
 بسمه تعالی
 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 )Lesson plan(فرم طرح درس روزانه  
 

 انفورماتیک بیو:  نام درس   
 12-2شنبه  :تاریخ برگزاري  یک :شماره جلسه 

 نوین ھاي آوري فن دانشكده :ي محل برگزار NCBI, ENSEMBLEآشنایی با  منابع اطالعاتی ژنتیک   :موضوع جلسه 
 خواجھ نیازی دكتر :مدرس  120) :دقیقه(مدت جلسه 

 ٢ ترم بیوتكنولوژي ارشد كارشناسي :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 NCBI, ENSEMBLE  با  منابع اطالعاتی ژنتیکآشنایی  :هدف کلی درس   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )تیمهار

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

وایت بورد و  عملی  –تئوري  دانش .را نام ببرد سایتها و منابع مختلف اطالعاتی ژنتیکدانشجو بتواند  
کامپیوتر و 
 اینترنت

ارائه پروؤه اي که 
در پایان هر 

جلسه به دانشجو 
 سطح درك و فهم .  را شرح دهد NCBIسایت  نحوه استفاده و کاربرددانشجو   .محول می شود

  
را توضیح  ENSEMBLEنحوه استفاده و کاربرد سایتدانشجوبتواند 

 .دهد

 سطح درك و فهم



 
 انفورماتیک بیو:  نام درس   

 12-2شنبه  :تاریخ برگزاري  دو :شماره جلسه 
 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري  NEB CUTTER نرم افزارآشنایی با  :موضوع جلسه 

 خواجھ نیازی دكتر :مدرس  120) :دقیقه(مدت جلسه 
 ٢ بیوتكنولوژي ترم ارشد كارشناسي :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 NEB CUTTER نرم افزاربا  آشنایی  :هدف کلی درس   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 عملی  –تئوري  دانش .را نام ببرد NEB CUTTER هاي کاربرددانشجو بتواند  
 

وایت بورد و 
کامپیوتر و 
 اینترنت

ارائه پروژه اي که 
در پایان هر 

جلسه به دانشجو 
در طراحی آنزیم هاي  NEB CUTTERکاربرد بتواند دانشجو   .محول می شود

 .  شرح دهدداالثر را محدو
 سطح درك و فهم

  
طراحی آنزیم هاي  جهت NEB CUTTERجایگاه دانشجوبتواند 
 .را توضیح دهد محدوداالثر

 

 تجزیه و تحلیل

 
 

 



 
 انفورماتیک بیو:  نام درس   

 12-2شنبه  :تاریخ برگزاري  سه:شماره جلسه 
 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري  GENE RUNNERآشنایی با نرم افزار  :موضوع جلسه 

 خواجھ نیازی دكتر :مدرس  120) :دقیقه(مدت جلسه 
 ٢ بیوتكنولوژي ترم ارشد كارشناسي :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 GENE RUNNER آشنایی با نرم افزار با آشنایی  :هدف کلی درس   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

 شناختی، نگرشی و(
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

وایت بورد و  عملی  –تئوري  دانش .را نام ببرد GENE RUNNERنرم افزار دانشجو بتواند کاربردهاي   
کامپیوتر و نرم 

 GENEافزار 
RUNNER 

ارائه پروژه اي که 
در پایان هر 

جلسه به دانشجو 
 پرایمردر طراحی  GENE RUNNERنرم افزار د کاربرد دانشجو بتوان  .محول می شود

 .  شرح دهد
 سطح درك و فهم

  
تایید جهت  GENE RUNNERنرم افزار دانشجوبتواند جایگاه 
 .توضیح دهد پرایمرهاي طراحی شده

 

 تجزیه و تحلیل

 
 

 
 


