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هدف کلی دوره :اص داًـجَیبى کبسؿٌبػی دس پبیبى دٍسُ اًتظبس هی سٍد کِ ثتَاًٌذ ػبختوبى ٍ ػیؼتن ّبی هتبثَلیؼوی هشثَط ثِ ثیَ هَلکَلْب اص
جولِ کشثَّیذسات ّب ٍ چشثی ّب ٍ اػیذ ّبی ًَکلئیک ٍ پشٍتئیي ّب ٍ ًیض آًضین ّب آؿٌب ؿذُ ٍ دس فشد ػبلن اسصیبثی ٍ تغییشات احتوبلی آى ّب سا دس
افشاد ثیوبس هَسد ثشسػی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل قشاس ثذٌّذ.

اهداف اختصاصی دوره:
داًـجَیبى پغ اص گزساًذى کالع دسع ثبیذ ثتَاًٌذ:
دس هقذهِ :آؿٌبیی ثب ػلَل ٍ اسگبًل ّبی ػلَلی
دس اداهِ ثیَؿیوی ثبلیٌی دس قبلت دٍ هجحج کلی ػبختبس ٍ هتبثَلیؼن تذسیغ هی ؿَد:
الف :ػبختبس
 -1ثیَؿیوی سا اص ًظش ػلوی تؼشیف ٍ اّویت ثیَؿیوی سا اص ًظش پضؿکی تَضیح دٌّذ.
 -2آؿٌبیی ثب آة ٍ ثبفشّب ٍ  ٍ pHاًَاع پیًَذّب اص جولِ پیًَذ ّیذسٍطًی
 -3آؿٌبیی ثب ػبختوبى کلی هٌَػبکبسیذّب ٍ دی ٍ الیگَ ٍ پلی ػبکبسیذّب ؿبهل َّهَ ٍ ّتشٍپلی ػبکبسیذّب ٍ دیگش کشثَّیذسات ّب ٍ ًیض تشػین
ػبختوبى اؿکبل فیـش ٍ ّبٍسث ٍ عجقِ ثٌذی آًْب ٍ ًحَُ ؿشکت آًْب دس دیگش ثیَهَلکَل ّبی کٌظٍگِ.
 ٍاکٌؾ ّبی هشثَط ثِ کشثَّیذسات ّب سا ًبم ثشدُ ٍ تَضیح دٌّذ. -4خلَكیبت ٍ اّویت ثیَلَطیکی چشثی ّب سا تَضیح دٌّذ.
 آؿٌبیی ثب ػبختوبى کلی ثب اًَاع لیپیذ ّب ًیض تشػین ػبختوبى ٍ عجقِ ثٌذی آًْب ٍ ًحَُ ؿشکت آًْب دس دیگش ثیَهَلکَل ّبی کٌظٍگِ. تشکیت تـکیل دٌّذُ چشثی ّب سا ًـبى دٌّذ. خلَكیبت ٍ خَاف اػیذّبی چشة (كبثًَی ؿذى – حاللیت  -ایضٍهشی) سا تَضیح دٌّذ. الکل ّبی هَجَد دس چشثی ّب ٍ اًَاع آى ّب سا ًـبى دادُ ٍ تَضیح دٌّذ. تؼشیف ٍ عجقِ ثٌذی فؼفَلیپیذ ٍ اًَاع فؼفَلیپیذّب سا ثش اػبع عجقِ ثٌذی سا تَضیح دٌّذ. خَاف چشثیْب ( ّیذسٍلیض – كبثًَی ؿذى – تٌذ ؿذى) سا تَضیح دٌّذ. اًَاع لیپَ پشٍتئیي ّب ،ػبختوبى لیپَ پشٍتئیي ّب ٍ اًَاع پشٍتئیي ّبی اختلبكی لیپَپشٍتئیي ّب سا تَضیح دٌّذ. -5آؿٌبیی ثب اًَاع اػیذّبی آهیٌِ ٍ تشػین ػبختبس هَلکَلی آًْب ،تـشیح آهفَتشی ثَدى آًْب
آؿٌبیی ثب پشٍتئیي ّب ٍ اًَاع ػغَح ػبختبسی آًْب یؼٌی اٍل ،دٍم ٍ ػَم ٍ چْبسمآؿٌبیی ثب آًضین ّب ،عجقِ ثٌذی آًضین ّبً ٍ ،یض آؿٌبیی ثب فشهَل هیکبئیلیغ-هٌتي ٍ ًیض هکبًیؼن ػول آًضین ٍ تؼشیف کَآًضین ٍ کَفبکتَس ٍ ٍیتبهیي ّب -7آؿٌبیی ثب اًَاع ثبصّبی آلی ٍ ًَکلئَتیذّب ٍ ػبختوبى RNA ٍ DNA
ة :هتبثَلیؼن
ا -هتبثَلیؼن کشثَّیذسات ّب ثب تبکیذ ثش
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 هتبثَلیؼن اًَاع قٌذّب ثب تبکیذ ثش هؼیش گلیکَلیض ٍ ًحَُ تٌظین ساُ گلیکَلیض ٍ آؿٌبیی ثب ساُ ّبی فشػی هشتجظ ثب گلیکَلیض  -22هشاحل تجذیل اػیذپیشٍٍیک ثِ تشکیجبت هختلف اص جولِ اػتیل کَآ
 ؿشح چشخِ اػیذ ػیتشیک ٍ تٌظین آىآؿٌبیی ثب هؼیش گلیکَطًَلیضثیوبسیْبی رخیشُ گلیکَطىآؿٌبیی ثب هؼیش گلَکًَئَطًضآؿٌبیی ثب چشخِ اػیذ الکتیک (چشخِ کشی)آؿٌبیی ثب هشاحلل هؼیش پٌتَص فؼفبت ٍ اختالالت هشثَط ثِ آىآؿٌبیی ثب هتبثَلیؼن فشٍکتَص ٍ گبالکتَص ًقق ّبی آًضیوی هؼیش فشٍکتَص ٍ گبالکتَص -2هتبثَلیؼن لیپیذّب ثب تبکیذ ثش
 ثیَػٌتض اػیذّبی چشة اکؼیذاػیَى (تجضیِ) اػیذّبی چشة ثیَػٌتض اجؼبم کتًَی ٍ هلشف اجؼبم کتًَی ثیَػٌتض اًَاع چشثی ّب اص جولِ تشی آػیل گلیؼشٍل-فؼفَلیپیذّب -اػفٌگَلیپیذّب ٍ... -3هتبثَلیؼن پشٍتئیي ّب ٍ اػیذّبی آهیٌِ ثب تبکیذ ثش
هؼیش تجضیِ اػیذ ّبی آهیٌِ ٍ ٍسٍد اػکلت کشثٌی آًْب ثِ ٍاکٌؾ ّبی دیگشآؿٌبیی ثب دآهیٌِ ؿذى اػیذّبی آهیٌِ ٍ ػیکل اٍسُ -4هتبثَلیؼن اػیذّبی ًَکلئیک ثب تکیِ ثش
ثیَػٌتض پَسیي ّب ٍ پیشیویذیي ّب -کبتبثَلیؼن پَسیي ّب ٍ پیشیویذیي ّب

