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 کارشناسي ارشد علوم تغذيه تحصیلي: یو رشته مقطع  تغذيه گروه آموزشي:    بهداشت دانشکده:

 

 -یش نیاز: پ  نظرینوع واحد:    واحد         2 تعداد واحد:   بیولوژی مولکولي نام درس:

 نفر 5 تعداد دانشجويان:                 بهداشت دانشکدهمکان برگزاری:          8-01يکشنبه، ساعت:  روز زمان برگزاری کالس:

 دکتر فاطمه السادات امیری، دکتر میترا زراتي مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:            دکتر فاطمه السادات امیریمسئول درس: 

 

  :رسشرح د

 ي و ارتباط آنها با عوامل تغذيه ایبیولوژی سلولي و مولکولمفاهیم 
 

 

 

 هدف کلي: )همان هدف بینابیني طرح دوره است (

 :آشنايي دانشجويان با

 مفاهیم و اصول مربوط به بیولوژی سلولي و مولکولي 

  سیستم ايمني و بیماريهای خودايمني 

  :و آلرژی ، ديابت، چاقي، آرتريت روماتوئیدسرطانمکانیسمهای مولکولي بیماريها 

  بیان ژنمرگ سلوليرشد و تاثیر مواد مغذی بر ، 

  سلولي، وسترن بالتینگ، االيزا، : کشت بیولوژی سلولي و مولکوليتکنیکهای مورد استفاده درPCRفلوسايتومتری ، 
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 اهداف رفتاری جلسه اول:

:از فراگیر انتظار مي رود رسپايان د در  

   ذکر نمايد.را اجزا اصلي سلول  -

 ماکرومولکولها و نقش آنها در سلولها را توضیح دهد. -

 اجزاء تشکیل دهنده و ساختار اسیدهای نوکلئیک را شرح دهد. -

 را توضیح دهد. DNAاصول و مراحل همانندسازی  -

 را شرح دهد. DNAرونويسي اصول و مراحل  -

 و ريبوزوم را توضیح دهد. tRNA، نقش  mRNAترجمه مراحل اصول و  -

 فاکتورهای کنترل کننده مراحل مختلف رونويسي و ترجمه را ذکر نمايد. -

 

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 0جلسه
 مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

01 
مفاهیم و اصول مربوط به 

 بیولوژی سلولي و مولکولي
  سخنراني و بحث گروهي تاريخچه علم بیولوژی مولکولي

01 
مفاهیم و اصول مربوط به 

 بیولوژی سلولي و مولکولي

اجزا اصلي سلول و تفاوت 

 پروکاريوتها و يوکاريوتها
  سخنراني و بحث گروهي

05 
مفاهیم و اصول مربوط به 

 بیولوژی سلولي و مولکولي
  سخنراني و بحث گروهي ماکرومولکولها و نقش آنها در سلولها

05 
مفاهیم و اصول مربوط به 

 بیولوژی سلولي و مولکولي
  سخنراني و بحث گروهي ساختار اسیدهای نوکلئیک

21 
مفاهیم و اصول مربوط به 

 بیولوژی سلولي و مولکولي

: مراحل، DNAهمانندسازی 

 کنترل کننده ها
  سخنراني و بحث گروهي

21 
مفاهیم و اصول مربوط به 

 لوژی سلولي و مولکوليبیو

: مراحل، کنترل DNAرونويسي 

 کننده ها
  سخنراني و بحث گروهي

21 
مفاهیم و اصول مربوط به 

 بیولوژی سلولي و مولکولي

به پروتئین و  mRNAترجمه 

و ريبوزوم در ترجمه،  tRNAنقش 

 کنترل کننده ها

  سخنراني و بحث گروهي

  - - جمع بندی و بحث گروهي 01
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 :رفتاری جلسه دوماهداف 

