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 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 داروسازیدانشکده 

  قالب نگارش طرح درس

  

     2مواد دارویی زیست  عنوان درس :

 دکتری تخصصی زیست مواد دارویی انیدانشجومخاطبان: 

 1ویی زیست مواد داردرس پیش نیاز:                           واحد عملی 1 -نظریواحد  2: تعداد و نوع واحد 

 10-12  شنبه :ساعت                                       98-97 اولنیمسال زمان ارائه درس: 

 10-12شنبه   دو                                                     حسین درخشان خواه دکترعلی فتاحی،  دکتر:  مدرس

 
 

 هدف کلی درس:

زیست مواد  زیست مواد در سیستم های بیولوژیک و سنتز و فرآوری زیست مواد دارویی آشنایی دانشجویان با طراحی و کاربرد

 دارویی.

 )جهت هرجلسه یک هدف(اهداف کلی جلسات : 

 )نانوذرات فلزی( و خواص آن هامواد انواع نانو .1

 انواع نانومواد و خواص آن ها )نانوذرات سیلیکایی( .2

 کربنی(انواع نانومواد و خواص آن ها )نانوتیوب های  .3

 (Drug Deliveryانواع روش های دارو رسانی ) .4

 (به کمک پادتن ها) هدفمنددارورسانی  .5

 (به کمک آپتامر) هدفمنددارورسانی  .6

 (سایر مولکول هاپپتید های کوچک و به کمک ) هدفمنددارورسانی  .7

 لیپوزوم .8

 ژن درمانی  .9

 سلول درمانی .11

 )دما، پی اچ و ...( سیستم های دارورسان حساس به محرک .11

 و غیر فعال دارورسانی فعال .12

 یوسنسوربشنایی با آ .13

 ی آنزیمیهاانواع بیوسنسور .14

 انواع بیوسنسورهای مبتنی بر پادتن ها .15

 )شامل آنزیم ها و پادتن ها( روش های تثبیت پروتئین ها .16

 میان ترم .17

 کمیکروفلویدیمبانی  .18
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 lab on the chip: کاربرد سیستم های میکروفلویدیک .19

 cell and organ on the chip لویدیک: کاربرد سیستم های میکروف .21

 سترانوستیک .21

 مجتمع خود نانوفیبرهای پپتیدی .22

 پپتیدهای دوگانه دوست .23

 درمان هدفمند سرطان .24

 دارو رسانی به مغز .25

 برای ترمیم بافت استخوان و کامپوزیت های پلیمرینان  .26

 های مصنوعی به کارگیری نانومواد در سلو ل .27

 ولینانوزیست مواد و تصویربرداری مولک .28

 نانوذرات پروتئینی .29

 آزمون پایان ترم .31
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 هرجلسه  کلیاهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف    

 جلسه اول   

 انواع نانومواد و خواص آن ها )نانوذرات فلزی( :هدف کلی

 اهداف ویژه: 

 :قادر باشد باید دانشجومباحث مطرح شده، پایان  در

 را بداند. در دارورسانی و درمان های آن هابا انواع نانوذرات فلزی آشنا شده و کاربرد -1-1

 

 جلسه دوم                              

 انواع نانومواد و خواص آن ها )نانوذرات سیلیکایی(:  هدف کلی

 

 اهداف ویژه:  

 :قادر باشدباید پایان دانشجو  در

 د.شناسآن ها را ب مزایایبا نانوذرات سیلیکایی آشنا شده و  -1-2

 

 سومجلسه 

 انواع نانومواد و خواص آن ها )نانوتیوب های کربنی(:  کلیهدف 

 اهداف ویژه:  

 :قادر باشد باید پایان دانشجو در

 ود.با نانو تیوب های کربنی آشنا ش -1-3

 را بداند و کاربردهای آن در پزشکی را شرح دهد. نانو تیوب های کربنیتفاوت انواع  -1-4

 

 چهارمجلسه 

 (Drug Delivery) انواع روش های دارو رسانی :هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 :قادر باشدباید پایان دانشجو  در

 انواع روش های سنتی و نوین در دارو رسانی را بداند. -4-1

 

 جلسه پنجم

 دارورسانی هدفمند )به کمک پادتن ها( :هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 :قادر باشدباید پایان دانشجو  در

