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  داروسازي دانشکده

  دارویی زیست موادگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

  مشخصات فراگیران  مشخصات درس

  داروسازي / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده  هاي پیشرفته سلولی و مولکولیتکنیک عنوان واحد درسی:

  زیست مواد دارویی رشته تحصیلی:  اختصاصی اجباري واحد درسی: نوع

 تخصصیدکتراي  مطقع تحصیلی:  کارورزي:  کارآموزي:  1 عملی:  2 نظري:  داد واحدتع

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

       اول  پیشنیاز:    کد درس:

  سایر:  سایر:

  مشخصات مسؤل درس

  هاي بیولوژیکفرآورده یلی:رشته تحص  دکتر علی رمضانی نام و نام خانوادگی:

  دانشیار رتبه علمی:  .Ph.D مقطع تحصیلی:

 ramazania@zums.ac.ir پست الکترونیک:  02433473636 تماس: شماره

  دانشکده داروسازي –پردیس مرکزي دانشگاه علوم پزشکی     محل کار:

  دکتر علی شرفی   :)ان(مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

  بازنگري بر اساس نیاز جامعه:  :تاریخ تدوین طرح درس  ره:نحوه برگزاري دو

  شماره جلسات بازنگري شده:  تاریخ   23/10/1398  ترکیبی  مجازي  حضوري

        00/00/1397    
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  اهداف آموزشی

  هدف کلی:

  هاي سلولی و مولکولیتکیکآشنایی دانشجویان با  

  ولکولیهاي سلولی و متکیکو مبانی آشنایی دانشجویان با اصول 

  هاهاي شناسایی بیماريروشآشنایی با 

  هاي ارزیابی اثرات بیولوژیک زیست موادروشآشنایی با  

  

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

 :حیطه شناختی 

 را بداند. کاریوتساختمان سلول پروکاریوت و یو 

 را بداند. هاجهش ساختمان ژن و مفاهیم 

 را یاد بگیرد. هاي کنترل بیان ژننحوه 

 را بداند و سلولیمولکولی  هاياساس تکیک.  

 
 :حیطه عاطفی  

 .در حین آموزش با طرح سؤال در مباحث کالسی شرکت کند 
 .مشارکت فعال در کالس داشته باشد 
  .نسبت به تهیه منابع معرفی شده مبادرت کند  
 :حیطه روانی حرکتی  

 ي ارتباط علم ژنتیک با تولید داروهاي جدید را بیان کندنحوه.  



٣ 
 

  روش هاي تدریس:

                                                                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخنرانی

شبیه سازي شده             بیمار                                                               کارگاه آموزشی                                                                                                                نمایش عملی                                                                                                                                                                                                                        ایفاي نقش

                                                                                             Bedside teaching                                   
  سایر( بنویسید):   

  مواد و وسایل آموزشی:

  پاور پوینت، ویدئوي آموزشی

  تجارب یادگیري (حین تدریس):

  زیست مواد داروییشناسی سلولی و مولکولی و ژنتیک با ارتباط مسایل زیست

  تکالیف یادگیري( بعد تدریس):

  

  

  ضوابط آموزشی و سیاست هاي مدرس

  مباحث موضوعی، طرح سؤال و مشارکت در رفع ابهام حضور به موقع در کالس درس، مشارکت فعال درانتظارات: 

  ورود و خروج در صورت نیاز: مجازها

  دقیقه 15خاموش کردن موبایل، عدم شرکت در کالس با تأخیر بیش از  محدودیتها:

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

  

  فهرست منابع درسی:

 Molecular Biology and Biotechnology, Walker and Gingold. Last edition   

  



٤ 
 

 روش ارزیابی:

  مشاهده عملکرد
  (چک لیست) 

  مصاحبه 
  ( شفاهی)

  آزمون کتبی

    

  عینی  تشریحی

گسترده 
  پاسخ

  صحیح / غلط  جورکردنی  چند گزینه اي  کوته پاسخ

   نمره): 20بارم بندي نمره ( از 
  اشد).... می ب14، برابر ...20( نمره قبولی از    

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

  20 امتحان پایان ترم:  امتحان میان ترم:   کوئیز:

  :موارد سایر

  

  :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 
  جلسه

روش 
  ارائه

  تاریخ
  ارائه 

ساعت 
  ارائه 

مکان 
مدرس   عنوان جلسه   ارائه

  (مدرسان) 
10-12  15/11/1398  یسخنران 1   DNA, RNA and protein extraction methods دکتر رمضانی 

یسخنران 2  29/11/1398  12-10   PCR: Principle and Methods 1 دکتر رمضانی 

یسخنران 3  06/12/1398  12-10   PCR: Principle and Methods 2 دکتر رمضانی 

یسخنران 4  13/12/1398  12-10   ELISA نیدکتر رمضا  

یسخنران 5  20/12/1398  12-10   DNA cloning and genetic engineering methods 1 دکتر شرفی 

یسخنران 6  27/12/1398  12-10   DNA cloning and genetic engineering methods 2 دکتر شرفی 
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یسخنران 7  19/01/1399  12-10   Flow cytometry دکتر شرفی 

یسخنران 8  26/01/1399  12-10   Molecular Immunology دکتر رمضانی 

یسخنران 9  02/02/1399  12-10   Antibody: Structure and functions دکتر رمضانی 

یسخنران 10  09/02/1399  12-10   Mutation and mutagenesis techniques 1 دکتر رمضانی 

یسخنران 11  16/02/1399  12-10   Mutation and mutagenesis techniques 2 دکتر رمضانی 

یسخنران 12  23/02/1399  12-10   Teratogen, Mutagen and Carcinogens دکتر رمضانی 

یسخنران 13  30/02/1399  12-10   Gene expression regulation in prokaryotes دکتر شرفی 

یسخنران 14  06/03/1399  12-10   Gene expression regulation in eukaryotes دکتر شرفی 

یسخنران 15  13/03/1399  12-10   Protein secretion in prokaryote an eukaryote دکتر رمضانی 

یسخنران 16  20/03/1399  12-10   Cancer treatment strategies دکتر رمضانی 

03/04/1399 امتحان 17  12-10  - دکتر رمضانی امتحان نھایی  
 شرفی

  تاریخ امتحان پایان ترم:                ندارد          تاریخ امتحان میان ترم:   18

 