از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

 اجزاء سیستم ايمني ذاتي و اکتسابي را ذکر کند. -

 تفاوتهای ايمني ذاتي و اکتسابي را توضیح دهد. -

 ارگانهای اصلي در سیستم ايمني و سلولهای ايمني را ذکر کند. -

 را تحلیل کند. 0مراحل وقوع خودايمني در بیماری ديابت نوع  -

 را توضیح دهد. 0پاتوژنز و اتیولوژی ديابت نوع  -

 را ذکر کند. 0عوامل تغذيه ای مطرح به عنوان پیشگیری کننده از ابتال به ديابت نوع  -

 را توضیح دهد. 0مکانیسم پیشنهادی برای نقش عوامل تغذيه ای مطرح به عنوان پیشگیری کننده از ابتال به ديابت نوع  -

 را ذکر کند. 0نوان افزايش دهنده خطر ابتال به ديابت نوع عوامل تغذيه ای مطرح به ع -

 .را توضیح دهد 0مکانیسم پیشنهادی برای نقش عوامل تغذيه ای مطرح به عنوان افزايش دهنده خطر ابتال به ديابت نوع  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

01 
یستم ايمني و بیماريهای س

 (0خودايمني )ديابت نوع 

سیستم ايمني ذاتي، سیستم ايمني 

اکتسابي، ويژگیهای آنها، ارگانهای اصلي 

 در سیستم ايمني

 سخنراني و بحث گروهي

 

01 
های سیستم ايمني و بیماري

(0خودايمني )ديابت نوع   

چگونگي فرآيند کردن آنتي ژنها توسط 

 سلولهای سیستم ايمني
خنراني و بحث گروهيس  

 

05 
های سیستم ايمني و بیماري

(0خودايمني )ديابت نوع   

مراحل وقوع خودايمني در بیماری ديابت 

 0نوع 
 سخنراني و بحث گروهي

 

05 
های سیستم ايمني و بیماري

(0خودايمني )ديابت نوع   
 سخنراني و بحث گروهي 0پاتوژنز و اتیولوژی ديابت نوع 

 

21 
های یماريسیستم ايمني و ب

(0خودايمني )ديابت نوع   

پیشینه تاريخي مطالعات در حیطه نقش 

 0تغذيه در ديابت نوع 
 سخنراني و بحث گروهي

 

21 
های سیستم ايمني و بیماري

(0خودايمني )ديابت نوع   

مطرح به عنوان عوامل تغذيه ای 

 0پیشگیری کننده از ابتال به ديابت نوع 

 هاو مکانیسم پیشنهادی برای نقش آن

 سخنراني و بحث گروهي

 

21 
های سیستم ايمني و بیماري

(0خودايمني )ديابت نوع   

افزايش عوامل تغذيه ای مطرح به عنوان 

و  0ابتال به ديابت نوع دهنده خطر 

 مکانیسم پیشنهادی برای نقش آنها

 سخنراني و بحث گروهي

 

  - - جمع بندی و بحث گروهي 01
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 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار مي رود: رسيان ددر پا  

 را ذکر نمايد.( initiation, promotion, progression) مراحل ايجاد سرطان در بدن -

 سیگنالینگهای مهم در سلول نرمال و تغییرات آنها در سلول سرطاني را توضیح دهد. -

 ضیح دهد.مکانیسمهای مولکولي مطرح در ارتباط بین دو بیماری مزمن ديابت و سرطان را تو -

 ذکر نمايد. عوامل قابل تغییر جهت کنترل دو بیماری مزمن و مزايا مداخالت تغذيه ای را  -

 نقش فیتوکمیکالها در پیشگیری و درمان سرطان طي مراحل مختلف را توضیح دهد. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

01 
کانیسمهای مولکولي بیماريها: م

 سرطان و ارتباط آن با ديابت
 سخنراني و بحث گروهي مراحل ايجاد سرطان در بدن

 

01 
يها: مکانیسمهای مولکولي بیمار

 سرطان و ارتباط آن با ديابت

تغییرات سلولي از ديدگاه مولکولي در 

 سرطان
 سخنراني و بحث گروهي

 

05 
يها: مکانیسمهای مولکولي بیمار

 سرطان و ارتباط آن با ديابت
 سخنراني و بحث گروهي سیگنالینگهای مهم در سلول سرطاني

 

05 
يها: مکانیسمهای مولکولي بیمار

 سرطان و ارتباط آن با ديابت

ارتباط بین ديابت و سرطان از ديدگاه 

 اپیدمیولوژيک
 سخنراني و بحث گروهي

 

