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 داًؽکذُ

 ترهی قبلب ًگبرغ طرح درض

 

 (آزهبیؽگبّی  مػلَ پیَظتِ کبرؼٌبظی)رؼتِ  بیَلَشی ظلَلی ٍ هَلکَلی ػٌَاى درض :  

  ػلَم آزهبیؽگبّی پیَظتِ کبرؼٌبظیاٍل داًؽجَیبى ترم  هخبطببى:

 تئَریٍاحذ  2 تؼذادٍاحذ:

 درض تب یک ظبػت پط از اتوبم جلعبت ظبػت پبظخگَیی بِ ظَاالت فراگیر:

 98-99 اٍل ًیوعبل    18تب  16ٌبِ ظبػت یک ؼرٍز زهبى ارائِ درض:   )رٍز،ظبػت ٍ ًیوعبل تحصیلی( 

 دکتر ًبیب ػلی رضَاًی هذرض: 

 ًذارد  درض ٍ پیػ ًیبز:

 

 ٍ ؽٌبخت کبفی داًؾدَیبى اس عبختوبى ٍ ػولکزد علَل , اخشاء ٍ ارگبًل ّبی علَلی , عٌتش هَادآؽٌبیی  ّذف کلی درض :

 بىیب  نیهزاحل تٌظ,  )تزاًظ کزیپتَم(ّوبًٌذ عبسی ٍ بیبى صى ٍ ارتببعبت علَلی ٍ هکبًیغن ّبی هَلکَلی , عبختبر صًَم ,

عزعبى ,  یوبریببیَلَصِ ی ٍ اعبط هَلکَلی   ,صًْب  بىیب  نیدر تٌظ یکیصًت یاپ یّب غنیٍ هکبً َتیٍ پزٍکبر َتیَکبریصى در 

در  , آؽٌبیی بب رٍؽْبی پیؾزفتِ  هَلکَلی هٌْذعی صًتیک ٍ کبربزدّبی آى در پشؽکی , در عزعبى کیصًت یٍ اپ کیصًت

  تؾخیص بیوبریْب
 

 ّذاف کلی جلعبت : )جْت ّر جلعِ یک ّذف(ا

 ًقل ٍ اًتقبالت غؾبئی  ٍغؾبء علَل  , ٍ ارگبًل ّبی علَلی ءعبختوبى  ٍ ػولکزد علَل , اخشابب  آؽٌبیی  -1

  ٍ عیتَ اعکلتَى علَل اتصبالت علَلی ٍ بیي علَلیبزرعی ٍ آؽٌبیی بب  - -2

 اًَاع ارتببعبت علَلی ٍ عیگٌبلیٌگ علَلی   آؽٌبیی بب -3

  , تقغین علَلی ٍ چزخِ علَلی کزٍهَسٍم  ,عبختوبى کزٍهَسٍم یَکبریَتی ٍ پزٍ کبریَتی هؼزفی  -4

  ر اًغبىد اّویت پزٍصُ صًَم ٍ َمصً  DNA   ٍRNAآؽٌبیی بب عبختبر هَلکَلی  -5

  خْؼ نیتزه یّب غتنیخْؼ , ع دبدی, ػَاهل ا  یکیصًت یبب اًَاع خْؼ ّب یی: آؽٌب -6

  DNA عبسی ّوبًٌذ در کٌٌذُ ؽزکت آًشیوْبی, یَکبریَتْب ٍ پزٍکبریَتْب در DNA عبسی ّوبًٌذهکبًیغن  آؽٌبیی بب -7

 یغوْبیهکبً، RNA پیزایؼ , یَکبریَتْب ٍ َتْبپزٍکبری در RNA عٌتش هختلف هزاحلآؽٌبیی بب فزایٌذ رًٍَیغی  ٍ   -8

  َتْبیدر پزٍکبر یغیخبتوِ رًٍَ

 ٍ هکبًیغن ّبی اپی صًتیکی در تٌظین  بیبى صًْب  تٌظین  بیبى صى در یَکبریَت ٍ پزٍکبریَتهزاحل  آؽٌبیی بب  -9

