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 داروسازی دانشکده

 بیوتکنولوژی داروییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 داروسازی / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده بیولوژی مولکولی و ژنتیک عنوان واحد درسی:

 داروسازی عمومی رشته تحصیلی: اختصاصی اجباری واحد درسی: نوع

 ایدکترای حرفه مطقع تحصیلی: کارورزی: کارآموزی: عملی: 2 ظری:ن تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی: 43 نظری:        تعداد ساعت

    اول پیشنیاز:   کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 های بیولوژیکدهفرآور رشته تحصیلی: دکتر علی رمضانی نام و نام خانوادگی:

 استاد رتبه علمی:  .Ph.D مقطع تحصیلی:

 ramazania@zums.ac.ir پست الکترونیک: 62344334040 تماس: شماره

 دانشکده داروسازی –پردیس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی     محل کار:

 دکتر حمیدرضا خیری –دکتر علی شرفی   :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس زاری دوره:نحوه برگ

 شماره جلسات بازنگری شده: اریخ ت 81/60/8368 ترکیبی مجازی حضوری

    66/66/8411  
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 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

  های پروکاریوت و یوکاریوت ساختمان سلولآشنایی دانشجویان با 

  ی ژنتیک مولکولی و پزشکیو مبانآشنایی دانشجویان با اصول 

  ها و عملکرد آنهاژنتیک مولکولی سرطان، جهشآشنایی با 

 آشنایی با مباحث زیست مولکولی 

 

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی 

 را بداند. کاریوتساختمان سلول پروکاریوت و یو 

  را بداند. هاژن و مفاهیم جهشساختمان 

 را یاد بگیرد. های کنترل بیان ژننحوه 

 های مولکولی ایجاد سرطان را بداندمکانیسم. 

 

 :حیطه عاطفی 

 .در حین آموزش با طرح سؤال در مباحث کالسی شرکت کند 

 .مشارکت فعال در کالس داشته باشد 

  .نسبت به تهیه منابع معرفی شده مبادرت کند 

 حرکتی: حیطه روانی 

 ی ارتباط علم ژنتیک با تولید داروهای جدید را بیان کندنحوه. 
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 روش های تدریس:

                                                                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخنرانی
شبیه سازی شده             بیمار                                                              کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی                                                                                                                                                                                                                        ایفای نقش

                                                                                             Bedside teaching                                  

 مجازیبنویسید(:   سایر) 

 مواد و وسایل آموزشی:

 Story line، فایل پاور پوینت، ویدئوی آموزشی

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 شناسی سلولی و مولکولی و ژنتیک با ساخت داروهای جدیدارتباط مسایل زیست

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 

 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 و انجام تکالیف ، مشارکت فعال در مباحث موضوعی، طرح سؤال و مشارکت در رفع ابهامعه به موقع جلسات غیرحضوریمطالانتظارات: 

 : مجازها

  محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 

 فهرست منابع درسی:

 شناسی سلولی و مولکولی دکتر احمد مجدزیست 
  دکتر گیتی امتیازیمبانی زیست مولکولی 
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 شناسی سلولی و مولکولی لودیشزیست 
 ژنتیک پزشکی امری 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

  نمره(: 26بارم بندی نمره ) از 

 .... می باشد(.86، برابر ..26از  ) نمره قبولی   

 نمره 8 و پروژه: عملی انجام تکالیف  مشارکت کالسی: حضور و غیاب کالسی: 

 26 امتحان پایان ترم: امتحان میان ترم:  کوئیز:

 غیبت در کالس های آنالین و عدم انجام تکالیف نمره منفی دارد :موارد سایر

 

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 سهجل

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 

مکان 

 ارائه
 عنوان جلسه 

مدرس 

 )مدرسان( 

1  22/60/1461 61-8 رمضانیدکتر  تعاریف و تاریخچه    

2  22/60/1461 61-8 خیریدکتر   DNA ساختمان    

3  12/60/1461 61-8 خیریدکتر  همانندسازی    

4  12/60/1461 61-8 ریخیدکتر   همانندسازی    
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5  20/60/1461 61-8 بردارینسخه   خیریدکتر    

0  63/68/1461 61-8 خیریدکتر  سنتز پروتئین    

0  16/68/1461 61-8 1-تنظیم بیان ژن   شرفیدکتر    

8  10/68/1461 61-8 2-تنظیم بیان ژن   شرفیدکتر    

2  24/68/1461 61-8 هاپردازش ژن   شرفیدکتر    

16  61/62/1461 61-8 شرفیدکتر  چرخه سلولی    

11  68/62/1461 61-8 هاجهش    دکتر رمضانی 

12  15/62/1461 61-8  دکتر رمضانی DNAتعمیر جهش در   

13  22/62/1461 61-8  دکتر رمضانی ژنتیک سرطان  

14  22/62/1461 61-8  دکتر رمضانی الکوهای توارث  

15  13/16/1461 61-8 های کروموزومیناهنجاری    دکتر رمضانی 

10  13/16/1461 61-8 شرفیدکتر  مرگ برنامه ریزی شده سلول    

  آزمون     10

         تاریخ امتحان پایان ترم:       ندارد             تاریخ امتحان میان ترم:  18

 


