به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ایران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهریزی درسي و آموزشي
طرح دوره )(Course Plan

(برای یک دوره درس کامل ،برای مثال 17 :جلسه ی  2ساعتی برای یک درس  2واحدی)
دانشکده:

فناوريهای نوين پزشکی

گروه آموزشی:

نانوفناوری پزشکی

مقطع و رشتهی تحصیلی :کارشناسی ارشد – نانوفناوری پزشکی
نام درس :روشهای ساخت نانوساختارها
پیش نیاز :نانومواد و نانوساختارها

تعداد واحد:

2

زمان برگزاری كالس :روز -------:ساعت-------- :

تعداد دانشجویان5 :
دكتر اشتری -دكتر مهروی

مسئول درس:

نوع واحد1 :واحد نظری 1 -واحد عملی
مکان برگزاری:

دكتر مهروی

مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):

شرح دوره( :لطفا شرح دهید)
توسعه و گسترش نانوتکنولوژی مدیون پیشرفت روشها و تکنیکهای سنتز نانوساخترها است كه امکان ساخت مواد در
مقیاس نانو را فراهم می آورند .در این درس مهمترین روشهای ساخت نانوساختارها بیان می شود.

هدف کلی( :لطفا شرح دهید)
هدف كلی این درس آشنا كردن دانشجویان با روشهای مختلف فیزیکی ،شیمیایی و زیستی نانوساختارها است.

اهداف بینابینی(:در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)
آشنایی دانشجویان دسته بندی روشهای سنتز نانوساختارها
آشنایی دانشجویان با تکنیکهای مختلف ساخت نانوساختارها
آشنایی دانشجویان با آخرین دستاوردها در زمینه سنتز نانوساختارها

شیوههای تدريس:
سخنرانی█
بحث گروهی█
سایر موارد (لطفاً نام ببرید)
 استفاده ار فیلمهای آموزشی

سخنرانی برنامه ریزی شده
یادگیری مبتنی بر حل مسئله(█)PBL

1

پرسش و پاسخ█
یادگیری مبتنی بر تیم()TBL

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ایران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهریزی درسي و آموزشي
طرح دوره )(Course Plan

وظايف و تکالیف دانشجو( :لطفا شرح دهید)






ارائه سمینار
شركت در مباحث عمومی
شركت در كالسهای عملی
مشاركت فعال در كالس و بحثهای مربوط با ابزار شناسی
ارائه ایده های جدید در زمینه آنالیز نانوساختارها

وسايل کمک آموزشی:
پروژكتور اسالید█

تخته و گچ
وایت برد█
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) --------------
نحوه ارزشیابی و درصد نمره( :از نمره کل)

آزمون پایان ترم70درصد نمره

آزمون میان ترم  ------درصد نمره

شركت فعال در كالس  20درصد نمره

انجام تکالیف 10درصد نمره
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) ----------
نوع آزمون
چندگزینهای
تشریحی█ پاسخ كوتاه
سایر موارد (لطفا نام ببرید) -----------

جور كردنی

صحیح -غلط

منابع پیشنهادی برای مطالعه( :لطفا نام ببريد):
 منابع انگلیسی:

چاپی

The chemistry of nanomaterials: synthesis, properties and applications, vol.1.C.N.R.Rao, Achim
Muller John Wiley, 2006
Nanofabrication:principles, Ceng Cui, Springer, 2008apabilities and Limits, Zheng Cui,Springer,
2008
NanomateriaLS Chemistry: Resent developments and new Directions,C.N.R. Rao, Achim Muller
Achim Muller John Wiley, 2007

2

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ایران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهریزی درسي و آموزشي
طرح دوره )(Course Plan



اينترنتی

مقاالت  2016در زمینه روشهای سنتز نانوساختارها

منابع فارسی:


چاپی



اينترنتی

جدول هفتگی کلیات ارائه درس روشهای ساخت نانوساختارها
جلسه

عنوان مطالب

استاد مربوط

1

روش سل ژل

دكتر مهروی

2

رسوب دهی

دكتر مهروی

3

روشهای ساخت الیه نازک

دكتر اشتری

4

ساخت با استفاده از میسلها

دكتر مهروی

5

الیه نشانی فیزیکی بخار ()PVD

دكتر اشتری

6

آسیاب

دكتر مهروی

7

امواج فراصوت

دكتر مهروی

8

انفجار سیم

دكتر مهروی

9

الیه نشانی شیمیایی بخار ()CVD

دكتر اشتری

10

روشهای میکروبی ساخت نانوساختارها

دكتر اشتری

11

عصاره زیستی و آنزیم كاهنده

دكتر اشتری

12

میان ترم

......................

