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 .......................پسشکی .............:/مرکسداوشکذٌ

 ................زیست فىايری پسشکی بیًتکىًلًشی ي....گريٌ آمًزشی:

  Course Plan ديرٌدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

  پسشىی داوشکذٌ/ مرکس آمًزشی درماوی: ٍ هبلىیت هؼٌَی  التصبداصَل  ػىًان ياحذ درسی:

 پسشىی بیَتىٌَلَشی رشتٍ تحصیلی: وًع ياحذ درسی: 

 وبرشٌبظی ارشذ مطقغ تحصیلی: کاريرزی:  کارآمًزی:  ػملی: 1 وظری: تؼذاد ياحذ

 تؼذاد ساػت       
 وظری:

17 
 سایر کاريرز کارآمًز ترم تحصیلی کاريرزی: کارآمًزی:  ػملی:

    اٍل ًذارد پیشىیاز:  کذ درس:

 - سایر: - سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 بیَتىٌَلَشی رشتٍ تحصیلی: ظؼیذ وببلی وام ي وام خاوًادگی:

 اظتبدیبر رتبٍ ػلمی: فَق تخصص  مقطغ تحصیلی:

   kaboli2009@gmail.com پست الکتريویک: 09120556594 شمارٌ تماس:

 داًشىذُ پسشىی   محل کار:

 و دکتر نصیری جَّری دوتر دوتر شغلی،، وببلی دوتر ي وام خاوًادگی مذرس)مذرسان(: وام

 بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ: تاریخ تذيیه طرح درس: وحًٌ برگساری ديرٌ:

 شمارٌ جلسات بازوگری شذٌ: تاریخ  ترکیبی مجازی حضًری

   26/11/1398   

mailto:kaboli2009@gmail.com
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 اَذاف آمًزشی

 تجبری ظبزی هحصَالتشروت ّب ٍ ًحَُ بب اصَل حمَق هبلىیت فىری ٍ آشٌبیی بب  داًشجَیبىآشٌبیی  َذف کلی:

 حَزُ بیَتىٌَلَشی 

 در پبیبى برًبهِ آهَزشی، اًتظبر هی رٍد فراگیر)اى( لبدر ببشٌذ: اَذاف اختصاصی )رفتاری(:

 حیطٍ شىاختی:

  ،فىری هبلىیت اًَاع آشٌبیی داًشجَیبى بب

 َلی هبلىیت فىریهعبئل حم آشٌبیی داًشجَیبى بب

 التصبد ظالهت ٍ جبیگبُ آى بر التصبد ولبب  داًشجَیبى آشٌبیی

 ػسضِ ٍ تمبضب در ببزار التصبد ظالهت بب داًشجَیبى آشٌبیی

 التصبد ببزاربب  داًشجَیبى آشٌبیی

  ببزار در صٌؼت بیَتىٌَلَشی ٍ رلببت در ببزار بیَتىٌَلَشیبب  داًشجَیبىآشٌبیی 

  ٍ اًَاع آًْب ًحَُ شىل گیری شروت ّبی داًش بٌیبى بآشٌبیی داًشجَیبى ب

 اظتراتصی ّبی ببزاریببی در شروت ّب ٍ صٌبیغ زیعت فٌبٍری  آشٌبیی داًشجَیبى بب

  اًَاع شروت ّبی هؼرٍف بیَتىٌَلَشی ایراًی ٍ خبرجی آشٌبیی داًشجَیبى بب

 

 ريش َای تذریس:

                           ًوبیش ػولی                       ایفبی ًمش                بحث گرٍّی                   پرظش ٍ پبظخ                   ظخٌراًی

                   Bedside teaching                      شبیِ ظبزی شذُ بیوبر                وبرگبُ آهَزشی 

                   سایر) بىًیسیذ(: 

 ًاد ي يسایل آمًزشی:م

  اظالیذ، پبٍرپَیٌت، ٍایت بَرد

 تجارب یادگیری )حیه تذریس(:

