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واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:
باکتري شناسی–دکتري تخصصیحصیلی:تيرشتهو مقطع 

واحد3:تعداد واحدهاژنتیک پیشرفته باکترينام درس
میکروارگانیسم هاژنتیکیش نیاز:پواحد)2(عملیواحد)1نظري (د:نوع واح

گروه میکرب شناسیمکان برگزاري:10- 8یکشنبه ، 12- 8:ساعتشنبهچهار:زمان برگزاري کالس: روز
مسئول درس:نفر8تعداد دانشجویان:

ر طالبیدکتدکتر دربان، ، رضويدکتر ، دکتر امیر مظفريدرسین (به ترتیب حروف الفبا):م
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

بـا تاکیـد بـر سـلولهاي پروکـاریوت      ژنتیک پیشرفتهدانشجویان در زمینه این درس به منظور آشنایی 
ندسی ژنتیـک مـرتبط بـا    همدر زمینهدیجديکهایتکنعی ازراحی شده و دانشجو باید اطالعات جامط

فراگیرد.پروکریوتها

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
اگیري ساختار ژنتیکی باکتري ها ، تکثیر و نوترکیبی ، اهمیت انتقال ژن و تغییرات ژنتیکی در باکتري فر

هاي مهم پزشکی ، کلونینگ  ، مهندسی ژنتیک و آشنایی با روشهاي اپیدمیولوژي مولکـولی ، تشـخیص   
مولکولی و تکنیکهاي جدید

)(در واقع همان اهداف کلی طرح درس استبینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.
در خواهد بود:در پایان این درس دانشجو قا

را تحلیل و تفسیر کند.پیشرفته ساختار ژنتیکی پروکاریوتهامباحث .1
را توضیح دهد.روشهاي استخراج المنتهاي ژنتیکی.2
را نام ببرد.چالشهاي پیش رو در تکنیکهاي جدید.3
را ارزیابی کند. مهندسی ژنتیک ، ابزار و کاربردهاي آن .4

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخبرنامه ریزي شدهسخنرانی سخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
--------------انجام کار عملی در آزمایشگاه---(لطفاً نام ببرید)سایر موارد
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(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
احث پیش آمده داشته باشد و نسبت به تکالیف داده شده دانشجو می بایست حضور فعال در کالس و مب

آمادگی قبلی دانشجو براي مباحث ذکرشده براساس سرفصل ، کوشا باشد. از دیگر وظایف دانشجویان
و ارائه سخنرانی مازاد بر ، جستجو و تحقیق در مورد مباحث ارائه شده براساس تشخیص مدرسدروس

دانشجو موظف است که در کالسهاي عملی حضور فعال داشته باشد .سرفصل درس مربوطه می باشد
ونتایج حاصل از کار انجام شده را گزارش نماید.

وسایل کمک آموزشی:   
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

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

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد۵۵آزمون پایان ترم-ون میان ترمآزم

نمرهدرصد٣۵شرکت فعال در کالس نمرهدرصد١٠انجام تکالیف 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

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

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-
چاپی

اینترنتی
منابع فارسی:

چاپی

اینترنتی
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ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر رضويمروري بر مهندسی ژنتیک1
دکتر امیر مظفريسم هاي تنظیم ژنمکانی2
دکتر امیر مظفريمکانیسم هاي انتقال ژن3
4DNAدکتر امیر مظفريهاي خارج کروموزومی
دکتر امیر مظفريترانسپوزون ها و اینتگرون ها5
دکتر امیر مظفري)Gene knock outحذف ژنی(6
دکتر رضويDNAمکانیسم هاي ترمیم 7
دکترامیر مظفريمولکولی باکتریهااپیدمیولوژي8
دکتر رضويتشخیص مولکولی باکتریها9
دکتر رضويتازه هاي ژنتیک باکتریها10
دکتر رضوياصول ایمنی زیستی در ازمایشگاه زنتیک باکتریها11
دکتر رضويتهیه محلولها ، بافرها و ...12
دکتر رضويروش نگهداري و ذخیره سازي ژن ها13
دکتر رضويDNAژنومیک و پالسمیدي، الکتروفورزDNAاستخراج 14
دکتر دربانطراحی پرایمر15
دکتر رضويمولتیپلکس ، نستد...PCRانجام روشهاي مختلف 16
دکتر رضويPCRخالص سازي محصول 17
دکتر رضويPCRهضم آنزیمی محصول 18
دکتر دربانانو اع روش هاي تایپینگ 19
20PFGEدکتر طالبی
دکتر رضويکلونینگ21
22RNAدکتر درباناستخراج
23Real Time PCRدکتر دربان


