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هاي کشت سلول  :کارگاه/دوره/عنوان درس

  جانوري
  فناوري پزشکیزیست گروه آموزشی:

  تعداد واحد/ساعت: (براي درس)

  )عملی واحد  1واحد نظري،    1(  واحد  2
    لنگرودپیراپزشکی  پرستاري و مامایی و   دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

  عملی  ساعت  34 ساعت نظري،  17 :کارگاه/دوره /رسمدت زمان ارائه د  یک  تعداد گروه هدف: 

  :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

  فناوري پزشکی زیستکارشناسی ارشد  
  1400 بهمن  15 زمان شروع:

  ل:سؤود ممشخصات استا

  نام 
نام 

  خانوادگی
  رتبه 

شماره 

  تماس 
  آدرس ایمیل  تلفن همراه 

  ر دکتر مهریا
حبیبی  

  رودکنار 
 mhr376@yahoo.com      استاد

  شخصات استادان/مدرسان همکار:م

  رتبه   نام خانوادگی   نام 
شماره 

  تماس
  یل ایم آدرس  تلفن همراه

  il.comgmach@rahmati.m      استادیار  رحمتی   حمّد ر م دکت

  aghilesmaeili62@gmail.com     استادیار  اسمعیلی   قیل دکتر ع

            

   ال��رو�یک  دوره ��ح  
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 معرفی و اهداف درس 

 

  لمه در مورد درس بنویسید. ک  300 تا 250حدود  در ختصري. معرفی م1

  

 کارگاه/دوره: /داف کلی درسها

  هابرد آنکارو    هاي جانوري سلول  کشت   هايتکنیکو نیز  امکانات و شرایط مورد نیاز  آشنایی با  

  

  رود فراگیر قادر باشد: انتظار میوزشی، مدر پایان برنامه  آ کارگاه/دوره:/اهداف اختصاصی درس

  : حیطه شناختیدر  

 ضیح دهدتو  را   هاي جانوريکشت سلولتاریخچه  و   هدم مق 

 وضیح دهدت  ار  جانوري  هايمورد نیاز در کشت سلولمواد و شرایط  ،  تجهیزات. 

 را شرح دهد  یکشت سلول  یشگاهدر آزما  یزاتو تجه  ی لوازم مصرف  دنکر  یو ضدعفون لیمختلف استر  يهاروش. 

 توضیح ت سلول را  د مورد استفاده در کش یزات و مواتجهیه  اصول ایمنی زیستی و احتیاطات الزم براي کار با کل

 دهد. 

 یهاول  يهاو کشت سلول ياصول جداساز  )Primary  (  توضیح دهد.را 

 را توضیح دهد.  یادي بن  يهاو کشت سلول يجداساز  اصول 

 توضیح دهد.را    یسلول  ي سلول/رده  یاتخصوص  تعیین 

  را شرح دهد.  ولها در کشت سلبردن آن  یناز ب يهاو روش  هاآلودگی 

  ،را شرح دهد  اتاق کشت يهاستگاهکار با دکردن و    یل استر  شستشو 

 دهد.توضیح  را    کشت هايیطمح يسازو آماده  تهیه 

 توضیح دهد.را    یونچسبنده و سوسپانس  يهاکشت سلول  روش 

 را شرح دهد  کشت  یطمح یضو تعو  یپاساژ سلول  روش 

   توضیح دهد  را  یو شمارش سلول  یکروسکوپیم   مشاهدهروش  و  اصول 

 توضیح دهد. را  ها  ) کردن سلولیزرو دف  یز (فر  ينگهدار  روش 

   را شرح دهد  کشت  یط مح  ها درسلول  یزمهاجرت، تهاجم و تما بررسیروش هاي 

   توضیح دهد.را    )یبریدوماه  ي ها (فناورکردن سلول  یراو نام   ینگکلوناصول 

 ي، بعدسه  ي،کشت سلول (دوبعد  هايیکتکن  انواع  Scaffold-free(  .را شرح دهد 

 توضیح دهد.را    یبازساخت  یو پزشک  یدر سلول درمان  یکشت سلول انسان  اصول 

  

  

  1400-1401 دومل یمسان -لکترونیکیتقویم درسی ا

  ) ساعت 17واحد؛  1 – تئوري(

  مدرس   نعنوا  جلسه 
  زه زمانی اب

  (روز) 

  نوع 

  اي) سانهرچند   ( صوتی/
  تاریخ پایان   تاریخ شروع 

1  
    15/11/1400  اسالید  -  حضوري  1 اسمعیلی  یلعقکتر دطراحی و  ، سلولت کش کلیاتو  تاریخچه
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   کلیشماي 