13

لیتوگرافی

دكتر اشتری

14

خودآرایی

دكتر اشتری

15

روشهای ساخت لیپوزومها ،امولسیونها و...

دكتر مهروی

16

الکتروشیمی

دكتر اشتری

17

امتحان پایان ترم

3

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ایران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهریزی درسي و آموزشي
طرح دوره )(Course Plan

(برای یک دوره درس کامل ،برای مثال 17 :جلسه ی  2ساعتی برای یک درس  2واحدی)
دانشکده:

فناوريهای نوين پزشکی

گروه آموزشی:

نانوفناوری پزشکی

مقطع و رشتهی تحصیلی :کارشناسی ارشد – نانوفناوری پزشکی
نام درس :نانومدیسین 2
نانومدیسین 1

تعداد واحد:

2

نوع واحد:

زمان برگزاری كالس :روز -------:ساعت-------- :

مسئول درس:
تعداد دانشجویان6 :
دكتر اشتری -دكتر كریمی -دكتر مهروی

 2واحد نظری

پیش نیاز:

مکان برگزاری:

دكتر مهروی

مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):

شرح دوره( :لطفا شرح دهید)
در این درس كاربر د نانوتکنولژی در تشخیص بیماریها و جنبه های مختلف آن بهه دانشهجویان ارا هه مهی گهردد بها
استفاده از طراحی و ساخت حسگرهای نانو یا تشخیص بیماریها با اسهتفاده از نهانوارام ماناطیسهی میتهوان ب هور
زودهنگام به تشخیص و درمان بیماریهایی مانند سرطان پرداخت

هدف کلی( :لطفا شرح دهید)
هدف كلی این درس آشنا كردن دانشجویان با مفاهیم نانومدیسین و جنبه های مختلف آن

اهداف بینابینی(:در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)
آشنایی دانشجویان با در تشخیص بیماریها و جنبه های مختلف آن
آشنایی دانشجویان با تشخیص بیماریها با استفاده از نانوارام ماناطیسی
آشنایی دانشجویان با تشخیص زودهنگام و درمان بیماریهایی مانند سرطان
آشنایی دانشجویان با استفاده از طراحی و ساخت حسگرهای نانو
آشنایی دانشجویان با كاربد نانو در مهندسی بافت
آشنایی دانشجویان با آخرین دستاوردها نانومدیسین

1

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ایران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهریزی درسي و آموزشي
طرح دوره )(Course Plan

شیوههای تدريس:
سخنرانی█
بحث گروهی█
سایر موارد (ل فاً نام ببرید)
 استفاده ار فیلمهای آموزشی

سخنرانی برنامه ریزی شده
یادگیری مبتنی بر حل مسئله(█)PBL

پرسش و پاسخ█
یادگیری مبتنی بر تیم()TBL

وظايف و تکالیف دانشجو( :لطفا شرح دهید)






ارا ه سمینار
شركت در مباحث عمومی
شركت در كالسهای عملی
مشاركت فعال در كالس و بحثهای مربوط با ابزار شناسی
ارا ه ایده های جدید در زمینه آنالیز نانوساختارها

وسايل کمک آموزشی:
پروژكتور اسالید█

تخته و گچ
وایت برد█
سایر موارد (ل فاً نام ببرید) --------------
نحوه ارزشیابی و درصد نمره( :از نمره کل)

آزمون پایان ترم70درصد نمره

آزمون میان ترم  ------درصد نمره

شركت فعال در كالس  20درصد نمره

انجام تکالیف 10درصد نمره
سایر موارد (ل فاً نام ببرید) ----------
نوع آزمون
چندگزینهای
تشریحی█ پاسخ كوتاه
سایر موارد (ل فا نام ببرید) -----------

جور كردنی

صحیح -غلط

منابع پیشنهادی برای مطالعه( :لطفا نام ببريد):
 منابع انگلیسی:

چاپی

Nanomedicine, volume 1: basic capabilities by Robert A. Feritas
Hand book of nanomedicine by K.K. Jain
Nanomedicine , design and application of magnetic nanomaterials,
nanosensors and nanosystems by varadan