 واع ان ها را بشناسدساختار و شکل سه بعدی پادتن و ان  -5-1
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 ویژگی های منحصر بفرد پادتن ها در هدف گیری بافت های مورد نظر را بداند. -5-2

                                                 

 ششمجلسه 

 دارورسانی هدفمند )به کمک آپتامر(: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد: باید در پایان دانشجو

 تعریف کند. آپتامر را  -6-1

 مزایای استفاده از آپتامرها را در دارورسانی شرح دهد. -6-2

 

 هفتمجلسه 

 دارورسانی هدفمند )به کمک پپتید های کوچک و سایر مولکول ها(: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد:باید در پایان دانشجو 

 اهمیت پپتیدهای کوچک در دارورسانی هدفمند را توصیف کند.  -7-1

 نقش گیرنده هایی نظیر گیرنده فولیک اسید را در هدفمند سازی دارورسانی شرح دهد. -7-2

 

 هشتمجلسه 

 لیپوزوم : هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد:باید در پایان دانشجو 

 لیپوزوم ها را بشناسد و تفاوت آن با میسل را شرح دهد.  -8-1

 وم را یشناسد.نحوه ساخت لیپوزوم ها بداند و انواع لیپوز -8-2

 کاربرد لیپوزوم ها در دارورسانی را بداند. -3-8

 

 نهمجلسه 

 ژن درمانی : هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد:باید در پایان دانشجو 

 ژن ها را بشناسد. -11-1

 کاربرد ژن ها در درمان را شرح دهد. -11-2

 ناقلین ویروسی  وغیر ویروسی را توصیف کند. -11-2
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 مدهجلسه 

 سلول درمانی: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد:باید در پایان دانشجو 

 مکانیسم سلول درمانی را شرح دهد.  -11-1

 

 یازدهمجلسه 

 سیستم های دارورسان حساس به محرک )دما، پی اچ و ...(: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد:باید در پایان دانشجو 

 حساس به محرک را شرح دهد.مفهوم سیستم دارورسانی   -11-1

 باید بداند حساسیت به محرک هایی نظیر دما یا پی اچ چه کمکی به دارورسانی هوشمند می کند. -11-2

 

 دوازهمجلسه 

 دارورسانی فعال و غیر فعال: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد:باید در پایان دانشجو 

 دارورسانی فعال را شرح دهد.  -12-1

 دارورسانی فعال و غیرفعال را بداند.تفاوت  -12-2

 

 سیزدهمجلسه 

 آشنایی با بیوسنسور: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد:باید در پایان دانشجو 

 بیوسنسور ارائه دهد.تعریفی از   -13-1

 مفهوم پذیرنده زیستی، مبدل و اشکارساز در بیوسنسور را شرح دهد. -13-2

 

 چهاردهمجلسه 

 یوسنسورهای آنزیمیانواع ب: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد:باید در پایان دانشجو 

 مزیت های بیوسنسور های آنزیمی را شرح دهد.  -14-1
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 پانزدهمجلسه 

 انواع بیوسنسورهای مبتنی بر پادتن ها: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد:باید  در پایان دانشجو 

 پادتن را بشناسد.  -15-1

 یمونوسنسورها را شرح داده و حساسیت باالی این نوع بیوسنسورها را درک کند.انواع ا -15-2 

   

 

 شانزدهمجلسه 

 روش های تثبیت پروتئین ها )شامل آنزیم ها و پادتن ها(: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد: باید در پایان دانشجو

 روش های مختلف تثبیت پروتئین ها را بشناسد.  -16-1

 و معایب تثبیت پروتئین ها را شرح دهد.مزایا  -16-2

 

 هفدهمجلسه   

 

 آزمون میان ترم: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 . 

 هجدهمجلسه 

 مبانی میکروفلویدیک: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد: باید در پایان دانشجو

 مفهوم میکروفلویدیک را بداند.  -18-1

 ویدیک را شرح دهد.دلیل عالقه به استفاده از روش میکروفل -18-2

 

 نوزدهمجلسه 

 lab on the chipکاربرد سیستم های میکروفلویدیک: : هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد:باید در پایان دانشجو 

 را بداند lab on the chipتعاریفی از   -19-1

 در روش های درمانی را توصیف کند. lab on the chipکاربردهای  -19-2
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 بیستمجلسه 

 cell and organ on the chip کاربرد سیستم های میکروفلویدیک: : کلیهدف 

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد: باید در پایان دانشجو

 را بداند cell and organ on the chipمفهوم  -21-1

 در روش های درمانی را شرح دهد. cell and organ on the chipکاربردهای  -21-2

 

