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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 علوم تغذیه و صنایع غذاییدانشکده 
 طرح درس

 
 مرتبط(غیر) ارشد تغذیه کارشناسی 2دانشجویان ترم  مخاطبان:                                                          ملکولی -سلولی هیتغذ عنوان درس:

 12-14شنبه یک  :هساعت مشاور                          مشترک -واحد نظری 2 تعداد و نوع واحد:
            8-10ساعت  شنبهدو  زمان ارائه درس:                                                                                                           ندارد درس پیش نیاز:

                                                                                                          1399-400 دوم: نیمسال                                        واحد( 1) نائبعلی رضوانی، دکتر واحد( 1) امیر صابردکتر  :ینمدرس

 دکتر امیر صابر :طراح طرح درس*
 

 : درسهدف کلی 

   میزان تغییرات ژن ها در سطح سلولی مواد مغذی برمختلف  اثراتژنتیک و همچنین لی و سلولی، نوتروژنومیکس و نوتریآشنایی با اصول بیولوژی ملکو

 ( ) جهت هر جلسه یک هدف :اهداف کلی جلسات

 آشنایی با اصول تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها -1

  تیجمع کیژنت میبا مفاه ییآشنا -2

 ی ژن ش هایجهآشنایی با  انواع  -3

 (PCR) مرازیپل ای رهیو واکنش زنج کینوکلئ یدهایاستخراج اس یبا روش ها ییآشنا -4

 DNAساختار  نقش سلول در ارگانیسم زنده وبر  یمرور-5

  آشنایی با ویژگی های سلول های یوکاریوتیک و پروکاریوتیک-6

 نیسلول و کرومات یبر ساختمان مولکول یمرور -7

 ی سلول کلیس میدر سلول و نقش آنها در تنظ یمواد مغذ یدسترس ستیبا هموستاز و ز ییآشنا -8

 یمولکول -یسلول هیبر علم تغذ ای و مقدمه خچهیتار -9

 انواع گیرنده های سطح سلولی و غشایی آشنایی با -10

 سلولیمرگ  ایآپوپتوز آشنایی با  -11

 ژن انیبترجمه و در  هینقش تغذآشنایی با  -12

 در ترجمه و بیان ژن ها کالیتوکمیف آشنایی با نقش -13

 بدن سمیدر متابول کینقش ژنتآشنایی با  -14

 (یسلول می)رشد و تقس یسلول کلیس آشنایی با  -15

 کسیو پروتئوم ، نوتریژنومیکس، نوتریژنتیکیکیژنت یمطالعه ها جیرا های روشبا  ییآشنا -16
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 : تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رف
 

 جلسه اول 

 وتهایوکاریژن در  انیب میبا اصول تنظ ییآشنا کلی:هدف 

 آشنایی با مراحل تنظیم بیان ژن و فاکتورهای کنترل کننده آن در یوکاریوت ها اهداف ویژه:

 : شدپایان دانشجو قادر با در

 ا توضیح دهد.ر  rRNA،t-RNA ،snRNAنحوه شکل گیری و عملکرد  -1

 را توضیح دهد. تغییرات بعد از ترجمه پروتئین، ترجمه و RNA رونویسی، اتصالمراحل  -2

 
 

  دومجلسه 

 تیجمع کیژنت میبا مفاه ییآشنا هدف کلی:

  Gene flowو  Mutation ،Natural selectionفرآیندهای  ریآلل تحت تأث یفراوان راتییو تغ عیتوزآشنایی با  :اهداف ویژه

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 توضیح دهد. مفهوم فنوتیپ و ژنوتیپ را -1

 را توضیح دهد. Hardy-Weinberg پدیدهو  یکیتنوع ژنت -2

 را شرح دهد. Matingو  Mutation ،Natural selection ،Gene flowپدیده های  -3

 را در جمعیت توضیح دهد. جهش زا یا هیو عوامل تغذ یژن های جهش یکل میمفاه -4

 
 

 سومجلسه 

  یژن یبا  انواع جهش ها ییآشنا هدف کلی:

 ها سرطاننظیر  ی مرتبط با آنهاها یماریبآنها و کننده  جادیاجهش های ژنی و علل  انواعشناخت  :ویژه اهداف

