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 معاونت آموزشي 
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 اصول تکوین و ترمیم اندامها  درس: عنوان

   14كد درس:
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 دكتری مهندسي بافت   تحصیلي:و مقطع رشته 
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 دانشیار علمي:رتبه 

   مهندسي بافت رشته تخصصي:
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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

   مکانیسم های ترمیم در ارگان های بدن و نیز فراورده های بافت ساختهآشنایي با 

 : مندیتوانمحورهای هر  زیر  /یاختصاص اهداف

 هیستوپاتولوژی بافتهای مختلف اشنا گردد. دانشجو با 

 بیماریهای شایع هر بافت اشنا گردد. دانشجو با 

 . آشنا گردد  كاربردهای بالیني مهندسي بافتدانشجو با 

 جو با مدل های بافت ساخته اشنا گردد. دانش

 : ریفراگ  که  رودیم  انتظار  درس  ن یا  ان یپا از  پس

شامل قلب و عروق، استخوان، غضروف، پوست، چشم، سلولهای سیستم هماتوپویتیک و  هیستوپاتولوژی بافتهای مختلف دانشجو با 

 اشنا گردد.  دندان و بیماری های شایع انها و كاربردهای بالیني و مدل های بافت ساخته 

 : 1آموزشی  رویکرد

 3تركیبي    حضوری   2مجازی 

 

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

 رویکرد مجازی 

 

  كالس وارونه     ▪

 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال    ▪

 
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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 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي   ▪

  ( 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    

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(    

 یادگیری مبتني بر بازی    

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

 ترکیبیرویکرد  

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

 ....................   لطفا نام ببرید
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 :درس  میتقو