 عزعبى در  ٍ اپی صًتیک صًتیک , بیوبری عزعبىبیَلَصی ٍ اعبط هَلکَلی   - 10

 ٌذعی صًتیک ٍ کلَى عبسی هْ -11

 آؽٌبیی بب  کبربزد ّبی هٌْذعی صًتیک در پشؽکی   -12
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 اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ:

 غؽبیًقل ٍ اًتقبالت  غؽبء ظلَل, ؼٌبیی بب ظبختوبى ظلَل , اجساء ٍ ارگبًل ّبی ظلَلیآ :اٍل ّذف کلی جلعِ

  :اٍلجلعِ اّذاف ٍیصُ 

 . علَلی ًظزیِ َمتؼزیف هفْ  -1

 یَکبریَت ٍ پزٍکبریَت علَلْبی هؾخصبت ٍ علَلْب کلی بٌذی آؽٌبیی بب تقغین -2 

 هیتَکٌذری ٍ  ّغتِ علَل (  ک،یکَلَم اًذٍپالعویبَسٍم، رتیشٍسٍم،ریلآؽٌبیی بب عبختبر ٍ ػولکزد ارگبًل ّبی علَلی)  -3

  عیبل ائیکهَس هذل ٍ عیتَپالعوی غؾبء هلکَلی آؽٌبیی بب عبختوبى -4

 ّب  هَلکَل اًتقبل ٍ ًقل هختلف ّبی غؾبء ٍ  تؾزیح رٍػ سیغتی ؽٌبخت اػوبل -5

 .غؾبء لیپیذّبی اًَاع هَلکَلی عبختوبى ٍ یًَی ّبی کبًبل غؾبء، ًبقل ّبی آؽٌبیی بب پزٍتئیي -6

 ٍ ظیتَ اظکلتَى ظلَل اتصبالت ظلَلی ٍ بیي ظلَلیبررظی ٍ آؼٌبیی بب  :دٍمّذف کلی خلغِ 

  :دٍم اّذاف ٍیصُ جلعِ

 ؽٌبخت اًَاع اتصبالت بیي علَلی ٍ  اًَاع هَلکَل ّبی پزٍتئیٌی دخیل در اتصبالت علَل بِ علَل  -1

 در ایي اتصبالت هَلکَل ّبی پزٍتئیٌی دخیلاًَاع   ,علَلی خبرج   ؽٌبخت اًَاع اتصبالت علَل ٍ هبتزیکظ -2

 علَلیعکلت ؽٌبخت اعکلت علَلی  ٍ اًَاع فیالهٌت ّبی ا -3

 تؾزیح هؾخصبت هیکزٍ فیالهٌت ّب ٍ فیالهٌت ّبی حذ ٍاعظ ٍ هیکزٍتَبَل ّب ٍ ًقؼ آًْب در علَل   -4

 اختالالت ٍ بیوبریْبی هزتبظ بب پزٍتئیي ّبی اتصبالت علَلی ٍ عیتَاعکلتَى علَل -5

   آؼٌبیی بب  اًَاع ارتببطبت ظلَلی ٍ ظیگٌبلیٌگ ظلَلی :ظَم ّذف کلی جلعِ

 :ظَم ٍیصُ جلعِ اّذاف

 تؾزیح اّویت عیگٌبلیٌگ علَلی -1 

 آؽٌبیی بب اًَاع عیگٌبلیٌگ علَلی  -2

 آؽٌبیی بب  اًَاع ارتببعبت علَلی ) الکتزیکی ٍ ؽیویبیی( -3

 آؽٌبیی بب اًَاع رعپتَرّبی  عغح ٍ داخل علَلی   -4

 اؽٌبیی بب هکبًیغن ػول َّرهًَْب  -5

 بًَیِ در عیگٌبلیٌگ علَلیآؽٌبیی بب اًَاع پیبهبز ّبی ث -6

تقعین ظلَلی ٍ  ,کرٍهَزٍم ,هؼرفی ظبختوبى کرٍهَزٍم یَکبریَتی ٍ پرٍ کبریَتی  :چْبرمّذف کلی جلعِ 