21 
يها: مکانیسمهای مولکولي بیمار

آن با ديابت سرطان و ارتباط  

مکانیسمهای مولکولي مطرح در افزايش 

خطر ابتال به انواع خاصي از سرطان در 

 افراد مبتال به ديابت

 سخنراني و بحث گروهي

 

21 
يها: مکانیسمهای مولکولي بیمار

 سرطان و ارتباط آن با ديابت

عوامل قابل تغییر جهت کنترل دو 

 و مزايا مداخالت تغذيه ای بیماری مزمن
اني و بحث گروهيسخنر  

 

21 
يها: مکانیسمهای مولکولي بیمار

 سرطان و ارتباط آن با ديابت

نقش فیتوکمیکالها در پیشگیری و درمان 

 سرطان
 سخنراني و بحث گروهي

 

  - - جمع بندی و بحث گروهي 01
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 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

 را فهرست کند. نامه ريزی شده، نکروز، پیری سلول( انواع مرگ سلولي )بر -

 تفاوت انواع مختلف مرگ سلولي را توضیح دهد. -

 مسیر داخلي آپوپتوز و اجزاء آن را توضیح دهد. -

 مسیر خارجي آپوپتوز و اجزاء آن را توضیح دهد. -

 عوامل تغذيه ای موثر در القاء آپوپتوز را فهرست کند. -

 ورهای تغذيه ای در القاء آپوپتوز را توضیح دهد.مکانیسمهای مولکولي نقش فاکت -

 روشهای بررسي آپوپتوز را ذکر کند. -

 را توضیح دهد. Annexin V & PIرنگ آمیزی با پروتکل بررسي آپوپتوز بوسیله  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 مرگ سلوليی بر تاثیر مواد مغذ 01
انواع مرگ سلولي )برنامه ريزی شده، 

 نکروز، پیری سلول(
  سخنراني و بحث گروهي

ليمرگ سلوتاثیر مواد مغذی بر  01  
اهمیت القاء مرگ سلولي در کنترل 

 سرطان
  سخنراني و بحث گروهي

ليمرگ سلوتاثیر مواد مغذی بر  01 گروهي سخنراني و بحث آپوپتوز: مسیر داخلي و اجزاء آن    

ليمرگ سلوتاثیر مواد مغذی بر  01   سخنراني و بحث گروهي آپوپتوز: مسیر خارجي و اجزاء آن 

ليمرگ سلوتاثیر مواد مغذی بر  21   سخنراني و بحث گروهي القاء آپوپتوز توسط عوامل تغذيه ای 

ليمرگ سلوتاثیر مواد مغذی بر  21  
مکانیسمهای مولکولي نقش فاکتورهای 

 در القاء آپوپتوزتغذيه ای 
  سخنراني و بحث گروهي

01 

تکنیکهای مورد استفاده در 

 بیولوژی سلولي و مولکولي

(آپوپتوز)بررسي   

  سخنراني و بحث گروهي روشهای بررسي آپوپتوز

21 

تکنیکهای مورد استفاده در 

 بیولوژی سلولي و مولکولي

(آپوپتوز)بررسي   

بررسي فلوسايتومتری آپوپتوز با روش 

 Annexin V & PIآمیزی با رنگ 
  سخنراني و بحث گروهي

  - - جمع بندی و بحث گروهي 01
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 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

 فازهای مختلف سیکل سلولي را ذکر کند. -

 اهداف مختلف بررسي سیکل سلولي را توضیح دهد. -

 ا توضیح دهد.ر SubG1چگونگي بررسي آپوپتوز توسط پیک  -

 را توضیح دهد. PIپروتکل بررسي سیکل سلولي بوسیله رنگ آمیزی با  -

 نمودار سیکل سلولي گزارش شده توسط دستگاه فلوسايتومتری را از ديدگاه توقف در فازهای مختلف تحلیل کند. -

 ل کند.نمودار سیکل سلولي گزارش شده توسط دستگاه فلوسايتومتری را از ديدگاه القاء آپوپتوز تحلی -

 سیکل سلولي را توضیح دهد.تاثیر مواد مغذی بر  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

