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 پزشکی دانشکده

 پزشکی بیوتکنولوژی گروه آموزشی

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 پزشکی :دانشکده های جانوری کشت سلول  عنوان واحد درسی:

 بیوتکنولوژی پزشکی رشته تحصیلی: جبرانی واحد درسی: نوع

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

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: 34 عملی:     17 نظری:        تعداد ساعت

    دوم ندارد : نیازپیش    05کد درس:

 سایر: سایر:

 درس مسئولمشخصات 

 بیوتکنولوژی پزشکی رشته تحصیلی: دکتر بهروز جوهری نام و نام خانوادگی:

 استادیار رتبه علمی: PhD  تخصصی دکتری قطع تحصیلی:م

 Dr.johari@zums.ac.ir   پست الکترونیک:   024-33440301 تماس: شماره

 شهرک کارمندان، بلور مهدوی، دانشکده پزشکی، گروه بیوتکنولوژی پزشکی   محل کار:

 ابلیدکتر سعید ک -دکتر بهروز جوهری  :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

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

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری

   20/11/1398 00/00/1398  
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 اهداف آموزشی

   هدف کلی:

  با تکنیک های کشت سلول و کاربرد آنآشنایی 

 قادر باشند: (ان)فراگیر رودمی، انتظار رنامه آموزشیب در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 :حیطه شناختی 

 .مقدمه و تارخچه کشت سلول های جانوری را شرح دهند  

 را شرح دهند.و تجهیزات در آزمایشگاه کشت سلولی  لوازم مصرفی یضدعفونمختلف استرلیزاسیون و  هایروش 

 ببرند. وسایل، مواد و محیط های مورد نیاز کشت سلول را نام 

  را شرح دهند.احتیاطات الزم برای کار با مواد خطرناک  در آزمایشگاه کشت سلولی 

  شرح دهند.آلودگی های کشت سلولی و روش های از بین بردن آلودگی آن ها را 

  دهند.طرز آماده سازی محیط های کشت سلول را توضییح 

  ح دهند.یرا توضروش کشت سلول های چسبنده 

 پاساژ و تعویض محیط  در اتاق کشت سلولی را نام ببرید. نکات مهم پیرامون 

 .نکات مهم پیرامون شمارش سلولی و ارزیابی زنده بودن سلول ها را نام ببرید 

 شرح دهید.سلول ها را  فرایند فریز و دفریز 

 

 :حیطه عاطفی 

  کنند. های کشت، پاساژ و فریز/دفریز سلولبتوانند به راحتی  کنندمیکسب  که در طول دوره کالسی هاییمهارتدانشجویان با 

  ترسی مشارکت کنند. گونههیچو بدون  داوطلبانهدانشجویان در انجام کارهایی عملی 

 :حیطه روانی حرکتی 

 بیشتر کنند.رده های سلولی  و کشت دانشجویان به طور خودجوش و داوطلب اقدام به تهیه 

  مدل استفاده شود. سلول های جانوری به عنواندهند که از پژوهشی انجام  ییهایپردازدانشجویان بتوانند ایده 

 تدریس: هایروش

                                                                                                                                  ایفای نقش                                                                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                                         سخنرانی
                                  Bedside teaching                                                                                             زی شده            شبیه سا بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                                         ش عملینمای

    سایر) بنویسید(:                
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 مواد و وسایل آموزشی:

 بورد وایت پاورپوینت، اسالید

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

 آشنایی با فضای آزمایشگاه کشت سلولی و تجهیزات آن

 کار با رده های سلولی نظیر کشت، پاساژ و فریز/دفریزچگونگی 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 مختلف کشت سلولی هایروشو تحقیق در رابطه با  گزارش کار به صورت هفتگیارائه 

 مدرس هایسیاستضوابط آموزشی و 

 مناسب انجام ،در رابطه با مواد درسی ابهامات و سؤال طرح آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت ،درس در کالس موقع به حضور انتظارات:

 .تمیز در اتاق کشت سلولی، پوشیدن روپوش سفید تدریس کیفیت ارتقاء جهت پیشنهاد و انتقاد شده، تعیین آموزشی تکالیف

 نیاز( صورت در) کالس از خروج و ورود: مجازها

در اتاق کشت و پوشیدن روپوش تئوری در کالس و نیز  آموزش حین در آشامیدن و خوردن از اجتناب موبایل، نمودن خاموش :هامحدودیت