 ظلَل چرخِ

  :چْبرم اّذاف ٍیصُ جلعِ

 آؽٌبیی بب عبختبر کزٍهَسٍم در یَکبریَت ٍ پزٍکبریَت  -1

 در ّغتِ   DNAبٌذی آؽٌبیی بب عبختبر ًَکلئَسٍم , کزٍهبتیي , ٍ عبسهبً-2

  یَکبریَت ٍ پزٍکبریَتبزرعی هؾخصبت صًَم در  -3

  َسیٍ ه تَسیه نیدٍتقغ حیًٍتب یبب چگًَگ ییآؽٌب -4

 ٍ هقبیغِ دٍ ًَع تقغین َسیٍ ه تَسیه نیهزاحل هختلف تقغؽٌبخت  -5

 ٍ کٌتزل نیهَثز در تٌظ یفبکتَرّب بزرعی چزخِ علَلی  , هزاحل آى  ٍ -6

 ت تٌظین چزخِ علَلی ٍ ارتببط آى عزعبىتؾزیح اّوی -7

 ,  شًَم , اّویت پرٍشُ شًَم در اًعبى  DNA   ٍRNAآؼٌبیی بب ظبختبر هَلکَلی  :پٌجنّذف کلی جلعِ  

  :پٌجن اّذاف ٍیصُ جلعِ 

 بزرعی عبختوبى ؽیویبیی ٍ هَلکَلی اعیذ ّبی ًَکئیک ٍ اًَاع آى -1

  غیزّیغتًَی ٍ ّیغتًَی ّبی پزٍتئیي ًقؼ  تیي ,یَکزٍهب ٍ کزٍهبتیي ّتزٍ عبختوبى بزرعی -2

 آؽٌبیی بب تؼزیف ٍ عبختوبى صى ٍ صًَم  -3

 (VNTRs , microsatellites , صًَم غیزتکزاری,  یتکزار یْبیتَال )آؽٌبیی بب اًَاع هختلف ًَاحی صًَهی -4

   ٍ اّویت پزٍصُ صًَم در اًغبى ٍ عبیز هَخَداتاًغبى صًَم  آؽٌبی بب -5
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 اًَاع جْػ ّبی شًتیکی  , ػَاهل ایجبد جْػ , ظیعتن ّبی ترهین جْػ بب آؼٌبیی :ؼؽنکلی جلعِ ّذف 

  :ؼؽناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 صًَم  خْؼ دراًَاع بزرعی  ٍ صًتیکی خْؼ تؼزیف -1

  DNAخْؼ در  ٍ ایدبد کٌٌذُ  ػَاهل هَثز -2

 خْؼ  نیتزه یّب غتنیع آؽٌبیی بب  -3

 . DNA - نیزهٍ ضزٍرت ت تیّوابزرعی   -4

  DNA - نیهَثز در تزه یوْبیآًش ٍ  DNA نیتزه یرٍؽْببیبى هکبًیغن  -5

 mismatch repair - یػَارض ًبکبرآهذتؾزیح  -6

 . نیتزه غتنیاس ًقص در ع یًبؽ یّب یوبریب یبزختؾزیح  -7

 یَتْب ,آًسیوْبییَکبر ٍ پرٍکبریَتْب در  DNA ظبزی ّوبًٌذ آؼٌبیی بب  هکبًیعن  : :ّفتنّذف کلی جلعِ 

  DNA ظبزی ّوبًٌذ در کٌٌذُ ؼرکت

  :ّفتن اّذاف ٍیصُ جلعِ

 . َتْبیَکبریٍ  َتْبیدر پزٍکبر  DNA یّوبًٌذ عبس یرًٍذ کلبزرعی -1

 َتْبیَکبریٍ  َتْبیپزٍکبر DNA یؽزکت کٌٌذُ در ّوبًٌذ عبس یوْبیبب آًش آؽٌبیی -2

 یحفبظت وِیً یّوبًٌذ عبس فیتؼزبیبى  -3

 . یػَام هَثز بز ّوبًٌذ عبس بیبى -4

 آؽٌبیی بب ّوبًٌذ عبسی پیَعتِ ٍ ًبپیَعتِ  -5

  DNA نیلشٍم تزهتؾزیح  -6

یَکبریَتْب  ٍ پرٍکبریَتْب در RNA ظٌتس هختلف آؼٌبیی بب فرایٌذ رًٍَیعی  ٍ هراحل : ّؽتن ّذف کلی جلعِ

