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 ي پسضکی مًلکًلی، داوطکذٌ پسضکی گريٌ شوتیک 

 دانشكده پزشكي

 بیوتكنولوژی پزشكيگروه 

 (Course Plan) دورهدرس طرح 

 مطخصبت فراگیران مطخصبت درس
 پسضکی دانشکذه: سلًلی بیًلًشی ػنواى واحذ درسی:

 لًم تطریحآوبتًمی ي ع رشته تحصیلی:  وظری نوع واحذ درسی:

 - کبرآهوزی: - ػولی: واحذ  1 نظری: تؼذاد واحذ
 ورزی:کبر

- 
 کبرضىبسی ارضذ  : تحصیلی غهقط

 - کبرآهوزی: - ػولی: سبعت  11 وظری4 تؼذاد سبػت       
 کبرورزی:

- 
 سبیر کبرورز کبرآهوز ترم تحصیلی

 - - - 1332-1333  ديمویمسبل  نذاردپیشنیبز:  دروض  01 کذ درض:

  سبیر: پسضکی ٌداوطکذهرحله ارائه درض: 

 ل درسئًمطخصبت مس

  مًلکًلیشوتیک  رشته تحصیلی: ا خلیلیترمی دکتر ی:گخبنواد نبم و نبم

 استبدیبر   رتبه ػلوی: (.Ph.Dی تخصصی )ادکتر هقطغ تحصیلی:

 Khalili.mitra@gmail.com پست الکترونیک: 63670061000 شوبره توبض:

 داوطکذٌ پسضکی، گريٌ شوتیک ي پسضکی مًلکًلی  هحل کبر:

  خلیلی دکتر میترا بنوادگی هذرض)هذرسبى(:نبم و نبم خ

 وحًٌ برگساری دير4ٌ
تبریخ تذيیه طرح 

 درس4
 ببزوگری بر اسبس ویبز جبمع4ٍ

  شوبره جلسبت ببزنگری شذه: تبریخ  25/11/98 ترکیبی هجبزی حضوری

√      

 اَذاف آمًزضی

 بیًلًشی سلًلی مًلکًلی مببوی یری یبدگ َذف کلی4 

 نتظبر هی رود فراگیرقبدر ببشذ:بهه آهوزشی، ادر پبیبى برن ی )رفتبری(4صصباختاف اَذ
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 شنبختی: حیطه

 ب شود.آشنریوتی ، سلولهبی یوکبریوتی و پروکبو شنتیک بیولوشی هولکولی ، اصول و هببنیبب تبریخچه .1

 را بشنبسذ.وم شن و به طور کلی شىتلوهر، هیستوى هب، ، DNA ته ایهبرپیچ دو رش ،وتیذهبنوکلئ سبختبر .2

 آشنب شود.رجوه و ت DNAسیستوهبی تؼویری  ،سیرونوی هوبننذ سبزی، بب .3

 تفسیرداشته ببشذ.و سلولهبی بنیبدی  پتوزآپو، ، تنظین سیکل سلولی، تقسین سلولیو ػولکرد سلول تصور درستی از سبختبر .4

 دهذ. ارائه ولیاتصبالت سل و ، اسکلت سلولیشبء سیتوپالسویغ ،صی، گلریبوزومنظیر هسته، سلول قش انذاهکهبی ههن ی از نترسد

 حیطٍ عبطفی4 

  یطٍ رياوی حرکتی4ح

 ريش َبی تذریس4

  ایفبی نقش √ بحث گريَی √ پرسص ي پبسخ √ سخىراوی

  Bedside Teaching  شبیه سبزی شذه بیوبر  یآهوزش کبرگبه  نوبیش ػولی

 
 یل آمًزضی4ي يسبمًاد 

  يایت بًرد ي power pointاویمیطه، 

 ذریس(4تجبرة یبدگیری )حیه ت

 ي پبسخ در حیه تذریسسص پر 

 بعذ تذریس(4) تکبلیف یبدگیری
 ئیسًک

 ضًابط آمًزضی ي سیبست َبی مذرس

 ی داوطگبٌآمًزضقًاویه  مطببق

 فُرست مىببع درسی4
Essential cell biology, last edition, Bruce Alberts 

 

 ريش ارزیببی4

مطبَذٌ 

 عملکرد

 )چک لیست( 

 مصبحبٍ 

 ) ضفبَی(
 آزمًن کتبی

  

 عیىی تطریحی

گستردٌ 

 پبسخ
√ 

کًتٍ 

 پبسخ
  جورکردنی √ چىذ گسیىٍ ای 

صحیح / 

 غلط
√ 

 

 می ببضذ(4 11، برابر 76)ومرٌ قبًلی از  مر4ٌببرم بىذی و
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 %(06امتحبن پبیبن ترم ) %(،16) پريشٌ%(، 36امتحبن میبن ترم )

 -ف ػولی و پروشه: انجبم تکبلی - هشبرکت کالسی: -و غیبة کالسی: حضور 

 ورهن11اهتحبى پبیبى ترم:  - اهتحبى هیبى ترم: نوره 2 کوئیس:

 

 جدول زمانی ارائه برنامه

 

  

 مصطفًیدکتر                                   دکتر بیگلری         یلیمیترا خل  دکتر  

  وطکذٌدا تحصیالت تکمیلیمعبين                                    ٌمذیرگري          مسئًل درس        

شماره 

 هجلس
 تاریخ ارائه روش ارائه

ساعت 

 ئهارا
 مدرس عنوان جلسه

22/11/81 حضوری 1  12-10  
Introduction to Cellular & Molecular Biology, 

Prokaryotic and Eukaryotic Cells 

خلیلی دکتر  

4/12/81 حضوری 2  12-10  Genome Structure and DNA Replication  خلیلی دکتر  

11/12/81 حضوری 3  12-10  DNA Repair and Transcription خلیلی کترد  

10-12 بب هوبهنگی وریحض 4  Ribosomes and mRNA Translation خلیلی کترد  

25/12/81 حضوری 5  12-10  Cell Cycle Regulation, Apoptosis and Stem Cells خلیلی کترد  

12/1/88 حضوری 6  12-10  Cell Membrane and Signaling خلیلی دکتر  

24/1/88 حضوری 7  12-10  Intracellular Compartments-1 خلیلی دکتر  

31/1/88 حضوری 8  12-10  Intracellular Compartments-2 یخلیل دکتر  

14/2/88 حضوری 9  12-10  *** Final Exam*** خلیلی دکتر  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CDgQFjAFahUKEwiy2d-d-_XHAhWJzRQKHdCoBRQ&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FProkaryotic_DNA_replication&usg=AFQjCNFr-fi8SPyKqFDIWTAtnxUqwT4xsg

