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 ثؼوِ تعبلی

 

 

 داًـگبُ علَم پضؿکی کشهبًـبُ

 داًـکذُ پیشاپضؿکی

 

 (1398-99 ايل ویمسال )قالب وگارش طرح درض

    

: َذف كلي

َا يراثت، بیماريُای شوتیكي ضايع در ايران ي راَُای پیطگیری از ايه بیماری یآضىايي داوطجً با الگً 

 

:  ضرح درض

شوي اوسان، سیتًشوتیك ي اساض مًلكًلي ي  ٌَا، وقصَا ي كريمًزيمفراگیری ساختمان ي عملكرد شن

بیًضیمیايي بیماريُای شوتیكي جىسي ي غیر جىسي 

  :مخاطبان شوتیك پسضكي: عىًان درض 
 كارضىاسي علًم آزمايطگاَي 5ترم داوطجًيان 

 آزاد :فراگیرساعت پاسخگًيي بٍ سًاالت                            ٍاحذ تئَسی 1 :تعذادٍاحذ

 دكتر وازویه جلیلیان :مذرض 10-12ؿٌجِ ّب ػِ :   صهبى اسائِ دسع

 صیؼت ؿٌبػی ػلَلی ٍ هَلکَلی :دسع پیؾ ًیبص

 

 30/10/1398 :تاريخ امتحان
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 :اَذاف كلي جلسات

 آؿٌبیی ثب تبسیخچِ علن طًتیک، اػبع کشٍهَصٍهی ٍساثت، طًتیک هٌذلی، تعبسیف ٍ اكطالحبت-1جلؼِ 

 ٍاسیبػیَى طًتیکی، چٌذؿکلی ٍ جْؾ-ّبػبختوبى ٍ عولکشد طىآؿٌبیی ثب  -2جلؼِ 

 ّب الگَّبی ٍساثت تک طًی، اػبع هَلکَلی ٍ ثیَؿیویبیی ثیوبسی آؿٌبیی ثب-4ٍ  3جلؼِ 

ّبی ّبی جٌؼی ٍ ًبٌّجبسیّب، ػیتَطًتیک ثبلیٌی، کشٍهَصٍمآؿٌبیی ثب ػبختوبى کشٍهَصٍم -6ٍ  5جلؼِ 

 کشٍهَصٍم ّبی اتَصٍهی ٍ جٌؼی هشتجط ثب تغییشات

 کلیبت ًقـِ ثشداسی طًی دس اًؼبىآؿٌبیی ثب  -7جلؼِ 

 ّبی طًتیکیغشثبلگشی پیؾ اص تَلذ، تـخیق پیؾ اص صایوبى ٍ دسهبى ثیوبسی-8جلؼِ 
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 :اّذاف ٍیظُ سفتبسی ثِ تفکیک اّذاف کلی ّش جلؼِ

 جلسٍ ايل

 : َذف كلي

 اػبع کشٍهَصٍهی ٍساثت، طًتیک هٌذلی، تعبسیف ٍ اكطالحبت آؿٌبیی ثب تبسیخچِ علن طًتیک،

 :اَذاف ييصٌ

 : دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ

 ػیش تکبهلی داًؾ طًتیک سا ثذاًذ 

 هطبلعبت هٌذل ٍ هفَْم طًتیک هٌذلی سا عٌَاى کٌذ 

 قَاًیي هٌذل سا ثذاًذ 

 تَاًبیی حل هؼبئل هشتجط ثب قَاًیي هٌذل سا داؿتِ ثبؿذ 

 ِ  .تعبسیف پبیِ ای داًؾ طًتیک ، کِ هجٌبی کبس جلؼبت ثعذی خَاٌّذ ثَد، تؼلط یبثذ ث

  :جلسٍ ديم

 : َذف كلي

 ٍاسیبػیَى طًتیکی، چٌذؿکلی ٍ جْؾ-ّبآؿٌبیی ثب ػبختوبى ٍ عولکشد طى

 : اَذاف ييصٌ

 دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ : 

 ّب دس طًَم اًؼبى آؿٌب گشددثب تَصیع طى 
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  5 ایٌتشٍى،ّبی هختلف یک طى ؿبهل پشٍهَتش، اگضٍى،ثخؾ’UTR  ٍ3’UTR سا ؿشح دّذ 