 سفید مخصوص اتاق کشت 

 (:بالینی/عرصه/آزمایشگاهی/عملیهای ایمنی )دروس توصیه

 برقی وسایل و وزشیآم پروژکتورهای با کار حین در احتیاط

 کار عملی کشت سلول هنگام در و استریلیزاسیون ایمنی اصولرعایت 

 فهرست منابع درسی:

 

 R. Ian Freshney. Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique and Specialized 

Applications, Sixth Edition.  
 1395، دی سلول های جانوری. تهران: نشر اشراقیهبهروز جوهری. مبانی کشت دو بع -سعید کارگزار 
  1396بهروز جوهری. مبانی کشت سه بعدی سلول های جانوری. تهران: نشر اشراقیه،  –سعید کارگزار 
 اسالیدهای کالسی مدرس 



4 
 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

 ....... 

 عینی تشریحی

گسترده 

 اسخپ
 صحیح / غلط جورکردنی ایچندگزینه کوته پاسخ

 

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

 (.باشدمی 12، برابر 20) نمره قبولی از    

 نمره 3 و پروژه: عملی انجام تکالیف نمره 1 مشارکت کالسی: نمره 1حضور و غیاب کالسی: 

 نمره 13 رم:امتحان پایان ت ...... امتحان میان ترم: نمره 2 کوئیز:

 :موارد سایر

 

 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 

ساعت 

 ارائه 

مکان 

 ارائه
 عنوان جلسه 

مدرس 

 )مدرسان( 

21/11/89 حضوری 1  01-8  دکتر جوهری تاریخچه و کلیات کشت سلولآزمایشگاه کشت سلولی و  کالس 

28/11/98 حضوری 2  10-8  دکتر جوهری بیولوژیک ات الزم برای کار با مواد خطرناکاحتیاط کالس 

5/12/98 حضوری 3  10-8  دکتر کابلی وسایل الزم برای کشت سلول کالس 

12/12/98 حضوری 4  10-8  دکتر کابلی مواد و محیط های مورد نیاز کشت سلول کالس 

14/12/98 حضوری 5  10-8  دکتر جوهری ردن آلودگیآلودگی های کشت سلولی و روش های از بین ب کالس 

18/1/99 حضوری 6  10-8  دکتر جوهری تکنیک های اساسی کشت سلول کالس 

25/1/99 حضوری 7  10-8  دکتر جوهری نگهداری کوتاه مدت و بلند مدت سلول کالس 
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1/2/99 حضوری 8  11-8  دکتر جوهری روش های بررسی سالمت سلول و کاربرد کشت سلول کالس  

8/2/99 حضوری 9  12-8 جوهریدکتر  معرفی آزمایشگاه کشت سلول آزمایشگاه   

15/2/99 حضوری 10  12-8  دکتر جوهری آموزش اصول کار کشت سلول )شستشو و استریل کردن وسایل، انکوباتور(  آزمایشگاه 

22/2/99 حضوری 11  12-8 جوهریدکتر  آموزش طرز آماده سازی محیط های کشت سلول آزمایشگاه   

29/2/99 حضوری 12  12-8  دکتر جوهری روش کشت سلول های چسبنده و آموزش مشاهده میکروسکوپی آزمایشگاه 

12/3/99 حضوری 13  12-8 جوهریدکتر  آموزش پاساژ و تعویض محیط آزمایشگاه   

19/3/99 حضوری 14  12-8 جوهریدکتر  و ارزیابی زنده بودن سلول ها آموزش شمارش سلولی آزمایشگاه   

26/3/99 حضوری 15  21-8 جوهریدکتر  آموزش فریز نمودن سلول آزمایشگاه   

2/4/99 حضوری 16  12-8 جوهریدکتر  آموزش دفریز نمودن سلول و کشت آن ها آزمایشگاه   

10/4/99 حضوری 17  12-10 سالن  

 امتحانات

 دکتر جوهری برگزاری امتحان پایان ترم

 10/4/1399        امتحان پایان ترم:    تاریخ  00/00/1399               تاریخ امتحان میان ترم:  

 

 

 
 معاون آموزشی دانشکده:              مسئول درس:                                                         مدیرگروه:                                                 

 


