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 جلسه اول: 

   یکشت سلول اتیو  کل خچهیبا تار انیدانشجو ییآشنا -1هدف کلی: 

 اهداف ویژه: 

  کشت سلولی را در یک جمله تعریف نماید. -1

 لی را شرح دهد.مزایا و محدودیتهای کشت سلو 3

  -4.تاریخجه کشت سلولی را بداند. 

 کاربردهای کشت سلولی جانوری را نام ببرد. -5

 جداسازی و کشت سلولهای طبیعی را بداند. مراحل-6
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 یسلول تیسم یبررس یو انواع روشها یسلول سیکل  انیدانشجو ییهدف کلی: آشنا

 اهداف ویژه: 

 

 مراحل سیکل سلولی را توضیح دهد. -1

 تقسیم بندی سلولها بر مبنای توانایی تقسیم را شرح دهد. -2

 لینها در چرخه سلولی را توضیح دهد.نقش سایک  -3

 تنظیم کننده های منفی و مثبت سیکل سلولی را بشناسد.-4
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 دهد حیشده اند را توض یطراح فعالیت متابولیکی سلول یناکه بر مب یسلول تیسم یبررس یروشها  -7
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 خصوصیات مرگ نکروتیک را بداند.  -1

 آپپتوز را تعریف کند. -3
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 اتوفاژی را تعریف کند. -4

 انواع اتوفاژی را توضیح دهد.  -5
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 جلسه پنجم

 سلول کشت آزمایشگاه ساختار و تجهیزات با آشنایی: هدف کلی

 باشد: اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر

 سلول را نام ببرد.انواع تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه کشت  -1-5

 کاربرد هر کدام از تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه کشت سلول را توضیح دهد. -2-5
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 باشد: اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر

 گردانی( سلول ها را شرح دهد. پروتکول پاساژ )نسل -1-6

 های شناور و چسبان را با هم مقایسه کند. پاساژ سلول -2-6

 ها را بداند. لزوم نگهداری )فریز( سلول -3-6
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 های مختلف فریز سلول را شرح دهد. وشمزایا و معایب ر -6-6

 ها را شرح دهد. پروتکل ذوب )دفریز( کردن سلول -7-6

 های مهم تعیین هویت سلولی را توضیح دهد. روش -8-6

 های بررسی سالمت سلول را شرح دهد. انواع روش -9-6

 

 جلسه هفتم:

 لولی و روشهای پیش گیری از آنها : آشنایی با کلیات و تعاریف انواع آلودگی های رایج در کشت سهدف کلی

 اهداف ویژه: در پایان جلسه از دانشجو انتظار میرود که قادر باشد

 اصول اولیه تکنیک آسپتیک را بشناسد. -1



 مهمترین منابع ایجاد آلودگی در کشت سلولی را بشناسد. -2

 اهمیت تفاوت آلودگی های مزمن و آلودگی های حاد سلولهای کشت شده را بداند. -3
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 جلسه هشتم:

 آشنایی با کلیات کاربرد کشت سلولهای یوکاریوتی در داروسازی :کلی هدف

 در پایان جلسه از دانشجو انتظار میرود که :: ویژه اهداف

 بداند.  drug discoveryا بعنوان یک سیستم مدل در مطالعات اهمیت کشت سلول ر -1

 به اهمیت کشت سلولی در انجام مطالعات پیش بالینی و سمیت سنحی ترکیبات مختلف واقف باشد. -2

 به اهمیت کشت سلولی در مطالعات ویروس شناسی، سایر بیماریهای عفونی و تحقیقات واکسن سازی واقف باشد. -3

 ر مطالعات سرطان واقف باشد.به اهمیت کشت سلولی د -4

 اهمیت کشت سلولی را در تحقیقات مرتبط با بیماریهای ژنتیکی و مهندسی ژنتیک بداند. -5
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 روش تدریس:

 پرسش و پاسخ -سخنرانی

 آموزشی: های کمک رسانه

 برد، ویدئو پروژکتور وایت

 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه جلسه



آشنایی دانشجویان با تاریخچه و   1

 کشت سلولی اتیکل

دکتر حسین 

 زاده

سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بحث 

 گروهی

ویدئو پروژکتور، وایت 

 برد،

آشنایی دانشجویان با چرخه   2

سلولی و انواع روشهای بررسی 

 سمیت سلولی

دکتر حسین 

 زاده

سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بحث 

 گروهی

ویدئو پروژکتور، وایت 

 فیلم آموزشیبرد،

با  انواع    انیدانشجو ییآشنا 3

 یبررس یو روشها یمرگ سلول

 اپپتوز

دکتر حسین 

 زاده

سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بحث 

 وهیگر

ویدئو پروژکتور، وایت 

 فیلم آموزشی  برد،

آشنایی با محیط کشت و محتویان  4

 آن

سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بحث  دکتر توالیی

 گروهی

ویدئو پروژکتور، وایت 

 فیلم آموزشی  برد،

تجهیزات و ساختار  با آشنایی 5

 آزمایشگاه کشت سلول 

سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بحث  دکتر توالیی

 گروهی

ویدئو پروژکتور، وایت 

 فیلم آموزشی  برد،

گردانی،  های نسل آشنایی با روش 6

نگهداری و بررسی سالمت و 

 ها تعیین هویت سلول

سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بحث  دکتر توالیی

 گروهی

ویدئو پروژکتور، وایت 

 فیلم آموزشی  برد،

انواع  فیو تعار اتیبا کل ییآشنا 7

 در کشت جیرا یها یآلودگ

از  یریگ شیپ یو روشها یسلول

 آنها

سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بحث  دکتر راسخیان

 گروهی

 برگزاری غیر حضوری

کاربرد کشت  اتیبا کل ییآشنا  8

در  یوتیوکاری یسلولها

 یداروساز

سخنرانی، پرسش و پاسخ ، بحث  دکتر راسخیان

 گروهی

 برگزاری غیر حضوری

 

 

 نجش و ارزیابی:س

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

 نمره 2 تشریحی کوئیز
در طول 

 جلسات
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 آزمون پایان ترم
 چهار گزینه ای

 تشریحی
   نمره 16

   نمره 2 سواالت شفاهیحضور فعال در 



 کالس

 

 در پایان دانشجو قادر باشد:مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

 سم شناسی قانونی را در یک جمله تعریف کند. -1 -1

 انواع نمونه های مورد استفاده در سم شناسی قانونی آشنا شود ا ب-2 -1

 آشنا شود.آزمایشگاه،  نمونه ها، حمل به جمع آوري با -3 -1

 و شرح دهد بداند تشخیص مسمومیت در  را رنگي تستهاي نقش. -4 -1

 معرفهای مورد استفاده جهت شناسایی سموم  با استفاده از تستهای رنگی را بداند.  -1-5

 

 

 

 

 جلسه دوم

 باربیتوراتها: یدیاس یداروها یی، استخراج و شناسا کیولوژیب یبا  استخراج سموم از نمونه ها ییآشنا هدف کلی:

 شود.با مقدمات و مفاهیم مهم مطرح در مسمومیت با باربیتورات ها آشنا  -2 -1 

 اصول کلی استخراج سموم را توضیح دهد. -2 -2

3- 2-back extraction  ح دهد.را شر  

      را به روش طیف نوري را انجام دهد فنوباربیتالمراحل مختلف اندازه گیري سطح سرمي  2 - 4      

  .دیاستاندارد آن را رسم نما یو منحن هیرا ته فنوباربیتال الزم یاستانداردها هیکل  -2 -5

  

 سوم هجلس

  التهایسیال(: س2) یدیاس یداروها ییبا استخراج و شناسا ییآشنا هدف کلی:

 .آشنا شود سالیسیالتهابا مقدمات و مفاهیم مهم مطرح در مسمومیت با  -2 -1

 مفاهیم اسیدوز و الکالوز تنفسی و متابولیک را بداند.-2 -2

 را انجام دهد. به روش طیف نوريرا  مختلف اندازه گیري سطح سرمي آسپرینمراحل -3-2

 .هیه و منحنی استاندارد آن را رسم نمایدکلیه استانداردهای الزم آسپرین را ت  -2 -4

 جلسه چهارم

 یگوشت یدر فراورده ها تیترین ییبا استخراج و شناسا ییآشناهدف کلی: 

