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��ی و �ما�ی �یالن �عاو�� آ�وز�ی   گاه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا   دا��

  ���� �طا�عات و �و��ه آ�وزش ع�وم �ش�ی

  آ�وزش ال��رو�یک 

  

  

   :کارگاه/دوره/ عنوان درس 

 فناوري پزشکی نانوزیست 
  فناوري پزشکی زیست  گروه آموزشی:

  تعداد واحد/ساعت: (براي درس)

  واحد  1

پیراپزشکی  پرستاري و مامایی و   شی درمانی:دانشکده/ مرکز آموز

    لنگرود

  ساعت  17 : کارگاه/دوره  /رس مدت زمان ارائه د  یک   تعداد گروه هدف:

  : گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی 

فناوري  زیست کارشناسی ارشد 

  پزشکی 

  1400فروردین  14 زمان شروع:

  مشخصات استاد مسؤول: 

  نام
نام  

  خانوادگی 
  رتبه 

شماره 

  تماس 
  آدرس ایمیل   فن همراه لت

  ریارمهدکتر 
حبیبی  

  ر نارودک
       استاد 

  شخصات استادان/مدرسان همکار: م

  نام
نام  

  خانوادگی 
  رتبه 

شماره 

  تماس 
  آدرس ایمیل   تلفن همراه 

   ال��رو�یک  دوره ��ح  



 

٢ 

  mrahmati.ch@gmail.com  09192177933    استادیار   رحمتی   دکتر محمّد

           

            

  

 
 
 
 
 

 معرفی و اهداف درس 

 

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

  

 کارگاه/دوره: /اهداف کلی درس

  کنترل کیفی محصوالت بیولوژیک  مباحثدانشجویان با آشنایی 

  

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

   را توضیح دهد  نانوبیوتکنولوژيمفهوم 

  

  

  1399-1400 دومیمسال ن -لکترونیکیتقویم درسی ا

  مدرس   نعنوا  جلسه 
  زه زمانی اب

  (روز) 

  نوع 

  اي) سانهرچند   ( صوتی/
  تاریخ پایان   تاریخ شروع 

1  

  Pharmaceuticals ،biologicsتعریف 

و مراحل  Biopharmaceuticalsو 

  توسعه دارویی  

      اسالید  -  حضوري  1 

2  

براي محصوالت   GMPاصول 

  1وژیک بیول

صطفی  مکتر د

 شکنگل

     د اسالی –  حضوري 1

3  

براي محصوالت   GMPاصول 

  2بیولوژیک 

صطفی  مکتر د

 شکنگل

     اسالید  –  حضوري 1
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4  

براي محصوالت   GMPاصول 

  1 استریل

صطفی  مکتر د

 شکنگل

     اسالید  –  حضوري 1

5  

براي محصوالت   GMPاصول 

  2 استریل

مد  کتر محد

 حمتی ر

     اسالید  –  حضوري 1

6  

هاي کنترل کیفی  اصول کلی آزمون

  (ایمنی و درجه سمیت 

کتر محمد  د

 حمتی ر

     اسالید  –  حضوري 1

7  

کاربرد نانوتکنولوژي در تشخیص و  

  مداواي سرطان 

لهام  کتر د

 وجودي 

     اسالید  –  حضوري 1

8  

کاربرد نانوتکنولوژي در تحقیقات 

  هاي بنیادي پزشکی و سلول

الهام  کتر د

 وجودي 

     ید سالا –  حضوري 1

  



 

۴ 

  نحوه تدریس: 

  

  انتخاب

  

  ها ماژول

  استاد  وظایف  شرکت کنندگان/دانشجو وظایف  توضیح  خیر  بلی

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

 معرفی به روزترین منابع  مطالعه منابع معرفی شده   شکده)کتابخانه دانهاي مرجع و در دسترس (معرفی کتاب       یشتر ب مطالعه منابع

