
نام خـداوند جـان آفـرینبه 

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

1

واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

بیوتکنولوژي پزشکیگروه آموزشی:پیراپزشکیدانشکده:
، بیوتکنولوژي پزشکی دکتراي تخصصیحصیلی:تيرشتهو مقطع 

2:تعداد واحدفناوري پزشکیهاي بنیادي در زیستکاربرد سلول:نام درس
کشت سلولی :پیش نیازواحد عملی1، نظريواحد 1:دنوع واح

ساعت در هر جلسه خواهد بود)4هاي عملی به مدت (کالس15:00تا 13:00ساعت-دوشنبهروز : زمان برگزاري کالس
A3کالس :مکان برگزاري

دکتر علی صمدي کوچکسرائی:مسئول درسنفر10:تعداد دانشجویان
ائی کوچکسريصمدیدکتر علگرد افشاري، دکتر ندا سراي(به ترتیب حروف الفبا):مدرسین

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

تدریس خواهد شد و در پایان ارزشیابی دانشجویان براساس امتحان کتبی پایان پزشکیمبانی ژنتیک در این درس
ترم و ارائه سمینار خواهد بود. 

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
باشد تا با میاصول اساسی و مهم ژنتیک پزشکی با تکیه بر نقایص آن هدف کلی در این درس آشنایی دانشجویان با 

بیوتکنولـوژي  در و کـاربردي  مهارت خود در انجـام کـار هـاي تحقیقـاتی    نند بتوانند توجه به دانشی که کسب می ک
افزایش دهند.پزشکی

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
نشان می و محورهاي اصلی برنامه را است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBLتیم(یادگیري مبتنی بر)PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد



نام خـداوند جـان آفـرینبه 

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

2

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
حضور فعال در کالس-
نقش فعال در بحث هاي کالس-
پاسخ صحیح به سواالت و انجام تکالیف در منزل-

وسایل کمک آموزشی:   
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

--------------ببرید)لطفاً نام(مواردسایر 

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد٨٠آزمون پایان ترمنمرهدرصد------آزمون میان ترم 

نمرهدرصد٢٠شرکت فعال در کالس نمرهدرصد-----انجام تکالیف 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

-----------(لطفا نام ببرید)سایر موارد

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

چاپی

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی



نام خـداوند جـان آفـرینبه 

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

3

جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر علی صمدي کوچکسرائی(نظري)کلیات و تعاریف1
دکتر علی صمدي کوچکسرائیهاي بنیادي جنینی، جنسی، پوست (نظري)سلول2
کوچکسرائیدکتر علی صمدي (نظري)هاي بنیادي مزانشیمی مغز استخوان، خونسازسلول3
پوتنت پوتنت و توتیهاي بنیادي پلوريهاي پروژنیتور، سلولسلول4

(نظري)
دکتر علی صمدي کوچکسرائی

هاي بنیادي و مهندسی بافت چربی مهندسی بافت با استفاده از سلول5
(نظري)

گرد افشاريدکتر ندا سراي

افشاريگرددکتر ندا سرايمهندسی بافت قلب و عروق خونی (نظري)6
گرد افشاريدکتر ندا سراي(نظري)مهندسی بافت استخوان و غضروف7
گرد افشاريدکتر ندا سرايمهندسی بافت پانکراس و دستگاه ادراري (نظري)8
گرد افشاريدکتر ندا سرايهاي بنیادي از مغز استخوان (عملی)استخراج سلول9
گرد افشاريدکتر ندا سراي(عملی)1بنیادي هاي کشت، پاساژ و دفریز کردن سلول10
گرد افشاريدکتر ندا سراي(عملی)2هاي بنیادي کشت، پاساژ و دفریز کردن سلول11
گرد افشاريدکتر ندا سراي(عملی)بعديهاي سهبنیادي بر روي داربستهاي کشت سلول12
کوچکسرائیدکتر علی صمدي (عملی)مانی سلولهاي زندهتست13
دکتر علی صمدي کوچکسرائی(عملی)1هاي بنیادي مزانشیمی یابی سلولمشخصه14
دکتر علی صمدي کوچکسرائی(عملی)2هاي بنیادي مزانشیمی یابی سلولمشخصه15
دکتر علی صمدي کوچکسرائی(عملی)سازي جهت میکروسکوپی فلورسانس و الکترونیآماده16
امتحان 17
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ایراندانشگاه علوم پزشکی 
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1

واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

بیوتکنولوژي پزشکیگروه آموزشی:پیراپزشکیدانشکده:
، بیوتکنولوژي پزشکی دکتراي تخصصیحصیلی:تيرشتهو مقطع 

2:تعداد واحدفناوري پزشکیهاي بنیادي در زیستکاربرد سلول:نام درس
کشت سلولی :پیش نیازواحد عملی1، نظريواحد 1:دنوع واح

ساعت در هر جلسه خواهد بود)4هاي عملی به مدت (کالس15:00تا 13:00ساعت-دوشنبهروز : زمان برگزاري کالس
A3کالس :مکان برگزاري

دکتر علی صمدي کوچکسرائی:مسئول درسنفر10:تعداد دانشجویان
ائی کوچکسريصمدیدکتر علگرد افشاري، دکتر ندا سراي(به ترتیب حروف الفبا):مدرسین

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

تدریس خواهد شد و در پایان ارزشیابی دانشجویان براساس امتحان کتبی پایان پزشکیمبانی ژنتیک در این درس
ترم و ارائه سمینار خواهد بود. 

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
باشد تا با میاصول اساسی و مهم ژنتیک پزشکی با تکیه بر نقایص آن هدف کلی در این درس آشنایی دانشجویان با 

بیوتکنولـوژي  در و کـاربردي  مهارت خود در انجـام کـار هـاي تحقیقـاتی    نند بتوانند توجه به دانشی که کسب می ک
افزایش دهند.پزشکی

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
نشان می و محورهاي اصلی برنامه را است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBLتیم(یادگیري مبتنی بر)PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد
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2

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
حضور فعال در کالس-
نقش فعال در بحث هاي کالس-
پاسخ صحیح به سواالت و انجام تکالیف در منزل-

وسایل کمک آموزشی:   
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

--------------ببرید)لطفاً نام(مواردسایر 

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد٨٠آزمون پایان ترمنمرهدرصد------آزمون میان ترم 

نمرهدرصد٢٠شرکت فعال در کالس نمرهدرصد-----انجام تکالیف 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

-----------(لطفا نام ببرید)سایر موارد

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

چاپی

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی



نام خـداوند جـان آفـرینبه 

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

3

جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر علی صمدي کوچکسرائی(نظري)کلیات و تعاریف1
دکتر علی صمدي کوچکسرائیهاي بنیادي جنینی، جنسی، پوست (نظري)سلول2
کوچکسرائیدکتر علی صمدي (نظري)هاي بنیادي مزانشیمی مغز استخوان، خونسازسلول3
پوتنت پوتنت و توتیهاي بنیادي پلوريهاي پروژنیتور، سلولسلول4

(نظري)
دکتر علی صمدي کوچکسرائی

هاي بنیادي و مهندسی بافت چربی مهندسی بافت با استفاده از سلول5
(نظري)

گرد افشاريدکتر ندا سراي

افشاريگرددکتر ندا سرايمهندسی بافت قلب و عروق خونی (نظري)6
گرد افشاريدکتر ندا سراي(نظري)مهندسی بافت استخوان و غضروف7
گرد افشاريدکتر ندا سرايمهندسی بافت پانکراس و دستگاه ادراري (نظري)8
گرد افشاريدکتر ندا سرايهاي بنیادي از مغز استخوان (عملی)استخراج سلول9
گرد افشاريدکتر ندا سراي(عملی)1بنیادي هاي کشت، پاساژ و دفریز کردن سلول10
گرد افشاريدکتر ندا سراي(عملی)2هاي بنیادي کشت، پاساژ و دفریز کردن سلول11
گرد افشاريدکتر ندا سراي(عملی)بعديهاي سهبنیادي بر روي داربستهاي کشت سلول12
کوچکسرائیدکتر علی صمدي (عملی)مانی سلولهاي زندهتست13
دکتر علی صمدي کوچکسرائی(عملی)1هاي بنیادي مزانشیمی یابی سلولمشخصه14
دکتر علی صمدي کوچکسرائی(عملی)2هاي بنیادي مزانشیمی یابی سلولمشخصه15
دکتر علی صمدي کوچکسرائی(عملی)سازي جهت میکروسکوپی فلورسانس و الکترونیآماده16
امتحان 17



