
1 
 

 

 پزشکی دانشکده

 پزشکی بیوتکنولوژیگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده بیوانفورماتیک عنوان واحد درسی:

 پزشکی بیوتکنولوژي رشته تحصیلی: تئوري    واحد درسی: نوع

 کارشناسی ارشد مطقع تحصیلی: کارورزی: کارآموزی: عملی: 1 نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی: 17 نظری:        تعداد ساعت

    2 پیشنیاز:   کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 ژنتیک مهندسی رشته تحصیلی:  حسن رکنی زاده نام و نام خانوادگی:

 استادیار رتبه علمی: PhD  تخصصی دکتری طع تحصیلی:مق

 09305837014 تماس: شماره
 پست الکترونیک:

Hassan.roknizadeh@zums.ac.ir 

 اروسازیدبلوار مهدوی، دانشکده    :محل کار

 کنی زادهردکتر   :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 ر اساس نیاز جامعه:بازنگری ب :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری
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  + 11/98 00/00/1398  

 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

  بیوانفورماتیکارتقا دانش دانشجویان درباره 

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

 ابزارهای بیوانفورماتیکز آگاهی ا-

 حل مسیله از طریق بیوانفورماتیکآشنایی با -

 

 :حیطه شناختی 

  بیو نفورماتیا در پاسخ گویی به مشکالت و مسیله هاا  زیساتی  ز یریا  شناخت بهتر به مسایل و مشکالت زیستی بطوریکه 

 .  ین  مر  ز یری  تدریس پروژه محور محق  خو هد شد. تو نمند شوند

 اطفی:حیطه ع 

  درگیر شدن بیشتر د نشجویان با موضوع  ز یری  سو ل و جو ب و تقویت همکار  تیمی  ز یری  تمرینها  گروهی 

 :حیطه روانی حرکتی 

 .ترس  ز نه گفتن و  عتر ف به ند نستن ند شته باشند 

  عتماد به نفس در شنیدن نظر مخالف د شته باشند  

  خود دفاع نمایند  ز  ستداللبتو نند 

 وش های تدریس:ر

                                                                                    بحث گروهی                                                                                                                                                                        و پاسخپرسش                                                                                                                                                                                                                                سخنرانی
                                    کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی                                                                                                                                                                                                                        ایفای نقش                                                                                    

                                  Bedside teaching                                                                                             شبیه سازی شده             بیمار                                                                   

    سایر) بنویسید(:                
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 مواد و وسایل آموزشی:

 اسالیدها، کتب، مقاالت، پروژه های شخصی

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 حل تمرین و حل مسیله واقعی و یک مشکل واقعی ملموس

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 مطالعه مقاله، و حل مسیله

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 حضور با انرژی و انگیزه انتظارات: 

 : جازهام

 تاخیر ورود به کالس ممنوعدر صورت  محدودیتها:

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

 

 فهرست منابع درسی:

 Hooman Rashidi et al. Bioinformatics Basics: Application in Biological Science and Medicine. 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 ()چک لیست 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

*  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 
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 ، برابر ...... می باشد(.20) نمره قبولی از    

 هنمر 1 و پروژه: عملی انجام تکالیف نمره 1 مشارکت کالسی: حضور و غیاب کالسی: 

 5/16 امتحان پایان ترم: نمره 1 امتحان میان ترم: نمره 5/0  کوئیز:

 :موارد سایر

 

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 

مکان 

 ارائه
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه 

ادهدکتر رکنی ز Introduction and concepts 1  13-15 28/11/98  حضوری 1  

  با هماهنگی استاد 2
Introduction and concepts 2 

 دکتر رکنی زاده

 Applications of bioinformatics in Genetic  13-15 5/12/98   حضوری 3

engineering 
 دکتر رکنی زاده

 دکتر رکنی زاده Gene Bank search  13-15 12/12/98  حضوری 4

کتر رکنی زادهد Blast  13-15 19/12/98  حضوری 5  

 دکتر رکنی زاده BlastX, Primer Blast  13-15 26/12/98  حضوری 6

 دکتر رکنی زاده  Alignment  13-15 18/1/99   حضوری 7

 دکتر رکنی زاده Primer design  13-15 25/1/99   حضوری 8

     Final Exam  

 

 

 با هماهنگی         متحان پایان ترم:    تاریخ ا با هماهنگی              تاریخ امتحان میان ترم:  18

 


