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)نظريساعت 17:  (براي یک دوره درس کامل
میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:

میکروب شناسی پزشکی- کارشناسی ارشدحصیلی:تيرشتهو مقطع 
-یش نیاز:پنظريد:نوع واح1تعداد واحد:ژنتیک میکروارگانیسم هانام درس: 

گروه میکروبشناسیمکان برگزاري:12-10ز یکشنبه س: روزمان برگزاري کال
دکتر امیر مظفريمسئول درس:نفر8تعداد دانشجویان:

و دکتر رضويامیرمظفريدکتر مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

نوترکیبی و انواع ،نحوه انتقال ژن هاو کثیرها تمیکروارگانیسمRNAوDNAآشنایی دانشجویان با ساختمان
مهندسی ژنتیک و کلونینگ ژن،در باکتري هاDNAمکانیسم هاي ترمیم،آن

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
شناخت ماهیت عناصر ژنتیکی و نقش آنها در فرایندهاي حیاتی بیماریزایی کاربردي و تشخیص میکرو ارگانیسم ها

ن اهداف کلی طرح درس است)(در واقع همابینابینی: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.

.هاباتريژنتیکنقشهوکروموزومیخارجDNAوکروموزومRNAوDNAتمان ساخ.1
مقایسه ژنوم باکتري با ژنوم یوکاریوت و ژنوم انسانی..2
برداري و ترجمه.نسخهReplicationتکثیر نیمه حفاظتی کروموزوم .3
پالسمیدها.4
باکتریوفاژها.5
انتقال ژن در باکتري ها.6
هاراه هاي انتقال ژن در باکتري .7
ترانسفورمیشن.8
.کانجوگیشنوFپالسمید.9

ترانسداکشن.10
لیزوژنی و اهمیت آن در باکتریولوژي پزشکی.11
نوترکیبی و ترانسپوزیشن.12
نقش عوامل محیطی در تغییر سلول باکتري.13
موتاسیون.14
موتاژن ها.15
مکانیسم هاي ترمیم.16
آنزیمهاي رستریکشن اندونوکلئاز.17
کلونینگ.18
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هاي تدریس:شیوه

پرسش و پاسخرانی برنامه ریزي شدهسخنسخنرانی
)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی

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

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
مده داشته باشد و نسبت به تکالیف داده شده دانشجو می بایست حضور فعال در کالس و مباحث پیش آ

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

سرفصل درس مربوطه می باشد. 

شی:  وسایل کمک آموز
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

---- ---------- ببرید)لطفاً نام(سایر موارد
(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد50آزمون پایان ترمدرصد نمره25آزمون میان ترم 

نمرهدرصد15شرکت فعال در کالس نمرهدرصد10انجام تکالیف 
---------- ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط- صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

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

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

چاپی
1. Fundamental bacterial genetics. Nancy jo turn, j.e. trampy. Blackwell

science;latest edition.

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

1Translationدکتر امیرمظفري

2Gene Expression Controlدکتر امیرمظفري

3Replicationدکتر امیرمظفري

4Replicationدکتر امیرمظفري

5Mutationدکتر امیرمظفري

6Mutationدکتر امیرمظفري

7DNA repairرضويدکتر

8Genetic vectorsرضويدکتر

9Gene cloningرضويدکتر