  فْن اصَل ولی ٍ درن تئَری ٍ ػولی هَارد ػٌَاى تذریط شذُ در جلعبت
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 تکالیف یادگیری) بؼذ تذریس(:

 ضًابط آمًزشی ي سیاست َای مذرس

اًتمبد ٍ  ر هببحث آهَزشی، طرح ظَال ٍ ابْبهبت در رابطِ بب هَاد درظی،حضَر بِ هَلغ در والض درض، شروت فؼبل ٍ پَیب داوتظارات: 

 .      والضپیشٌْبد جْت ارتمبی ویفیت تذریط ٍ هشبروت در 

  ٍرٍد ٍ خرٍج از والض )در صَرت ًیبز(  مجازَا: 

  رٍشي بَدى هَببیل، خَردى ٍ آشبهیذى در والض ٍ بْن زدى ًظن والض محذيدیتُا:

 (:َای ایمىی )دريس ػملی/آزمایشگاَی/بالیىی/ػرصٍتًصیٍ

 فُرست مىابغ درسی:

 The Economics of Biotechnology, James D. Gaisford, Edward Elgar Publishing Limited, The latest edition   
 ريش ارزیابی:

 هشبّذُ ػولىرد

 )چه لیعت( 

 هصبحبِ 

 ) شفبّی(
       آزهَى وتبی

  

 ػیٌی تشریحی

گعتردُ 

 پبظخ
 صحیح / غلط جَروردًی چٌذ گسیٌِ ای وَتِ پبظخ

  ومرٌ(: 02بارم بىذی ومرٌ ) از 

 برابر ...... هی ببشذ(. ، 20) ًورُ لبَلی از    

 اًجبم تىبلیف ػولی ٍ پرٍشُ:  1 هشبروت والظی: حضَر ٍ غیبة والظی: 

 19 اهتحبى پبیبى ترم:  اهتحبى هیبى ترم: وَئیس:

 بیر هَارد:ظ
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 جذيل زماوی ارائٍ بروامٍ:

Session's 
No. Method Date Time  Place Session's title Lecturers 

1 Present 4/12/1398 15-17 Bio Foundation and formation of knowledge-based 
biotechnological companies 

Dr. Kaboli 

2 Present 11/12/1398 15-17 Bio Strategic planning in a knowledge-based 
biotechnological company 

Dr. Kaboli 

3 Present 24/1/1399 
 )ّوبٌّگی شَد(

15-17 

 
Bio Health economy and its condition into the whole 

economy 
Dr. Shoghli 

4 Present 31/1/1399 
 )ّوبٌّگی شَد(

15-17 Bio Differences between health economy and market 
economy 

Dr. Shoghli 

5 Present 7/2/1399 
 )ّوبٌّگی شَد(

15-17 Bio 1) Supply and demand in health-care markets 
2) Health sector relationship with other economic 

sectors 

Dr. Shoghli 

6 Present 14/2/1399 15-17 Bio Concepts of intellectual property Dr. Johari 

7 Present 21/2/1399 15-17 Bio National and international rules of intellectual 
property  

Dr. Johari 

8 Present 28/2/1399 
 )ّوبٌّگی شَد( 

15-17 Bio Conceptualizing market, its structure and competition 

  
Dr. Nasiri 

9 Present 11/3/1399 
 )ّوبٌّگی شَد(  

15-17 Bio Business management in biotechnological companies Dr. Nasiri 

10 Present 18/3/1399 15-17 Bio Well-known biotechnological companies in Iran and in 
the world 

Dr. Kaboli 

  Final exam   طبك برًبهِ  

 -تاریخ امتحان پایان ترم:             -تاریخ امتحان میان ترم:                 

 کذٌ:امضاء مؼاين تحصیالت تکمیلی داوش وام ي امضاء مذیرگريٌ: وام ي امضاء استاد مربًطٍ :

 

 