 ّب سا ثِ لحبظ عولکشدی تَضیح دّذاًَاع هختلف طى 

 هفَْم جْؾ سا تَضیح دّذ 

 عَاهل جْؾ صا سا ثـٌبػذ 

 تفبٍت جْؾ ٍ چٌذؿکلی سا ثیبى کٌذ 

 اًَاع چٌذؿکلی ّبی طًَم اًؼبى سا عٌَاى کٌذ 

 

 :جلسٍ سًم ي چُارم

 :َذف كلي

 ّبآؿٌبیی ثب الگَّبی ٍساثت تک طًی، اػبع هَلکَلی ٍ ثیَؿیویبیی ثیوبسی 

 :اَذاف ييصٌ

 :دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ

 اًَاع ؿیَُ ّبی تَاسث سا ًبم ثجشد 

 عالئن هَسد اػتفبدُ دس ؿجشُ ًبهِ سا ثلذ ثبؿذ 

 سػن ٍ تفؼیش ؿجشُ ًبهِ سا ثیبهَصد 

  سا سػن کٌذیک ؿجشُ ًبهِ فشضی 

 ؿیَُ تَاسث اتَصٍهی غبلت سا ثذاًذ 

 ُّبیی ثب ؿیَُ تَاسث اتَصٍهی غبلت سا تـخیق دّذًبهِؿجش 

 سا ثذاًذآى طى دسگیش ٍ ّبی طًتیکی ثب ؿیَُ تَاسث غبلت اتَصٍهی هْوتشیي ثیوبسی 

 ؿیَُ تَاسث اتَصٍهی هغلَة سا ثذاًذ 

 ُتـخیق دّذّبیی ثب ؿیَُ تَاسث اتَصٍهی هغلَة سا ًبهِؿجش 
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 ّبی طًتیکی ثب ؿیَُ تَاسث هغلَة اتَصٍهی طى دسگیش سا ثذاًذهْوتشیي ثیوبسی 

 تَاًبیی تعییي سیؼک دس ؿجشُ ًبهِ ّبیی ثب ؿیَُ ّبی تَاسث رکش ؿذُ سا کؼت کٌذ 

  ِؿیَُ تَاسث ٍاثؼتِ ثX غبلت سا ثذاًذ 

 ُّبیی ثب ؿیَُ تَاسث ٍاثؼتِ ثِ ًبهِؿجشX غبلت سا تـخیق دّذ 

 ّبی طًتیکی ثب ؿیَُ تَاسث ٍاثؼتِ ثِ سیي ثیوبسیهْوتX غبلت ٍ طى دسگیش سا ثذاًذ 

  ِؿیَُ تَاسث ٍاثؼتِ ثX هغلَة سا ثذاًذ 

 ُّبیی ثب ؿیَُ تَاسث ٍاثؼتِ ثِ ًبهِؿجشX هغلَة سا تـخیق دّذ 

 ّبی طًتیکی ثب ؿیَُ تَاسث ٍاثؼتِ ثِ هْوتشیي ثیوبسیX ًذهغلَة ٍ طى دسگیش دس ثیوبسی سا ثذا 

 تَاًبیی تعییي سیؼک دس ؿجشُ ًبهِ ّبیی ثب ؿیَُ ّبی تَاسث رکش ؿذُ سا کؼت کٌذ 

 هفَْم تَاسث َّالًذسیک ٍ ؿجشُ ًبهِ ّبی هشتجط سا دسک کٌذ 

 6ي  5جلسٍ 

 :اَذاف كلي

ّبی هشتجط ثب تغییشات ّبی جٌؼی ٍ ًبٌّجبسیّب، ػیتَطًتیک ثبلیٌی، کشٍهَصٍمآؿٌبیی ثب ػبختوبى کشٍهَصٍم 

 کشٍهَصٍم ّبی اتَصٍهی ٍ جٌؼی

 :اَذاف ييصٌ

 دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ 

 تَضیح دّذّبی هختلف کشٍهَصٍم سا ّب ٍ قؼوتسیخت ؿٌبػی کشٍهَصٍم 

 عٌَاى کٌذّبی اًؼبًی سا ًبم گزاسی ٍ تقؼین ثٌذی کشٍهَصٍم 

 ثیبى کٌذّبی هختلف تجضیِ ٍ تحلیل کشٍهَصٍهی سا سٍؽ 

 ّبی ػبختبسی ٍ تعذادی سا دسک کٌذاٌّجبسیتوبیض ثیي ى 
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 ّبی ػبختبسی ؿبهلهفَْم ّش یک اص ًبٌّجبسی: 

