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 پزشکی دانشکده

 بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی پزشکیگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

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

 بیوتکنولوژی پزشکی رشته تحصیلی:  واحد درسی: نوع

 کارشناسی ارشد  مطقع تحصیلی: -کارورزی: -کارآموزی: 2عملی: 0نظری: 2 تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی -کارورزی: -کارآموزی: 86عملی:  نظری:         تعداد ساعت

 د درس:ک

3322211 
 - - - 2 نداردپیشنیاز:  

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 بیوتکنولوژی پزشکی رشته تحصیلی: امیر حسین تارمچی نام و نام خانوادگی:

 دانشیار رتبه علمی: دکترای تخصصی  مقطع تحصیلی:

 taromchi@zums.ac.ir پست الکترونیک: 24321333290 تماس: شماره

 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده پزشکی     محل کار:

 سعید کابلی، امیر حسین تارمچی  :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

تاریخ تدوین طرح  نحوه برگزاری دوره:

 :درس
 بازنگری بر اساس نیاز جامعه:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

 - - 46 بهمن   ✔
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 اهداف آموزشی

  کلی: هدف

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

 :حیطه شناختی 

  را شرح دهدلیز انواع سلولها و مکانیسم های جدا سازی اسید نوکلئیک از بقیه اجزای  سلولی. 

  روش ها و فرمول های تعیین کمیتDNA  وRNA را شرح دهد 

  را توضیح دهد. کشت، فریز و دفریز سلولروشهای انواع 

  روشهای استخراجDNA .سلولی را بشناسد 

 را بشناسد روشهای پذیرا نمودن سلول جهت ترانسفورماسیون. 

  ترانسفورم نمودن سلولها را توضیح دهدتکنیک های. 

  تکنیک هایPCR  و RT-PCR.را توصیف نماید 

  تکنیک هضم آنزیمیDNA را توصیف نماید و الکتروفورز آن. 

 .تکنیک های کشت و ترانسفرم کردن مخمر را شرح دهد 

  تکنیکSDS-PAGE .را توصیف نماید 

 
 

 :حیطه عاطفی 

 عالقه مندی حین آموزش و مشارکت فعال در بحث ها و تبادل نظر 

 انجام پروژه های محوله 

 مطالعه رفرنس های معرفی شده 

 :حیطه روانی حرکتی 

  آزمایشگاهی تعیین شده. فرایندهایاجرای 

 روش های تدریس:

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

Bedside teaching                                                :)سایر) بنویسید    

 وسایل آموزشی:مواد و 

PowerPoint presentation, whiteboard, E books, Animations 
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 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 وتکنیک های آزمایشگاهی آن مهندسی ژنتیکآشنایی و مرور مجدد اصول و پایه های 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 کالسهردر پاسخ سواالت مطرح شده جستجو و ارائه

 آموزشی و سیاست های مدرسضوابط 

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

 : خروج با کسب اجازه از کالسمجازها

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

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

 پوشیدن روپوش آزمایشگاهی، عدم خوردن و آشامیدن

 فهرست منابع درسی:

 Molecular Cloning. A lalaboratory Manual (Sambrook & Russel), 3rd ed., 2001. 
 Current protocols in molecular bilology (Frederick M. Ausubel), 2003. 

 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 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    

 نمره3 و پروژه: عملی انجام تکالیف نمره2 کالسی:مشارکت  نمره5/0حضور و غیاب کالسی: 

 نمره 31 امتحان پایان ترم: ----امتحان میان ترم: ----کوئیز:
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 :موارد سایر

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 
 عنوان جلسه  مکان ارائه

مدرس 

 )مدرسان( 

6/21/89 حضوری 1  11-8 آزمایشگاه گروه و  

 مرکزی
DNA extraction(whole blood) دکتر تارمچی 

21/21/89 حضوری 1  11-8 آزمایشگاه گروه و  

 دکتر تارمچی DNA Quantification مرکزی

12/21/89 حضوری 3  11-8 آزمایشگاه گروه و  

 دکتر تارمچی E.coli culture and freezing مرکزی

29/2/99 حضوری 4  11-8 آزمایشگاه گروه و  

 مرکزی
Plasmid extraction دکتر تارمچی 

16/2/99 حضوری 5  11-8 آزمایشگاه گروه و  

 مرکزی
Competent cell preparation دکتر تارمچی 

1/1/99 حضوری 6  11-8 آزمایشگاه گروه و  

 مرکزی
Transformation and selection دکتر تارمچی 

9/1/99 حضوری 7  11-8 گروه و آزمایشگاه  

 مرکزی
Transformation and selection دکتر تارمچی 

61/2/99 حضوری 8  11-8 آزمایشگاه گروه و  

 مرکزی
PCR دکتر تارمچی 

23/2/99 حضوری 9  11-8 آزمایشگاه گروه و  

 مرکزی
RT-PCR دکتر تارمچی 

12/1/99 حضوری 11  11-8 آزمایشگاه گروه و  

 مرکزی
Restriction enzyme digestion دکتر تارمچی 

6/1/99 حضوری 11  11-8 آزمایشگاه گروه و  

 مرکزی
Gel electrophoresis دکتر تارمچی 

21/1/99 حضوری 11  11-8 آزمایشگاه گروه و  

 مرکزی
SDS-PAGE دکتر تارمچی 

21/1/99 حضوری 13  11-8 آزمایشگاه گروه و  

 مرکزی
SDS-PAGE دکتر تارمچی 

72/3/99 حضوری 14  11-8 گروه و آزمایشگاه  

 مرکزی
Yeast transformation(Media preparation &culture) دکتر کابلی 

3/4/99 حضوری 15  11-8 آزمایشگاه گروه و  

 مرکزی
Yeast transformation(Transformation) دکتر کابلی 

01/4/99 حضوری 16  11-8 آزمایشگاه گروه و  

 مرکزی
Yeast transformation(Genome & plasmid extraction) دکتر کابلی 

 با هماهنگیتاریخ امتحان پایان ترم:            تاریخ امتحان میان ترم:          17

 نام و امضاء استاد مربوطه :

 

 کمیلی دانشکده:امضاء معاون تحصیالت ت نام و امضاء مدیرگروه:
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