
 

 داروسبزی دانطکذه

 گروه آهوزضی فبرهبسیوتیکس
 

حرفه ای دکترای  01 دانطجویبى ترم هخبطببى:                     نظری  6فبرهبسیوتیکس ػنواى درس :   

 داروسبزی

 هر هفته سه ضنبهروز  01-06سبػت سبػت پبسخگویی به سواالت فراگیر:                         2تؼذادواحذ: 

                                                 91-95دوم سبل تحصیلی  ضنبه هرهفته نیوسبل دوروزهبی  02لغبیت  01سبػت : درسئه زهبى ارا

 دکتر ػلی فتبحی هذرس:

 درس و پیص نیبز:

 

 هذف کلی درس :
 

 هذاف کلی جلسبت : )جهت هر جلسه یک هذف(ا
 آى در تافت هٌْذعی جایگاُ ٍ دارٍعاسی در تشیعٌ ٍ تيَلَصیک پيًَذّای اًَاع تا آؽٌایی-1

  آى پيذایؼ تاریخچِ هعزفی ٍ تافت هٌْذعی تعزیف -2

 در آًْا ًمؼ ٍ هحيطی عَاهل ٍ دارتغت علَل، ؽاهل تافت هٌْذعی در هؤثز ٍ هْن فاکتَرّای ٍ عَاهل تا آؽٌایی -3

 رٍػ ایي تِ تافتْا تاسعاسی عيز

 هٌْذعی عاختارّای تا آى تؾاتِ ٍ تافت ٍ علَل رؽذ در آى ًمؼ ٍ اجشا عاختار، علَلی، خارج هاتزیظ تا آؽٌایی -4

 آًْا در اعتفادُ هَرد عاخت رٍؽْای ٍ هَاد اًَاع ٍ آل ایذُ دارتغت ٍیضگيْای تا آؽٌایی-5

 اعتفادُ هَرد هادُ ٍ عاختار لحاظ اس ّا دارتغت اًَاع تٌذی دعتِ-6

 تافت هٌْذعی در آًْا کارتزدّای ٍ فعال سیغت ٍ یزپذ تخزیة سیغت ّای دارتغت تا آؽٌایی -7

 تافت هٌْذعی در ّا ّيذرٍصل کارتزد-8

 ّا تخلخل ارتثاط ٍ ؽکل حجن، اًذاسُ، در کذام ّز ًمؼ ٍ یک ّز هعایة ٍ هشایا ّا، دارتغت عاخت رٍؽْای هعزفی  -9

 آًْا کلی ٍیضگيْای ٍ تٌيادی علَلْای تخصَؿ ٍ علَلْا اًَاع تا آؽٌایی -10

 ّز تاثيز ٍ فيشیکَؽيويایی عَاهل ٍ علَلی کؾت رٍػ رؽذ، ایّ فاکتَر ؽاهل هحيطی سیغت فاکتَرّای تا آؽٌایی -11

 تافت هٌْذعی در یک

 تافت هٌْذعی در آى ًمؼ ٍ آى در ًياس هَرد ٍعایل علَلی، کؾت تا آؽٌایی -12

 تافت  ٍ علَل رؽذ در یک ّز کارتزد ٍ تيَرآکتَرّا هعزفی- 13

 خَاىاعت ٍ ضزٍفغ ت،پَع تتاف یهٌْذع ؽاهل تافت هٌْذعی کليٌيکيی یکارتزدّا تا اییآؽٌ-14

 ٍ لثیل ّای دریچِ لة،ل ایّ هاّيچِ ،عزٍق تافت هٌْذعی ؽاهل تافت هٌْذعی کليٌيکيی کارتزدّای تا آؽٌایی -15

 طاپاًکز

 

 

 

 اهذاف ویژه به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:

 هذف کلی جلسه اول:

 آى در تافت هٌْذعی جایگاُ ٍ دارٍعاسی در عٌتشی ٍ تيَلَصیک پيًَذّای اًَاع تا آؽٌایی

 اهذاف ویژه جلسه اول
 در پایاى داًؾجَ لادر خَاّذ تَد:

