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 دانشكده پزشكي

 و پزشكي مولكولي پزشكي ژنتیک گروه

 (Course Plan) دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی دانشکده: و بیولوژی سیستم سلولی پیام رسانی عنوان واحد درسی:

 پزشکی مولکولی رشته تحصیلی:  نظری نوع واحد درسی:

 - وزی:کارآم - عملی: واحد  2 نظری: تعداد واحد
 ورزی:کار

- 
  Ph.D   : ع تحصیلیمقط

 - کارآموزی: - عملی: ساعت  44 نظری: تعداد ساعت       
 کارورزی:

- 
 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی

 ندارد.پیشنیاز:  دروس  18 کد درس:
 ل اونیمسال 

1411-1418 
- - - 

  سایر: تحصیالت تکمیلیمرحله ارائه درس: 

 ل درسئومشخصات مس

 پزشکی ژنتیک  رشته تحصیلی: میترا خلیلی دکتر خانوادگی: نام و نام

 استادیار   رتبه علمی: (.Ph.Dی تخصصی )ادکتر مقطع تحصیلی:

 Khalili.mitra@gmail.com پست الکترونیک: 61120162182 شماره تماس:

 و پزشکی مولکولیپزشکی دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک   محل کار:

  دکتر پارسامنشو  دکتر ملیحه پارسا ،مجتبی فتحیدکتر روحانی، مریم دکتر میترا خلیلی، دکتر  :رس)مدرسان(انوادگی مدنام و نام خ

 نحوه برگزاری دوره:
تاریخ تدوین طرح 

 درس:
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

  شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  02/7/9318 ترکیبی مجازی حضوری

√     

 

 

 

 

 

 ف آموزشیدااه
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یری اصول و مبانی پیام رسانی و بیولوژی سیستم شامل شناسایی مسیرهای پیام رسانی، ارتباط سیستماتیک مسیرها، یادگ هدف کلی: 

 ساختار، ماهیت پویایی و مدل سازی سیستم ها و کاربرد آن در پزشکی مولکولی

 قادر باشد:رود فراگیردر پایان برنامه آموزشی، انتظار می  اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 شناختی: حیطه

 آشنا شود.و تمایز  مرگ سلولی ،سمهای تنظیمی آنیبا چرخه سلولی و مکان 

  مسیرهای این پیامدهای متعاقب اختالل در همچنین  و ن آنهابیسیستماتیک  ارتباط ،مسیرهای مهم سیگنالینگ سلولیبا
  .سیگنالینگ در مدل سرطان آشنا شود

   می درمانی را بشناسد.داروهای شینحوه تاثیرگزاری 

 ها مند بیولوژی سیستمتفکر کل نگر و نظام به اهمیت و آشنا شودها در مطالعات زیست پزشکی کاربرد بیولوژی سیستم اب

  .پی ببرد

  فاکتورهای رونویسی مرتبط با یک دسته ژنی را شناسایی کند. ابزارهای بیوانفورماتیک،بتواند با استفاده از 

 پایگاه دهز دافاده ابا استGEO دست آورد. میکرواری مرتبط با یک موضوع خاص را به هایداده 

 های مستخرج از بتواند بر روی دادهGEO .آنالیز آماری انجام دهد 

 با مفهوم موتیف و  و آشنا باشد پروتئین-های میانکنش پروتئینبا مفهوم شبکهmodule  .در شبکه آشنا شود 

 رزاافاز نرم بتواند با استفاده Cytoscape  ابزار(Clupediaشبکه میانکنش پروتئین )- ژنی را پروتئین مرتبط با یک دسته

 عملکردهای اصلی یک شبکه را مشخص کند.و  ترسیم کند

 بحث های مرتبطمشارکت در  حیطه عاطفی:

 در کالسمطرح شده  ده ایداجستجو در پایگاه های انجام  حیطه روانی حرکتی:

 تدریس:روش های 

  ایفای نقش √ بحث گروهی √ پرسش و پاسخ √ یرانسخن

  Bedside Teaching  شبیه سازی شده بیمار  کارگاه آموزشی  نمایش عملی

 

 دسترسی به یک رایانه با امکان اتصال به اینترنت، وایت بوردویدئو پروژکتور،   مواد و وسایل آموزشی:
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 ارتباطشناخت انواع لیگاندها و پاسخهای سلولی، قابلیت  بیولوژی،مدلهای سیستم  ارها وافز نرم شناخت تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 با یکدیگر مختلف مسیرهای سیگنالینگ دادن

  تعیین شده کتابفصول و مقاالت مطالعه  بعد تدریس(:) تکالیف یادگیری

 

 یاحث قبلعه مبمطال و السحضور به موقع در کالس، مشارکت در ک: ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 فهرست منابع درسی:

 Bruce Alberts et al, Molecular Biology of the Cell (last edition) 

Uri Alon, An introduction to system biology: design principles of biological circuits, Chapman & Hall/CRC ((last edition) 
 

 مقاالت علمی/پژوهشی معرفی شده توسط مدرسین 

 

Lim, S. & Kaldis, P. Cdks, cyclins and CKIs: roles beyond cell cycle regulation. Development 912 (0293), 3271–3213.  

