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محل برگزاری:

کالس  آزمایشگاه 
هدف کلی درس :اساس فیزیکی ساختار و عملکرد بیومولکولها
رئوس مطالب
هفته اول

مقدمه :تعریف ، ،پیوندهاي كوواالنسي ،برهمكنش هاي غیركوواالنس شامل برهمكنش هاي الكترواستاتیك ،واندروالس ،آبگریز،
پیوند هیدروژني
خصوصیات شیمیائي و فیزیكي اسیدهاي آمینه؛ چگونگي تشكیل ساختارهاي پروتئیني و ماهیت نیروهاي درگیر در ساختار

هفته سوم

اصول فیزیكي ساختار و دینامیك ماكرومولكولهاي زیستي

هفته چهارم

تغییرات ساختار پروتئین در شرایط فیزیکو شیمیایی خاص با تکیه بر بیماریزایی

هفته پنجم

محلولهای پلی الکترولیت و تبدیالت Cooperativeوnon cooperative

هفته ششم

ترموشیمي ماكرومولكولهاي زیستي -بیوكالریمتري ماكرومولكولهاي زیستي

هفته هفتم

مقاله خوانی وارائه تحقیقات جدید مرتبط با موضوعات تدریس شده و بحث در مورد آن در کالس

هفته هشتم

اساس روشهای بیوکالیمتری در تعیین خواص فیزیکو شیمیایی بیو مولکولها

هفته دوم

هفته نهم

ارزیابی میزان یادگیری مطالب جلسات قبل در قالب امتحان کتبی -مكانیسم تاخوردن پروتئین ها

هفته دهم

پایداري پروتئین ها و چگونگي اندازه گیري آن؛

هفته یازدهم

عوامل موثر در پایداري ساختار پروتئین و روشهاي عملي پایدارسازي پروتئین ها

هفته دوازدهم

تعریف عملكرد پروتئین ها و روشهاي تعیین كمي آنها

هفته سیزدهم

رابطه ساختار و عملكرد بیوماكرومولكولها

هفته چهاردهم

ساختار DNAو عملکرد آن :ساختار سوم ،سوپركویل و نقش آن در بیان ژني،عوامل موثر در پایداری ساختار

هفته پانزدهم

ساختار  RNAو عملکرد آن :تعیین خصوصیات فیزیكي و شیمیائي ،نقطعه ذوب ،ساختار ثانویه و چندشكلي ها

هفته شانزدهم

بررسي نقش برخي از ماكرومولكول هاي زیستي مهم در عملكرد طبیعي سلول و بیماري هاي ناشي از نقص
درعملكرد ماكرومولكول هاي زیستي

توجه:

در صورت تغییر مباحث و نحوه تدریس درس در هر نیمسال الزم است فرم مربوطه مجددا توسط استاد محترم تکمیل و جهت به روز رسانی در اختیار آموزش دانشکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزشیابی فعالیت دانشجو در طی دوره:حضور فعال در کالس -مطالعه مقاله وارائه تحقیقات جدید مرتبط با موضوعات سرفصل-امتحان پایان
ترم
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