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واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

کارشناسی ارشدحصیلی:تيرشتهو مقطع هماتولوژي         گروه آموزشی:پیراپزشکی دانشکده:
مولکولی-بیولوژي سلولییش نیاز:پئوري عملیتد:نوع واح1تعداد واحد:کشت سلول   نام درس: 

مکان برگزاري:-------- :ساعت------- :زمان برگزاري کالس: روز
مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):دکتر فرهاد ذاکرمسئول درس:تعداد دانشجویان:
دکتر مجید صفا–دکتر فرهاد ذاکر 

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
کشـت سـلولی و نگهـداري سـلولها،     روشـهاي کلـی  کشت و تجهیزات الزم و مشخصات اتاق در این درس دانشجو با 

جداسازي و کشت سلولهاي خونی، مغز استخوان و روشهاي کار استریل آشنا خواهد شد. مبانی 

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
اخص مـی باشـد.   آشنایی دانشجو با اصول کشت و نگهداري سلولها بطور کلی و سلولهاي خونی و مغز استخوان بطور 

در پایان دانشجو باید دانش نظري و عملی الزم را براي انجام کشت سلولی کسب کند.

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(
).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیی دهد.م

انواع کشت سلولی را نام ببرد
توضیح دهد.روشها و طرز کشت سلولی را 

.مشکالت مربوط به کشت سلول و رفع آلودگی آنها را توضیح دهد
.و سیستوتوکسیستی را اجرا کندتستهاي مربوط به رشد 

.انواع رده هاي سلولی را شناسایی و بکار گیرد
ارزیابی کند.تورها را ی کشت سلولهاي خونی و پروژن

.ارزیابی کندرا apoptosisروشهاي مربوط به تمایز و 
توضیح دهد.ط کشت آنها را یمزانشیم و شراسلولهايانواع 

هاي تدریس:شیوه
√پرسش و پاسخ√سخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
حضور فعال و منظم در کالس درس-1
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رنامه عملی کشتمشارکت در سمینارها و ب-2

وسایل کمک آموزشی:   
√پروژکتور اسالیدخته و گچت√وایت برد

کامپیوتر-اورهدببرید)لطفاً نام(سایر موارد

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد80آزمون پایان ترمنمرهدرصد------آزمون میان ترم 

نمرهدرصد10شرکت فعال در کالس نمرهدرصد10انجام تکالیف 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنی√ايچندگزینه√پاسخ کوتاه√تشریحی

-----------(لطفا نام ببرید)سایر موارد

:ام ببرید)(لطفا ن: منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

1- Basic Cell Culture Rick Wood and Hames BD
2- Animal Cell Culture. Masters JRW

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر صفاکشت سلولیکلیات 1
دکتر صفاوصیات اتاق کشت و دستگاههاخص2
دکتر صفااصول ایمنی و پاساژ سلولی3
دکتر ذاکرکثیرسلولی و رشدارزیابی ت4
دکتر ذاکرده هاي سلولیرکشت 5
دکتر ذاکرکشت سلولهاي خونساز6
دکتر ذاکرکاربرد کلینیکی کشت سلولی7
دکتر صفاکشت سلولهاي غیر خونی8
...
....
....
....
16