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 انواع مختلف جهش های ژنی را شرح دهد. -1

 عوامل مختلف ایجاد کننده جهش های ژنی را شرح دهد. -2

 را توضیح دهد. (یژن ی)چند شکل سمیمرف یپل مفهوم -3

 بیماری های ژنتیکی مرتبط با جهش های ژنی را توضیح دهد. -4

 
 

  چهارمجلسه 

 (PCR) مرازیپل یا رهیو واکنش زنج کینوکلئ یدهایاستخراج اس یبا روش ها ییآشنا هدف کلی:

 و نحوه بررسی آنها DNA ،mRNAانواع روش های جداسازی با  ییآشنا :اهداف ویژه

 پایان دانشجو قادر باشد :  در
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 دهد. حیرا توض DNAاستخراج   و مراحل ها روش -1

 را توضیح دهد. mRNAروش ها و مراحل استخراج  -2

 را توضیح دهد.( FISH) در محل فلوئورسنت ونیداسیبریهروش  -3

 را توضیح دهد. Comparative Genomic Hybridization (CGH)روش  -4

 را شرح دهد. DAPI stainingروش  -5

 را شرح دهد. RT-PCRو  PCRنحوه عملکرد  -6

 
 

 پنجمجلسه 

 DNAساختار  بر نقش سلول در ارگانیسم زنده و یمرور کلی:هدف 

 DNAآشنایی با ساختار و نحوه عملکرد  :اهداف ویژه

 :پایان دانشجو قادر باشد در

 انواع سلول ها را از نظر هسته دار یا بدون هسته بودن توضیح دهد. -1

 تفاوت های سلول های هسته دار و بدون هسته را توضیح دهد.  -2

 را توضیح دهد. نیو هتروکرومات یدر حفظ ماده وراثت DNA ینقش ساختارها -3

 را بطور کامل تشریح نماید. RNAو DNA ساختار -4

 

 ششمجلسه 

 کیوتیو پروکار کیوتیوکاری یسلول ها یها یژگیبا و ییآشنا :یهدف کل

 t-RNA و   mRNAساختار و عملکرد نیو همچن کیوتیو پروکار کیوتیوکاری یسلول ها یکیژنت یبا تفاوت ها ییآشنا :ژهیو اهداف

 :دانشجو قادر باشد انیپا در

 .را شرح دهد کیوتیو پروکار کیوتیوکاری یسلول ها نیموجود ماب یکل یتفاوت ها -1

 .دهد حیرا توض t-RNA و   mRNAساختار و عملکرد -2

 را شرح دهد. کیوتیو پروکار کیوتیوکاری یسلول ها نیو ترجمه ماب یسیرونو ،یموجود در همانند ساز یتفاوت ها -3

 هفتم جلسه 

 نیسلول و کرومات یبر ساختمان مولکول یمرور هدف کلی:

 ژنوم و فرآیندهای تقسیم سلولی در سلول های یوکاریوتیک و پروکاریوتیکآشنایی با  اهداف ویژه : 

 : دانشجو قادر باشددر پایان 

 را توضیح دهد. ها وتیوکاری ها وتیدر پروکار یهمانندسازچگونگی فرآیند  -1

 را توضیح دهد. مرازیپل DNA یاجزای و سیشروع رونونحوه  -2

 را توضیح دهد. در حفظ ماده وراثتی و هتروکروماتین DNAقش ساختارهای ن -1

 و تفاوت های آنها را توضیح دهد. یکروموزوم های انواع اختالل -2

 

 هشتم جلسه
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 و نقش آنها در تنظیم سیکل سلولیدر سلول  یمواد مغذ یدسترس ستیبا هموستاز و ز ییآشنا هدف کلی:

 آشنایی با نقش ویتامین ها و لیپیدها در تنظیم فرآیندهای مختلف سیکل سلولی :اهداف ویژه

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 توضیح دهد. یسلول میتقس میدر تنظرا  نیکوباالمو  نیسیدوکیریپ، فوالت، نیوتیب، نولیرت ویتامین هایی نظیر نقش  -1

 را توضیح دهد. و هموستاز کلسترولبر تنظیم فرآیندهای سیکل سلولی لیپیدها اثرات  -2

 
 