 تا اًَاع پيًَذّای ؽيويایی کِ در تزکيثات طثيعی ٍ عٌتشی ٍجَد دارًذ آؽٌا ؽَد. -1-1



 هکاًيغن ّای تخزیة ایي پيًَذّا را تؾٌاعٌذ. -1-2

 ًَذّای تخزیة پذیز در عاسُ ّای هٌْذعی تافت آؽٌا ؽًَذ.تا اعتفادُ اس پي -1-3

 :دومهذف کلی جلسه 
 آى پيذایؼ تاریخچِ هعزفی ٍ تافت هٌْذعی تعزیف

 دوماهذاف ویژه جلسه 
 در پایاى داًؾجَ لادر خَاّذ تَد:

 تعزیف هٌْذعی تافت را تز اعاط هعيارّای رٍس دًيا تذاًٌذ. -1-1

 :سومهذف کلی جلسه 
 عيز در آًْا ًمؼ ٍ هحيطی عَاهل ٍ دارتغت علَل، ؽاهل تافت هٌْذعی در هؤثز ٍ هْن فاکتَرّای ٍ عَاهل تا آؽٌایی

 رٍػ ایي تِ تافتْا تاسعاسی

 سوماهذاف ویژه جلسه 
 در پایاى داًؾجَ لادر خَاّذ تَد:

 ًمؼ علَل را در هٌْذعی تافت تاسگَ کٌذ. -1-1

 تعزیف دارتغت علَلی را تياى ًوایذ. -1-2

 اپی یٌتيک در هٌْذعی تافت را تذاًذ.ًمؼ عَاهل هحيطی ٍ  -1-3

 تاسگَ ًوایذ. تز فزایٌذ تاستَليذ تافتی  تاثيز عَاهلی هاًٌذ ّزهَى ّای رؽذ ٍ عایتَکایي ّا را -1-4

 :چهبرمهذف کلی جلسه 
 هٌْذعی عاختارّای تا آى تؾاتِ ٍ تافت ٍ علَل رؽذ در آى ًمؼ ٍ اجشا عاختار، علَلی، خارج هاتزیظ تا آؽٌایی

 چهبرمجلسه  اهذاف ویژه
 در پایاى داًؾجَ لادر خَاّذ تَد:

 اجشا هاتزیکظ  خارج علَلی را تؾزیح ًوایذ. -1-1

 ًمؼ هاتزیکظ خارج علَلی را در فزایٌذ تؾکيل ٍ ًگْذاؽت یک تافت ؽزح دّذ.  -1-2

 :پنجنهذف کلی جلسه 
 آًْا در اعتفادُ هَرد عاخت رٍؽْای ٍ هَاد اًَاع ٍ آل ایذُ دارتغت ٍیضگيْای تا آؽٌایی

 پنجناهذاف ویژه جلسه 
 در پایاى داًؾجَ لادر خَاّذ تَد:

 ٍیضگی ّای یک دارتغت ایذُ آل تياى ًوایذ. -1-1

 هحذٍدیت ّای دعتياتی تِ یک دارتغت ایذُ آل را تذاًذ.  -1-2

 :ضطنهذف کلی جلسه 
 اعتفادُ هَرد هادُ ٍ عاختار لحاظ اس ّا دارتغت اًَاع تٌذی دعتِ

 ضطناهذاف ویژه جلسه 
 ؾجَ لادر خَاّذ تَد:در پایاى داً

 تا دارتغت ّای تْيِ ؽذُ اس هَاد طثيعی آؽٌا ؽَد. -1-1

 تِ دارتغت ّای عٌتتيک ؽٌاخت پيذا کٌذ.  -1-2

 هشیت ّای دارتغت ّای تْيِ ؽذُ اس اجٌاط هزکة را تاسگَ ًوایذ.  -1-3

 :هفتنهذف کلی جلسه 

 تافت ذعیهٌْ در آًْا کارتزدّای ٍ فعال سیغت ٍ پذیز تخزیة سیغت ّای دارتغت تا آؽٌایی

 هفتناهذاف ویژه جلسه 

 در پایاى داًؾجَ لادر خَاّذ تَد:

 تعزیف هفاّيوی هاًٌذ سیغت خٌثی، سیغت فعال ٍ سیغت تخزیة را تياى ًوایذ. -1-1

 دارتغت ّای هٌْذعی تافت را تز اعاط ایي هفاّين دعتِ تٌذی ًوایذ.  -1-2



 کارتزدّای ایي دعتِ اس دارتغت ّا را تاسگَ کٌذ. -1-3

 :نهطتهذف کلی جلسه 
 تافت هٌْذعی در ّا ّيذرٍصل کارتزد

 هطتناهذاف ویژه جلسه 

 در پایاى داًؾجَ لادر خَاّذ تَد:

 ّيذرٍیل را تعزیف کٌذ.  -1-1

 ٍیشگی ّای اصلی ّيذرٍصل ّا را تياى ًوایذ. -1-2

 کارتزد ّيذرٍصل ّا را در هٌْذعی تافت ؽزح دّذ. -1-3

 دارتغت ّای لاتل تشریك ٍ هشایای آًْا را تذاًذ. -1-4

 :نهن هذف کلی جلسه

 ّا تخلخل ارتثاط ٍ ؽکل حجن، اًذاسُ، در کذام ّز ًمؼ ٍ یک ّز هعایة ٍ هشایا ّا، دارتغت عاخت رٍؽْای هعزفی

 نهناهذاف ویژه جلسه 
 در پایاى داًؾجَ لادر خَاّذ تَد:

 رٍػ ّای عاخت هتذاٍل دارتغت ّا را تياى ًوایذ. -1-1

 ذ. رٍػ ّای پيچيذُ ٍ ًياسهٌذ تِ فٌاٍریْای تاال را ؽزح دّ -1-2

 هشایا ٍ هعایة رٍػ ّای هَجَد را تياى کٌذ.  -1-3

 رٍػ عاخت را  هٌاعة تا تافت ّذف اًتخاب ًوایذ. -1-4

 :دهنهذف کلی جلسه 

 آًْا کلی ٍیضگيْای ٍ تٌيادی علَلْای تخصَؿ ٍ علَلْا اًَاع تا آؽٌایی

 دهناهذاف ویژه جلسه  
 در پایاى داًؾجَ لادر خَاّذ تَد:

 اًَاع علَل ّا را تؾٌاعذ. -1-1

 اع علَل ّای تٌيادی ٍ هشایا ٍ هعایة ّزکذام را تياى ًوایذ.اًَ -1-2

 )علَل ّای تٌيادی پلزیپتٌت المایی( ٍ تزًظ دیفزًؾييؾي آؽٌا ؽَد. iPSCتا  -1-3

 :یبزدهنهذف کلی جلسه 

 یک ّز تاثيز ٍ فيشیکَؽيويایی عَاهل ٍ علَلی کؾت رٍػ رؽذ، ایّ فاکتَر ؽاهل هحيطی سیغت فاکتَرّای تا آؽٌایی

 تافت هٌْذعی در

 یبزدهناهذاف ویژه جلسه 

 در پایاى داًؾجَ لادر خَاّذ تَد:

 تاثيز فزایٌذّای اپی صًتيکی ٍ سیغت هحيطی تز فزایٌذ رؽذ ٍ توایش علَل را تياى کٌذ. -1-1

 تا تکٌيک ّای کؾت علَل ٍ تافت تطَر اجوالی آؽٌا ؽَد. -1-2

 :دوازدهنهذف کلی جلسه 
 تافت هٌْذعی در آى ًمؼ ٍ آى در ًياس هَرد ٍعایل علَلی، کؾت تا آؽٌایی

 دوازدهناهذاف ویژه جلسه 
 در پایاى داًؾجَ لادر خَاّذ تَد:

 تکٌيک ّای هختلف کؾت علَل را ؽزح دّذ. -1-1

 فزایٌذ ایجاد توایش در تزٍى تي را تياى ًوایذ. -1-2

 ٍعایل ٍ تجْيشات السم جْت رؽذ ٍ توایش علَل را تؾٌاعذ. -1-3

 :سیسدهنهذف کلی جلسه 
 تافت ٍ علَل رؽذ در یک ّز کارتزد ٍ َرّاتيَرآکت هعزفی

 سیسدهناهذاف ویژه جلسه 



 در پایاى داًؾجَ لادر خَاّذ تَد:

 تا تيَرکتَرّا ٍ اجشا اصلی عاسًذُ تيَرکتَرّا آؽٌا ؽَد. -1-1

 لشٍم اعتفادُ اس تيَرکتَرّا در هٌْذعی تافت را تياى ًوایذ. -1-2

 :چهبردهنهذف کلی جلسه 
 اعتخَاى ٍ ضزٍفغ پَعت، تافت هٌْذعی ؽاهل تافت هٌْذعی کليٌيکيی کارتزدّای تا آؽٌایی

 چهبردهناهذاف ویژه جلسه 
 در پایاى داًؾجَ لادر خَاّذ تَد:

 کارتزد هٌْذعی تافت در تاستَليذ پَعت، غضزٍف ٍ اعتخَاى را ؽزح دّذ. -1-1

 هحصَالت هَجَد در تاسار دارٍیی در ایي حَسُ را تؾٌاعذ. -1-2

 فت در ایي حَسُ ّا را تياى ًوایذ.هَاًع هَجَد در پيؾزفت هٌْذعی تا -1-3

 :پبنسدهنهذف کلی جلسه 
 پاًکزاط ٍ لثیل ّای دریچِ لة،ل ّای هاّيچِ عزٍق، تافت هٌْذعی ؽاهل تافت هٌْذعی کليٌيکيی کارتزدّای تا ؽٌایی

 پبنسدهناهذاف ویژه جلسه 
 در پایاى داًؾجَ لادر خَاّذ تَد:

 ف ٍ اعتخَاى را ؽزح دّذ.کارتزد هٌْذعی تافت در تاستَليذ پَعت، غضزٍ -1-1

 هحصَالت هَجَد در تاسار دارٍیی در ایي حَسُ را تؾٌاعذ. -1-2

 هَاًع هَجَد در پيؾزفت هٌْذعی تافت در ایي حَسُ ّا را تياى ًوایذ. -1-3

 

 هنببغ:

1. Methods of Tissue Engineering, A.Atala & R.P. Lanza, 2002. 

2. Culture of Cells for Tissue Engineering, G.V. Novakovic & R.I. Freshney, 2006. 

3. Biomaterials, Artificial Organs and Tissue Engineering, L.Hench & J. Jones, 

2005 

 عخٌزاًی، ًوایؼ اعالیذ، پزعؼ ٍ پاعخ ٍ ارائِ عويٌار روش تذریس:

 ٍایت تزد، ٍیذئَپزٍصکتَر وسبیل آهوزضی :

 

 سنجص و ارزضیببی 

 سبػت تبریخ  هن از نوره کل)بر حسب درصذ(س روش       آزهوى

   %10  کوئیس

   %30  ترم آزهوى هیبى 

 10:30-12:30 12/4/95 %50  آزهوى پبیبى ترم

حضور فؼبل در 

 کالس

 10%   

 

 هقررات کالس و انتظبرات از دانطجو:
 حضَر تِ هَلع ٍ ؽزکت فعال در هثاحث کالط در ارسیاتی ًْایی هَثز خَاّذ تَد.

 ر ٍ غياب ٍ تاخيز احتوالی داًؾجَیاى تِ آهَسػ گشارػ خَاّذ ؽذ.حضَ

 دانطکذه: EDOنبم و اهضبی هذرس:             نبم و اهضبی هذیر گروه:                نبم و اهضبی هسئول

 :تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل 



 6فبرهبسیوتیکس  جذول زهبنبنذی درس                           

 روز و سبػت جلسه :                                    

 

 هذرس هوضوع هر جلسه              تبریخ جلسه

   ؽٌثِدٍ 1

19/11/94 
 

 عٌتشی ٍ کتيَلَصی ذّایپيًَ اًَاع تا ٌاییآؽ 

 آى در تافت هٌْذعی ٍجایگاُ پشؽکی در

 تاریخچِ هعزفی ٍ تافت هٌْذعی تعزیف 

 پشؽکی در آى پيذایؼ

 