 افزودنیهای غذایی غیر قابل اجتناب  را بشناسد. 1-4

 علت اضافه کردن نیتریت به مواد غذایی و عوارض جانبی ناشی از مصرف آن در انسان  را بداند. -4 -2

 مراحل استخراج نیتریت از مواد غذایی را به ترتیب انجام دهد. -4 -3

 گزارش دهد. ppmبا استفاذه از معرف گریس مقدار نیتریت در صد گرم فراورده گوشتی را بر حسب 4 -4

 جلسه پنجم:

 شت داده شده ک یدر سلولها ژنیآزاد اکس یکالهایراد یریاندازه گ  یوچگونگ ویداتیبا استرس اکس ییاشنا هدف کلی:



 در پایان دانشجو قادر باشد: 

  استرس اکسیداتیو را در یک جمله تغریف نماید. -5 -1

 نقش رادیکالهای آزاد اکسیژن را در ایجاد بیماریهای مختلف توضیح دهد.-5 -2

                         استرس اکسیداتیو را در سلولهای انسانی توسط داروی دوکسوروبیسین القا کند. -5 -3

  به دست آورد. DCFدرصد  رادیکالهای آزاد را در سلولهای انسانی با استفاده از معرف -5 -4

 پروتیین موجود در سلول را استخراج کرده و مقدار آن را اندازه بگیرد. -5 -4

 جلسه ششم

کشت داده  یدر سلولها  یرتوکندیم یغشا لیپتانس یریاندازه گ  یوچگونگ  سیو آپپتوز یبا مرگ سلول ییاشنا : هدف کلی

 شده

 اهداف ویژه:

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

  .دینما فیرعجمله ت کیرا در  اپپتوزیس 5-1

 .دهد حیتوض القا آپپتوزیس را در  میتوکندرینقش  5 -2

                         .القا کند نیسیدوکسوروب یتوسط دارو یانسان یرا در سلولهااپپتوزیس  5 -3

  .به دست آورد رودامین با استفاده از معرف یانسان یرا در سلولهاپتانسیل غشای میتوکندری در-5 -4

 .ردیموجود در سلول را استخراج کرده و مقدار آن را اندازه بگ نییپروت -5 -4

 روش تدریس:

 بحث گروهی  -پرسش و پاسخ -سخنرانی

 های کمک آموزشی: رسانه

 سخنرانی و انجام آزمایش

  

 ع: مناب

1-Clarks isolation and Identification of drug,  last edition 

2- Accelerated clearance of intravenously administered theophylline and phenobarbital by oral 

doses of activated charcoal in rats. A possibility of the intestinal dialysis. 

Pharmacobiodyn.1986 May;9(5):437 
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 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 س.در کال دقیقو حضور منظم  .2

 شرکت در فعالیتهای داخل کالسی .0

 رجوع به منابع معرفی شده .0

 مطرح کردن سواالت جلسه قبل در ابتدای جلسه بعدی .4

 

 

 

 

 

 

 

 سم عملی جدول زمانبندی درس

 روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس لسهموضوع هر ج              تاریخ جلسه

 لیال حسین زاده کلیات سم شناسی   0/7/89 2

کاربرد سم شناسی قانونی و نمونه های مورد استفاده در  9/7/89 0

 سم شناسی قانونی و تستهای رنگی

 لیال حسین زاده

، استخراج و  کیولوژیب یاستخراج سموم از نمونه ها 20/7/89 0

 توراتهای: باربیدیاس یداروها ییشناسا

 حسین زادهلیال 

(: 2) یدیاس یداروها ییبا استخراج و شناسا ییآشنا 00/7/89 4

 التهایسیسال

 لیال حسین زاده

 یدر فراورده ها تیترین ییبا استخراج و شناسا ییآشنا 08/7/89 0

 یگوشت

 زاده نیحس الیل



 یریاندازه گ  یوچگونگ ویداتیبا استرس اکس ییاشنا 6/9/89 6

 کشت داده شده یدر سلولها ژنیآزاد اکس یکالهایراد

 زاده نیحس الیل

اندازه   یوچگونگ  سیو آپپتوز یبا مرگ سلول ییاشنا 20/9/89 7

کشت  یدر سلولها  یتوکندریم یغشا لیپتانس یریگ

 داده شده

 زاده نیحس الیل

 