21 

تکنیکهای مورد استفاده در 

 بیولوژی سلولي و مولکولي

 )بررسي سیکل سلولي(

  سخنراني و بحث گروهي سیکل سلول و فاز های آن

05 

تکنیکهای مورد استفاده در 

 بیولوژی سلولي و مولکولي

 )بررسي سیکل سلولي(

اهمیت بررسي سیکل سلول در 

 مطالعات سرطان
  سخنراني و بحث گروهي

05 

تکنیکهای مورد استفاده در 

 بیولوژی سلولي و مولکولي

 )بررسي سیکل سلولي(

  سخنراني و بحث گروهي بررسي آپوپتوز در سیکل سلول

21 

تکنیکهای مورد استفاده در 

 بیولوژی سلولي و مولکولي

 )بررسي سیکل سلولي(

  سخنراني و بحث گروهي پروتکل بررسي سیکل سلول

21 

تکنیکهای مورد استفاده در 

 بیولوژی سلولي و مولکولي

 )بررسي سیکل سلولي(

آنالیز سیکل سلول و فاز 

SubG1 جهت ارزيابي آپوپتوز 
  سخنراني و بحث گروهي

21 

 تکنیکهای مورد استفاده در

 بیولوژی سلولي و مولکولي

 )بررسي سیکل سلولي(

سیکل تاثیر مواد مغذی بر 

 سلولي
  سخنراني و بحث گروهي

 - - - جمع بندی و بحث گروهي 01
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 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

 نیازهای سلول در کشت سلولي را ذکر کند. -

 جهیزات مورد نیاز برای کشت سلول را ذکر کند.ت -

 نحوه تهیه محیط کشت، فیلتر کردن آن و افزودن آنتي بیوتیک را توضیح دهد. -

 نحوه دفريز کردن )ذوب کردن( سلول را توضیح دهد. -

 نحوه تکثیر و پاساژ سلول را را توضیح دهد. -

 نحوه شمارش سلول را را توضیح دهد. -

 ا توضیح دهد.نحوه فريز کردن سلول را ر -

-  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

01 
تکنیکهای مورد استفاده در 

 بیولوژی سلولي و مولکولي
(cell culture) 

 نیازهای سلول در کشت سلولي
آموزش مجازی )پخش 

 فیلم آموزشي(
 

01 

 تکنیکهای مورد استفاده در

 بیولوژی سلولي و مولکولي
(cell culture) 

تجهیزات مورد نیاز برای کشت 

 سلول

آموزش مجازی )پخش 

 فیلم آموزشي(
 

21 

 تکنیکهای مورد استفاده در

 بیولوژی سلولي و مولکولي
(cell culture) 

نحوه تهیه محیط کشت، فیلتر 

 کردن آن و افزودن آنتي بیوتیک

آموزش مجازی )پخش 

 فیلم آموزشي(
 

21 

 تکنیکهای مورد استفاده در

 بیولوژی سلولي و مولکولي
(cell culture) 

 دفريز کردن )ذوب کردن( سلول
آموزش مجازی )پخش 

 فیلم آموزشي(
 

21 

 تکنیکهای مورد استفاده در

 بیولوژی سلولي و مولکولي
(cell culture) 

 تکثیر و پاساژ سلول
آموزش مجازی )پخش 

 فیلم آموزشي(
 

21 

 مورد استفاده در تکنیکهای

 بیولوژی سلولي و مولکولي
(cell culture) 

 شمارش سلول
آموزش مجازی )پخش 

 فیلم آموزشي(
 

21 

 تکنیکهای مورد استفاده در

 بیولوژی سلولي و مولکولي
(cell culture) 

 فريز کردن سلول
آموزش مجازی )پخش 

 فیلم آموزشي(
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 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

اگیر انتظار مي رود:از فر رسدر پايان د  

 اهمیت بررسي پروتئینها در مداخالت تغذيه ای را ذکر نمايد. -

 اصول تکنیک وسترن بالتینگ را شرح دهد. -

 پروتکل انجام تکنیک وسترن بالتینگ را شرح دهد. -

   را تجزيه و تحلیل کند.   باندهای حاصل از بررسي يک پروتئین قبل و بعد از يک مداخله تغذيه ای -