 بیست و یکمجلسه 

 ترانوستیکس :هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد: باید در پایان دانشجو

 .را بداند ترانوستیکس مفهوم  -21-1

 نحوه کاربرد نانوذرات را بعنوان عوامل ترانوستیکس شرح دهد.  -21-1

 

 بیست و دومجلسه 

 مجتمع خود نانوفیبرهای پپتیدی: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد:باید در پایان دانشجو 

 را تعریف کند. پپتیدهای دارای نقش خودمجتمع  -22-1

 .را بداند در زیست پزشکی مجتمع خود نانوفیبرهای پپتیدی کاربرد -22-2

 

 بیست و سومجلسه 

 پپتیدهای دوگانه دوست: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد: باید در پایان دانشجو

 د.پپتیدهای دوگانه دوست را شرح ده نحوه تجمع  -23-1

 را بداند. روش های درمانیدر  پپتیدهای دوگانه دوست مزایای استفاده از -23-2

 

 بیست و چهارمجلسه 

 درمان هدفمند سرطان: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد: باید در پایان دانشجو
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 روش های نوین درمان سرطان را  بشناسد.  -24-1

 ن را شرح دهد.نقش نانوذرات در دارورسانی هوشمند سرطا -24-2

 

 بیست و پنجمجلسه 

 دارو رسانی به مغز: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد: باید در پایان دانشجو

 را بداند موانع بر سر راه دارورسانی به مغز  -25-1

 .استفاده از نانوزیستموادها و دارورسانی هدفمند در برطرف کردن موانع دارورسانی به مغز را شرح دهد نقش -25-2

 

 بیست و ششمجلسه 

 برای ترمیم بافت استخوان و کامپوزیت های پلیمرینان: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد: باید در پایان دانشجو

  بداند نانو کامپوزیت های پلیمری مواد زیستی از تعریفی  -26-1

 را بشناسد. ترمیم استخواندر نانومواد کامپوزیت پلیمری  -26-2

 را شرح دهد. ترمیم استخواندر نانومواد کامپوزیت پلیمری ستفاده از مزایای ا -26-2

 

 های مصنوعی به کارگیری نانومواد در سلو لبیست و هفتم: جلسه 

 : هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد: باید در پایان دانشجو

 مفهوم سلول های مصنوعی را درک کند.  -27-1

 د در درون سلول های مصنوعی را شرح دهد.چگونگی استفاده از نانوزیست موا -16-2

 

 بیست و هشتمجلسه 

  نانوزیست مواد و تصویربرداری مولکولی: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد:باید در پایان دانشجو 

 مفهوم تصویر برداری مولکولی را بداند.  -28-1

 تصویر برداری مولکولی چه نقشی در تشخیص و درمان دارد. -28-2

 

 



9 

 

 بیست و نهم جلسه

 نانوذرات پروتئینی: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 قادر باشد: باید در پایان دانشجو

 نحوه سنتز نانوذرات پروتئینی را بشناسد.  -29-1

 مزایا و معایب استفاده از پروتئین ها در سنتز نانوذرات را شرح دهد. -29-2

 

 سی:جلسه 

 آزمون پایان ترم: هدف کلی

 اهداف ویژه:  

 

 

 

 ابع:من
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 : تدریسروش 

 و با تاکید بر مقاالت با کیفیت و جدید  در بخش تئوری ، بحث گروهیسخنرانی، پرسش و پاسخ

 رسانه های کمک آموزشی 

 ویدیوپروژکتور پاورپویت و فیلم های آموزشی ،  کامپیوتر جهت ارائهوایت برد، 

 

 

 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت یختار نمره روش آزمون آزمون

   5 سئواالت تشریحی و شفاهی ی کالسی و فعالیت ها کوئیز

   5 یحیتشر آزمون میانترم

   11  تشریحی آزمون پایان ترم

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :   

ر چه بهتر از دانشجویان محترم انتظار میرودکه با توجه به اهمیت درس و تنوع منابع و توجه به محدودیت زمانی جهت ه  

 برگزار شدن این واحد درسی به نکات زیر توجه فرمایید. . 