2





به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ایران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهریزی درسي و آموزشي
طرح دوره )(Course Plan



اينترنتی

مقاالم  2016در زمینه نانومدیسین

منابع فارسی:


چاپی



اينترنتی

جدول هفتگی کلیات ارائه درس ابزار شناسی و روشهای آنالیز نانوساختارها
جلسه

عنوان مطالب

استاد مربوط

1

آشنایی با مبانی و كاربردهای نانوارام ماناطیسی

دكتر مهروی

2

اصول بیوسنسورها

دكتر اشتری

3

اصول بیوسنسورها

دكتر اشتری

4

آشنایی با انواع نانوبیوسنسورها ( الکتروشیمیایی ،ماناطیسی و )

دكتر اشتری

5

آشنایی با انواع نانوبیوسنسورها ( الکتروشیمیایی ،ماناطیسی و )

دكتر اشتری

6

كاربرد بیوسنسورها در تشخیص پزشکی

دكتر اشتری

7
8
9

كاربرد نانوفناوری در پزشکی بازساختی

10

كاربرد نانوفناوری در فراوری سلولهای بنیادی و سلول درمانی

دكتر مهروی

11

كاربرد نانوفناوری در فراوری سلولهای بنیادی و سلول درمانی

دكتر مهروی

12

كاربرد نانوارام در مهندسی بافت و بر چسب زنی سلولی

دكتر مهروی

13

كاربرد نانوارام در ایمپلنتها

دكتر مهروی

14

كاربرد نانوارام در ابزار پزشکی

دكتر مهروی

15

توزیع بافتی نانوارام در موجودزنده

دكتر مهروی

16

كاربرد نانوساختارها در بهبود ساختار اندامهای مصنوعی

دكتر مهروی

17

امتحان پایان ترم

تاريخ
امتحان

3

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ایران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهریزی درسي و آموزشي
طرح دوره )(Course Plan

(برای یک دوره درس کامل ،برای مثال 17 :جلسه ی  2ساعتی برای یک درس  2واحدی)
دانشکده:

فناوريهای نوين پزشکی

گروه آموزشی:

نانوفناوری پزشکی

مقطع و رشتهی تحصیلی :کارشناسی ارشد – نانوفناوری پزشکی
نام درس :نانوبیوتکنولوژی
مقدمه ای بر نانوتکنولوژی

تعداد واحد:

2

نوع واحد:

زمان برگزاری كالس :روز -------:ساعت-------- :

تعداد دانشجویان6 :
دكتر اشتری -دكتر مهروی

مسئول درس:

 2واحد نظری

پیش نیاز:

مکان برگزاری:

دكتر مهروی

مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):

شرح دوره( :لطفا شرح دهید)
نانوبیوتکنولوژی ،كاربرد روشهای ساخت نانو و میکرو برای ساخت ابزارهای كشف رموز سیستمهای بیولوژیک اسکت
این دوره در بر گیرنده اصول بیولوژی و اصول تکنیکهای ساخت میکرو با تمركز بر كاربرد این تکنیکها در مطالعکا
و تحقیقا بیوپزشکی و بیولوژی است یکی از اهداف این دوره ،نزدی كردن ارتباط بین بیولوژیستها و مهندسکین و
هماری بین آنها است همچنین مورد استفاده در نانوبیوتکنولوژی آموزش داده می شود

هدف کلی( :لطفا شرح دهید)
هدف كلی این درس آشنا كردن دانشجویان با مفهوم نانوبیوتکنولوژی و تکنیکهای مورد استافده در آن می باشد

اهداف بینابینی(:در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)
آشنایی دانشجویان با كاربرد روشهای ساخت نانو و میکرو برای ساخت ابزارهای كشف رموز سیستمهای
بیولوژی
آشنایی دانشجویان با اصول تکنیکهای ساخت میکرو و نانو
آشنایی دانشجویان با كاربرد تکنیکهای میکرو و نانو در مطالعا و تحقیقا بیوپزشکی و بیولوژی

شیوههای تدريس:
سخنرانی█
بحث گروهی█
سایر موارد (لطفاً نام ببرید)
 استفاده از فیلمهای آموزشی

سخنرانی برنامه ریزی شده
یادگیری مبتنی بر حل مسئله(█)PBL

1

پرسش و پاسخ█
یادگیری مبتنی بر تیم()TBL

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ایران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهریزی درسي و آموزشي
طرح دوره )(Course Plan