  / مدرسنام  

 مدرسان 

یادگیری/ تکالیف   یهاتیفعال

 دانشجو 

 جلسه مبحث  عنوان س ی تدر روش

  -ابع معرفي شدهمطالعه من دكتر لطفي

ارایه    -فعال در بحثشركت  

 تکالیف خواسته شده 

و ترمیم   هیستوپاتولوژی سخنراني تعاملي 

 طبیعی بافت استخوان  

1 

  -مطالعه منابع معرفي شده دكتر لطفي

ارایه    -شركت فعال در بحث

 تکالیف خواسته شده 

کاربردهای بالینی مهندسی   سخنراني تعاملي 

 بافت در استخوان 

2 

  -منابع معرفي شدهمطالعه   دكتر لطفي

ارایه    -شركت فعال در بحث

 تکالیف خواسته شده 

هیستوپاتولوژی و ترمیم   سخنراني تعاملي 

طبیعی بافت پوست و  

 کاربردهای بالینی آن 

3 

  -مطالعه منابع معرفي شده دكتر برادران 

ارایه    -شركت فعال در بحث

 تکالیف خواسته شده 

 4 ترمیم طبیعی چشم  سخنراني تعاملي 

  -مطالعه منابع معرفي شده دكتر برادران 

ارایه    -شركت فعال در بحث

 تکالیف خواسته شده 

کاربردهای بالینی مهندسی   سخنراني تعاملي 

 بافت درچشم 

5 

  -مطالعه منابع معرفي شده دكتر بهرامي

ارایه    -شركت فعال در بحث

 تکالیف خواسته شده 

 6 ترمیم جمجمه، فک و صورت  سخنراني تعاملي 

  -مطالعه منابع معرفي شده بهرامي   دكتر  

ارایه    -شركت فعال در بحث

 تکالیف خواسته شده 

 7 ترمیم دندانها  سخنراني تعاملي 

  -مطالعه منابع معرفي شده دکتر ابراهیمی 

ارایه    -شركت فعال در بحث

 تکالیف خواسته شده 

شرح هیستوپاتولوژی   سخنراني تعاملي 

 سلولهای سیستم عصبی 

8 

  -مطالعه منابع معرفي شده ابراهیمی دکتر 

ارایه    -شركت فعال در بحث

 تکالیف خواسته شده 

ترمیم طبیعی بافت  سیستم   سخنراني تعاملي 

 عصبی 

9 

  -مطالعه منابع معرفي شده دکتر ابراهیمی 

ارایه    -شركت فعال در بحث

 تکالیف خواسته شده 

کاربردهای بالینی مهندسی   سخنراني تعاملي 

 سیستم عصبی بافت در  

10 

  -مطالعه منابع معرفي شده احمدی دکتر 

ارایه    -شركت فعال در بحث

 تکالیف خواسته شده 

ترمیم طبیعی بافت  سیستم    سخنراني تعاملي 

 قلب و عروق 

11 
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  / مدرسنام  

 مدرسان 

یادگیری/ تکالیف   یهاتیفعال

 دانشجو 

 جلسه مبحث  عنوان س ی تدر روش

  -مطالعه منابع معرفي شده احمدی  دکتر

ارایه    -شركت فعال در بحث

 تکالیف خواسته شده 

کاربردهای بالینی مهندسی   سخنراني تعاملي 

بافت در سیستم  قلب و  

 عروق  

12 

  -مطالعه منابع معرفي شده دکتر نیکبخت 

ارایه    -شركت فعال در بحث

 تکالیف خواسته شده 

شرح هیستوپاتولوژی   سخنراني تعاملي 

سلولهای سیستم  

 هماتوپوئیتیک 

13 

  -مطالعه منابع معرفي شده دکتر نیکبخت 

ارایه    -شركت فعال در بحث

 تکالیف خواسته شده 

ترمیم طبیعی بافت  سیستم    سخنراني تعاملي 

 هماتوپوئیتیک 

14 

  -مطالعه منابع معرفي شده دکتر نیکبخت 

ارایه    -شركت فعال در بحث

 تکالیف خواسته شده 

کاربردهای بالینی مهندسی   سخنراني تعاملي 

بافت در سیستم   

 هماتوپوئیتیک 

15 

  -منابع معرفي شدهمطالعه   اعظمي دكتر  

ارایه    -شركت فعال در بحث

 تکالیف خواسته شده 

هیستوپاتولوژی و ترمیم   سخنراني تعاملي 

 طبیعی بافت غضروف 

16 

کاربردهای بالینی مهندسی     سخنراني تعاملي  سخنراني    اعظمي دكتر  

 بافت در غضروف 

17 

     

 

 : دانشجو  و انتظارات از  فیوظا

 كالس های برنامهو مشاركت فعال در در موعد مقرر، مطالعه منابع معرفي شده ، انجام تکالیف در كالس درس منظمحضور 

 دانشجو:   یابیارز  روش

 نمره  2حضور در كالس و مشاركت در بحث  ▪

 نمره 18(  آزمون ) سواالت تشریحي ▪

 

 

  :منابع

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

Lanza R, Langer R, Vacanti J. Principals of Tissue Engineering. San Diego: Academic Press 

(Latest Edition). 

 مقاالت( ب      

 :يج( محتوای الکترونیک      

 سامانه نوید بعد از هر كالس بارگزاری مي شود. مقاالت و سایت های مفید برای یادگیری بیشتر در 

 :شتریب مطالعه یبرا  منابع(  د       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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
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به اطالعات كلي درس اعم از گروه آموزشي ارایه دهنده    

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

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

 و رشته و مقطع تحصیلي اشاره شده است.  

 اطالعات درس 

   

علمي، رشته تخصصي، اطالعات مسؤول درس اعم از رتبه    

 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 

جدول مربوط به تقویم درس، به طور كامل تکمیل شده    

 است.
 تقویم درس 

   
انتظارات از دانشجویان نظیر حضور منظم در وظایف و 

كالس درس، انجام تکالیف در موعد مقرر، مطالعه منابع  

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

 تعریف شده و درج گردیده است.

وظایف و  

انتظارات از  

 دانشجو

   
نحوه ارزیابي دانشجو  با ذكر نوع ارزیابي 

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

.نمره نهایي دانشجو، درج شده است ارزیابي در  

نحوه ارزیابي 

 دانشجو

   
  ينشان ها و های تخصصي، مقالههای درسي، نشریهكتاب

اند، معرفي شده مرتبط یها تیساوب  
 منابع

 1پیوست  


