
 بسمه تعالی
 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 )Lesson planفرم طرح درس روزانه  (
 
 

 و بیوتکنولوژي مولکولی مهندسی ژنتیکنام درس :    
 تاریخ برگزاري : یک  شماره جلسه :

 نوین هاي آوري فن دانشکده زاري :محل برگ آنزیم هاي مورد استفاده در مهندسی ژنتیکموضوع جلسه : 
  دکتر صفدري مدرس : 240مدت جلسه (دقیقه) :

 دکتري تخصصی پزشکی مولکولی  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

  DNAآنزیم هاي مورد استفاده در برش آشنایی با  هدف کلی درس:   

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

(شناختی، نگرشی و 
 مهارتی)

وسائل   و رسانه ها یسروش تدر
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آنزیم هاي محدود 
 کننده 

  آشنایی با انزیم هاي محدود کننده مختلف

 دانش

توضیح، استفاده از   
 اینترنت

و استفاده از وایت بورد 
 اینترنت

 

 ارائه تکلیف

انتخاب ترکیب 
جایگاه هاي برشی و 

 آنزیم هاي مربوطه

انتخاب دو یا چند جایگاه برشی به منظور کلون آشنایی دانشجویان با اصول 
 سازي ژنهاي مختلف باصرف زمان کمتر و کارایی بیشتر

 دانش و مهارت

 
 

 



 
 و بیوتکنولوژي مولکولی مهندسی ژنتیکنام درس :    

 10-12تاریخ برگزاري : یکشنبه و چهارشنبه  دوشماره جلسه :
 نوین هاي آوري فن دانشکده محل برگزاري :   کلون ژن و بررسی بیان آنموضوع جلسه : 

 دکتر صفدري مدرس : 240مدت جلسه (دقیقه) :
 دکتري تخصصی پزشکی مولکولی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 آشنایی با کلون ژن هدف کلی درس:  

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

 (شناختی، نگرشی و مهارتی)
وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 موزشیآ
اصول عملی کلون 

 کردن یک ژن
و بررسی صحت توالی پروتئین حاصل از بیان،  شنایی دانشجو با اصول کلون کردن ژنآ

  پیش بینی مکان قرار گیري پروتئین نوترکیب در میزبان 
توضیح، استفاده از  دانش 

کامپیوتر و نرم 
افزار هاي مورد 
استفاده در بررسی 

 نژکلون و بیان 

 کامپیوتر وایت بورد،

 تمرین و تکرار ادغام یک ژن در پالسمید  کلون در پالسمید 
 

  دانش و مهارت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 و بیوتکنولوژي مولکولی مهندسی ژنتیکنام درس :    

 تاریخ برگزاري : سه شماره جلسه:
 نوین هاي آوري فن دانشکده محل برگزاري : جداسازي یک ژن طراحی شده از پالسمید موضوع جلسه : 

  صفدري دکتر مدرس : 240مدت جلسه (دقیقه) :
 دکتري تخصصی پزشکی مولکولی  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 

 آموزش برش و جداسازي یک ژن از وکتور هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

(شناختی، نگرشی و 
 مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 ه ارزشیابیشیو

جدا سازي ژن از 
 پالسمید

دانشجو بتواند یک ژن طراحی شده و سنتز شده را از پالسمید مادري برش زده 
 و جدا نماید

 مهارت

 آزمایشگاه  کار عملی

 

مشاهده نتیجه بر 
 روي ژل

 
 



 
 و بیوتکنولوژي مولکولی مهندسی ژنتیکنام درس :    

 10-12شنبه و چهارشنبه تاریخ برگزاري : یک چهار شماره جلسه :
  و پالسمید برش یافته از ژل جدا سازي قطعه آزاد شده

 صفدري دکتر مدرس : 120مدت جلسه (دقیقه) :
 دکتري تخصصی پزشکی مولکولی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 یادگیري تخلیص قطعه آزاد شده حاصل از برش هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه رفتاري اهداف 