وظايف و تکالیف دانشجو( :لطفا شرح دهید)






ارائه سمینار
شركت در مباحث عمومی
شركت در كالسهای عملی
مشاركت فعال در كالس و بحثهای مربوط با ابزار شناسی
ارائه ایده های جدید در زمینه آنالیز نانوساختارها

وسايل کمک آموزشی:
پروژكتور اسالید█

تخته و گچ
وایت برد█
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) --------------
نحوه ارزشیابی و درصد نمره( :از نمره کل)

آزمون پایان ترم70درصد نمره

آزمون میان ترم  ------درصد نمره

شركت فعال در كالس  20درصد نمره

انجام تکالیف 10درصد نمره
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) ----------
نوع آزمون
چندگزینهای
تشریحی█ پاسخ كوتاه
سایر موارد (لطفا نام ببرید) -----------

جور كردنی

صحیح -غلط

منابع پیشنهادی برای مطالعه( :لطفا نام ببريد):
 منابع انگلیسی:

چاپی

Nanobiotechnology: concepts, application and perspective , by Christof , Neimer
Nanobiotechnology II, More concepts and applications
Nanobiotechnology BioInspired devices and materils for the future, by O. Shoseyov
 اينترنتی

مقاال  2016در زمینه نانوبیوتکنولوژی

منابع فارسی:


چاپی



اينترنتی

2

به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي ایران
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
واحد برنامهریزی درسي و آموزشي
طرح دوره )(Course Plan

جدول هفتگی کلیات ارائه درس نانوبیوتکنولوژی
جلسه

عنوان مطالب

استاد مربوط

1

مقدمه و تاریخچه علم نانوبیوتکنولوژی و تقسیمبندی آن

دكتر اشتری

2

آشنایی با سیستمهای میکروفلوئیدی

3
4
5

NEMS,MEMS

ساخت سیستمهای میکروفلوئیدی
ساختارهای مبتنی بر پپتیدها

نانوموتورهای بیولوژی

دكتر اشتری
دكتر اشتری
دكتر اشتری
دكتر اشتری

6

بیوكانژوگاسیون

دكتر اشتری

7

بیونانوآرایه ها

دكتر اشتری

8

برهمکنشهای سلولها با نانوساختارها

9

میان ترم

دكتر اشتری
.................

10

ساختارهای مبتنی بر DNA

دكتر مهروی

11

نانوذرا مغناطیسی و كاربرد انها در پزشکی

دكتر مهروی

12

كاربرد نانوفناوری در مهندسی بافت

دكتر مهروی

13

برچسب زنی بیولوژی

دكتر مهروی

14

غشاها و سدهای بیولوژی

دكتر مهروی

15

كاربردهای بیولوژی

نانوذرا كونژوگه شده

16

سیستمهای lab-on-a-chip

17

امتحان پایان ترم
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(برای یک دوره درس کامل ،برای مثال 17 :جلسه ی  2ساعتی برای یک درس  2واحدی)
دانشکده:

فناوريهای نوين پزشکی

نانوفناوری پزشکی

گروه آموزشی:

مقطع و رشتهی تحصیلی :کارشناسی ارشد – نانوفناوری پزشکی
تعداد واحد:

نام درس :ابزار شناسی و روشهای آنالیز نانوساختارها
پیش نیاز:
نظری 0/5 -واحد عملی
زمان برگزاری كالس :روز -------:ساعت-------- :

تعداد دانشجویان5 :
دكتر اشتری -دكتر مهروی

مسئول درس:

2

نوع واحد:

 1/5واحد

مکان برگزاری:

دكتر مهروی

مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):

شرح دوره( :لطفا شرح دهید)
توسعه و كسترش نانوتکنولوژی مدیون پیشرفت روشها و ابزارها و تکنیکهایی است كه امکان مطالعه و بررسی موواد و
سوواختارهای در مایوواس نووانو را فووراهن مووی آورنوود در ایوون درس مهمتوورین تکنیکهووا و ابووزار هووای تجزیووه ای در
نانوتکنولوؤژی از جمله میکروسکوپهای پروب پیمایشگر كه اناالبی در زمینه شناسایی و تشخیص ساختارهای نانویی
بوجود آورده اند ارائه می گردند میکروسکوپهای پروب نمایشگر دامنه ای از فناوریهای تصویر برداری با دقت اتموی
هستند
تکنیکهای قدیمی تر از جمله انکسار اشعه  xو میکروسکوپ الترونی نیز هنووز ناوش مهموی در ایون علون دارنود
تکنیکهای كریستالوگرافی و رزنانس مغناطیسی هسته نیز برای آنالیز ساختاری موواددر مایواس نوانو اسوتفاده موی
گردند