 

 ی مطالببندی ارائهنجدول زما

 7جلسه

 مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

01 
تکنیکهای مورد استفاده در بیولوژی 

 )وسترن بالتینگ( سلولي و مولکولي

اهمیت بررسي پروتئینها در 

 مداخالت تغذيه ای
  سخنراني و بحث گروهي

01 
تکنیکهای مورد استفاده در بیولوژی 

 )وسترن بالتینگ(مولکولي  سلولي و

اصول تکنیک وسترن 

 بالتینگ
  سخنراني و بحث گروهي

01 
تکنیکهای مورد استفاده در بیولوژی 

 )وسترن بالتینگ(سلولي و مولکولي 
  سخنراني و بحث گروهي تهیه اليزت سلولي

21 
تکنیکهای مورد استفاده در بیولوژی 

 )وسترن بالتینگ(سلولي و مولکولي 

اندازه روتئین و استخراج پ

 گیری غلظت پروتئین
  سخنراني و بحث گروهي

01 
تکنیکهای مورد استفاده در بیولوژی 

 )وسترن بالتینگ(سلولي و مولکولي 
  سخنراني و بحث گروهي تهیه ژل و الکتروفورز

21 
تکنیکهای مورد استفاده در بیولوژی 

 )وسترن بالتینگ(سلولي و مولکولي 

به انتقال پروتئین از ژل 

 PVDFکاغذ 
  سخنراني و بحث گروهي

21 
تکنیکهای مورد استفاده در بیولوژی 

 )وسترن بالتینگ(سلولي و مولکولي 

استفاده از آنتي بادی اولیه و 

 ثانويه
  سخنراني و بحث گروهي

01 
تکنیکهای مورد استفاده در بیولوژی 

 )وسترن بالتینگ(سلولي و مولکولي 

و تحلیل  developمرحله 

 ای حاصلهبانده
  سخنراني و بحث گروهي

 - - - جمع بندی و بحث گروهي 01
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 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

   را ذکر نمايد. مکانیسم های مولکولي بیماری آرتريت روماتويید -

 را فهرست کند.   سلول های ايمني دخیل در بیماری آرتريت روماتويید -

 ضیح دهد.  را از بعد سلولي تو بیماری آرتريت روماتويید علت ايجاد -

 تجزيه و تحلیل کند.   مکانیسم های مولکولي بیماری آرتريت روماتويید را -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

31 
 مکانیسمهای مولکولي بیماريها:

 یدآرتريت روماتوي

ــولي   ــای مولک ــم ه مکانیس

 بیماری آرتريت روماتويید

  pptسخنراني و استفاده از 

51 
 مکانیسمهای مولکولي بیماريها:

 آرتريت روماتويید

علت ايجاد بیماری آرتريـت  

 روماتويید

  pptسخنراني و استفاده از 

31 
 مکانیسمهای مولکولي بیماريها:

 آرتريت روماتويید

سلول هـای ايمنـي دخیـل    

ــت  در  ــاری آرتريـــ بیمـــ

 روماتويید

  pptسخنراني و استفاده از 

 - - - جمع بندی و بحث گروهي 01
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 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

   را ذکر نمايد. مکانیسم های مولکولي چاقي -

 را فهرست کند.  سلول های ايمني دخیل در چاقي  -

 توضیح دهد.  لي علت ايجاد چاقي را از بعد سلو -

 تجزيه و تحلیل کند.   مکانیسم های مولکولي چاقي را -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ــولي   چاقي مکانیسمهای مولکولي بیماريها: 31 ــای مولک ــم ه مکانیس

 چاقي

سخنراني و اسـتفاده از  
ppt 

 

علت ايجـاد چـاقي از بعـد     چاقي مکانیسمهای مولکولي بیماريها: 61

 سلولي

ده از سخنراني و اسـتفا 
ppt 

 

سلول های ايمنـي دخیـل    چاقي مکانیسمهای مولکولي بیماريها: 31

 در چاقي

سخنراني و اسـتفاده از  
ppt 

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

   را ذکر نمايد. مکانیسم های مولکولي آلرژی -

 را فهرست کند.  سلول های ايمني دخیل در چاقي  -

 د.  توضیح دهعلت ايجاد آلرژی را از بعد سلولي  -

 تجزيه و تحلیل کند.  مکانیسم های مولکولي آلرژی را -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 01جلسه

 مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ــای  آلرژی مکانیسمهای مولکولي بیماريها: 31 ــم هـــ مکانیســـ

 مولکولي آلرژی

سخنراني و استفاده از 
ppt 

 

لرژیآ مکانیسمهای مولکولي بیماريها: 61 علــت ايجــاد آلــرژی از  

 بعد سلولي

سخنراني و استفاده از 
ppt 

 

لرژیآ مکانیسمهای مولکولي بیماريها: 31 ــي     ــای ايمن ــلول ه س

 دخیل در آلرژی

سخنراني و استفاده از 
ppt 
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 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

   را ذکر نمايد. مواد مغذی دخیل در ترمیم ژن ها -

 فهرست کند.  مکانیسم مواد مغذی دخیل در ترمیم ژن ها را  -

 را توضیح دهد.   رمیم ژن ها رامکانیسم مواد مغذی دخیل در ت -

 مکانیسم عملکرد مواد مغذی بر فاکتورهای رونويسي در ترمیم را تجزيه و تحلیل کند.   -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 00جلسه

 مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مواد مغـذی دخیـل در تـرمیم     61

 ژن

سخنراني و استفاده از  
ppt 

 

مکانیسم مواد مغذی دخیل در  61

 ترمیم ژن ها

سخنراني و استفاده از  
ppt 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

 .را ذکر نمايد مواد مغذی دخیل در بیان ژن ها -

 مکانیسم مواد مغذی دخیل در بیان ژن ها را فهرست کند.   -

 را توضیح دهد.   بیان ژن ها رامکانیسم مواد مغذی دخیل در  -

 مکانیسم عملکرد مواد مغذی بر فاکتورهای رونويسي در بیان را تجزيه و تحلیل کند.   -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 00جلسه

 مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

سخنراني و استفاده از   مواد مغذی دخیل در بیان ژن 61
ppt 

 

مکانیسم مواد مغذی دخیل در  61

 بیان ژن ها

سخنراني و استفاده از  
ppt 
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 اهداف رفتاری جلسه سیزدهم:

از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

   را ذکر نمايد. اهداف روش االيزا  -

 انواع روش االيزا را فهرست کند.  -

 موارد استفاده از روش االيزا را توضیح دهد.   -

 االيزا را تجزيه و تحلیل کند.   مکانیسم های روش -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 05جلسه 

 نمدت زما

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

تکنیکهای مورد استفاده در بیولوژی  61

 (االيزا) سلولي و مولکولي

موارد استفاده از روش 

 االيزا 

سخنراني و استفاده از 
ppt 

 

تکنیکهای مورد استفاده در بیولوژی  31

 (االيزا) سلولي و مولکولي

سخنراني و استفاده از  انواع روش االيزا
ppt 

 

تکنیکهای مورد استفاده در بیولوژی  31

 (االيزا) سلولي و مولکولي

نراني و استفاده از سخ مکانیسم روش االيزا 
ppt 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه چهاردهم:

از فراگیر انتظار مي رود: رسدر پايان د  

   را ذکر نمايد.  PCRاهداف روش  -

 را فهرست کند.  PCRانواع روش  -

 را توضیح دهد.  PCRموارد استفاده از روش  -

 را تجزيه و تحلیل کند.   PCRمکانیسم های روش  -

 مطالب یبندی ارائهجدول زمان

 04جلسه

 مدت زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

61 
تکنیکهای مورد استفاده در بیولوژی 

 (PCR) سلولي و مولکولي
موارد استفاده از روش 

PCR 
سخنراني و استفاده از 

ppt 

 

31 
تکنیکهای مورد استفاده در بیولوژی 

 (PCR) سلولي و مولکولي
سخنراني و استفاده از  PCRانواع روش 

ppt 

 

31 
تکنیکهای مورد استفاده در بیولوژی 

 (PCR) سلولي و مولکولي
سخنراني و استفاده از  PCRمکانیسم روش 

ppt 

 

 