2  
     د اسالی – يحضور 1 عقیل اسمعیلی کتر د  تجهیزات با نحوه کار و  اصول ایمنی

3  

هاي کشت و مواد مورد نیاز براي  محیط 

  کشت سلول

     اسالید  – حضوري 1 عقیل اسمعیلی کتر د

4  
     اسالید  – حضوري 1 حمتی محمّد رکتر د  هاسلول  ثیرو تکرسی منحنی رشد  بر

5  

هاي اساسی کشت سلول (معلق،  تکنیک

  1 و...) چسبیده، اولیه، ثانویه

      اسالید  – حضوري  1  حمتی محمّد رکتر د

6  

رده  هاي اساسی کشت سلول (تکنیک

، پاساژهاي نامیرا هايسلول تهیه  سلولی،

  2 )سریال

     ید اسال – يورحض 1 حمتی محمّد رکتر د

7  

ها در  ایز سلول، تهاجم و تمبررسی مهاجرت

  کشت محیط 

     اسالید  – حضوري 1 حبیبی مهریار کتر د

8  

بادي،  تولید آنتی ( ربردهاي کشت سلولکا

 1 )...و   سلول درمانی و پزشکی بازساختی

     اسالید  – وريحض 1 حبیبی مهریار کتر د

9  

بادي،  تولید آنتی ( ربردهاي کشت سلولکا

  2 )...و   پزشکی بازساختیمانی و سلول در

      اسالید  – وريحض  1  حبیبی مهریار ر تکد

  

  

  )عملی  ساعت  34واحد؛  1 –  عملی(

  مدرس   نعنوا  جلسه 
  زه زمانی اب

  (روز) 

  نوع 

  اي) سانهرچند   ( صوتی/
  تاریخ پایان   تاریخ شروع 

      لی عمکار  –حضوري   1  عقیل اسمعیلی کتر د  سلولکشت و اصول کار معرفی آزمایشگاه   1

2  

ا  کار بشستشو، استریل کردن و روش 

 هاي اتاق کشت دستگاه 

      عملی کار  –حضوري   1 عقیل اسمعیلی کتر د

     عملی کار  –حضوري  1 عقیل اسمعیلی کتر د  1 هاي کشتسازي محیط ده تهیه و آماطرز   3

      عملی کار  –حضوري   1  عقیل اسمعیلی کتر د  2 هاي کشتسازي محیط تهیه و آماده طرز   4

5  

ن  ؛ تعیین میزامیکروسکوپی شاهدهم

Confluency  

     عملی کار  –حضوري  1 عقیل اسمعیلی کتر د

      عملی کار  –حضوري   1  حبیبی مهریار کتر د  1 يهاي بنیاد جداسازي و کشت سلول  6

     عملی کار  –حضوري  1 حبیبی مهریار کتر د 2 هاي بنیاديجداسازي و کشت سلول  7

8  

  جداو،  (شستش و تعویض محیط کشتپاساژ 

  1 و انکوباسیون) کردن

      عملی کار  –حضوري   1  حبیبی مهریار کتر د

9  

  جدا(شستشو،   و تعویض محیط کشتپاساژ 

  2 و انکوباسیون) کردن

        عملیکار  –حضوري   1  حبیبی مهریار کتر د



 

۴ 

      عملی  کار –حضوري   1  دکتر محمّد رحمتی   هاو ارزیابی زنده بودن سلولشمارش   10

      عملی کار  –حضوري   1  د رحمتی دکتر محمّ   1 هاسلولکردن  Freeze نحوه  11

      عملی کار  –حضوري   1  دکتر محمّد رحمتی   2 هاسلولکردن  Freezeنحوه   12

      عملی کار  –حضوري   1  دکتر محمّد رحمتی   1 هاکردن سلول  Defreezeنحوه   13

      عملی کار  –وري حض  1  محمّد رحمتی دکتر   ه روش سوسپانسیون ها بکشت سلول  14

      عملی کار  –حضوري   1  دکتر محمّد رحمتی   ) Scratchرت سلولی (تست بررسی مهاج  15

      عملی کار  –حضوري   1  حبیبی مهریار کتر د  1... هاي بنیادي به  ول لآموزش تمایز س  16

      عملی کار  –حضوري   1  حبیبی مهریار کتر د  2... هاي بنیادي به  لول آموزش تمایز س  17

  هاي جانوري ون عملی کشت سلولآزم
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  حوه تدریس: ن

  

  انتخاب

  

  ها ماژول

  د استا وظایف  شرکت کنندگان/دانشجو وظایف  توضیح  خیر  بلی

  دهادر اختیار قرار دادن اسالی  مطالعه مکرر   به هر درس  ط اسالیدهاي مربو      و منابع اصلی حتواي م