          تمرین ها

          تاالر گفتگو 

          طرح سوال 

          سواالت متداول 

ائه شده طراحی  از محتواي ارتشریحی -بصورت تستی آزمون       آزمون 

  شودمی 
و منطبق با   اردسواالت استاند  

 مطالب ارائه شده باشد 

           اتاق گفتگو

          نالینالس آک

          اخبار

          نظرسنجی 

،  بلیرسانی قو اطالع گی پس از اتمام مباحث اصلی با هماهن      خود آزمون 

  گیرد صورت می   پیش از شروع مبحث بعدي

ن براي برگزاري  آمادگی دانشجویا

ات آزمون از مطالبی که در جلسخود

 قبل ارائه شده است. 

ارزیابی با دقت باال و عادالنه  

 صورت گیرد 



 

۵ 

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

  شودمی 

مطابق انتظار انجام داده و  تکالیف را  

 دهند  ارائه به موقع 

تکالیف مطابق با توانایی  

دانشجویان باشد و مهلت  

 ه شود. کافی داد

  

  طریق   (از  روش برگزاري طفاًآنالین لدر خصوص کالسAdobe connect-Sky room-Skype-Zoom,…. .و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید (  

  د.  جلسه برگزار خواهند ش 3ی با هماهنگی قبلی با دانشجویان و واحد آموزش بصورت وبیناري در ط Roomآنالین با توجه به محدود بودن  کالسهاي



 

۶ 

  : منابع اصلی درس

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

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

1) Human Genetics: Concepts and Applications. Ricki Lewis (2018) -McGraw-
Hill Education 

2) Emery’s Elements of Medical Genetics. Peter D. Turnpenny, Sian Ellard, 15th 
edition (2017) – Elsevier. 

3) Human Molecular Genetics. Tom Strachan and Andrew Read. (2019) Taylor 
& Francis Group 

  : بیشتر مطالعه منابع

  ژنتیک پزشکی امري  چکیده  -1

  ژنتیک پزشکی تامپسون -2

3 - 

  نوع محتوا 

  فیلم   اتوران اسکورم انیمیشن  پاورپوینت تصویر Word, Pdf( (متن  پاورپوینت همراه با صوت

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

  غیر قابل دانلود قابل دانلود

  

  پروژه ها:  تکالیف و 

   تکالیف طول ترم 

خود   ف درس کرده و زمانبندي مناسبی در تکالی یم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه براي تنظ

  لحاظ نمایید.

  شماره 
عنوان  

  تکلیف 
  شرح تکلیف 

مهلت پاسخ  

  دانشجویان

فیدبک  

  مدرس 
  هدف از ارائه تکلیف 

1  

  سمینار

  کالسی

ی رابطه با موضوع دران موظف هستند  دانشجوی

پاورپوینت به همراه شود،  ل میمحوها  به آنکه  

  صوت ارائه دهند

 10ا حداکثر ت

پیش از   روز

  نهایی آزمون  

پس از 

بررسی، 

 1حداکثر  

نمره تعلق 

  گیردمی

یادگیري نحوه 

تحقیق، مطالعه و 

  ارائه

فزایش دانش و ا

  توانایی دانشجویان 

2            

3            

4            

5            

  هر ارزشیابی:  نحوه ارزشیابی دانشجو و نمره مربوط به

  پایان دوره  ب)                    الف)  در طول ترم 
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  تاریخ  درصد  /نمره  ارزشیابی روش 

    نمره  7  میان ترم 

    نمره  1  تکلیف ارائه 

    نمره  12  پایان ترم 

  : یان/شرکت کنندگان مقررات و انتظارات از دانشجو

  زشی  به شرح  زیر است:طی دوره ملزم به رعایت مقررات آمو شرکت کننده  / ر دانشجوه

 ی رعایت حسن اخالق و شئونات اسالم  

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

  درس  محتواي و  درسی موضوعات اخذ   

  آموزشی  محتواي  مطالعه 

 ده  ش  محول  تکالیف   موقع به   رائها  

  حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهاي مشارکتی  

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

  

  

  

  

  

    


