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 کالس درس در يک ّفتِ( سبعت از 2)برای يک جلسِ از درس، برای هثبل 

 

 کارضٌاسی ارضذ تحصیلي: یٍ رضتِ هقطع    بیَتکٌَلَشی پسضکيگرٍُ آهَزضي:      پیراپسضکي  داًطکدُ:

 سلَلي هَلکَلي جٌرالیص ًیبز: پ  تئَریًَع ٍاحد:   2تعداد ٍاحد:   سلَلي هَلکَلي پیطرفتِ ًبم درس:

 هکبى برگساری:                              :سبعت                            :کالس: رٍز برگساریبى زه

 دکتر ًکَئیبى،دکتر حسیٌي،دکتر طريقي هدرسیي )بِ ترتیب حرٍف الفبب(:          دکتر ًکَئیبى هسئَل درس: 8 تعداد داًطجَيبى:

جَیاى با رٍضْای برتر ضٌاخت رفتار هَلکَلی ٍ سلَلی آضٌا ضذُ ٍ بصَرت در ایي درس داًط)لطفبً ضرح دّید( :رسضرح د

 تخصصی ًحَُ تغییر بیاى شى در ضرایط هختلف سلَلی ٍ هحیطی را بررسی ٍ هقایسِ هی ًوایٌذ. 

 

ى ٍ آضٌایی داًطجَیاى با هباحث پیطررفتِ ٍ ًرَیي سرلَلی هَلکرَلی ٍ بیراى ش     (است  ّوبى ّدف بیٌببیٌي طرح دٍرُ) :يّدف کل

 بررسی ارتباط سلَلی ٍ هَلکَلی بصَرت تخصصی 

 

 اّداف رفتبری جلسِ اٍل:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

 ضٌاختی(ّذف )  .ی هختلف از ًظر بیاى شًتیکی تفکیک قائل ضَداسلَلْ بیي -

 ضٌاختی(ّذف . )را ضرح دّذ تٌظین بیاى شى را تحت تاثیر ػَاهل هختلف بیرًٍی ٍ درًٍی -

 ضٌاختی(ّذف . )بیاى کٌذط بیواریْا ٍ ًحَُ بیاى شًْا را رب -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِىزهبجدٍل 

 1جلسِ
 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

هفاّین تٌظین بیاى شى در سلَلْای  دقیقِ  021

 هختلف 

هقذهررِثهلام هقایسررِ  

 بیاًْای هختلف 

پرراٍر پَیٌررت ثسررخٌراًی  

 اهلی ٍ پرسص ٍ پاسخ  تؼ

 هباحلِ گرٍّی
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 :ّداف رفتبری جلسِ دٍما

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

 ضٌاختی(ّذف )  .تؼریف کٌذرا   Dosage compensation (DC)هفَْم  -

 ضٌاختی(ّذف . )را هؼیت کٌذٍ تٌظین بیاى شى در کل کرٍهَزٍم DC با هلالْای الزم ارتباط  -

 ضٌاختی(ّذف . )هطخص کٌذرا  xx  ٍx yدر سلَلْای دارای  DC  ارتباط -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 2جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 هباحلِ گرٍّی سخٌراًی ًؼاهلی پرسص ٍ پاسخ   در کل کرٍهَزم  Dosage compensatio DC دقیقِ  021

     

     

 

 :اّداف رفتبری جلسِ سَم

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

 ضٌاختی(ّذف )  .باز سازی کٌذرا  xخاهَش ضذى کرٍهَزم  -

 ضٌاختی(ّذف . )تصَیر کٌذدر هرحلِ اهل تکاهل جٌیٌی را  xچگًَگی خاهَش ضذى ٍ رٍش ضذى کرٍهَزم  -

 ضٌاختی(ّذف . )فرهَلِ کٌذ ا ر xحالتْاای هختلف غیر ػادی در خاهَش ضذى کرٍهَزم  -

 )ّذف ضٌاختی( .را تجسیِ ٍ تحلیل کٌذ چگًَگی ضرٍع ٍ اداهِ خاهَضی -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 3جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 X-chromosome in دقیقِ  021

activation 

Transcription & 

suppressor factors  
سررخٌراًی تؼرراهلی پرسررص ٍ  

 پاسخ  

 هباحلِ گرٍّی  
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 :اّداف رفتبری جلسِ چْبرم