  نهمجلسه 

 یمولکول -یسلول هیبر علم تغذ یو مقدمه ا خچهیتار هدف کلی:

 ملکولی و تعاریف رایج در آن و جایگاه آن در علم امروز تغذیه -آشنایی با علم تغذیه سلولی اهداف ویژه:

 پایان دانشجو قادر باشد:  در

 را توضیح دهد. DNA خچهیتارچگونگی شناسایی و  -1

 را بداند. کیو نوتروژنت کسینوتروژنوم، کیمتابولوم، کیپروتئوم ک،یژنوم ک،یژنت فیتعر -2

 را توضیح دهد. DNA های زوفرمیانواع  و  دیسازنده نوکلئوت ءاجزا -3

 

 دهمجلسه 

 غشاییو  یسطح سلول یها رندهیبا انواع گ ییآشنا هدف کلی:

 انواع گیرنده ها، لیگاندها و پاسخ های متفاوت هر گیرنده در ارتباط با محل قراگیری و لیگاند آنها  با ییآشنا :اهداف ویژه

 پایان دانشجو قادر باشد :  در

 تفاوت و نقش گیرنده های درون هسته ای و غشایی را توضیح دهد. -1

  و آنتاگونیست را شرح دهد. ستیآگون گاندیل -2

 ر ا شرح دهد. G نیشونده با پروتئجفت یهارندهیگ -3

 ی مختلف را در بدن شرح دهد.ها هورمون یهارندهیگ -4

 

 یازدهمجلسه 

 سلولیمرگ  ایبا آپوپتوز  ییآشنا :هدف کلی

 یسلول بیتخر طیشرا ریسامقایسه آن با و سلول شده  یزیمرگ برنامه رآشنایی با مراحل  اهداف ویژه:

 پایان دانشجو قادر باشد: در

 و لزوم آن را در تداوم زندگی سالم شرح دهد. آپوپتوز ،یسلول کلیس -1

 را توضیح دهد. الیتوکندریآپوپتوز م ریمسو  یآپوپتوز خارج سلول ریمس -2

 یا هی( و عوامل تغذیمنیو خودا ریواگ ریمزمن غ های یماریب ریسا ابت،یسرطان، د و،یرودژنراتوآپوپتوز )نانواع بیماری های مرتبط با اختالل فرآیند  -3

 آنها را توضیح دهد.
 

 وازدهمجلسه د

 ژن انیدر ترجمه و ب هیتغذبا نقش  ییآشنا هدف کلی:
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 DNAبیان ژنی و دومینهای نقش تداخلی عوامل تغذیه بر آشنایی با  اهداف ویژه:

 پایان دانشجو قادر باشد : در 

 را شرح دهد.وابسته به تغذیه و مواد مغذی رشد سلولی های مکانیسم -1

 شرح دهد. Transcriptionدیدگاه  را ازساختار یک ژن  -2

 را توضیح دهد. RNA مراحل سنتز -3

 را شرح دهد. ژن انیب میتنظ های سمیمکان -4

 را در تنظیم فرآیند ترجمه توضیح دهد. Response elementsنقش  -5

 را توضیح دهد.(Nutrigenomics) کسیبر ژنوم ای هیعوامل تغذ یتداخل نقش -6

 را شرح دهد. کسیژنومینوتر یسازوکارها -7

 

 سیزدهمجلسه 

 ژن انیدر ترجمه و بها  کالیتوکمیفبا نقش  ییآشنا هدف کلی:

 مسیر های اثرگذار داخل سلولی آنها   انواع فیتوکمیکال ها وآشنایی با  اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد : 

 انواع و منابع فیتوکمیکال های مختلف را توضیح دهد. -1

 انواع روش های استخراج فیتوکمیکال ها از گیاهان مختلف را توضیح دهد. -2

 اثرات مفید فیتوکمیکال ها را شرح دهد. -3

 فیتوکمیکال ها در بیماری های مختلف را شرح دهد.نحوه اعمال اثر  -4

 مسیرهای بیولوژیک و داخل سلولی فیتوکمیکال های مختلف در وضعیت های بیماری و سالمتی را توضیح دهد.  -5

 

 چهاردهمجلسه 

 بدن سمیدر متابول کیبا نقش ژنت ییآشنا هدف کلی:

 متابولیسم درشت مغذی هانقش ژن های مداخله گر در آشنایی با  اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 توضیح دهد. ها دراتیکربوه سمیدر متابولرا مداخله گر  یها نقش ژن -1

 توضیح دهد. دهایپیل سمیدر متابولرا مداخله گر  یها قش ژنن -2

 توضیح دهد. ها نیپروتئ سمیدر متابولرا مداخله گر  یها نقش ژن -3

 

 همپانزدجلسه 

 (یسلول می)رشد و تقس یسلول کلیبا  س ییآشنا هدف کلی:

 یسلول کلیس میتنظ های سمیمکانآشنایی با انواع  اهداف ویژه : 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهد. یکلیناکینازهای وابسته به سو  هایکلیناسمهار کننده ها، رشد سلولی،  -1

 را توضیح دهد. ژنوم میو ترم یسلول کلیسمکانیسم های دخیل در تنظیم  -2
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 را توضیح دهد. ژنوم میترمدخیل در  های سمیمکان -3

 

 شانزدهمجلسه 

 کسیو پروتئوم کیژنتینوتر کس،یژنومینوتر ،یکیژنت یمطالعه ها جیرا یبا روش ها ییآشنا :هدف کلی

 و همچنین دانش پروتئومیکس سنوتریژنتیکمطالعات و روش های جدید در حوزه آشنایی با  اهداف ویژه :

 پایان دانشجو قادر باشد :  در

 .دهد حیرا توض ومیکسژنیمفهوم نوتر -1

 توضیح دهد. را کیژنتیمفهوم نوتر -2

 مفهوم پروتئومیکس را توضیح دهد. -3

 مزیت های بررسی پروتئوم را شرح دهد.پروتئومیکس و  مطالعات جدید در حوزه نوتریژنتیک و -4

 روش بررسی پروتئوم را توضیح دهد. -5

 توضیح دهد.را نقش پروتئومیکس در نوتریژنومیکس و نوتریژنتیکس  -6

 
 

 

 

 : منابع
1) Harvey Lodish: Molecular Cell Biology, 8th edition; 2016 

2) Geoffrey M. Cooper: The Cell: A Molecular Approaches, 4th edition; 2004 

3) Janos Zempleni: Molecular Nutrition; 2002 

4) Robert Nussbaum: Thompson & Thompson Genetics in Medicine, 8th edition; 2016 

5) Lynn Jorde: Medical Genetics, 5th Edition; 2016 

6) Benjamin Lewin: Genes IX; 2007 

 

 : روش تدریس

 و ادوب کانکت سامانه نوید -مجازی

 

 رسانه های کمک آموزشی: 
 و ادوب کانکت استفاده از سامانه نوید

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون  آزمون

 10:15-8:15 10/3/400 5 تشریحی آزمون میان دوره 

 12:30-10:30 17/5/400 15 تشریحی آزمون پایان دوره 
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:مقررات درس و انتظارات از دانشجو  

 

:داز دانشجویان محترم انتظار می رو   

 باشند.حضور منظم و دقیق در جلسات مجازی داشته  -1

 در بحث های گروهی و فعالیت های آموزشی که از طریق سامانه های مجازی برگزار می شوند مشارکت نمایند. -2

 در هر جلسه تکالیف ارائه شده در جلسات قبلی را انجام دهند و توانایی پاسخ گویی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند. -3

 استفاده نمایند.از دیگر منابع و سایت های معتبر علمی  -4
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 بسمه تعالی
 ملکولی -تغذیه سلولی جدول زمانبندی درس

 مجازی -( 8:00-10:00ها ساعت )شنبه دو  :روز و ساعت جلسه

 تاریخ مدرس موضوع درس جلسه
 روش تدریس

 نرم افزار/ وسیله کمک آموزشی( (

 وتهایوکاریژن در  انیب میبا اصول تنظ ییآشنا 1
25/12/99 یرضواندکتر   توسط ادوب کانکت نیبصورت آنال 

61/1/400 یرضواندکتر  تیجمع کیژنت میبا مفاه ییآشنا 2  
سامانه نوید شامل بارگذاری اسالید و فایل صوتی، پرسش و 