هنابع اصلی:

-1کتبة دسػی ثیَؿیوی ثشای پشػتبسی  ٍ -پیشاپضؿکی ٍّوِ هغبلت اسائِ ؿذُ دس کالع تَػظ هذسع دسع
 -2ػبیش کتت دسػی (ثیَؿیوی لٌیٌجش -ثیَؿیوی دکتش هلک ًیب ٍ دکتش ؿْجبصی)

شیوه تدریس :تذسیغ دس کال ع ثِ سٍؽ ػخٌشاًی ٍ ّوشاُ ثب ثحج ٍ گفتگَ ٍ ثب اػتفبدُ اص ٍػبیل کوک آهَصؿی اػن اص اٍسّذ ٍ ٍیذئَپشٍکتَس ٍ
دهبًؼتشیـي ) ٍ (demonstrationتلبٍیش ٍ فیلن ٍ اًَاع اًیویـي ّبی هشتجظ ٍ ًیض ًشم افضاسّبی ًوبیؾ ثیَهَلکَلْب ٍ ٍایت ثشد اًجبم هی پزیشد.

نحوه ارسشیابی دانشجو و بارم هزبوط به هز ارسشیابی:
الف) در طول دوره (اهتحاى شفاهی ،کوئیش ،تکالیف ،اهتحاى هیاى تزم و حضور و غیاب 10 :) ...دسكذ ًوشُ
ب) پایاى دوره % 90 :نوزه
* تاریخ اهتحاى پایاى تزم :هغبثق تقَین آهَصؿی داًـکذُ اػوبل خَاّذ ؿذ.
* سایز تذکزهای ههن بزای دانشجویاى:
اص داًـجَیبى اًتظبس هی سٍد کِ ثِ هَقغ دس کالع حضَس داؿتِ ٍ دس ثحج گشٍّی قجل ٍ حیي ٍ پغ اص تذسیغ هـبسکت فؼبل اص خَد ًـبى دٌّذّ .ن
چٌیي ثِ هجبحج اسائِ ؿذُ توبیل ٍ ػالقوٌذی ًـبى دادُ ٍ حتی االهکبى دس پبػخ ثِ ػئَاالت هغشح ؿذُ ػؼی ٍ تالؽ کبفی داؿتِ ثبؿٌذ ٍ دس ًْبیت
داًـجَیبى خَد سا هَظف ثِ ؿشکت دس اهتحبى پبیبى تشم ثذاًٌذ.
سػبیت ؿئًَبت اخالقی (اص ًظش سفتبسی ٍ گفتبسی) دس عی دٍسُ حبئض اّویت اػت.
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