 َتْبیدر پرٍکبر یعیخبتوِ رًٍَ یعوْبیهکبً، RNA پیرایػ ,

  :ّؽتن صُ جلعِاّذاف ٍی

 .َتْبیَکبریٍ  َتْبیدر پزٍکبر RNAهزاحل هختلف عٌتش تؾزیح  -1

 اس آًْب  کیٍ ًقؼ ّز  یَتیَکبری یهزاسّب یپل RNAاًَاع بیبى  -2

 ٍ ارگبًل ّب. یَتیهزاس پزٍکبر یپل RNAعبختوبى ٍ ًقؼ بیبى  -3

 ّب. ٌتزٍىیا ٍ حذف RNA یدر دٍ اًتْب زاتیی، تغ RNA ٍ ٍیزایؼ  ؼیزایپ ؽٌبخت -4

  Alternative splicingٍ  نیبَسیر غَسٍم،یاعپالتؼزیف  -5

 َتْبیدر پزٍکبر یغیخبتوِ رًٍَ یغوْبیهکبًتؾزیح  -6

آؼٌبیی بب هراحل تٌظین  بیبى شى در یَکبریَت ٍ پرٍکبریَت ٍ هکبًیعن ّبی اپی شًتیکی  :ًْنّذف کلی جلعِ 

 در تٌظین  بیبى شًْب 

  :ًْن اّذاف ٍیصُ جلعِ

 .تْب َیَکبری تْب ٍَیصى در پزٍکبر بىیبب ًحَُ کٌتزل ب آؽٌبیی-1

 تزخوِ ٍ بؼذ اس تزخوِ. ،یغیدر عغَح رًٍَ نیتٌظبیبى  -2

 عغَح تٌظین بیبى صى در یَکبریَتْب-3

 ببسآرایی صًَهی  -4

 هکبًیغن ّبی اپی صًتیکی ٍ تٌظین بیبى صى -6

 صى بىیب نیدر تٌظ DNA   ٍmicroRNAs غَىیالیًقؼ هت -7

 بیوبری ظرطبى, شًتیک ٍ اپی شًتیک در ظرطبى ٍ اظبض هَلکَلی  بیَلَشی : دّنّذف کلی جلعِ  

  : دّن اّذاف ٍیصُ جلعِ
  یعلَل کلیٍ کٌتزل ع نیهَثز در تٌظ یفبکتَرّب,  یهزاحل چزخِ علَلآؽٌبیی  -1

 ٍ اًَاع عزعبى یعزعبً یهؾخصبت علَلْبتؾزیح  – 2
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 ٍ اپی صًتیک  عزعبى  اعبط هَلکَلی , صًتیک -3

 ٍ  غیز فؼبل ؽذى صًْبی عزکَبگز تَهَر فؼبل ؽذى پزٍتَاًکَصًْب  یغوْبیهکبً -4

 هؼزفی بیَهبرکزّب ٍ تَهَر هبرکزّبی رایح در تؾخیص عزعبى -5

 هٌْذظی شًتیک ٍ کلَى ظبزی : یبزدُ ام ّذف کلی جلعِ

 : یبزدُ ام اّذاف ٍیصُ جلعِ

 کزدى صى. هزاحل کلَىاّویت ٍ تؾزیح  – 1

 صى ٌگیکلًَهَرد اعتفبدُ در   یوْبیبب آًشآؽٌبیی  -2

 اًَاع ٍکتَرّب بزرعی   -3

 خْت کلَى کزدى صى  ذّبیپالعو ذیهف بتیخصَصتَضیح  -4

 اًغبى ٍ پغتبًذاراى  ٌگیکلًَ  -5

   کیتصً یدر هٌْذع هحذٍداالثز یوْبیکبربزد آًش ٍ  ْبیهحذٍداالثز در ببکتز یوْبیآًش فِیٍظتؾزیح  -6

7 –RFLP   اعتفبدُ در تؾخیص بیوبریْب سًتیکی ٍ 

 آؼٌبیی بب  کبربرد ّبی هٌْذظی شًتیک در پسؼکی : دٍازدُ ام ّذف کلی جلعِ

 : دٍازدُ ام اّذاف ٍیصُ جلعِ

  بیًَتزک DNAکبربزد بیبى  -1

  ییدارٍ بیًَتزک یّب يیپزٍتئ ِیتْتؾزیح رٍؽْبی  -2

 هٌبعب  یدارٍّب ِیٍ تْ یپشؽک قبتیتحق یبزا کیتزاًغضً تَاًبیح ذیکبربزد تَل آؽٌبیی بب-3

