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انگل شناسی  و قارچ شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:
کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکیحصیلی:تيرشتهو مقطع 

واحد عملی5/0–واحد نظري 5/1د:نوع واح2تعداد واحد:قارچ هاکیژنتنام درس:
یو مولکولیسلوليولوژی، بیپزشکیمقدمات قارچ شناس:یا همزمانیش نیازپ

هربان فالحتیدکتر ممسئول درس:
دکتر مهربان فالحتی، دکتر شیرین فره یار، دکتر مریم رودباري:مدرسین

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
و تمـایز در  یبینـوترک يهـا زمیمکـان همچنین ومی قارچها و ساختار ژنو یژنتیکيندهایدرس دانشجو با فرانیدر ا

د.آشنا می گردقارچها 
(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 

آشنایی دانشجویان با اصول ژنتیک در قارچ ها به نحوي که در پایان درس دانشجویان قادر به شناسایی نحوه تـوراث  
در قارچ ها باشد .

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

یادآوري ژنتیک عمومی -
هایادآوري فیزیولوژي تولید مثل در قارچ -
مطالعه آنها تیقارچ ها و اهمیساختار و سازمان ژنوم-
) Genome interactionsژنوم در قارچ ها (يو واکنش هاکنش-
قارچ ها افتهیو جهش یوحشيهاسوش-
) Segregation( يجداسازکیژنت-
در قارچ ها یبینوترکيهازمیمکان-
) Recombination analysis( یبینوترکيواکاو-
یکیزیفپیژنوت-
)Differentiationدر قارچ ها ( زیتما-
و تکامل یلوژنیبا فییآشنا-

هاي تدریس:شیوه
ــخ  سخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی ــش و پاســ پرســ

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
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(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
ارائه دهد.قارچها نتیکژتفاده از مقاالت جدید سمینارهایی در ارتباط با دانشجو باید با اس

وسایل کمک آموزشی:   
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

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

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد۶٠پایان ترمآزمون مرهندرصد------آزمون میان ترم 

نمرهدرصد٣٠نجام تکالیف ا نمرهدرصد١٠فعال در کالس شرکت
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

غلط
-----------(لطفا نام ببرید)مواردسایر

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

1. David Moore, Lily Onn and Novak Frazer. Essential Fungal Genetics. WH

Freeman and company, New York.

و""PubMedعلمی به ویژه معتبر جهانی یت هاي مقاالت جدید در سامطالعه : اینترنتی
Web of Science

قارچ هاکیژنتیچاپ) مباننی(آخریبیو آزاده حبزاده قلم فرسایرضا مستوف: منابع فارسی
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ي درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

واحد نظري5/1قارچهانتیک ژ
دانشجویان کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی  

مسئول درس آقاي دکتر فالحتی
نام استادنام درسجلسات

آقاي دکتر فالحتییادآوري ژنتیک عمومی 1
یارفره خانم دکترسوشهاي وحشی و جهش یافته قارچها2
خانم دکترفره یارژنتیک جداسازي3

ساختار و سازمان ژنومی قارچها و اهمیت 4
مطالعه آنها

خانم دکتر رودباري

خانم دکتر رودباريبرهمکنش هاي ژنومی در قارچها5
آقاي دکتر فالحتییادآوري فیزیولوژي 6
آقاي دکتر فالحتیتولید مثل در قارچها7

خانم دکتر رودباري ژنوتایپ فیزیکی8

خانم دکتر فره یارواکاوي نوترکیبی9

خانم دکتر فره یارقارچهادرترکیبینوهايمکانیسم10

آقاي دکتر فالحتی دگر سانی در قارچها11
رودباريدکترخانمقارچهادرتمایز12
آقاي دکتر فالحتیجلسه)2(آشنایی با فیلوژنی و تکامل13
خانم دکتر فره یاریبیترکنويهاسمیمکانادامه 14
خانم دکتر رودباريقارچهاادامه تمایز در15

استادان گروهسمینار16
استادان گروهسمینار17


