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توجه:

ساختار کروماتین و  DNAدر پروکاریوتیک و یوکاریوتیک توپولوژی  DNAاشکال مختلف ساختار و ویژگیهای مهم انها
همانندسازی  :DNAآناتومی محل شروع همانندسازی و آنزیم هاو پروتئین های کمکی شرکت کننده
مراحل همانند سازی -1:آغاز  -2ادامه -3پایان
خطا در همانندسازی و سیستم های ترمیمی -عوامل جهش زاو انواع جهش ها در ساختار DNA
ارائه مقاالت مطابق با تحقیقات جدید و مباحثه توسط دانشجویان -
ارزیابی میزان یادگیری مطالب جلسات قبل در قالب امتحان کتبی -نسخه برداری-1 :آغاز  -2ادامه  -3پایان
مقایسه نسخه برداری در پروکاریوتها و یوکاریوتها(()RNA Splicin
ترجمه:ساختمان وخواص -tRNAرمز ژنتیکی-ساختمان و خواص ریبوزومها
مراحل تشکیل زنجیره پروتئین در پروکاریوتها و یوکاریوتها
تنظیم بیان ژن در سیستم پروکاریوتی-اپرون مثبت و منفی
مقاله خوانی و طرح و بحث مقاالت روز در مورد مباحث بررسی شده در جلسات قبل
بیولوژی مولکولی سیستم اسکلت سلولی -جنبه های مولکولی تمایز
بیولوژی مولکولی تحریک عصبی و نحوه انتقال پیام عصبی
بیولوژی مولکولی انقباض عصبی
بیولوژی مولکولی سیستم ایمنی
سرطان زایی

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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