  DNA یٍاکغي ّب ذیتَل آؽٌبیی بب -4

  کیتزاًغضً یهحصَالت ٍ غذا ذیتَل آؽٌبیی بب -5

  یهؾکالت صى درهبًٍ  یهزاحل صى درهبًتؾزیح  -6

  کیصًت یدر هٌْذع یخغزات ٍ هغبئل اخالقؽٌبخت  -7

 :در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ
 پزٍکبریَت علَلْبی هؾخصبت ٍ علَلْب کلی بٌذی تقغین , علَلی ًظزیِ هفَْم داًؾدَ ببیذ بتَاًذ اٍل در پبیبى خلغِ  -1

 ,  هیتَکٌذری ٍ  ّغتِ علَل ( ک،یکَلَم اًذٍپالعویبَسٍم، رتیشٍسٍم،ریلعبختبر ٍ ػولکزد ارگبًل ّبی علَلی)  , یَکبریَت ٍ

 هَلکَل اًتقبل ٍ ًقل هختلف ّبی غؾبء ٍرٍػ سیغتی اػوبل , عیبل هَسائیک لهذ ٍ عیتَپالعوی غؾبء هلکَلی عبختوبى

 تَضیح دّذ. یی راغؾب لیپیذّبی اًَاع هَلکَلی عبختوبى ٍ یًَی ّبی کبًبل غؾبء، ًبقل ّبی پزٍتئیي , ّب 

ل در اتصبالت علَل بِ دٍم  داًؾدَ ببیذ اًَاع اتصبالت بیي علَلی ,  اًَاع هَلکَل ّبی پزٍتئیٌی دخیدر پبیبى خلغِ  -2

در ایي اتصبالت , اعکلت علَلی  ٍ اًَاع  هَلکَل ّبی پزٍتئیٌی دخیلٍ  علَلیخبرج   علَل , اًَاع اتصبالت علَل ٍ هبتزیکظ

 هؾخصبت هیکزٍ فیالهٌت ّب ٍ فیالهٌت ّبی حذ ٍاعظ ٍ هیکزٍتَبَل ّب ٍ ًقؼ آًْب در علَل  , علَلیفیالهٌت ّبی اعکلت 

 .را تؾزیح ًوبیذ. بیوبریْبی هزتبظ بب پزٍتئیي ّبی اتصبالت علَلی ٍ عیتَاعکلتَى علَلٍ  اختالالت ٍ 

ببیذ اّویت عیگٌبلیٌگ علَلی,اًَاع عیگٌبلیٌگ علَلی , اًَاع ارتببعبت علَلی ) الکتزیکی ٍ  داًؾدَ عَم در پبیبى خلغِ  -3

 هًَْب ٍ اًَاع پیبهبز ّبی ثبًَیِ در عیگٌبلیٌگ علَلیؽیویبیی( ,اًَاع رعپتَرّبی  عغح ٍ داخل علَلی  ,هکبًیغن ػول َّر

   بیبى کٌذ. را

داًؾدَ ببیذ بب عبختبر کزٍهَسٍم در یَکبریَت ٍ پزٍکبریَت , عبختبر ًَکلئَسٍم , کزٍهبتیي , چْبرم در پبیبى خلغِ  -4

هزاحل ,  َسیٍ ه تَسیه نیقغدٍت حیًٍتب یچگًَگ , یَکبریَت ٍ پزٍکبریَتدر ّغتِ ,هؾخصبت صًَم در   DNAعبسهبًبٌذی 

ٍ اّویت تٌظین چزخِ  ٍ کٌتزل نیهَثز در تٌظ یفبکتَرّب , چزخِ علَلی  , هزاحل آى  ٍ َسیٍ ه تَسیه نیهختلف تقغ

