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 پزشکی دانشکده

 بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی پزشکیگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده مهندسی ژنتیک عنوان واحد درسی:

 بیوتکنولوژی پزشکی رشته تحصیلی:  واحد درسی: نوع

 کارشناسی ارشد  مطقع تحصیلی: -کارورزی: -کارآموزی: -عملی: 2نظری: 2 تعداد واحد

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

 کد درس:

0021111 
 - - - 0 نداردپیشنیاز:  

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 بیوتکنولوژی پزشکی لی:رشته تحصی امیر حسین تارمچی نام و نام خانوادگی:

 دانشیار رتبه علمی: دکترای تخصصی  مقطع تحصیلی:

 taromchi@zums.ac.ir پست الکترونیک: 11024000130 تماس: شماره

 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده پزشکی     محل کار:

 ، سعید کابلیحسن رکنی زاده، امیر حسین تارمچی  :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

تاریخ تدوین طرح  حوه برگزاری دوره:ن

 :درس
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

 - - 18 بهمن   ✔
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 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

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

 تی:حیطه شناخ 

 را شرح دهد تاریخچه و مفاهیم و اصطالحات اولیه مهندسی ژنتیک. 

 را شرح دهد لئیک از سلولهای یوکاریوتی و پروکاریوتیتخراج اسید نوکمراحل و روشهای اس 

 ...را توضیح دهد. انواع وکتور های پالسمیدی و فاژی و 

  را بشناسد آنزیم های پر کاربرد در مهندسی ژنتیک و اصالح اسید نوکئیکانواع. 

 را بشناسد. تکنیک های دستکاری ژنی 

  را توصیف نماید.کلونینگ تکنیک های 

 روشهای ارائه و انتقال ژن و قطعات اسید نوکئیک به سلولها را توصیف نماید. 

 .مارکرهای مورد استفاده برای غربالگری بعد از ترانسفورماسیون سلولی را تشریح نماید 

 وضیح دهدروشهای توالی یابی ژنی را ت 

 .روشهای موتاژنز جهت دار و راندوم در قطعه ژنی را بشناسد 

  کاربرد سیستمCRISPR .در ایجاد تغییرات ژنی را توصیف نماید 

 .نمونه های کاربردی مهندسی ژنتیک در بیوتکنولوژی )واکسن،حیوانات ترانس ژن، چسب زیستی و...( را شرح دهد 

 

 :حیطه عاطفی 

  مشارکت فعال در بحث ها و تبادل نظرعالقه مندی حین آموزش و 

 انجام پروژه های محوله 

 مطالعه رفرنس های معرفی شده 

 :حیطه روانی حرکتی 

 دهد ارائه فراگیری شده را با انتخاب یک مقاله در کالس فرایندهای. 

 روش های تدریس:

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

Bedside teaching                                                :)سایر) بنویسید    

 مواد و وسایل آموزشی:
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PowerPoint presentation, whiteboard, E books, Animations 

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 مهندسی ژنتیکآشنایی و مرور مجدد اصول و پایه های 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 جستجو و انتخاب یک مقاله به روز در ارتباط با یکی از سرفصل ها و ارائه در کالس

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 حضور به موقع سر کالس، انجام و تحویل به موقع تکالیف ، حضور فعال در کالس)مشارکت در بحث ها و ارائه پیشنهادات(ارات: انتظ

 : خروج با کسب اجازه از کالسمجازها

 خاموش کردن موبایل، عدم صحبت خارج موضوع در کالس، محدودیتها:

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

 فهرست منابع درسی:

 An Introduction to Genetic Engineering (D. Nicholl), 3rd ed., 2008. 
 Gene Cloning & DNA analysis(T.A. Brown), 6th ed., 2010. 
 Principles of gene manipulation (Primrose), 7th ed., 2006. 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 فاهی() ش
 ✔آزمون کتبی

  

 عینی ✔تشریحی

 ✔گسترده پاسخ
کوته 

 ✔پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی ✔چند گزینه ای

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 14، برابر02) نمره قبولی از    

 نمره0 و پروژه: عملی انجام تکالیف نمره5/0 مشارکت کالسی: نمره5/0حضور و غیاب کالسی: 

 نمره 08 امتحان پایان ترم: ----امتحان میان ترم: ----ز:کوئی
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 :موارد سایر

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 

مکان 

 ارائه
 عنوان جلسه 

مدرس 

 )مدرسان( 

82/11/29 حضوری 1  21-01   Introduction to Genetic Engineering, Importance and Applications دکتر تارمچی 

5/18/29 حضوری 2  21-01   DNA purification and characterization from various sources دکتر تارمچی 

81/18/29 حضوری 3  21-01   Vectors: Plasmids and Bacteriophages دکتر تارمچی 

19/18/29 حضوری 4  21-01   DNA modifying enzymes دکتر تارمچی 

وریحض 5  68/18/92  21-01   Fundamental Techniques of Gene Manipulation(1) دکتر تارمچی 

21/1/99 حضوری 6  21-01   Fundamental Techniques of Gene Manipulation(2) دکتر تارمچی 

58/1/99 حضوری 7  21-01   Gene cloning strategies(1) دکتر تارمچی 

1/2/99 حضوری 8  21-01   Gene cloning strategies(2) دکتر تارمچی 

8/2/99 حضوری 9  21-01   DNA delivery methods(Transformation and Transfection) دکتر تارمچی 

15/8/99 حضوری 10  21-01   Selection, Screening, and Analysis of  recombinants دکتر تارمچی 

88/8/99 حضوری 11  21-01   Applied biotechnology: transgenic  animals and vaccine production دکتر تارمچی 

98/8/99 حضوری 12  21-01   Sequencing Methods  هرکنی زاددکتر  

18/3/99 حضوری 13  21-01   Mutagenesis(1)  هرکنی زاددکتر  

19/3/99 حضوری 14  21-01   Mutagenesis(2) هدکتر رکنی زاد  

68/3/99 حضوری 15  21-01   CRISPR-Cas9 Gene editing دکتر کابلی 

8/4/99 حضوری 16  21-01   Applied biotechnology: Bio-adhesives دکتر کابلی 

 با هماهنگیتاریخ امتحان پایان ترم:            41/3/18تاریخ امتحان میان ترم:             17

 نام و امضاء استاد مربوطه :

 

 

 

 ن تحصیالت تکمیلی دانشکده:امضاء معاو نام و امضاء مدیرگروه:
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