(شناختی، نگرشی و 
 مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

برش یافته را از ژل دانشجو بتواند قطعه برش آزاد شده و پالسمید  
 الکتروفورز جدا نماید 

 مشاهده نتیجه آزمایشگاه کار عملی مهارت

 



 
 لکولیو بیوتکنولوژي مو مهندسی ژنتیکنام درس :    

 10-12تاریخ برگزاري : یکشنبه و چهارشنبه  پنجشماره جلسه :
 نوین هاي آوري فن دانشکده محل برگزاري : وارد نمودن قطعه آزاد شده در وکتور بیانیموضوع جلسه : 

 دکتر صفدري مدرس : 120مدت جلسه (دقیقه) :
 دکتري تخصصی پزشکی مولکولی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 السمیدپیادگیري شیوه وارد کردن یک ژن به جایگاه خاصی در  هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

(شناختی، نگرشی و 
 مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

وده و در ژل جدا نم مورد نظر خود را ژس از الکتروفورز از  دانشجو بتواند ژن  کلون در پالسمید
 وکتور بیانی مناسب وارد نماید

    مهارت

 



 
 و بیوتکنولوژي مولکولی مهندسی ژنتیکنام درس :    

 10-12تاریخ برگزاري : یکشنبه و چهارشنبه  شششماره جلسه :
 نوین هاي آوري فن دانشکده محل برگزاري : کشت بافت گیاهیموضوع جلسه : 

 صفدري ردکت مدرس : 240مدت جلسه (دقیقه) :
 دکتري تخصصی پزشکی مولکولی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 جهت استفاده در مهندسی ژنتیک کشت بافت گیاهیآشنایی با  هدف کلی درس:      

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

(شناختی، نگرشی و 
 مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

مواد استریل کردن 
 گیاهی

اتاق کشت باف  کار عملی مهارت دانشجو بتواند نمونه هاي گیاهی را بصورت مناسب استریل نماید
 گیاهی

 مشاهده نتایج

 دانش و مهارت اهداف خاص به منظور کشت بافت گیاهی در محیط هاي خاص و کشت بافت گیاهی

 



 
 

 مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژي مولکولینام درس :    
 10-12تاریخ برگزاري : یکشنبه و چهارشنبه  هفتاره جلسه :شم

 نوین هاي آوري فن دانشکده محل برگزاري : مسیرهاي کاتابولیک اسیدهاي آمینهموضوع جلسه : 
 صفدري دکتر مدرس : 240مدت جلسه (دقیقه) :

 دکتري تخصصی پزشکی مولکولی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 کشت بافت گیاهی جهت استفاده در مهندسی ژنتیکآشنایی با  هدف کلی درس:     

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

(شناختی، نگرشی و 
 مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

توسعه کشت 
سوسپانسیون از 

 کالوس

است از بافت کالوس که از سلول هاي تمایز نیافته تشکیل شده دانشجو بتواند  
 . سوسپانسیون سلولی تشکیل دهد

 مشاهده نتایج اتاق کشت بافت کار عملی و مهارتدانش 

 



 

 
 
 

 مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژي مولکولینام درس :    
 تاریخ برگزاري :  هشت شماره جلسه:
 نوین هاي آوري فن دانشکده محل برگزاري : کشت سلول انسانیموضوع جلسه : 

 خواجه نیازي دکتر مدرس : 240) :مدت جلسه (دقیقه
 دکتري تخصصی پزشکی مولکولی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

  هدف کلی درس:

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

(شناختی، نگرشی و 
 مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

      

   

      

 

 



 

 
 

 تیک و بیوتکنولوژي مولکولیمهندسی ژننام درس :    
 8-12تاریخ برگزاري : چهارشنبه  شماره جلسه :نه

 نوین هاي آوري فن دانشکده محل برگزاري : موضوع جلسه : 
 خواجه نیازي دکتر مدرس : 240مدت جلسه (دقیقه) :