 .آًْب را تؾزیح ًوبیذٍ  آؽٌب  ؽذُ  آى عزعبىعلَلی ٍ ارتببط 

 ٍ کزٍهبتیي ّتزٍ عبختوبى عیذ ّبی ًَکئیک ٍعبختوبى ؽیویبیی ٍ هَلکَلی اداًؾدَ ببیذ بتَاًذ  پٌدندر پبیبى خلغِ  -5

 یْبیتَالاًَاع هختلف ًَاحی صًَهی ) ,عبختوبى صى ٍ صًَم  ,غیزّیغتًَی  ٍ ّیغتًَی ّبی پزٍتئیي ًقؼ  یَکزٍهبتیي ,

صًَم اًغبى ٍ اّویت پزٍصُ صًَم  تَضیح دّذ . ّوچٌیي را  (VNTRs , microsatellites , صًَم ی , غیزتکزاریتکزار

 آًْب را تؾزیح ًوبیذ.  ًغبى ٍ عبیز هَخَدات در ا
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 ٍ ایدبد کٌٌذُ  ػَاهل هَثز ,صًَم  خْؼ درًَاع ا  صًتیکی ٍ خْؼ داًؾدَ ببیذ بتَاًذ  هفبّین ؽؾندر پبیبى خلغِ  -6

 نیتزه یرٍؽْبهکبًیغن  ,  DNA - نیٍ ضزٍرت تزه تیّو, اخْؼ  نیتزه یّب غتنیع را بیبى ًوبیذ ٍ  DNAخْؼ در 

DNA  ٍ نیهَثز در تزه یوْبیآًش – DNA   یػَارض ًبکبرآهذٍ ّوچٌیي - mismatch repair  ٍیّب یوبریب یبزخ 

 دّذ.تَضیح را   نیتزه غتنیاس ًقص در ع یًبؽ

 یوْبیآًش ,  َتْبیَکبریٍ  َتْبیدر پزٍکبر  DNA یّوبًٌذ عبس یکلداًؾدَ ببیذ بتَاًذ  هفبّین  ّفتندر پبیبى خلغِ  -7

 . یهَثز بز ّوبًٌذ عبس لػَاه , یحفبظت وِیً یّوبًٌذ عبس,  َتْبیَکبریٍ  َتْبیپزٍکبر DNA یدر ّوبًٌذ عبس ؽزکت کٌٌذُ

 . ؾزیح ًوبیذترا  DNA نیلشٍم تزهٍ ّوبًٌذ عبسی پیَعتِ ٍ ًبپیَعتِ  ,

 یپل RNAاًَاع  , بَتْیَکبریٍ  َتْبیدر پزٍکبر RNAهزاحل هختلف عٌتش داًؾدَ  ببیذ بتَاًذ  ّؾتندر پبیبى خلغِ  -8

 ٍ ٍیزایؼ  ؼیزایپ , ٍ ارگبًل ّب یَتیهزاس پزٍکبر یپل RNAعبختوبى ٍ ًقؼ , اس آًْب  کیٍ ًقؼ ّز  یَتیَکبری یهزاسّب

RNA یدر دٍ اًتْب زاتیی، تغ RNA نیبَسیر غَسٍم،یاعپال , ّب ٌتزٍىیٍ حذف ا  ٍAlternative splicing   ٍ

 ؽزح دّذ. را تؼزیف ٍ  َتْبیبردر پزٍک یغیخبتوِ رًٍَ یغوْبیهکبً
در عغَح  نیتٌظ , تْب َیَکبری تْب ٍَیصى در پزٍکبر بىیًحَُ کٌتزل بٍ  داًؾدَ  ببیذ بتَاًذ  هفبّین ًْندر پبیبى خلغِ  -9

هکبًیغن ّبی اپی صًتیکی ٍ ٍ ببسآرایی صًَهی ,   عغَح تٌظین بیبى صى در یَکبریَتْب,  تزخوِ ٍ بؼذ اس تزخوِ ،یغیرًٍَ

 ًوبییذ. تؾزیح  را   ظین بیبى صىتٌ

 ,  یعلَل کلیٍ کٌتزل ع نیهَثز در تٌظ یفبکتَرّبی , هزاحل چزخِ علَل  ّن داًؾدَ  ببیذ بتَاًذدر پبیبى خلغِ د -10

فؼبل  یغوْبیهکبً , عزعبى  در صًتیک ٍ اپی صًتیک دخبلت  اعبط هَلکَلی , ,  ی ٍ اًَاع عزعبىعزعبً یهؾخصبت علَلْب

 بیَهبرکزّب ٍ تَهَر هبرکزّبی رایح در تؾخیص عزعبى  ٍ  ٍ  غیز فؼبل ؽذى صًْبی عزکَبگز تَهَر اًکَصًْب ؽذى پزٍتَ

 تَضیح دّذ.   

