
 بسمه تعالی
 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 )Lesson plan(فرم طرح درس روزانه  
 

 
 

 پزشکی بیوشیمی:  نام درس   
 10-12سه شنبه  :تاریخ برگزاري  یک  :شماره جلسه 

 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري  لیپیدھا بیوشیمی اھمیت بر مروري و كلیات :موضوع جلسه 
 خواجھ نیازی  دكتر :مدرس  120) :دقیقه(مدت جلسه 

 ١ بیوتكنولوژي ترم ارشد كارشناسي :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 
 

 در رشته زیست فناوري پزشکی بیوشیمی آشنایی با کلیات و اهمیت :هدف کلی درس   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شی و شناختی، نگر(
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 .انواع لیپیدها را نام ببرددانشجو  

 .دانشجو انواع اسیدھای  چرب و انواع ایزومری ممکن آنھا را نام ببرد
 

 دانش

  سخنرانی

 – و بحث

 مشارکت

 در دانشجو

 و بورد وایت از استفاده
 اسالید

 

دگی براي جلسه آما
بعد، طرح سوال براي 
جلسه بعد و پاسخ به 
آن توسط دانشجویان 
تا حد امکان به 
 صورت ارائه در کالس

 .ویژگی هاي ساختاري و عملکردي لیپیدها را توضیح دهددانشجو  
 درك و فهم



 .دانشجو اهمیت لیپیدها را در بخشهاي مختلف یک سلول شرح دهد 
 تجزیه تحلیل 

 پرسش و بحث

  پاسخ و

 
 

 
 

 پزشکی بیوشیمی:  نام درس   
 10-12سه شنبه  :تاریخ برگزاري  دو:شماره جلسه 

 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري   اسیدھای آمینھ و ساختمان  پروتئین ھای ھموگلوبین و میوگلوبین  :موضوع جلسه 
 خواجھ نیازی دكتر :مدرس  120) :دقیقه(مدت جلسه 

 ١ بیوتكنولوژي ترم ارشد كارشناسي :اگیران رشته و مقطع تحصیلی فر

 در رشته زیست فناوري پزشکیبیوشیمی آشنایی با کلیات  :هدف کلی درس  

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(
وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی
   دانش  .را نام ببرد انواع اسیدهاي آمینه دانشجو بتواند  

 سطح درك و فهم  .دانشجو بتواند ساختار پروتئین ها را شرح دهد 

 .دانشجو بتواند ساختار هموگلوبین و میوگلوبین را شرح دهد 
 

   سطح درك و فهم



توضیح  را دانشجو بتواند ضرورت و اهمیت و نقش و عمل  هموگلوبین و میوگلوبین 
 .دهد

   تجزیه تحلیل

 
 

 
 زشکیپ بیوشیمی:  نام درس   

 :تاریخ برگزاري  سه:شماره جلسه 
 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري  نوکلئیک اسیدھاي بیوشیمی اھمیت بر مروري و كلیات :موضوع جلسه 

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

 در رشته زیست فناوري پزشکی بیوشیمیآشنایی با کلیات و اهمیت  :کلی درسهدف    

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 .برد را نام   انواع اسیدھای نوکلئیک دانشجو  
 دانش   .را نام ببرد DNA دانشجو انواع پروتئینھای دخیل در ساختار

  سخنرانی

 – و بحث

 مشارکت

 در دانشجو

 پرسش و بحث

  پاسخ و

 و بورد وایت از استفاده
 اسالید

 

آمادگی براي جلسه 
بعد، طرح سوال براي 
جلسه بعد و پاسخ به 
آن توسط دانشجویان 
تا حد امکان به 
 صورت ارائه در کالس

پایداري و  مري در نوکلئوتیدهاساختار نوکلئوتیدها و انواع ایزودانشجو  
  .راشرح دهد اسیدهاي نوکلئیک در شرایط متفاوت