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

1

واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

بیوتکنولوژي پزشکیگروه آموزشی:پیراپزشکیدانشکده:
، بیوتکنولوژي پزشکی کارشناسی ارشدحصیلی:تيرشتهو مقطع 

2:تعداد واحدهاي جانوريشت سلولک:نام درس
ندارد:پیش نیازواحد عملی1، نظريواحد 1:دنوع واح

ساعت در هر جلسه خواهد بود)4هاي عملی به مدت (کالس10:00تا 8:00ساعت- شنبهروز : زمان برگزاري کالس
B5کالس :مکان برگزاري

دکتر علی صمدي کوچکسرائی:مسئول درسنفر10:تعداد دانشجویان
ائی، دکتر پرستو طریقی کوچکسريصمدیدکتر عل(به ترتیب حروف الفبا):مدرسین

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

و ارزشیابی تراکمیتدریس خواهد شد و در پایان ارزشیابی دانشجویان براساس کشت سلولیمبانی در این درس
خواهد بود. ارزشیابی تکوینی

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
توجه به دانشی کـه  باشد تا با میهاي کشت سلول و کاربرد آنتکنیکهدف کلی در این درس آشنایی دانشجویان با 

افزایش دهند.زشکیبیوتکنولوژي پدر و کاربردي مهارت خود در انجام کار هاي تحقیقاتیکسب می کنند بتوانند 

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد
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2

(لطفا شرح دهید)تکالیف دانشجو:وظایف و 
حضور فعال در کالس-
نقش فعال در بحث هاي کالس-
پاسخ صحیح به سواالت و انجام تکالیف در منزل-

وسایل کمک آموزشی:   
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

--------------ببرید)لطفاً نام(سایر موارد

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد٨٠آزمون پایان ترمنمرهدرصد------آزمون میان ترم 

نمرهدرصد٢٠شرکت فعال در کالس نمرهدرصد-----انجام تکالیف 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

-----------(لطفا نام ببرید)سایر موارد

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

چاپی

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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3

جدول هفتگی کلیات  ارائهي درس
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر علی صمدي کوچکسرائی(نظري)تعاریفکلیات و 1
دکتر علی صمدي کوچکسرائیآزمایشگاه کشت سلول، تجهیزات (نظري)2
3Biohazard(نظري)دکتر علی صمدي کوچکسرائی
دکتر علی صمدي کوچکسرائی(نظري)و متابولیسم سلول در شرایط کشتهامحیط4
دکتر پرستو طریقی(نظري)هاي اساسی کشت تکنیکسترون سازي، 5
دکتر پرستو طریقیهاي نامیرا (نظري)هاي سلولی و سلولتهیه رده6
درمانی و تشخیص بیماریهاي عفونیکشت سلول در تهیه واکسن، ژن7

(نظري)
دکتر پرستو طریقی

هاي مونوکلونال و باديهاي مصنوعی، آنتیکشت سلول در تهیه بافت8
(نظري)کنترل کیفی داروها 

دکتر پرستو طریقی

دکتر پرستو طریقی(عملی)شستشو و استریل کردن وسایل9
دکتر پرستو طریقی(عملی)سازي و استریل کردنمحیط10
دکتر پرستو طریقیکشت اولیه فیبروبالست (عملی)11
12Feeding and maintenance(عملی)دکتر پرستو طریقی
دکتر پرستو طریقیمانی (عملی)و ارزیابی زندهپاساژدادن13
دکتر پرستو طریقی(عملی)MTTآزمون 14
دکتر پرستو طریقیها (عملی)دفریز و فریز کردن سلول15
دکتر پرستو طریقیبعدي (عملی)کشت بر روي ماتریس سه16
امتحان 17
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