 ٌگیکلًَهَرد اعتفبدُ در   یوْبیآًش ,  هزاحل کلَى کزدى صىاّویت ٍ  داًؾدَ  ببیذ بتَاًذ  یبسدُ امدر پبیبى خلغِ  :-11

 یوْبیآًش فِیٍظ ,اًغبى ٍ پغتبًذاراى  ٌگیکلًَ , خْت کلَى کزدى صى  ذّبیپالعو ذیهف بتیخصَص, اًَاع ٍکتَرّب  , صى

در را  آى اس ٍ اعتفبدُ    RFLPٍ  رٍػ  کیصًت یدر هٌْذع هحذٍداالثز یوْبیکبربزد آًش ٍ  ْبیهحذٍداالثز در ببکتز

 .تَضیح دّذ را  ًتیکیصتؾخیص بیوبریْب 

 بیًَتزک یّب يیپزٍتئ ِیتْرٍؽْبی ,  بیًَتزک DNA ّبی کبربزد بتَاًذ ببیذ داًؾدَ  در پبیبى خلغِ دٍاسدُ ام  -12

 یپشؽک قبتیتحق یبزا کیتزاًغضً َاًبتیح ذیکبربزد تَل  , غیزُ ٍ ّوَفیلی فبکتَرّبی رؽذ، اًغَلیي،َّرهَىهبًٌذ  یی دارٍ

ٍ  یهزاحل صى درهبًٍ  کیتزاًغضً یهحصَالت ٍ غذا ذیتَل ,  DNA یٍاکغي ّب ذیتَل ,چگًَگی هٌبعب  یدارٍّب ِیٍ تْ

  را بیبى ًوبیذ. کیصًت یدر هٌْذع یخغزات ٍ هغبئل اخالق را تَضیح دّذ ٍ  یهؾکالت صى درهبً

 

  هٌببغ:

 .1380 عبل صبلحی رعَل دکتز هَلکَلی ٍ علَلی بیَلَصی اس هببحثی -1
2- Molecullar cell Biology Lodish latest ed  
3-Lewin's GENES XI 2011.  
4-Molecular Biology of the Cell, (Alberts latest ed.) 
5-Gene Coloning & DNA Analysis T.A.Brown Sixth Edition 
6- An Introduction to Genetic Engineering Desmond S. T. Nicholl Third Edition 

 گرٍّی بحث ٍپبظخ، ظخٌراًی،پرظػ رٍغ تذریط:
 

 Power Pointشکتَر ٍ ًرم افسار ٍیذئَ پرٍ ٍظبیل آهَزؼی :
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 ظٌجػ ٍ ارزؼیببی 

ظْن از ًورُ کل)بر حعب  رٍغ       آزهَى

 درصذ(

 ظبػت تبریخ 

 16:30 3/9/98 5 عَال تؾزیحی کَئیس

آزهَى هیبى 

 ترم 

- - - - 

آزهَى پبیبى 

 ترم

هتؼبقبب هؾخص  هتؼبقبب هؾخص هیؾَد 90 آسهَى تغتی

 هیؾَد

حضَر فؼبل در 

 کالض

 بِ صَرت هغتوز بِ صَرت هغتوز 5 پزعؼ ؽفبّی

 

  هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ:

در صَرت تؼذاد غیبت بیؼ اس حذ هدبس درط آًْب حذف  داًؾدَیبى ببیغتی حضَر بِ هَقغ ٍ هٌظن در کالط داؽتِ ببؽٌذ.

 بهل بِ هغبلب ارائِ ؽذُ حبکن ببؽذ.خَاّذ ؽذ. در سهبى حضَر در کالط ببیغتی خَ ّوزاُ بب احتزام هتقببل ٍ تَخِ ک

 در توبم خلغبت کالط، ببیغتی قبال هغلب خلغِ بؼذ را هغبلؼِ کٌٌذ ٍ در ارسیببی کالعی ؽزکت فؼبل ًوبیٌذ.