 معرفی به روزترین منابع  ع معرفی شده مطالعه مناب  شکده)کتابخانه دان( مرجع و در دسترس  هايمعرفی کتاب       یشتر ب مطالعه ابعمن

          تمرین ها

          تاالر گفتگو 

          طرح سوال 

          سواالت متداول 

ائه شده طراحی  واي اراز محتتشریحی -بصورت تستی آزمون       آزمون 

  دشومی 
با   و منطبق اردت استاند سواال 

 ه شده باشد مطالب ارائ

           گفتگو اتاق

          الس آنالینک

          اخبار

          نظرسنجی 

،  بلیرسانی قع و اطال گی پس از اتمام مباحث اصلی با هماهن      خود آزمون 

  گیرد صورت می   پیش از شروع مبحث بعدي

ن براي برگزاري  اآمادگی دانشجوی

ات بی که در جلساز مطالآزمون خود

 رائه شده است. قبل ا

اال و عادالنه  ارزیابی با دقت ب

 صورت گیرد 



 

۶ 

سپرده  مرتبط با مطالب درسی  ان تکلیف یا موضوع  براي دانشجوی      ها و پروژه تکالیف

  شودمی 

مطابق انتظار انجام داده و  کالیف را  ت

 دهند  ارائه به موقع 

بق با توانایی  تکالیف مطا

هلت  اشد و مدانشجویان ب

 ه شود. کافی داد

  

 طریق   (از  وش برگزارير طفاًآنالین لس در خصوص کالAdobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….ایید. ) و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نم  

  د.  ش  برگزار خواهند جلسه 3ی وبیناري در طبصورت  با دانشجویان و واحد آموزشبا هماهنگی قبلی  Roomآنالین با توجه به محدود بودن  کالسهاي
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  : ی درسمنابع اصل

در صورتی  - ه، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این درس کتاب، نام نویسند  ( عنوان 

 ت آن به عنوان منبع ضروري نباشد)کتاب یا همه مجال که مطالعه همه

1) Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique and Specialized 
Applications. R. Ian Freshney. 6th edition. (2011) – Wiley-Blackwell 

2) Cell Culture Technology. Cornelia Kasper, Verena Charwat, Antonina 
Lavrentieva. 1st edition. (2018) – Springer International Publishing 

  : تربیش لعهمطا منابع

1-    

2 -  

3 - 

  نوع محتوا 

  فیلم   اتوران اسکورم انیمیشن  پاورپوینت تصویر Word, Pdf( (نمت  همراه با صوتپاورپوینت 

  (توضیح دهید.....)   سایر موارد  صوتی

  غیر قابل دانلود لودقابل دان

  

  پروژه ها:  تکالیف و 

 رم  ف طول تتکالی 

خود   ف درس تکالینبندي مناسبی در کرده و زما ف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه یم تکالیتنظبراي 

  لحاظ نمایید.

  ره شما
عنوان  

  تکلیف 
  شرح تکلیف 

مهلت پاسخ  

  دانشجویان

فیدبک  

  مدرس 
  هدف از ارائه تکلیف 

1  

  مینارس

  کالسی

ی وعرابطه با موض دران موظف هستند  دانشجوی

پاورپوینت به همراه ،  شودل میمحوها  به آنکه  

  صوت ارائه دهند

 10ا حداکثر ت

ش از پی  روز

  نهایی آزمون  

پس از 

بررسی، 

 1حداکثر  

ق نمره تعل

  گیردمی

یادگیري نحوه 

تحقیق، مطالعه و 

  ارائه

فزایش دانش و ا

  توانایی دانشجویان 

2            

3            

4            

5            

  

  



 

٨ 

  یابی: هر ارزش وط بهمره مربشجو و ننحوه ارزشیابی دان

  ورهپایان د   ب)                    الف)  در طول ترم 

  تاریخ  درصد  /نمره  ی ارزشیابروش 

  -  -  میان ترم 

  ترم پایان امتحان از هفته قبل  1تا   نمره  1  تکلیف ارائه 

    نمره  19  پایان ترم 

  : ندگان یان/شرکت کنررات و انتظارات از دانشجومق

  زشی  به شرح  زیر است:ت مقررات آموطی دوره ملزم به رعای ه د شرکت کنن / ر دانشجوه

  ی سالماخالق و شئونات ارعایت حسن  

 کترونیکیال آدرس  به  ه روزان مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

  درس  محتواي و  درسی موضوعات اخذ   

  آموزشی  محتواي  مطالعه 

 ده  ش  محول  ف تکالی  موقع به   رائها  

 اهاي مشارکتی ل در تاالر گفتگو  و فضاحضور و شرکت فع  

  ترم ن ترم و پایان میا  لزوم) و یا حضوريشرکت در آزمون آنالین  (در صورت  

  

  

  

  

  

    


