
 بسمه تعالی
 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 )Lesson plan(فرم طرح درس روزانه  
 

 اطالع رسانی پزشکی :  نام درس   
 :تاریخ برگزاري  اول، دوم، سوم  :شماره جلسه 

 نوین هاي آوري فن دانشکده :محل برگزاري  اصول مقاله نویسی: موضوع جلسه 
  دکتر صفدري :مدرس  ) :دقیقه(مدت جلسه 

 دکتري تخصصی پزشکی مولکولی  :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 انواع مقاله و طریقه نگارش مقاالت علمیآشنایی با  :هدف کلی درس   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 شیآموز

 شیوه ارزشیابی

 دانش آشنایی با اصول نگارش مقاالت علمی  . اصول مقاله نویسی

 

توضیح، استفاده   
 از اینترنت

استفاده از وایت 
 بورد و اینترنت

 

 ارائه تکلیف

نگارش مقاله 
 دانش و مهارت تحقیقی و مروري



 
 

 و بیوتکنولوژي مولکولی مهندسی ژنتیک:  نام درس   
 10-12یکشنبه و چهارشنبه : تاریخ برگزاري  چهارم و پنجم:لسه شماره ج

 نوین هاي آوري فن دانشکده :محل برگزاري    آشنایی با رفرنس منیجر: موضوع جلسه 
 دکتر صفدري :مدرس  ) :دقیقه(مدت جلسه 

 دکتري تخصصی پزشکی مولکولی :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 فرنس منیجر و ساخت فرمت انواع رفرنس هارآشنایی با :هدف کلی درس  

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

آشنایی با رفرنس 
 منیجر و استفاده از آن

توضیح، استفاده از  دانش آموزش یافتن و سازماندهی رفرنس ها در مقاله و پایان نامه
و نرم کامپیوتر 
 افزار

 وایت بورد، کامپیوتر

ساخت فرمت هاي 
 جدید

 دانش و مهارت

 



 
 

 اطالع رسانی پزشکی :  نام درس   
 :تاریخ برگزاري  ششم، هفتم :شماره جلسه 

 نوین هاي آوري فن دانشکده :محل برگزاري  ...و  ، شرکت هاي عرضه کننده پالسمید بانک هاي سلولی و ژن: موضوع جلسه 
  صفدري دکتر :مدرس  ) :دقیقه(مدت جلسه 

 دکتري تخصصی پزشکی مولکولی  :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 
 

 ...و  ، شرکت هاي عرضه کننده پالسمید بانک هاي سلولی و ژن :کلی درس هدف   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 موزشیآ

 شیوه ارزشیابی

بانک هاي سلولی و  
، شرکت هاي  ژن

عرضه کننده 
 ...پالسمید و

 آشنایی دانشجو با 

ATTC, DSMZ, European Nucleotide Archive (ENA), Addgene, 
Japanese Collection of Research دانش 

استفاده از وایت 
 بورد و اینترنت

 
 کامپیوتر

 

 



 

 
 اطالع رسانی پزشکی :  نام درس   

 : تاریخ برگزاري  هشتم، نهم :شماره جلسه 
  نرم افزار هاي مورد استفاده در بیان پروتئین نوترکیبEXPASYآشنایی با 

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

    

 آشنایی با نرم افزار هاي مورد استفاده در بیان پروتئین نوترکیب :هدف کلی درس

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

EXPASY tools  آشنایی با برخی از نرم افزاي هاي سایتEXPASY 

 ان پروتئین نوترکیبنرم افزار هاي مورد استفاده در بی
Graphical Codon Usage Analyser,  and… 

ORF finder, Rare Codon Calculator, Codon optimizer, 
Protparam, Octopus 

 

کامپیوتر،  کار عملی مهارتآشنایی و 
 اینترنت

 

 



 
 اطالع رسانی پزشکی :  نام درس   

 : تاریخ برگزاري  دهم: شماره جلسه 
 نوین هاي آوري فن دانشکده :محل برگزاري  PubChem ،Science directو  ORCID آشنایی با: موضوع جلسه 

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

 PubChem، RCID،Science directآشنایی  :هدف کلی درس   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

ORCID  و
PubChem 

استفاده از  دانش Science directو  PubChemو  ORCIDآشنایی دانشجو با  
 اینترنت

اینترنت و 
 کامپیوتر

 

 



 
 

 اطالع رسانی پزشکی :  نام درس   
 : تاریخ برگزاري  یازدهم، دوازدهم و سیزدهم: شماره جلسه

 نوین هاي آوري فن دانشکده :محل برگزاري  شبیه سازي، مدلینگ و مشاده ساختار سه بعدي پروتئین ها: موضوع جلسه 
 صفدري دکتر :مدرس  ) :دقیقه(مدت جلسه 

 تخصصی پزشکی مولکولی دکتري :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 آموزش شبیه سازي، مدلینگ و مشاده ساختار سه بعدي پروتئین ها :هدف کلی درس      

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

Modeling, 
simulation, 3D 

structure, .. 
ازي، مدلینگ و مشاده ساختار سه بعدي پروتئین آموزش شبیه س

 .. ,YASARA, Phyre2اشنایی با . ها
استفاده از وایت  دانش و مهارت

، استفاده از بورد
 نرم افزار

 

کامپیوتر و نرم 
افزاري هاي 

 شبیه سازي

 ارائه تکلیف

 