 دکتز علی فتاحی

    ؽٌثِدٍ 2

26/11/94 
 

 تافت هٌْذعی در هؤثز ٍ هْن فاکتَرّای ٍ عَاهل تا آؽٌایی

 عيز در آًْا ًمؼ ٍ هحيطی عَاهل ٍ دارتغت علَل، ؽاهل

 رٍػ ایي تِ تافتْا تاسعاسی

 

 دکتز علی فتاحی

ؽٌثِ    دٍ 3

3/12/94 
 

 رؽذ در آى ًمؼ ٍ اجشا عاختار، علَلی، خارج هاتزیظ تا آؽٌایی

 هٌْذعی عاختارّای تا آى تؾاتِ ٍ تافت ٍ علَل
 

 دکتز علی فتاحی

    ؽٌثِدٍ 4

10/12/94 
 

 رٍؽْای ٍ هَاد اًَاع ٍ آل ایذُ دارتغت ٍیضگيْای تا آؽٌایی

 آًْا در اعتفادُ هَرد عاخت

 

 

 دکتز علی فتاحی

دٍؽٌثِ     5

17/12/94 
 

  ُاعتفاد هَرد هادُ ٍ عاختار لحاظ اس ّا دارتغت اًَاع تٌذی دعتِ

 دکتز علی فتاحی

دٍؽٌثِ     6

24/12/94 
 

 ٍ فعال سیغت ٍ پذیز تخزیة سیغت ّای دارتغت تا آؽٌایی

 تافت هٌْذعی در آًْا کارتزدّای

 

 دکتز علی فتاحی

دٍؽٌثِ     7

16/1/95 
 

  تافت عیهٌْذ در ّا ّيذرٍصل کارتزد

 دکتز علی فتاحی

دٍؽٌثِ     8

23/1/95 
 

 ٍ یک ّز هعایة ٍ هشایا ّا، دارتغت عاخت رٍؽْای هعزفی  

 ّا تخلخل ارتثاط ٍ ؽکل حجن، اًذاسُ، در کذام ّز ًمؼ

 

 

 دکتز علی فتاحی

دٍؽٌثِ     9

30/1/95 
 

 ًمؼ ٍ یک ّز هعایة ٍ هشایا ّا، دارتغت عاخت رٍؽْای هعزفی

 ّا تخلخل ارتثاط ٍ ؽکل حجن، اسُ،اًذ در کذام ّز

 

 

 دکتز علی فتاحی

دٍؽٌثِ     10

6/2/95 
 

 ٍیضگيْای ٍ تٌيادی علَلْای تخصَؿ ٍ علَلْا اًَاع تا آؽٌایی

 آًْا کلی
 

 دکتز علی فتاحی

دٍؽٌثِ     11

13/2/95 
 

 رؽذ، ایّ فاکتَر ؽاهل هحيطی سیغت فاکتَرّای تا آؽٌایی

 در یک ّز تاثيز ٍ َؽيوياییفيشیک عَاهل ٍ علَلی کؾت رٍػ

 تافت هٌْذعی

 

 دکتز علی فتاحی

دٍؽٌثِ     12

20/2/95 

 در آى ًمؼ ٍ آى در ًياس هَرد ٍعایل علَلی، کؾت تا آؽٌایی

 تافت هٌْذعی
 



 دکتز علی فتاحی 

دٍؽٌثِ     13

27/2/95 
 

  تافت اًَاع ٍ علَل رؽذ در یک ّز کارتزد ٍ تيَرآکتَرّا هعزفی

 دکتز علی فتاحی

دٍؽٌثِ     14

3/3/95 
 

 هٌْذعی ؽاهل تافت هٌْذعی کليٌيکيی کارتزدّای تا آؽٌایی

 لة،دریچِل ّای هاّيچِ عزٍق، اعتخَاى، ضزٍف،غ پَعت، تافت

 پاًکزاط ٍ لثیل ّای

 

 دکتز علی فتاحی

15 
 

دٍؽٌثِ   

10/3/95 
 

 هٌْذعی ؽاهل تافت هٌْذعی کليٌيکيی کارتزدّای تا آؽٌایی

 پاًکزاط ٍ لثیل ّای لة،دریچِل ایّ هاّيچِ عزٍق،
 

 دکتز علی فتاحی

 

 


