
 بسمه تعالی
 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (
 

 کشت سلول و بافتنام درس :    
 تاریخ برگزاري : یک شماره جلسه :

 نوین ھاي آوري فن دانشكده محل برگزاري : تاریخچھ کشت سلولھای جانوری موضوع جلسه :
 خواجھ نیازی  دكتر مدرس :    مدت جلسه (دقیقه) :

 3کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی ترم  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 

  تاریخچه کشت سلولهاي جانوري آشنایی با هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه رفتاري  اهداف

(شناختی، نگرشی و 
 مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 یآموزش

 شیوه ارزشیابی

 .بداند را سلول وبافت  کشت و تفاوت داشجو بتواند مقدمھ و تعریف 
 دانش

  سخنرانی

 – و بحث

 مشارکت

 در دانشجو

 پرسش و بحث

  پاسخ و

استفاده از وایت بورد و 
 اسالید

 

آمادگی براي جلسه 
بعد، طرح سوال براي 
جلسه بعد و پاسخ به 
آن توسط دانشجویان 
تا حد امکان به 
 صورت ارائه در کالس

 .را توضیح دهد دانشجو بتواند تاریخچه کشت سلول 
 درك و فهم  

 تجزیه و تحلیل .شرح دهد و ضرورت استفاده از کشت سلول را اهمیت  دانشجو  



 
 کشت سلول و بافتنام درس :    

 تاریخ برگزاري : دو  شماره جلسه :
 نوین ھاي آوري فن دانشكده محل برگزاري : ولھای جانوریتاریخچھ و اھمیت کشت سل موضوع جلسه :

 خواجھ نیازی  دكتر مدرس :    مدت جلسه (دقیقه) :
 3کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی ترم  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 تاریخچه کشت سلولهاي جانوريآشنایی با  هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

، نگرشی و (شناختی
 مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 را نام ببرد.  و کشت بافت کاربردهاي کشت سلولدانشجو  
 دانش

  سخنرانی

 – و بحث

 مشارکت

 در دانشجو

 پرسش و بحث

  پاسخ و

استفاده از وایت بورد و 
 اسالید

 

آمادگی براي جلسه 
بعد، طرح سوال براي 

پاسخ به جلسه بعد و 
آن توسط دانشجویان 
تا حد امکان به 
 صورت ارائه در کالس

 . را شرح دهد  ي یک آزمایشگاه کشت سلول اویژگی ه دانشجو 
 درك و فهم 

 تجزیه تحلیل را شرح می دهد.دستورالعمل کار در اتاق کشت سلول دانشجو اهمیت  

 
 

 کشت سلول و بافتنام درس :   
 ریخ برگزاري :تا سهشماره جلسه :

 نوین ھاي آوري فن دانشكده محل برگزاري : محیط ھای کشت موضوع جلسه :
 خواجھ نیازی  دكتر مدرس :    مدت جلسه (دقیقه) :



 3کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی ترم  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 محیط هاي کشت آشنایی با هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه  اهداف رفتاري

(شناختی، نگرشی و 
 مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آشنایی با  انواع پلی  . 
 آنها و ساختار ساکاریدها

 .را نام ببرد ي کشتامحیطهدانشجو انواع 
 دانش

  سخنرانی

 – و بحث

 مشارکت

 در دانشجو

 پرسش و بحث

  پاسخ و

استفاده از وایت بورد و 
 اسالید

 

آمادگی براي جلسه 
بعد، طرح سوال براي 
جلسه بعد و پاسخ به 
آن توسط دانشجویان 
تا حد امکان به 
 صورت ارائه در کالس

آشنایی با ساختار و 
عملکرد 

گلیکوزامینوگلیکانها و 
 پروتئوگلیکانها

 را شرح دهد ترکیب کلی محیط هاي کشت  دانشجو

 درك و فهم

 را توضیح دهد.هاي کشت   ترکیب کلی محیطدانشجو اهمیت  
 تجزیه تحلیل

   

 
 کشت سلول و بافتنام درس :    

 تاریخ برگزاري : چهارشماره جلسه :
 نوین ھاي آوري فن دانشكده محل برگزاري : محیط ھای کشت موضوع جلسه :

 خواجھ نیازی  دكتر مدرس :    مدت جلسه (دقیقه) :
 3ی ارشد ژنتیک انسانی ترم کارشناس رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 محیط هاي کشتآشنایی با  هدف کلی درس:   



 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

(شناختی، نگرشی و 
 مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

  نام ببرد. ترکیب محیطهاي پایه رادانشجو  

 دانش

  سخنرانی

 – و بحث

 مشارکت

 در دانشجو

 پرسش و بحث

  پاسخ و

استفاده از وایت بورد و 
 اسالید

 

آمادگی براي جلسه 
بعد، طرح سوال براي 
جلسه بعد و پاسخ به 
آن توسط دانشجویان 
تا حد امکان به 
 صورت ارائه در کالس

 را توضیح دهد. اجزاي مورد استفاده در محیطهاي کشت پایهویژگی دانشجو  
 درك و فهم

 شرح دهد. مورد استفاده در محیطهاي کشت پایه اجزايدانشجو اهمیت  
 تجزیه تحلیل 

 
 

