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 معاونت آموزشي 

 ي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش  یز یربرنامه  واحد

 « دوره  »طرحطراحی   چارچوب
 

 درس:اطالعات  

 مهندسي بافت گروه آموزشي ارایه دهنده درس:

    مولکولی-روشهای ارزیابی سلولی درس: عنوان

  كد درس: 

 عملیواحد  1واحد نظری،  1:1واحد و تعداد نوع 

 دكتر اسماعیل صدرالدینينام مسؤول درس: 

       دكتر بهرامي   -دكتر ابراهیمي - دكتر صدرالدیني مدرسان:   مدرس/ 

 :  زمانهم /نیازپیش

 دكترا تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس  مسؤول  اطالعات

 دانشیار رتبه علمي:

 بیوتکنولوژی پزشکي رشته تخصصي:

 پزشکي دانشکده فناوریهای نوین محل كار:

 09127367098تلفن تماس:

 sadroddiny@sina.tums.ac.irالکترونیک:پست نشاني  

 

 واحد عملي(  1واحد نظری،    2عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:    -نظرینظری، عملي و یا  مشتمل بر:   1
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درس را در قالب های مختلف محتوایی  بخش  ،یکل  یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم )انتظار    درس  یکل  فیتوص

 (: کند  فیتوص  بند،  دو  ا ی  کی

 

 :مندیتوان  محورهای   / یکل  فاهدا

 : مندیتوانمحورهای هر  زیر  /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ  كه روديم انتظار درس ن یا انیپا از پس

 : 1آموزشی  رویکرد

 3تركیبي    حضوری   *   2مجازی   

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده  یادگیری  - یاددهی  هایروش

 رویکرد مجازی 

  كالس وارونه    

 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال   

 مبتني بر محتوای الکترونیکي تعامليیادگیری    *

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله )  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده    

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني    

    یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم  

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

 رویکرد حضوری

  سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...(    *

  بحث در گروههای كوچک    

  ایفای نقش    

  یادگیری اكتشافي هدایت شده    

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم )  

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله )  

   یادگیری مبتني بر سناریو    

 
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  
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  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(    

 یادگیری مبتني بر بازی    

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

 رویکرد ترکیبی

 رود.ي مجازی و حضوری، به كار ميشزیرمجموعه رویکردهای آموزهای  تركیبي از روش

 ....................   لطفا نام ببرید

 :درس  میتقو

  / مدرسنام  

 مدرسان 

یادگیری/ تکالیف   یهاتیفعال

 دانشجو 

 جلسه مبحث  عنوان س ی تدر روش

 FACS   1فلوسایتومتری و   یک جلسه  دکتر صدرالدینی 

روشهای تکثیرو كسترش: دو   دو جلسه   دکتر ابراهیمی

 بعدی، بیوراكتور، سه بعدی 

2 

 دکتر بهرامی 

 

روشهای تمایز سلولهای بنیادی   جلسه دو   

 به سه رده

3 

روشهای بررسي پرتواني سلولهای   دو جلسه   دکتر ابراهیمی

 ( EBبنیادی )تراتوما و  

4 

ایمونوسیتوشیمي و    رنگ آمیزیها: دو جلسه   دکتر ابراهیمی

 ایمونوهیستو شیمي

رنگ آمیزی تركیبات داخل  

 سلولي 

5 

روشهای بررسي بیان ژن:    دو جلسه   صدرالدینی 

 وسترن بالت، الیزا،  

 وسترن بالت

 پروتئومیکس 

6 

 7 روشهای توالي یابي  یک جلسه  صدرالدینی 

 8 جلسات عملي  جلسه   4  صدرالدینی 

    9 
    10 
    11 
    12 
    13 
    14 
    15 
    16 
    17 
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 : دانشجو  و انتظارات از  فیوظا

در موعد  ، انجام تکالیف  در كالس درس  منظمحضور  نظیر    و انتظاراتي    در طول دوره است. وظایف  دانشجوعمومي    فیوظا  منظور

 1كالسهای  برنامهو مشاركت فعال در مقرر، مطالعه منابع معرفي شده 

 دانشجو:   یابیارز  روش

                           2ذكر نوع ارزیابي )تکویني/تراكمي( ▪

 ذكر روش ارزیابي دانشجو ▪

 دانشجو نهایي  ذكر سهم ارزشیابي هر روش در نمره ▪

 

  با   ای  مستقل  طور  به  دانشجو  كه  یيهاتیفعال  ذكر  با  يآموزش  دوره  طول  در  دانشجو  يابیارز  :3)سازنده(  ینیتکو  یابیارز ✓

تواند صرفا با هدف ارایه بازخورد اصالحي و رفع نقاط ضعف و تقویت این نوع ارزیابي مي.  دهديم   انجام   استاد  یيراهنما

نقاط قوت دانشجو صورت پذیرفته و یا با اختصاص سهمي از ارزیابي به آن، در نمره دانشجو تأثیرگذار باشد و یا به منظور 

 تحقق هر دو هدف، از آن استفاده شود.   

