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

میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:
میکرب شناسی–کارشناسی ارشدحصیلی:تيرشتهو مقطع 

واحد2:تعداد واحدشناسی تشخیصی مولکولیباکترينام درس
بیولوژي سلولی و مولکولی یوکاریوتها و پروکاریوتهایش نیاز:پعملید:نوع واح

گروه میکرب شناسیمکان برگزاري:12- 8:ساعتشنبهیک:زمان برگزاري کالس: روز
مسئول درس:نفر18تعداد دانشجویان:

يدکترمیرکالنتر-، دکتر دربان، دکتر طالبیرضويدکتر درسین (به ترتیب حروف الفبا):م
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

دانشـجویان کسب تواناییهاي الزم جهت تشخیص مولکولی باکتریهاي پـاتوژن بـراي  منظوراین درس به 
اصول و روشهاي عملـی کـار مولکـولی در بـاکتري شناسـی      کارشناسی ارشد تهیه گردیده است. ارائه 

امهارت عملی در به انجام رساندن این روشهتشخیصی پزشکی و کسب

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
درك و آشنایی دانشجو با روش هاي تشخیصی مولکولی در باکتري شناسی پزشکی و کسب مهارت در 

بکارگیري آنها

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف ترکهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.
در پایان این درس دانشجو قادر خواهد بود:

را تبیین کند.پیشرفته ساختار ژنتیکی پروکاریوتهامباحث .1
را شرح دهد. خراج المنتهاي ژنتیکیروشهاي است.2
را نام ببرد. چالشهاي پیش رو در تکنیکهاي جدید.3
را توضیح و تحلیل کند. مهندسی ژنتیک ، ابزار و کاربردهاي آن .4

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBLري مبتنی بر تیم(یادگی)PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
--------------انجام کار عملی در آزمایشگاه---(لطفاً نام ببرید)سایر موارد
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(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
دانشجو می بایست حضور فعال در کالس و مباحث پیش آمده داشته باشد و نسبت به تکالیف داده شده 

آمادگی قبلی دانشجو براي مباحث ذکرشده براساس سرفصل ، کوشا باشد. از دیگر وظایف دانشجویان
د بر و ارائه سخنرانی مازا، جستجو و تحقیق در مورد مباحث ارائه شده براساس تشخیص مدرسدروس

دانشجو موظف است که در کالسهاي عملی حضور فعال داشته باشد .سرفصل درس مربوطه می باشد
ونتایج حاصل از کار انجام شده را گزارش نماید.

وسایل کمک آموزشی:   
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

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

(از نمره کل):درصد نمرهو نحوه ارزشیابی
نمرهدرصد55آزمون پایان ترم-آزمون میان ترم

نمرهدرصد35شرکت فعال در کالس نمرهدرصد10انجام تکالیف 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

-------عملی----(لطفا نام ببرید)سایر موارد

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-
چاپی

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

دکتر رضويولکولی(تاریخچه ،اصول ، کاربردمقدمه اي بر میکروبیولوژي م1
دکتر رضوياصول ایمنی اصول کار در آزمایشگاه میکروبیولوژي مولکولی و2
دکتر رضويتهیه محلولها و بافرها3
دکتر رضويDNAاستخراج 4
5PCRدکتر رضوي
دکتر رضويو تفسیر نتایج آنPCRالکتروفورز محصوالت 6
دکتر دربانیوانفورماتیک)طراحی پرایمر(ب7
دکترمیرکالنتريروشهاي مولکولی براي مطالعه مقاومت آنتی بیوتیکی 8
9RFLP , Restriction enzymesدکتر رضوي
دکتر دربانPCRانواع روشهاي تایپینگ مبتنی بر 10
11PFGEدکتر طالبی
دکتر دربانRNAج استخرا12
13Real time PCRدکتر دربان