 کشت سلول و بافتنام درس :   
 تاریخ برگزاري : پنجشماره جلسه :

 نوین ھاي آوري فن دانشكده محل برگزاري : فنون اساسی کشت سلول موضوع جلسه :
 خواجھ نیازی  دكتر مدرس :    مدت جلسه (دقیقه) :

 3کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی ترم  تحصیلی فراگیران :رشته و مقطع 

 فنون اساسی کشت سلولبا آشنایی  هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

(شناختی، نگرشی و 
 مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی



 نام ببرد.متدهاي مختلف کشت سلول را دانشجو    
 همدرك و ف

  سخنرانی

 – و بحث

 مشارکت

 در دانشجو

 پرسش و بحث

  پاسخ و

استفاده از وایت بورد و 
 اسالید

 

آمادگی براي جلسه 
بعد، طرح سوال براي 
جلسه بعد و پاسخ به 
آن توسط دانشجویان 
تا حد امکان به 
 صورت ارائه در کالس

 توضیح دهد. کشت اولیه و کشت ثانویه را دانشجو  
 درك و فهم

 تجزیه تحلیل را شرح دهد.کشت انواع سلولهاي نرمال، سرطانی و بنیادي دانشجو  

 
 

 کشت سلول و بافتنام درس :    
 تاریخ برگزاري : : شششماره جلسه 

 نوین ھاي آوري فن دانشكده محل برگزاري : فنون اساسی کشت سلول موضوع جلسه :
 ازی خواجھ نی دكتر مدرس :    مدت جلسه (دقیقه) :

 3کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی ترم  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 فنون اساسی کشت سلول با آشنایی هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

(شناختی، نگرشی و 
 مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 .را شرح دهد سلولی دانشجو انواع روشهاي تهیه دودمان   
. 
 

  سخنرانی درك و فهم 

 – و بحث

 مشارکت

 در دانشجو

استفاده از وایت بورد و 
 اسالید

 

آمادگی براي جلسه 
بعد، طرح سوال براي 
جلسه بعد و پاسخ به 
آن توسط دانشجویان 
تا حد امکان به 
 صورت ارائه در کالس



 پرسش و بحث

 پاسخ و
 

    درك و فهم  شرح دهد.را دودمانهاي مختلف سلولی دانشجو   

    درك و فهم را شرح دهد. تهیه سلولهاي نامیرا دانشجو   

 
 

 کشت سلول و بافتنام درس :    
 تاریخ برگزاري : هفت: شماره جلسه :

 نوین ھاي آوري فن دانشكده محل برگزاري : کاربرد کشت سلولھای جانوری موضوع جلسه :
 خواجھ نیازی  دكتر :مدرس     مدت جلسه (دقیقه) :

 3کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی ترم  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 کاربرد کشت سلولهاي جانوري آشنایی با هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

(شناختی، نگرشی و 
 مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی



 .برد را نام کاربردھای کشت سلول جانوری ع انوا دانشجو  
 دانش

  سخنرانی

 – و بحث

 مشارکت

 در دانشجو

 پرسش و بحث

  پاسخ و

استفاده از وایت بورد و 
 اسالید

 

آمادگی براي جلسه 
بعد، طرح سوال براي 
جلسه بعد و پاسخ به 
آن توسط دانشجویان 
تا حد امکان به 
 صورت ارائه در کالس

  .شرح دهددر علوم مختلف  راسلول  کاربرد کشتدانشجو  

 درك و فهم

 را شرح دهد.کشت سلولهاي مختلف دانشجو اهمیت  
 تجزیه تحلیل

   

 
 

 
 
 

 کشت سلول و بافتنام درس :    
 تاریخ برگزاري : هشتشماره جلسه :

 نوین ھاي آوري فن دانشكده محل برگزاري : کاربرد کشت سلولھای جانوری  موضوع جلسه :
 خواجھ نیازی  دكتر مدرس :    دت جلسه (دقیقه) :م

 3کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی ترم  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :
 

 کاربرد کشت سلولهاي جانوريآشنایی با  هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

(شناختی، نگرشی و 
وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی
 یوه ارزشیابیش



 مهارتی)

  دانشجو کاربرد کشت سلول در تولید آنتی بادیھای مونوکلونال را شرح دھد.. 

 دانش

  سخنرانی

 – و بحث

 مشارکت

 در دانشجو

 پرسش و بحث

  پاسخ و

استفاده از وایت بورد و 
 اسالید

 

آمادگی براي جلسه 
بعد، طرح سوال براي 
جلسه بعد و پاسخ به 
آن توسط دانشجویان 

ان به تا حد امک
 صورت ارائه در کالس

وترکیبات  ، سمومکاربرد کشت سلولهاي جانوري در بررسی اثر داروهادانشجو   
 درك و فهم شرح دهد. را مختلف

 . 
اهمیت و ضرورت و مزایاي استفاده از کشت سلول در مطالعات دانشجو 

 دهد. را شرح تحقیقاتی 

 درك و فهم

 
 