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

 ضٌاختی(ّذف )  .را هؼیي کٌذ x (XIC )هرکس آغاز خاهَش ضذى کرٍهَزم  قسوتْای -

 ضٌاختی(ّذف . )فْرست کٌذ هختلف ایي هرکس را  قسوتْای  -

 ضٌاختی(ّذف . )هقایسِ کٌذرد ٍ ٍظیفِ ّر یک از قسوتْارا ػولک -

 . )ّذف ضٌاختی(آى هتورکس کٌذاثر ّر یک از قسوتْا را رٍی ػولکرد  -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 4جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

تْای هختلف ػولکرد فسو  Xهرکس خاهَضی کرٍهَرم  دقیقِ  021

 بر ّوذیگر

سرررخٌراًی تؼررراهلی  

 پرسص ٍ پاسخ

 هباحلِ گرٍّی

     

 اّداف رفتبری جلسِ پٌجن:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

 ضٌاختی(ّذف )  .را بیاى کٌذهبحث جذیذ: رابطِ پیری هَلکَلی ٍ شًتیکی بر رٍی سرطاى  -

 ذف ضٌاختی(. )ّهؼیي کٌذپیری سلَلی ٍ هَلکَلی را بارکر هلام  -

 . )ّذف ضٌاختی(هقایسِ کٌذاًَاع پیری هَلکَلی را  -

 . )ّذف ضٌاختی(هؼیي کٌذسرػت بَجَد آهذى پیری هَلکَلی را  -

 . )ّذف ضٌاختی(ًقذ کٌذآغاز ٍ پایاى پیری هَلکَلی را  -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 5جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 بيارزضیب ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

 هباحلِ گرٍّی   سخٌراًی تؼاهلی   سر آغاز سلَلی هَلکَلی پیری سلَلی هَلکَلی  دقیقِ  021
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 اّداف رفتبری جلسِ ضطن:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

 ضٌاختی(ّذف )  .هؼیي کٌذرا  DNAًقص پیری هَلکَلی ٍ تخریب  -

 ضٌاختی(ّذف ) ارزیابی کٌذ.سی ضذُ سلَم را ًقص پیری هَلکَلی ٍ هرگ برًاهِ ری -

 ضٌاختی(ّذف . )تحلیل کٌذًقص پیری هَلکَلی ٍ تقسیوات سلَلی را  -

 . )ّذف ضٌاختی(استذالم کٌذًقص پیری هَلکَلی ٍ تٌظین بیاى شى را  -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 6جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 بيارزضیب ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

سررخٌراًی تؼرراهلی ٍ  ػولکردّا ٍ اثرات پیری هَلکَلی  ًقص ّای پیری هَلکَلی  دقیقِ  021

 پرسص ٍ پاسخ  

 هباحلِ گرٍّی  

     

     

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ ّفتن:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

 ضٌاختی(ّذف )  .تطخیص دّذارتباط پیری هَلکَلی با اًَاع سرطاًْا را  -

 ضٌاختی(ّذف . )ارزیابی کٌذاًیي ٍ فرهَلْای پیری هَلکَلی در ایجاد سرطاى را قَ -

 ضٌاختی(ّذف . )دّذ تؼوین DNAتخریب هَلکَلی ٍ پیری  هیساى سرطاى را بِبرٍز ضذتْای هتفاٍت  -

 . )ّذف ضٌاختی(تطخیص دّذراّْای جلَگیری ٍ کٌذ کردى رًٍذ پیری هَلکَلی را  -

 

 بلبی هطبٌدی ارائِجدٍل زهبى

 7جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

ارتباط پیری هَلکرَلی   دقیقِ  021

 ٍ سرطاى 

 هباحلِ گرٍّی سخٌراًی تؼاهلی ٍ پرسص ٍ پاسخ اًَاع سرطاًْا ٍ پیری هَلکَلی 
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 اّداف رفتبری جلسِ ّطتن:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

 ضٌاختی(ّذف )  را رکر ًوایذ. ........................................................................... -

 ضٌاختی(ّذف را فْرست کٌذ. ) ........................................................................... -