 دکتري تخصصی پزشکی مولکولی  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

  هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

(شناختی، نگرشی و 
 مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

      

 



 
 

 مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژي مولکولینام درس :    
 8-12تاریخ برگزاري : چهارشنبه  ده شماره جلسه :

 نوین هاي آوري فن دانشکده محل برگزاري : ش کلون هاي نوترکیبانتقال پالسمید به باکتري و گزینموضوع جلسه : 
 صفدري دکتر مدرس : 240مدت جلسه (دقیقه) :

 دکتري تخصصی پزشکی مولکولی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 یادگیري انتقال پالسمید به باکتري میزبان هدف کلی درس:   

 اهداف رفتاري رئوس مطالب
 حیطه

و  (شناختی، نگرشی
 مهارتی)

 روش تدریس
وسائل   و رسانه ها

 آموزشی
 شیوه ارزشیابی

انتقال پالسمید به 
باکتري (کلرید 
کلسیم + شوك 

 حرارتی)

 دانش و مهارت دانشجو بتواند پالسمید حاوي ژن مورد نظر را جهت بیان به باکتري وارد نماید

 مشاهده نتیجه آزمایشگاه کار عملی

گزینش کلون 
 نوترکیب

بتواند پس از انتقال پالسمید به باکتري کلون نوترکیب حاوي ژن را  دانشجو
 مهارت شناسایی نماید

 



 
 

 مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژي مولکولینام درس :    
 8-12تاریخ برگزاري : چهارشنبه  یازده شماره جلسه :

 نوین هاي آوري فن کدهدانش محل برگزاري : : کشت باکتري و بیان پروتئین نوترکیب موضوع جلسه 
 صفدري دکتر مدرس : 240مدت جلسه (دقیقه) :

  دکتري تخصصی پزشکی مولکولی  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 روتئین نو ترکیبپبیان  هدف کلی درس:   

 اهداف رفتاري رئوس مطالب
 حیطه

(شناختی، نگرشی و 
 مهارتی)

 روش تدریس
وسائل   و رسانه ها

 آموزشی
 زشیابیشیوه ار

بیان پروتئین 
 دانشجو بتواند پروتئین نوترکیب مورد نظرش را در باکتري بیان نماید نوترکیب

 مشاهده نتیجه آزمایشگاه کار عملی مهارت
جمع آوري پلیت 

  باکتریایی

 



 
 

 مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژي مولکولینام درس :    
 8-12نبه تاریخ برگزاري : چهارش دوازده شماره جلسه :

 نوین هاي آوري فن دانشکده محل برگزاري : موضوع جلسه: تخلیص پروتئین نوترکیب
 صفدري دکتر مدرس : 240مدت جلسه (دقیقه) :

  دکتري تخصصی پزشکی مولکولی  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 یادگیري تخلیص پروتئین نوترکیب بیان شده هدف کلی درس:   

 رئوس مطالب
 حیطه رفتاري اهداف 

(شناختی، نگرشی و 
 مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

تخلیص پروتئین 
 نوترکیب

دانشجو بتواند پس از بیان پروتئین نوترکیب آن را از سایر پروتئین هاي میزبان 
 جداسازي نماید

مشاهده نتیجه  آزمایشگاه کار عملی  مهارت
 روي ژل

 



 
 

  مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژي مولکولیرس :  نام د  
 8-12تاریخ برگزاري : چهارشنبه  سیزده شماره جلسه :

 نوین هاي آوري فن دانشکده محل برگزاري :  موضوع جلسه ارزیابی فعالیت پروتئین بیان شده با االیزا

 صفدري دکتر مدرس : 240مدت جلسه (دقیقه) :
 دکتري تخصصی پزشکی مولکولی :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 ارزیابی پروتئین تخلیص شده با روش االیزا هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