 

M.A. Lemmon, J. Schlessinger, Cell signaling by receptor tyrosine kinases, Cell, 919 (0292), 9997-9931. 

  

Trends in GPCR drug discovery:  new agents, targets and indications, Nature Reviews Drug Discovery, 978 (0297). 

 سایر مقاالت جدید

 روش ارزیابی:

مشاهده 

 عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
√ 

کوته 

 پاسخ
  جورکردنی √ زینه ایچند گ 

صحیح / 

 غلط
√ 

 می باشد(: 14، برابر 26)نمره قبولی از  بارم بندی نمره:

(%11امتحان پایان ترم ) (،1-16)پروژه %(، 41-46امتحان میان ترم )  

 -و غیاب کالسی: حضور  - مشارکت کالسی: مرهن 9-0 ماکزیمم انجام تکالیف عملی و پروژه: 

 - کوئیز: نمره 7-8 اکزیممم امتحان میان ترم: نمره 99 امتحان پایان ترم:

 

 

 

 نمره 2دکتر پارسا منش: 

 نمره 5.1دکتر پارسا: 

 نمره 5.1 دکتر فتحی:

 نمره 4.1دکتر روحانی: 

 نمره 55.1دکتر خلیلی: 

  (نمره 6+ پایان ترم  نمره 5.1+ کوئیز رهنم 5 سمینار+  نمره 3ترم: میان )                         
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 دکتر حسین مصطفوی                   علیرضا بیگلری دکتر   میترا خلیلی دکتر   

                      نشکدهدا تحصیالت تکمیلیمعاون                               مدیر گروه         مسئول درس        

                               

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

شنبهسه  9  32/7/18  93-91  The mechanism of cellular communication and crosstalk خلیلی دکتر  

شنبهیک  0  90/8/18  93-91  Components of the cell-cycle control system  خلیلیدکتر  

91/8/18 سه شنبه 3  93-91  Signaling through enzyme-coupled receptors-1 دکتر خلیلی 

09/8/18 سه شنبه 1  93-91  Signaling through enzyme-coupled receptors-2 دکتر خلیلی 

08/8/18 سه شنبه 1  93-91  G-protein-coupled receptors and signaling networks دکتر خلیلی 

1/1/18 سه شنبه 6  93-91  Pluripotency gene regulatory network دکتر خلیلی 

90/1/18 سه شنبه 7  93-91  Control of apoptosis and differentiation  دکتر خلیلی 

02/1/18 چهارشنبه    53-51  *** Midterm Exam *** دکتر خلیلی 

91/1/18 سه شنبه 8  93-91  Steroid hormones: from receptors to networks  فتحیدکتر  

06/1/18 سه شنبه 1  93-91   Chemotherapy for cancer دکتر پارسا 

3/92/18 سه شنبه 92  93-91  miRNA and lncRNA target interaction networks  دکتر خلیلی 

92/92/18 سه شنبه 99  93-91 ی )بیان ژن(شبکه های زیستی و مدلهای زیست  روحانی دکتر   

97/92/18 سه شنبه 90  93-91 انات(مدلهای زیستی )انتقال پیام و نوس   دکتر روحانی 

01/92/18 سه شنبه 93  93-91 خودسازماندهی(مدلهای زیستی )تکامل و    دکتر روحانی 

9/99/18 سه شنبه 91  93-91  دکتر روحانی پایگاه های داده و ابزارهای مدل سازی 

شنبهسه  91  8/99/18  93-91  های برای دسترسی و تحلیل داده GEOی با داده پایگاه آشنای 

microarray 

 دکتر پارسا منش

91/99/18 سه شنبه 96  93-91  دکتر پارسا منش (Cytoscape ClueGOها )شبکه میانکنش پروتئیناز ژن تا شبکه،  

03/99/18 سه شنبه 97  93-91  *** Final Exam *** یدکتر خلیل  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2ud7BiqnVAhWMCpoKHbn-D0kQFgg4MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.asbmb.org%2Fmeetings%2FAM2016%2Fsessions%2Fcellsignal%2F&usg=AFQjCNHv2zNos4nuh2Ehq05akjTPJwFm2w

