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   بیوتکنولوژی پزشکی گروه آموزشی:         پیراپزشکی دانشکده:

 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 ندارد :یش نیازپ    نظری :دنوع واح      1:تعداد واحد       کشت سلولهای جانوری: نام درس

 ارشد بیوتکنولوژیکالس  :مکان برگزاری 8-10ساعت شنبه  : روززمان برگزاری کالس

 )به ترتیب حروف الفبا(: مدرسین دکتر پرستو طریقی :مسئول درس نفر 9 :تعداد دانشجويان

 دکتر پرستو طریقی -دکتر علی صمدی کوچکسرایی 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

داروها و ...  تهیسیستوتوکیسا یبررس ،یگوناگون خود از جمله مطالعه رشد و چرخه سلول یبا کاربردها یکشت سلول

انواع  ،یجانور یکشت سلولها یو کاربردها لیدال یضمن بررس ،درس  نیاست. در ا یوتکنولوژیمهم در ب یابزار

 ، pHکنترل  ،نقش سرم در کشت سلول محیط کشت و  و ظروف مورد استفاده درکشت سلولی ،کشت سلول 

،  کهایتکن نی. همچنشود یشرح داده م لیبه تفصرشد سلول  یفازها و سلولها در کشت کیمورفولوژ اتیخصوص

بخش  یکنترل آلودگ کهییقرار خواهد گرفت. از آنجا یمختلف کشت سلول مورد بررس های ستمیکلها و سپروت

 تیهو نییتع های روش زیاز آن و ن یریشگیو پ ییشناسا های است، روش یدر کشت سلول کیاز کار آسپت یمهم

داده خواهد  حیاتاق کشت و سطوح کنترل خطر توض اتیانواع هود، خصوصهمچنین . داده خواهد شد حیتوض لولهاس

تحرک سلول، منشا  ،یاتصاالت سلول ،یسلولها در کشت از منظر منابع انرژ یولوژیتا ب شود یشد. و در انتها تالش م

 .ردیقرار گ یمورد بررس ییرایو نام زیتما یندهایفرا زیسلولها و ن

 

 

 ح دهید()لطفا شرهدف کلی: 

  یپزشک یوتکنولوژیدر ب یکاربرد کشت سلولفراگیری و  سلولها یولوژیب ،یجانور یاصول کشت سلولها آشنایی با 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
ی برنامه را نشان می و محورهای اصلاست نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 را آموخته باشند: میمفاه نيا اندانشجوي که رود یدرس ، انتظار م نيساعته از ا16دوره  کي یپس از ط

 و محاسن کشت سلول لی. دال1

 ظروف کشت و  نواع کشت سلولا. 2

 و تاثیرآنتی بیوتیکها کشت سلول یهاطیمح ،استفاده سرم در کشت سلول  اتیجزئ. 3

  یشگاهیکشت آزما طیدر شرا یانرژ نیتأمو  در کشت سلول  pHکنترل  یروشها. 4

 اتصال سلول و حرکت سلول بر سطوح کشت یهاسمیمکان. 5

 اتاق کشت سلول  اتیخصوص. 6

 کنترل خطر در اتاق کشت  سطوحو هود  انواع. 7

 یرشد سلول یمنحن هیرشد و ته یسلولها در کشت، فازها کیت مورفولوژ ای. خصوص8
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 یشمارش سلول. 9

 مهم آن یو نگهدارنده ها ی. انجماد سلول10

 مهار آن یدر کشت سلول و روشها یکروبیم هایی.آلودگ11

 متداول در کشت سلول یکهایو تکن کیآسپت یکهایتکن ی. اصول کل12

 و ارتباطات سلولها با هم یعامل اتصاالت سلول ی. ملکولها13

 یسلول نگیگنالیو س ری. تکث14

  یخارج سلول کسی. ماتر15

 تمایز و نامیرایی .16

 

 

 های تدريس:شیوه

 √پرسش و پاسخ   √سخنرانی برنامه ریزی شده √سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  √بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 

 :)لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 درسی انجام تکالیفحضور منظم و فعال در کالس درس  و 

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   √پروژکتور اسالید  خته و گچت  √وایت برد

 فیلم آموزشی ببرید( ملطفاً نا)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 85 :آزمون پایان ترم√   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد 5 :شرکت فعال در کالس√    نمره درصد 10 :انجام تکالیف√

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی             ایچندگزینه         √ پاسخ کوتاه     √ تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد
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 منابع پیشنهادی برای مطالعه:

 :منابع انگلیسی -

 Freshney, R.I. (2010). Culture of animal cells: a manual of basic techniques and 

specialized applications, 6th Ed., Wiley-Blackwell.  

 Masters, J.R.W. (2000). Animal cell culture, 3rd Ed., Oxford,  
 

 

 منابع فارسی:

 .چاپ اول، مبانی و اصول مقدماتی تکنیکهای کشت سلولی. (.1388)محمد رضا خرمی زاده ، رضا فلک 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 
 

 

ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 صمدی کوچکسراییعلی دکتر  انواع کشت سلول، اتاق کشت و وسایل مورد نیاز 1

 ییکوچکسرا یصمدعلی دکتر  انواع هود و سطوح کنترل خطر 2

تامین انرژی سلول و مورفولوژی سلولها ،انواع محیطهای کشت،  3

 pHتنظیم 

 ییکوچکسرا یصمدعلی دکتر 

 یآنت ریکشت و تاث طیمح یکل بیترک، رشد سلول یفازها 4

 و سرم بر آن  کهایوتیب

 دکتر پرستو طریقی   

 یقیدکتر پرستو طر    در کشت سلولی آلودگی در کشت سلولی، انواع آن و کنترل کیفی 5

پاساژ ، ذوب کردن و منجمد کردن شمارش سلولی، روش های  6

 سلول

  یقیدکتر پرستو طر   

 یقیدکتر پرستو طر    ولی و  ملکولهای دخیل در آن، ماتریکس خارج سلولیاتصاالت سل 7

 یقیدکتر پرستو طر    حرکت سلول ، سیگنالینگ سلولی و تمایز 8

 