دانشجو ساختار کروماتین و انواع پروتئین ھای ھیستونی و غیر ھیستونی و 
 .هدد نحوه تشکیل نوکلئوزوم  را شرح

 درك و فهم



 .دانشجو ساختارهاي ثانویه اسیدهاي نوکلئیک را شرح دهد 

 
 .جود انواع متفاوت اسیدهاي نوکلئیک را شرح دهددانشجو اهمیت و

 

 تجزیه تحلیل
   

 
 

 

 
 پزشکی بیوشیمی: نام درس   

 10-12سه شنبه  :تاریخ برگزاري  چهار :شماره جلسه 
 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري  مسیرهاي کاتابولیک کربوهیدراتها :موضوع جلسه 

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

 در رشته زیست فناوري پزشکیبیوشیمی آشنایی با کلیات  :هدف کلی درس   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

گلیگولیز،تبدیل (شجو بتواند مسیرهاي کاتابولیک کربوهیدراتها دان 
 .را نام ببرد) پیروات به استیل کوا و کربس

    دانش 

دانشجو بتواند گلیکولیز و تبدیل پیروات به استیل کوا و مکانیسم عمل  
 .  آنزیم پیروات دهیدروزناژ را شرح دهد

 سطح درك و فهم 



  
یر متابولیسمی گلیگولیز و کربس  جهت دانشجوبتواند جایگاه مس

 .تولید انرزي را توضیح دهد
 
 

 تجزیه و تحلیل

 
 

 
 

 
 پزشکی بیوشیمی:  نام درس   

 10-12سه شنبه  :تاریخ برگزاري  پنج:شماره جلسه 
 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري  مسیرهاي کاتابولیک کربوهیدراتها :موضوع جلسه 

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

 در رشته زیست فناوري پزشکیبیوشیمی آشنایی با کلیات  :هدف کلی درس   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

دانشجو بتواند سایر مسیرهاي کاتابولیسم گلوکز از جمله مسیر پنتوز فسفات و   
 . گلوکورونیک اسید را نام ببرد

    دانش 



 سطح درك و فهم  .  دانشجو بتواند مسیر متابولیسمی پنتوز فسفات  شرح دهد 

  
.  دهد دانشجو بتواند مسیر متابولیسمی گلوکورونیک اسید را شرح

 
 

 سطح درك و فهم

دانشجو بتواند ضرورت و اهمیت مسیر گلورونیک اسید و مسیر پنتوز  
 .فسفات را توضیح دهد

 تجزیه تحلیل

 
 

 پزشکی بیوشیمی:  نام درس   
 10-12سه شنبه  :تاریخ برگزاري  شش:شماره جلسه 

 نوین ھاي آوري فن نشكدهدا :محل برگزاري  مسیرھای کاتابولیک چربی ھا :موضوع جلسه 
 خواجھ نیازی دكتر :مدرس  120) :دقیقه(مدت جلسه 

 ١ بیوتكنولوژي ترم ارشد كارشناسي :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 در رشته زیست فناوري پزشکیبیوشیمی آشنایی با کلیات  :هدف کلی درس      

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )یمهارت

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

    دانش  . دانشجو بتواند انواع مسیرهاي تولید انرژي ازاسیدهاي چرب را نام ببرد  



سیداسیون اسیدهاي چرب کدانشجو بتواند مسیر متابولیسمی بتا ا 
 .  را شرح دهد اسیدهاي چرب فرد کربنه و شاخه دار، زوج کربنه اشباع

 طح درك و فهم س

  
دانشجو بتواند مسیر متابولیسمی بتا اکسیداسیون اسیدهاي چرب 

و آلفا ) تک غیر اشباع و چند غیر اشباع(زوج کربنه غیر اشباع 
.  را شرح دهد اکسیداسیون اسیدهاي چرب شاخه دار 

 
 