 ضٌاختی(ّذف را تَضیح دّذ. ) .......................................................................... -

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌذ. )ّذف ضٌاختی( .......................................................................... -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 8جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 يارزضیبب ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

     

     

     

 

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ ًْن:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

 ضٌاختی(ّذف )  را رکر ًوایذ. .............................................................. -

 ضٌاختی(ّذف  را فْرست کٌذ. ) ............................................................... -

 ضٌاختی(ّذف را تَضیح دّذ. ) ............................................................... -

 را تجسیِ ٍ تحلیل کٌذ. )ّذف ضٌاختی( ............................................................... -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 9جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب ضَع درسهَ

 پرسص ٍ پاسخ   سخٌراًی  تؼریف بیواری  فَزایَز   01 

 آزهَى پایاى ترم  بحث گرٍّی   ػَاهل قارچی   پٌیسیلَز 

  رفغ اضکام ػالئن بالیٌی   شئَتریکَز 

   طرز تطخیص آزهایطگاّی درهاًی رٍدٍتَرٍلَزیس 

 + چٌد گسيٌِ ای + پبسخ کَتبُ آزهَى پبيبى ترم ضبهل تطريحي 
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 قبرچ ضٌبسي دکتر يسداى پرست  -1هٌببع : 

2- Medical mycology  ازEvans 

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ دّن:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

 ضٌاختی(ّذف )  .. را رکر ًوایذ............................................................ -

 ضٌاختی(ّذف را فْرست کٌذ. ).............. ............................................... -

 ضٌاختی(ّذف را تَضیح دّذ. ).............. ............................................... -

 ّذف ضٌاختی(............................................................ را تجسیِ ٍ تحلیل کٌذ. ) -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 11جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

     

     

     

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ يبزدّن:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

 ضٌاختی(ّذف )  ا رکر ًوایذ... ر........................................................... -

 ضٌاختی(ّذف را فْرست کٌذ. ).............. ............................................... -

 ضٌاختی(ّذف را تَضیح دّذ. ).............. ............................................... -

 ......... را تجسیِ ٍ تحلیل کٌذ. )ّذف ضٌاختی(................................................... -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 11جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس
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 اّداف رفتبری جلسِ دٍازدّن:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

 ضٌاختی(ّذف )  .. را رکر ًوایذ............................................................ -

 ضٌاختی(ّذف را فْرست کٌذ. ).............. ............................................... -

 ضٌاختی(ّذف را تَضیح دّذ. ).............. ............................................... -

 .............................................. را تجسیِ ٍ تحلیل کٌذ. )ّذف ضٌاختی(.............. -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 12جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

     

     

     

 

 ن:سیسدّاّداف رفتبری جلسِ 

ی رٍد:از فراگیر اًتظار ه رسدر پایاى د  

 ضٌاختی(ّذف )  .. را رکر ًوایذ............................................................ -

 ضٌاختی(ّذف را فْرست کٌذ. ).............. ............................................... -

 ضٌاختی(ّذف دّذ. ) را تَضیح.............. ............................................... -

 ............................................................ را تجسیِ ٍ تحلیل کٌذ. )ّذف ضٌاختی( -

 

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 13جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس
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 :ندّچْبراّداف رفتبری جلسِ 

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

 ضٌاختی(ّذف )  .. را رکر ًوایذ............................................................ -

 ضٌاختی(ّذف را فْرست کٌذ. ).............. ............................................... -

 ضٌاختی(ّذف را تَضیح دّذ. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجسیِ ٍ تحلیل کٌذ. )ّذف ضٌاختی( -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 14جلسِ

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

     

     

     

 

 

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ پبًسدّن:

از فراگیر اًتظار هی رٍد: رسدر پایاى د  

 ضٌاختی(ّذف )  .. را رکر ًوایذ............................................................ -

 ضٌاختی(ّذف را فْرست کٌذ. ).............. ............................................... -

 ضٌاختی(ّذف را تَضیح دّذ. ).............. ............................................... -

 ............................................................ را تجسیِ ٍ تحلیل کٌذ. )ّذف ضٌاختی( -

 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 15جلسِ 

 هذت زهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ لبرئَس هطب هَضَع درس

     

     

     

 

 