و  مانند كاربرگ  ترم  انیمآزمون    ،یادوار  يصیتشخ  یهاآزمون  مختلف،  یهاپروژه  انجام:  رینظ )كوییز( های  های كالسي  آزمونک 

 كالسي  

 *باشد:   ریشامل موارد ز تواند يم مثال یبراكه  است  دوره  انی دانشجو در پا يابیارز :4( یانیپا)   یتراکم  یابیارز ✓

های كتبي بسته پاسخ  شامل آزمونهای كتبي  برای مثال آزمون  هابا ذكر انواع آزمون  يعمل  ای   و  ي شفاه  ،يكتب  یهاآزمون -

اعم از تشریحي و كوته    های كتبي باز پاسخنادرست« و آزمون  - ای«، »جوركردني گسترده«، »درستاعم از »چندگزینه

كه برای   های عمليآزمون....،  و  های كلیدی، سناریونویسي با ساختن فرضیه  آزمون ویژگي  نظیر  های استدالليآزمون  پاسخ، 

 
   موزشي اعم از حضوری و مجازی، لحاظ گردند.های آتوانند در همه انواع دورهاین وظایف مصادیقي از وظایف عمومي هستند و  مي. 1

 .  باشدتراكمي   سهم ارزیابيارزیابي تکویني بیش از  سهم  ،مجازی يآموزش رویکرددر . 2

 
3. Formative Evaluation 
4. Summative Evaluation 
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با    3كار مبتني بر محل    ارزیابي و یا    و ...  1OSCE  ،2OSLEنظیر    های ساختارمند عیني انواع آزمون  تواند شامل مثال مي

       .باشد و .....   7درجه 360، ارزیابي 6)پورت فولیو( كارپوشه، 5ک بوالگ،  4DOPSاستفاده از ابزارهایي نظیر

  :منابع

 . باشديم مرتبط  یهاتیساوب  ي نشان  و ها مقاله  ،يتخصص یهاهینشر  ،يدرس  یهاكتاب شامل منابع

 : كتب(  الف      

 *:مقاالت( ب      

 :يج( محتوای الکترونیک      

 :شتریب مطالعه یبرا  منابع(  د       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Objective Structured Clinical Examination 
2. Objective Structured Laboratory Examination 
3. Workplace Based Assessment 

های عملي )پروسیجرها(  برای ارزیابي مهارت  به طور ویژه، روشي است كه  :  Direct Observation of Procedural Skills  های بالینيمشاهده مستقیم مهارت  . 4

قرار ميطراحي شده است. در این روش فراگیر در   بر اساس یک چک لیست ساختارمند، ارزیابي  حین انجام پروسیجر، مورد مشاهده  گیرد و عملکرد وی 

دقیقه و ارائه بازخورد به وی    ۱۵شود.. با این روش، بعد از هر بار انجام آزمون، نقاط قوت و ضعف فراگیر شناسایي مي شوند. فرایند مشاهده فراگیر در حدود  مي

 .انجامدطول مي دقیقه به ۵حدود 

5. Logbook 
6. Portfolio 
7. Multi Source Feedback (MSF) 
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 چک لیست ارزیابی طرح دوره  

 چگونگی پردازش طرح با توجه به معیارها   

 نام درس آیتم معیارهای ارزیابی
رشته 

 مقطع 
 گروه

توضیحات در 

خصوص موارد 

 نیازمند اصالح

 قابل قبول  نیازمند اصالح

به اطالعات كلي درس اعم از گروه آموزشي ارایه دهنده    

درس، نوع و تعداد واحد، نام ، كد درس درس، عنوان

زمان  مسؤول درس و سایر مدرسان، دروس پیش نیاز و هم

 و رشته و مقطع تحصیلي اشاره شده است.  

 اطالعات درس 

   

اطالعات مسؤول درس اعم از رتبه علمي، رشته تخصصي،    

 اطالعات تماس و ...  درج شده است.

اطالعات  

 مسؤول درس 

در حد یک یا دو بند  درسهای مختلف محتوایي بخش   

 معرفي شده است.

توصیف كلي 

 درس 

   

اهداف كلي/ محورهای توانمندی  با قالب نوشتاری صحیح  

اند..درج شده   

اهداف كلي/ 

محورهای  

 توانمندی 

   

مندی با قالب  اهداف اختصاصي/ زیرمحورهای هر توان

.اندنوشتاری صحیح درج شده   

  اهداف

ي/ اختصاص

زیرمحورهای هر 

مندی توان  

   
رویکرد آموزشي مورد نظر در ارایه دوره اعم از حضوری، 

 مجازی و تركیبي مشخص شده است.  
 رویکرد آموزشي 

   

.اندهای یاددهي و یادگیری درج شده روش  

های  روش

  -یاددهي

 یادگیری 

كامل تکمیل شده جدول مربوط به تقویم درس، به طور    

 است.
 تقویم درس 

   
وظایف و انتظارات از دانشجویان نظیر حضور منظم در 

ه منابع  كالس درس، انجام تکالیف در موعد مقرر، مطالع

  و ... های كالسمعرفي شده و مشاركت فعال در برنامه

 تعریف شده و درج گردیده است.

وظایف و  

انتظارات از  

 دانشجو

   
ارزیابي دانشجو  با ذكر نوع ارزیابي نحوه 

)تکویني/تراكمي(، روش ارزیابي و سهم هر نوع/ روش  

.نمره نهایي دانشجو، درج شده است ارزیابي در  

نحوه ارزیابي 

 دانشجو
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  ينشان ها و های تخصصي، مقالههای درسي، نشریهكتاب

اند، معرفي شده مرتبط یها تیساوب  
 منابع

 1پیوست  


