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  داروسازي دانشکده

  زیست مواد داروییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

  مشخصات فراگیران  مشخصات درس

  داروسازي / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده  مهندسی بافت  عنوان واحد درسی:

  نانوفناوري دارویی رشته تحصیلی:  2 واحد درسی: نوع

  دکتراي تخصصی مطقع تحصیلی:  ارورزي:ک  کارآموزي:  عملی:  2نظري:  تعداد واحد

  سایر  کارورز  کارآموز  ترم تحصیلی  کارورزي:  کارآموزي:  عملی:  34نظري:       تعداد ساعت

          پیشنیاز:    کد درس:

  سایر:  سایر:

  مشخصات مسؤل درس

  نانوفناوري دارویی رشته تحصیلی:  محمد علی شهبازيدکتر  نام و نام خانوادگی:

  استادیار رتبه علمی: دکتراي تخصصی :مقطع تحصیلی

 پست الکترونیک   09171119323 تماس: شماره
  ma.shahbazi@zums.ac.ir 

  دانشکده داروسازي   محل کار:

  ، دکتر ندريکرمیدکتر شهبازي، دکتر   :)ان(مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

  بازنگري بر اساس نیاز جامعه:  :تاریخ تدوین طرح درس  ي دوره:نحوه برگزار

  شماره جلسات بازنگري شده:  تاریخ   8/11/98  ترکیبی  مجازي  حضوري
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  اهداف آموزشی

  .دهند رحش را بالین در آنها کاربردهاي شده، آشنا ها داربست خصوصیات تغییر و آنالیز ساخت، هاي روش بافت، مهندسی اصول با هدف کلی:

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

 :حیطه شناختی  

  اصول کلی مهندسی بافت را به طور کامل شرح دهد.

  روش هاس ساخت، آنالیز شیمیایی و فیزیکی داربست ها را توضیح دهد.

  د.خصوصیات سطحی و روش تغییر آنها را توضیح ده

  الین را تبیین نماید.بکاربردهاي مهندسی بافت در 

. 
 :حیطه عاطفی 

  تن آن را توضیح دهد.-ارتباط بین تغییر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و سطحی داربست ها با خصوصیات درون

.  
 :حیطه روانی حرکتی 

  یک داربست جدید با ویژگی هاي مطلوب جهت کاربرد در بالین طراحی نماید.

  یس:روش هاي تدر

                                                                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخنرانی

شبیه سازي  بیمار                                                                                                       کارگاه آموزشی                                                                                                                 نمایش عملی                                                                                                                                                                                                                        ایفاي نقش

                                   Bedside teaching                                                                                             شده            

     سایر( بنویسید):                

  مواد و وسایل آموزشی:
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  فایل پاورپوینت، فیلم هاي آموزشی

  تجارب یادگیري (حین تدریس):

  تکالیف یادگیري( بعد تدریس):

  سمینار دانشجویی، پاسخ به تکالیف مطرح شده در کالس

  ضوابط آموزشی و سیاست هاي مدرس

  ت فعاالنه در کالس درس، انجام به موقع تکالیف و سواالت مطرح شدهحضور به موقع و مشارکانتظارات: 

خوردن و آشامیدن، خروج از کالس در صورت نیاز، اشتفاده از موبایل جهت جست و جو در اینترنت جهت یافتن : مجازها
  پرسش هاي مطروحه در کالس

  غیبت مکرر غیر موجه محدودیتها:

  ):/بالینی/عرصههی/آزمایشگاعملیهاي ایمنی (دروس توصیه

  فهرست منابع درسی:

biomaterials: artificial tissues and tissue engineering. Heuch LL : CRC Press, The latest 
edition  

 روش ارزیابی:

  مشاهده عملکرد
  (چک لیست) 

  مصاحبه 
  ( شفاهی)

  آزمون کتبی

    

  عینی  تشریحی

گسترده 
  پاسخ

  صحیح / غلط  ورکردنیج  چند گزینه اي  کوته پاسخ

   نمره): 20بارم بندي نمره ( از 
  می باشد). 14، برابر 20( نمره قبولی از    
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  2 و پروژه: عملی انجام تکالیف  مشارکت کالسی:  حضور و غیاب کالسی: 

  18 امتحان پایان ترم:  امتحان میان ترم:  کوئیز:

  :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 
  جلسه

روش 
  ارائه

  تاریخ
  ارائه 

ساعت 
  ارائه 

مکان 
  مدرس (مدرسان)   عنوان جلسه   ارائه

 دکتر شهبازي کلیات مهندسی بافت    8-10  20/11/1398  حضوري  1

سه بعدي پلیمري و نانوساختارها  يداربست ها هیته فیزیکی يروش ها    8-10  27/11/1398 حضوري  2  دکتر شهبازي 

ا و نانوساختاره يمریپل يسه بعد يداربست ها هیهت شیمیایی يروش ها    8-10  04/12/1398 حضوري  3  دکتر شهبازي 

  ،داربست ها یستیو ز یکیزیخواص ف یابیارز يروش ها    8-10  11/12/1398 حضوري  4
یسطح اتیخصوص رییتغ يداربست ها و روش ها یخواص سطح  

 دکتر شهبازي

یکیسرام يداربست ها هیته يروش ها    8-10  فوق العاده حضوري  5   هبازيدکتر ش 

 يریپذ بیو کنترل تخر يریپذ بیتخر ستیو ز يسازگار ستیز یبررس    8-10  فوق العاده حضوري  6
 داربست ها

  دکتر شهبازي

غضروف میبافت و کاربرد آنها در ترم یمورد استفاده در مهندس يمرهایپل    8-10  17/01/1399 حضوري  7  دکتر شهبازي 

بافت یاستفاده از مهندس زخم با میترم    8-10  24/01/1399 حضوري  8  دکتر شهبازي 

بافت یزخم با استفاده از مهندس میترم    8-10  31/01/1399 حضوري  9  دکتر شهبازي 

 دکتر شهبازي ترمیم استخوان با استفاده از مهندسی بافت    8-10  07/02/1399 حضوري  10

بافت یکاربرد نانوذرات در مهندس    8-10  14/02/1399 حضوري  11 زيدکتر شهبا   

 طیحفعال در م يساخت بافت ها کاربرد سلولهاي بنیادي در مهندسی بافت و    8-10  21/02/1399 حضوري  12
 برون تن

 دکتر شهبازي

 دکتر شهبازي کاربرد پرینت سه بعدي در مهندسی بافت    8-10  28/02/1399 حضوري  13

سیستم اعصاب کاربرد مهندسی بافت در درمان بیماریهاي     8-10  فوق العاده حضوري  14  دکتر کرمی 

 دکتر کرمی کاربرد مهندسی بافت در ترمیم ماهیچه    8-10  فوق العاده حضوري  15

 مقدمه اي بر تکنولوژي ارگان روي چیپ    8-10  11/03/1399 حضوري  16

(organ on a chip)   
 دکتر کرمی
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م گوارشکاربرد مهندسی بافت در درمان بیماریهاي سیست    8-10  18/03/1399 حضوري  17  دکتر کرمی 

         تاریخ امتحان پایان ترم:      00/00/1399               تاریخ امتحان میان ترم:   18

 