 های تئوری و عملیحضور منظم و دقیق در کالس  – 1  

 شرکت در فعالیتهای داخل کالسی و بحث گروهی  – 2

 رجوع به منابع معرفی شده  – 3

 مطرح کردن سواالت جلسه قبل در ابتدای جلسه بعدی  – 4
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 جدول زمانبندی برنامه :                                                  

 ساعت جلسه: روز و

 10-12و   دوشنبه  10-12 شنبه 

 

 زیست شناسی سلولی و مولکولی نام مدرس ساعت تاریخ هفته

 14/7/97شنبه  

12-10 

 انواع نانومواد و خواص آن ها )نانوذرات فلزی( دکتر علی فتاحی

 

 انواع نانومواد و خواص آن ها )نانوذرات سیلیکایی( دکتر علی فتاحی 10-12 11/7/97شنبه  دو 1

 21/7/97شنبه  
12-10 

انواع نانومواد و خواص آن ها )نانوتیوب های  دکتر علی فتاحی

 کربنی(

 (Drug Deliveryانواع روش های دارو رسانی ) دکتر علی فتاحی 10-12 22/7/97شنبه  دو 2

 دارورسانی هدفمند )به کمک پادتن ها( دکتر علی فتاحی 10-12 22/7/97شنبه  

 دارورسانی هدفمند )به کمک آپتامر( دکتر علی فتاحی 10-12 20/7/97شنبه  دو 2

 5/2/97شنبه  
12-10 

دارورسانی هدفمند )به کمک پپتید های کوچک و  دکتر علی فتاحی

 سایر مولکول ها(

 لیپوزوم دکتر علی فتاحی 10-12 7/2/97شنبه  دو 4

 ژن درمانی  دکتر علی فتاحی 10-12 12/2/97شنبه  

  سلول درمانی دکتر علی فتاحی 10-12 14/2/97شنبه  دو 5

 19/2/97شنبه  
12-10 

سیستم های دارورسان حساس به محرک )دما،  دکتر علی فتاحی

 پی اچ و ...(

  ورسانی فعال و غیر فعالدار دکتر علی فتاحی 10-12 21/2/97شنبه  دو 1

  آشنایی با بیوسنسور دکتر علی فتاحی 10-12 21/2/97شنبه  

  انواع بیوسنسورهای آنزیمی دکتر علی فتاحی 10-12 22/2/97شنبه  دو 7

  انواع بیوسنسورهای مبتنی بر پادتن ها دکتر علی فتاحی 10-12 2/9/97شنبه  

 5/9/97شنبه  دو 2
12-10 

روش های تثبیت پروتئین ها )شامل آنزیم ها و  دکتر علی فتاحی

 پادتن ها(

  آزمون میان ترم -------- 10-12 10/9/97شنبه  

  مبانی میکروفلویدیک دکتر علی فتاحی 10-12 12/9/97شنبه  دو 9

 17/9/97شنبه  
12-10 

 lab on theکاربرد سیستم های میکروفلویدیک:  دکتر علی فتاحی

chip  

 19/9/97شنبه  دو 10
12-10 

 cell and کاربرد سیستم های میکروفلویدیک:  دکتر علی فتاحی

organ on the chip  

  ترانوستیکس دکتر علی فتاحی 10-12 24/9/97شنبه  

  مجتمع خود نانوفیبرهای پپتیدی دکتر علی فتاحی 10-12 21/9/97شنبه  دو 11

  نه دوستپپتیدهای دوگا دکتر علی فتاحی 10-12 1/10/97شنبه  
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  درمان هدفمند سرطان دکتر علی فتاحی 10-12 2/10/97شنبه  دو 12

  دارو رسانی به مغز دکتر حسین درخشان خواه 10-12 2/10/97شنبه  

 10/10/97شنبه  دو 12
12-10 

برای ترمیم بافت  و کامپوزیت های پلیمرینان دکتر حسین درخشان خواه

  استخوان

 های مصنوعی به کارگیری نانومواد در سلو ل کتر حسین درخشان خواهد 10-12 15/10/97شنبه  14

  نانوزیست مواد و تصویربرداری مولکولی دکتر حسین درخشان خواه 10-12 17/10/97شنبه  دو 

  نانوذرات پروتئینی دکتر حسین درخشان خواه 10-12 22/10/97شنبه  15

 10-12 22/10/97شنبه  دو 
  یان ترمآزمون پا ------------

    
 

     

 