o ّب، دسٍى پیَػتگی، ٍاسًٍگی ٍ کشٍهَصٍم حلقَی ٍ هضبعف ؿذگی/ّب، حزفجبثجبیی

 تَضیح دّذ ایضٍکشٍهَصٍم سا

 ّبی عذدی کشٍهَصٍهی سا ًبم ثجشداًَاع هختلف ًبٌّجبسی 

  پلَییذی سا ثشؿوبسدتعشیف ٍ علل ایجبد پلی 

 آًیَپلَییذی سا تعشیف کٌذ 

 علل ایجبد آًیَپلَییذی سا ثیبى کٌذ 

 تشیي علل ایجبد آى تَضیح دس خلَف ػٌذم داٍى، ػجت ؿٌبػی، عالئن ثبلیٌی،  کبسیَتبیپ ٍ هْن

 دّذ

 تشیي علل ایجبد آى تَضیح دس خلَف ػٌذم ادٍاسدص، ػجت ؿٌبػی، عالئن ثبلیٌی،  کبسیَتبیپ ٍ هْن

 ّذد

 تشیي علل ایجبد آى تَضیح دّذدس خلَف ػٌذم پبتَ، ػجت ؿٌبػی، عالئن ثبلیٌی،  کبسیَتبیپ ٍ هْن 

 ّبی جٌؼی سا عٌَاى کٌذهْن تشیي اختالالت تعذادی کشٍهَصٍم 

 تشیي علل ایجبد آى دس خلَف ػٌذم کالیي فلتش، ػجت ؿٌبػی، عالئن ثبلیٌی،  کبسیَتبیپ ٍ هْن

 تَضیح دّذ

  تشیي علل ایجبد آى تَضیح دّذتشًش، ػجت ؿٌبػی، عالئن ثبلیٌی،  کبسیَتبیپ ٍ هْندس خلَف ػٌذم 

 کبیوشا ٍ هَصاییؼن سا اص یکذیگش توبیض دّذ 
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 7جلسٍ 

 ّب آؿٌبیی ثب ّوَگلَثیٌَپبتی :اَذاف كلي

 :اَذاف ييصٌ

 دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ

 ػبختبس ّوَگلَثیي سا تـشیح کٌذ 

  صًجیشُ گلَثیٌی سا ثیبى کٌذػبختبس 

 ػبختبس طى گلَثیي سا تَكیف کٌذ 

 ّبی اًؼبًی سا ثیبى کٌذاًَاع هختلف ّوَگلَثیي 

 اػبع ثیوبسی تبالػوی آلفب سا ؿشح دّذ 

 اػبع ثیوبسی تبالػوی ثتب سا ؿشح دّذ 

 اػبع ثیوبسی کن خًَی داػی ؿکل سا ؿشح دّذ 

  

 8جلسٍ 

 : اَذاف كلي

 ّبی طًتیکیتـخیق پیؾ اص صایوبى ٍ دسهبى ثیوبسیغشثبلگشی پیؾ اص تَلذ، 

 :اَذاف ييصٌ

 دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ 

 ّبی طًتیکی سا عٌَاى کٌذػطَح هختلف غشثبلگشی دس ثیوبسی 

 هْن تشیي هعیبسّبی یک ثشًبهِ غشثبلگشی سا عٌَاى کٌذ 

 ٍُّبی هخبطت غشثبلگشی سا عٌَاى کٌذگش 
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  ِغشثبلگشی سا ثِ خَثی ثذاًذهعیبسّبی یک ثشًبه 

