
 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 99-1400نیمسال دوم پزشکی/  دانشجویان ارشد انگل شناسی بیولوژی سلولی و مولکولی /برنامه درس 

  12کد درس :  مولکولی و سلولی بیولوژی نام درس :

 نظری  نوع واحد :              واحد نظری  2 تعداد واحد :/- پیش نیاز :

 دکتر صلح جو ،دکتر رضانژاد، شکوهیدکتر مسئول درس: دکتر عبدلی با همکاری آقایان 

 و ساختمان مولکولی سلول ها. فیزیکوشیمیاییخصوصیات . آشنایی با بیولوژی اهداف کلی درس:

 حضور فعال در کالس و امتحان کتبی شیوه ارزیابی دانشجو:

 مطابق با تقویم آموزشی تاریخ امتحان:                 13-15تئوری  دو شنبه ها:زمان برگزاری کالس: 

 ردیف تاریخ عنوان درس استاد درس

 مولکولی و سلولی شناسی زيست اندازهاي چشم تاريخچه، دکتر عبدلی

 ها سلول فيزيکوشيميايی خصوصيات

  سلولی هاي پوشش عمل و ساختمان

13/11/99 1 

  سلولی اسکلت و سيتوپالسم دکتر عبدلی

 سلولی درون اجزاء عمل و ساختمان

20/11/99 2 

 سازي پروتئينو  سازي همانندو نقش آن در  سلول هسته دکتر عبدلی

 کلونينگ اصول و ژنتيک مهندسی 

27/12/99 3 

 4 4/12/99 ها يوکاريوت و ها پروکاريوت ها، ويروس در آن اختصاصات و ژنتيکی ماده دکتر عبدلی

 ها يوکاريوت و ها پروکاريوت در ژنی تنظيم و بيان دکتر عبدلی

 وموتاژن موتاسيون

11/12/99 5 

 RNA 18/12/99 6و  DNA استخراجروش هاي  شکوهی دکتر

شکوهی دکتر  PCR  7 25/12/99  اصول 

شکوهی دکتر  PCR 16/1/1400 8 انواع 

 PCR 23/1/1400 9 سازي بهينه دکتر شکوهی

 10 30/1/1400 تعيين توالی ژن و رسم درخت فيلوژنتيک دکتر عبدلی

فانيانخانم عر  11 6/2/1400 پرايمر طراحی 

فانيانخانم عر  Real Time PCR 13/2/1400 12 

 13 20/2/1400 )عفونت هاي تک ياخته اي( شناسی انگل در روش هاي مولکولی کاربرد دکتر رضانژاد

صلحجودکتر   14 27/3/1400 )عفونت هاي کرمی( شناسی انگل در روش هاي مولکولی کاربرد 

 ، آخرین چاپزیست شناسی سلولی و مولکولی تالیف دکتر احمد مجد و دکتر محمد علی شریعت زادهمنابع اصلی: 
-Sambrook, Joseph, Edward F. Fritsch, and Tom Maniatis. Molecular cloning: a laboratory manual. Cold spring harbor laboratory 
press. (last edition). 
-Molecular Cell Biology. Lodish (last edition). 
-PCR application manual (3rd edition) Roche. 
-Gerstein, Alan S. Molecular biology problem solver: a laboratory guide. John Wiley & Sons, 2004. 
 

 

 