 پاسخ در سامانه و بحث گروهی

 یژن یبا  انواع جهش ها ییآشنا 3
 

23/1/400 یرضواندکتر   
صوتی، پرسش و سامانه نوید شامل بارگذاری اسالید و فایل 

 پاسخ در سامانه و بحث گروهی

و واکنش  کینوکلئ یدهایاستخراج اس یبا روش ها ییآشنا 4

 (PCR) مرازیپل یا رهیزنج

30/1/400 یرضواندکتر   
سامانه نوید شامل بارگذاری اسالید و فایل صوتی، پرسش و 

 پاسخ در سامانه و بحث گروهی

6/2/400 دکتر رضازاده DNAزنده و ساختار  سمیبر نقش سلول در ارگان یمرور 5  
سامانه نوید شامل بارگذاری اسالید و فایل صوتی، پرسش و 

 پاسخ در سامانه و بحث گروهی

و  کیوتیوکاری یسلول ها یها یژگیبا و ییآشنا 6

 کیوتیپروکار
13/2/400 دکتر رضازاده  توسط ادوب کانکت نیبصورت آنال 

20/2/400 دکتر رضازاده نیسلول و کرومات یبر ساختمان مولکول یمرور 7  
سامانه نوید شامل بارگذاری اسالید و فایل صوتی، پرسش و 

 پاسخ در سامانه و بحث گروهی

در سلول  یمواد مغذ یدسترس ستیبا هموستاز و ز ییآشنا 8

 یسلول کلیس میو نقش آنها در تنظ
27/2/400 دکتر رضازاده  

اسالید و فایل صوتی، پرسش و سامانه نوید شامل بارگذاری 

 پاسخ در سامانه و بحث گروهی

3/3/400 دکترامیر صابر یمولکول -یسلول هیبر علم تغذ یو مقدمه ا خچهیتار 9  
سامانه نوید شامل بارگذاری اسالید و فایل صوتی، پرسش و 

 پاسخ در سامانه و بحث گروهی

10/3/400 دکترامیر صابر ییو غشا یسطح سلول یها رندهیبا انواع گ ییآشنا 10  توسط ادوب کانکت نیبصورت آنال 

18/3/400 دکترامیر صابر سلولیمرگ  ایبا آپوپتوز  ییآشنا 11  
سامانه نوید شامل بارگذاری اسالید و فایل صوتی، پرسش و 

 پاسخ در سامانه و بحث گروهی

24/3/400 دکترامیر صابر ژن انیدر ترجمه و ب هیبا نقش تغذ ییآشنا 12  
سامانه نوید شامل بارگذاری اسالید و فایل صوتی، پرسش و 

 پاسخ در سامانه و بحث گروهی

31/3/400 دکترامیر صابر ژن انیها در ترجمه و ب کالیتوکمیبا نقش ف ییآشنا 13  
سامانه نوید شامل بارگذاری اسالید و فایل صوتی، پرسش و 

 پاسخ در سامانه و بحث گروهی

7/4/400 دکترامیر صابر بدن سمیدر متابول کیبا نقش ژنت ییآشنا 14  
سامانه نوید شامل بارگذاری اسالید و فایل صوتی، پرسش و 

 پاسخ در سامانه و بحث گروهی

14/4/400 دکترامیر صابر (یسلول می)رشد و تقس یسلول کلیبا  س ییآشنا 15  
سامانه نوید شامل بارگذاری اسالید و فایل صوتی، پرسش و 

 سامانه و بحث گروهیپاسخ در 

 ،یکیژنت یمطالعه ها جیرا یبا روش ها ییآشنا 16

 کسیو پروتئوم کیژنتینوتر کس،یژنومینوتر
21/4/400 دکترامیر صابر  توسط ادوب کانکت نیبصورت آنال 

 امتحان پایان ترم 17

                           5/11/99تاریخ تحویل:                                                                                  رضوانیدکتر امیر صابر، دکتر  نام و امضای مدرس:

                                                           5/11/99 تاریخ ارسال:                                                                            دکتر هادی عبداله زادنام و امضای مدیر گروه: 

       5/11/99تاریخ ارسال:                                                              دکتر مهنوش صمدیدانشکده:  EDOنام و امضای مسئول
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