 

 

 

 

 

   دکتز ًبیب ػلی رضَاًی ًبم ٍ اهضبی هذرض:  

 پزٍفغَر سّزُ رحیوی ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ:
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 هبریب ؼیرٍاًیکتر د داًؽکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل 

 

 :تبریخ ارظبل                                     1/7/98تبریخ تحَیل:   
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 (ػلَم آزهبیؽگبّیکبرؼٌبظی پیَظتِ  )رؼتِ بیَلَشی ظلَلی ٍ هَلکَلی جذٍل زهبًبٌذی درض

 بؼذازظْر 18تب  16 ّب ؼٌبِیک  رٍز ٍ ظبػت جلعِ :                                    

 

 هذرض هَضَع ّر جلعِ              (ؽٌبِ ّبیک) تبریخ جلعِ

بب عبختوبى  ٍ ػولکزد علَل , اخشاء ٍ ارگبًل  آؽٌبیی  - 7/7/98 1

 ّبی علَلی , غؾبء علَل ٍ ًقل ٍ اًتقبالت غؾبئی
   ًبیب ػلی رضَاًیدکتز 

2 14/7/98 
 

ٍ عیتَ  اتصبالت علَلی ٍ بیي علَلیبزرعی ٍ آؽٌبیی بب 

 ى علَلاعکلتَ
   ًبیب ػلی رضَاًیدکتز 

3 21/7/98 
 

   ًبیب ػلی رضَاًیدکتز  آؽٌبیی بب  اًَاع ارتببعبت علَلی ٍ عیگٌبلیٌگ علَلی  

4 28/7/98 
 

 ,عبختوبى کزٍهَسٍم یَکبریَتی ٍ پزٍ کبریَتی هؼزفی 

  , تقغین علَلی ٍ چزخِ علَلی کزٍهَسٍم 
   ًبیب ػلی رضَاًیدکتز 

5 12/8/98 
 

صًَم ٍ   DNA   ٍRNAی بب عبختبر هَلکَلی آؽٌبی

 اّویت پزٍصُ صًَم در اًغبى
   ًبیب ػلی رضَاًیدکتز 

6 19/8/98 
 

خْؼ ,  دبدی, ػَاهل ا  یکیصًت یبب اًَاع خْؼ ّب ییآؽٌب

 خْؼ نیتزه یّب غتنیع
   ًبیب ػلی رضَاًیدکتز 

7 26/8/98 
 

 بپزٍکبریَتْ در DNA عبسی ّوبًٌذآؽٌبیی بب  هکبًیغن -

 عبسی ّوبًٌذ در کٌٌذُ ؽزکت آًشیوْبی, یَکبریَتْب ٍ

DNA  
 

   ًبیب ػلی رضَاًیدکتز 

8 3/9/98 
 

 RNA عٌتش هختلف هزاحلآؽٌبیی بب فزایٌذ رًٍَیغی  ٍ 

 یغوْبیهکبً، RNA پیزایؼ , یَکبریَتْب ٍ پزٍکبریَتْب در

 َتْبیدر پزٍکبر یغیخبتوِ رًٍَ

   ًبیب ػلی رضَاًیدکتز 

9 10/9/98 
 

تٌظین  بیبى صى در یَکبریَت ٍ هزاحل  آؽٌبیی بب

ٍ هکبًیغن ّبی اپی صًتیکی در تٌظین  بیبى  پزٍکبریَت

 صًْب

   ًبیب ػلی رضَاًیدکتز 

بیَلَصی ٍ اعبط هَلکَلی بیوبری عزعبى,  صًتیک ٍ اپی  17/9/98 10

 صًتیک در عزعبى
   ًبیب ػلی رضَاًیدکتز 

   ًبیب ػلی رضَاًیدکتز  عبسیهٌْذعی صًتیک ٍ کلَى  23/9/98 11

   ًبیب ػلی رضَاًیدکتز  آؽٌبیی بب  کبربزد ّبی هٌْذعی صًتیک در پشؽکی 1/10/98 12

 