 هضایب ٍ هعبیت یک ثشًبهِ غشثبلگشی سا ثشؿوبسد 

 اّویت غشثبلگشی پیؾ اص تَلذ سا رکش کٌذ 

 غشثبلگشی ػِ هبِّ اٍل پیؾ اص ثبسداسی سا تـشیح کٌذ 

 ثتَاًذ ًتبیج غشثبلگشی ػِ هبِّ اٍل سا تفؼیش کٌذ 

 غشثبلگشی ػِ هبِّ دٍم پیؾ اص ثبسداسی سا تـشیح کٌذ 

 َاًذ ًتبیج غشثبلگشی ػِ هبِّ دٍم پیؾ اص ثبسداسی سا تفؼیش کٌذثت 

 ّبی تـخیق پیؾ اص تَلذ سا عٌَاى کٌذاًَاع سٍؽ 

 هضایب ٍ هعبیت ّش یک اص سٍؽ ّبی تـخیق پیؾ اص تَلذ سا ثیبى کٌذ 

 ّبی طًتیکی سا تَضیح دّذسٍؽ ّبی هختلف دسهبى ثیوبسی 

 ّبی طًتیکی سا تَضیح دّذ جذیذتشیي دػتبٍسدّب دس صهیٌِ دسهبى ثیوبسی 

 :هٌبثع

 ٍیشایؾ ّفتن-طًتیک دس پضؿکی تبهپؼَى

 طًتیک پضؿکی ایوشی، ٍیشایؾ چْبسدّن
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 :سٍؽ تذسیغ

 ػخٌشاًی، پشػؾ ٍ پبػخ کالػی

 :ٍػبیل آهَصؿی

 اػالیذّبی آهَصؿی، ٍیذیَ پشٍطکتَس، ٍایت ثشد

 :ػٌجؾ ٍ اسؿیبثی

تبسیخ ػْن اص ًوشُ کل سٍؽ       آصهَى 

چٌذ گضیٌِ ای ٍ  کَییض هیبًی

 تـشیحی

 کالع هـخق خَاّذ ؿذ یي جلؼِدس اٍل 2

حضَس فعبل دس 

کالع، ؿشکت 

-هؤثش دس فعبلیت

 ّبی کالػی

اسصیبثی دس ّش 

 جلؼِ

 ثِ طَس هؼتوش دس طَل ًیوؼبل تحلیلی 1

پشػؾ ٍ پبػخ 

 کالػی

 ثِ طَس هؼتوش دس طَل ًیوؼبل تحلیلی 1 اثتذای ّش جلؼِ

  16 چٌذ گضیٌِ ایتشم  آصهَى پبیبى
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 :جذٍل صهبى ثٌذی دسع

 1398-99اٍل  ًیوؼبل پیشاپضؿکی، داًـکذُ پضؿکی، طًتیک: دسع ًبم

 10-12 ّب ؿٌجِػِ :  تذسیغ ػبعبت        1:ٍاحذ تعذاد

 جلیلیبى ًبصًیي دکتش: دسع هؼئَل

 موضوع استاد تاریخ جلسه

23/06/1398سه شنبه  1 جلیلیاندكتر   علن طًتیک، اػبع کشٍهَصٍهی ٍساثت، طًتیک هٌذلی، تعبسیف ٍ تبسیخچِ  

 اكطالحبت

2/07/1398سه شنبه  2  ٍاسیبػیَى طًتیکی، چٌذؿکلی ٍ جْؾ-ّبػبختوبى ٍ عولکشد طى دكتر جلیلیان 

09/07/1398سه شنبه 3 جلیلیاندكتر    ّبالگَّبی ٍساثت تک طًی، اػبع هَلکَلی ٍ ثیَؿیویبیی ثیوبسی 

16/07/1398سه شنبه  4 جلیلیاندكتر    ّبالگَّبی ٍساثت تک طًی، اػبع هَلکَلی ٍ ثیَؿیویبیی ثیوبسی 

23/07/1398سه شنبه  5 جلیلیاندكتر   ّبی ّبی جٌؼی ٍ ًبٌّجبسیّب، ػیتَطًتیک ثبلیٌی، کشٍهَصٍمػبختوبى کشٍهَصٍم 

 هشتجط ثب تغییشات کشٍهَصٍم ّبی اتَصٍهی ٍ جٌؼی

30/07/1398سه شنبه  6 جلیلیاندكتر   ّبی ّبی جٌؼی ٍ ًبٌّجبسیّب، ػیتَطًتیک ثبلیٌی، کشٍهَصٍمػبختوبى کشٍهَصٍم 

 هشتجط ثب تغییشات کشٍهَصٍم ّبی اتَصٍهی ٍ جٌؼی

07/08/1398سه شنبه   جلیلیاندكتر    تعطیل سػوی 

14/08/1398سه شنبه  7 جلیلیاندكتر    ّوَگلَثیٌَپبتی ّب 

 

21/08/1398سه شنبه  8 جلیلیاندكتر    ّبی طًتیکیغشثبلگشی پیؾ اص تَلذ، تـخیق پیؾ اص صایوبى ٍ دسهبى ثیوبسی 

 