هدف کلی( :لطفا شرح دهید)
هدف كلی این درس آشنا كردن دانشجویان با ابزارها و تکنیکهایی است كه در نانوتکنولوژی كاربرد دارند

اهداف بینابینی(:در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)
آشنایی دانشجویان با ابزارهای مورد استفاده در نانوساختارها
آشنایی دانشجویان با تکنیکهای مختلف شناسایی نانوساختارها
آشنایی دانشجویان با آخرین دستاوردها در زمینه ابزار شناسی نانوساختارها

1
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شیوههای تدريس:
سخنرانی█
بحث گروهی█
سایر موارد (لطفاً نام ببرید)
 استفاده ار فیلمهای آموزشی

سخنرانی برنامه ریزی شده
یادگیری مبتنی بر حل مسئله(█)PBL

پرسش و پاسخ█
یادگیری مبتنی بر تین()TBL

وظايف و تکالیف دانشجو( :لطفا شرح دهید)






ارائه سمینار
شركت در مباحث عمومی
شركت در كالسهای عملی
مشاركت فعال در كالس و بحثهای مربوط با ابزار شناسی
ارائه ایده های جدید در زمینه آنالیز نانوساختارها

وسايل کمک آموزشی:
پروژكتور اسالید█

تخته و گچ
وایت برد█
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) --------------
نحوه ارزشیابی و درصد نمره( :از نمره کل)

آزمون پایان ترم70درصد نمره

آزمون میان ترم  ------درصد نمره

شركت فعال در كالس  20درصد نمره

انجام تکالیف 10درصد نمره
سایر موارد (لطفاً نام ببرید) ----------
نوع آزمون
چندگزینهای
تشریحی█ پاسخ كوتاه
سایر موارد (لطفا نام ببرید) -----------

جور كردنی

صحیح -غلط

منابع پیشنهادی برای مطالعه( :لطفا نام ببريد):
 منابع انگلیسی:

چاپی
Characterization of nanophase materials , by Z.L.Wang , wiley, 2000
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Scanning Microscopy for Nanotechnology: Techniques and Applications, Weilie Zhou, Zhong Lin Wang 2015

Handbook of Microscopy for Nanotechnology, Nan Yao, Zhong Lin Wang, 2014



اينترنتی

مااالت  2016در زمینه ابزارهای زیستی و روشهای آنالیز نانوساختارها

منابع فارسی:


چاپی

میکروسکوپ الکترونی و هیستوتکنیک در میکروسکوچی الکترونی ونوری  :دكتر سید محمد علی شریعت زاده ،دكتر احمد مجد


اينترنتی

جدول هفتگی کلیات ارائه درس ابزار شناسی و روشهای آنالیز نانوساختارها
جلسه

عنوان مطالب

استاد مربوط

1

میکروسکوپ پروب پیمایشگر ( )SPM

دكتر مهروی

2

میکروسکوپ نیروی اتمی )(AFM

دكتر اشتری

3

میکروسکوپ تونل زنی پیمایشگر )(STM

دكتر مهروی

4

میکروسکوپ میدان -یون ()FIM

دكتر اشتری

5

میکروسکوپ الکترونی SEM

دكتر مهروی

6

میکروسکوپ الکترونی TEM

دكتر اشتری

7

میکروسکوپ الکترونی TEM

دكتر اشتری

8

مبانی جذب سطحی BET

دكتر مهروی

9

امتحان میان ترم

10

پراش دینامیکی نور DLS

دكتر اشتری

11

طیف بینی فوتوالکترونی AESوPES

دكتر مهروی

12

الکتروفورز مویینه

دكتر اشتری

13

پالسمون رزنانس

دكتر اشتری

14

اشعه X

دكتر مهروی

15

كریستالوگرافی

دكتر مهروی

16

NMR

دكتر مهروی

17

امتحان پایان ترم

تاريخ
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امتحان
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