

 

 

 

 

 

 های تدريس: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( وظايف و تکالیف دانشجو:

 شرکت منظم و به موقع در کالس

 ات پرسش و پاسخ مشارکت فعال در کالس و جلس

 انجام تکالیف محوله اعم از مطالعه مقاله و يا ارائه مطالب مکمل 

 

 

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   *پروژكتور اسالید  خته و گچت * وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 100مون پایان ترم*آز   نمره رصدد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس     نمره درصد -----انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )
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 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی              *ایچندگزینه      *پاسخ كوتاه   * تشریحی

 ----------- نام ببرید()لطفا  سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی  

 Robert A. Weinberg, (2013) The Biology of Cancer, 2nd edition, Taylor & Francis 
Group, Garland Science, New York, USA 

 Macdonald, F., et al. (2004). Molecular Biology of Cancer, Taylor & Francis. 
 Reid, E., et al. (2013). Biochemical Approaches to Cancer, Elsevier Science 
 Greenstein, J. P. (2016). Biochemistry of Cancer, Elsevier Science. 
 Knowles, M. and P. Selby (2005). Introduction to the Cellular and Molecular 

Biology of Cancer, OUP Oxford. 
 Pecorino, L. (2012). Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and 

Therapeutics, OUP Oxford.  

 

 اينترنتی 

 
 

 
 

 ی:منابع فارس

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 توكلیدكتر  ویژگی های سلولهای نرمال و سلولهای سرطانی 1

 سیکل سلولی و تنظیم بدن 2

 تومورساپرسورها

 نوربخشدكتر 

3 " " 

4 " " 

 فالحدكتر  مکانیسم عمل بیوشیمیایی پروتوانکوژنها 5

 فالحكتر د ناهنجاری کروموزومی و مکانیسم عمل آنهادر کارسیتوژنز 6

نقش و مکانیسم عمل هورمونها در سیتولوژی و پاتولوژی  7

 سرطان 

 نوربخشدكتر 

8 " " 

 شعبانیدكتر  پاتوژنز مولکولی سرطان و مکانیسم رشد و پیشرفت تومور 9

10 " " 

 توكلیدكتر  الگوی آنزیمی در بیماری های سرطانی و اساس بیوشیمیایی 11

 " مرگ سلولی )مسیرهای آپوپتوز و غیر آپوپتوز( 12

13 " " 

 فالحدكتر  کارسینوژنهای شیمیایی 14

15 "  

 