 (شناختی، نگرشی و مهارتی)
  و رسانه ها روش تدریس

وسائل 
 آموزشی

شیوه 
 ارزشیابی

مشاهده  آزمایشگاه کار عملی مهارت ارزیابی نماید با تست االیزا فعالیت پروتئین بیان شده رادانشجو بتواند  تست االیزا
 نتیجه

 



 
 

  مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژي مولکولینام درس :    
 8-12تاریخ برگزاري : چهارشنبه  چهاردهشماره جلسه :

 نوین هاي آوري فن دانشکده محل برگزاري : تست دات بالتموضوع جلسه ارزیابی فعالیت پروتئین بیان شده با 

 صفدري دکتر مدرس : 240مدت جلسه (دقیقه) :
 دکتري تخصصی پزشکی مولکولی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 دات بالت ارزیابی پروتئین تخلیص شده با روش هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

 (شناختی، نگرشی و مهارتی)
  و رسانه ها روش تدریس

وسائل 
 آموزشی

شیوه 
 شیابیارز

ارزیابی  با روش دات بالت فعالیت پروتئین بیان شده رادانشجو بتواند  دات بالتتست 
 نماید

مشاهده  آزمایشگاه کار عملی مهارت
 نتیجه

 



 
 

  مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژي مولکولینام درس :    
 8-12تاریخ برگزاري : چهارشنبه  پانزده شماره جلسه :

 نوین هاي آوري فن دانشکده محل برگزاري : روش وسترن بالتالیت پروتئین بیان شده با موضوع جلسه ارزیابی فع

 صفدري دکتر مدرس : 240مدت جلسه (دقیقه) :
 دکتري تخصصی پزشکی مولکولی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 وسترن بالت ارزیابی پروتئین تخلیص شده با روش هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه رفتاري اهداف 

 (شناختی، نگرشی و مهارتی)
  و رسانه ها روش تدریس

وسائل 
 آموزشی

شیوه 
 ارزشیابی

مشاهده  آزمایشگاه کار عملی مهارت ارزیابی نماید با وسترن فعالیت پروتئین بیان شده رادانشجو بتواند  وسترن بالت
 نتیجه

 



 
 

  مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژي مولکولینام درس :    
 8-12تاریخ برگزاري : چهارشنبه  شانزده شماره جلسه :

 نوین هاي آوري فن دانشکده محل برگزاري : ادمه -موضوع جلسه ارزیابی فعالیت پروتئین بیان شده با روش وسترن بالت

 صفدري دکتر مدرس : 240مدت جلسه (دقیقه) :
 دکتري تخصصی پزشکی مولکولی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 ارزیابی پروتئین تخلیص شده با روش وسترن بالت هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

 (شناختی، نگرشی و مهارتی)
  و رسانه ها روش تدریس

وسائل 
 آموزشی

شیوه 
 ارزشیابی

مشاهده  آزمایشگاه عملی کار مهارت فعالیت پروتئین بیان شده را با وسترن ارزیابی نمایددانشجو بتواند  ادامه وسترن بالت
 نتیجه

 



 
 

  مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژي مولکولینام درس :    
 8-12تاریخ برگزاري : چهارشنبه  هفده شماره جلسه :

 نوین هاي آوري فن دانشکده محل برگزاري : موضوع جلسه ارزیابی فعالیت پروتئین بیان شده با تست ام تی تی

 صفدري دکتر رس :مد 240مدت جلسه (دقیقه) :
 دکتري تخصصی پزشکی مولکولی رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 تست ام تی تیارزیابی پروتئین تخلیص شده با  هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

 (شناختی، نگرشی و مهارتی)
  و رسانه ها روش تدریس

وسائل 
 آموزشی

شیوه 
 ارزشیابی

ارزیابی  تست ام تی تی فعالیت پروتئین بیان شده را باواند دانشجو بت ام تی تی
 نماید

مشاهده  آزمایشگاه کار عملی مهارت
 نتیجه

 

 
 