 سطح درك و فهم

اکسیداسیون  یت انواع مسیرهايدانشجو بتواند ضرورت و اهم 
 .اسیدهاي چرب را توضیح دهد

 تجزیه تحلیل

 
 

 
 پزشکی بیوشیمی:  نام درس   

 10-12سه شنبه  :تاریخ برگزاري  هفت:شماره جلسه 
 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري  مسیرھای کاتابولیک اسیدھای آمینھ :موضوع جلسه 

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

 در رشته زیست فناوري پزشکی بیوشیمیآشنایی با کلیات  :هدف کلی درس     

 

 



 

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

    دانش  . ع مسیرهاي تجزیه اسیدهاي آمینه را نام ببرددانشجو بتواند انوا  

دانشجو بتواند مسیر کاتابولیک اسیدهاي آمینه و محصوالت آنها را  
 .  شرح دهد

 سطح درك و فهم 

  
.  دانشجو بتواند اسیدهاي آمینه گلوکوژنیک و کتوژنیک   را نام ببرد

 
 

 دانش

ر تجزیه و و محصوالت حاصل از دانشجو بتواند ضرورت و اهمیت مسی 
 .تجزیه  اسیدهاي آمینه   را توضیح دهد

 تجزیه تحلیل

 

 
 

 
 پزشکی بیوشیمی:  نام درس   

 10-12سه شنبه  :تاریخ برگزاري  هشت:شماره جلسه 



 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري  مسیرھای کاتابولیک نوکلئوتیدھا :موضوع جلسه 
 خواجھ نیازی دكتر :مدرس  120) :قهدقی(مدت جلسه 

 ١ بیوتكنولوژي ترم ارشد كارشناسي :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 در رشته زیست فناوري پزشکی بیوشیمیآشنایی با کلیات  :هدف کلی درس

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 رزشیابیشیوه ا

    دانش  . دانشجو بتواند انواع مسیرهاي تجزیه نوکلیوتیدها را نام ببرد  

دانشجو بتواند مسیرهاي کاتابولیسمی نوکلئوتیدها و محصوالت آنها  را  
 .  شرح دهد

 سطح درك و فهم 

دانشجو بتواند ضرورت و اهمیت انجام مسیرهاي کاتابولیسمی  
 .دنوکلئوتیدها  را توضیح ده

    تجزیه تحلیل

 

 

 

 
 

 پزشکی بیوشیمی:  نام درس   



 10-12سه شنبه  :تاریخ برگزاري  نه:شماره جلسه 
 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري  مسیرهاي آنابولیک کربوهیدراتها :موضوع جلسه 

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

 در رشته زیست فناوري پزشکیبیوشیمی آشنایی با کلیات  :هدف کلی درس   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

    دانش  . دانشجو بتواند انواع مسیرهاي آنابولیک کربوهیدراتها را نام ببرد  

دانشجو بتواند مسیر متابولیسمی گلوکونئوژنز و منابع انرژي آن را  
 .  شرح دهد

 سطح درك و فهم 

  
را شرح مسیر متابولیسمی گلیکوژنز و منابع انرژي آن دانشجو بتواند 

 .  دهد
 
 

 سطح درك و فهم

را  هاي مختلف متابولیسمیدانشجو بتواند  ضرورت و اهمیت مسیر 
 .توضیح دهد

 تجزیه تحلیل

 



 

 
 

 پزشکی بیوشیمی:  نام درس   
 10-12سه شنبه  :تاریخ برگزاري  ده:شماره جلسه 

 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري  مسیرھای آنابولیک چربی ھا :موضوع جلسه 
 خواجھ نیازی دكتر :مدرس  120) :یقهدق(مدت جلسه 

 ١ بیوتكنولوژي ترم ارشد كارشناسي :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 در رشته زیست فناوري پزشکیبیوشیمی آشنایی با کلیات  :هدف کلی درس   

 
 حیطه اهداف رفتاري 

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(
وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی
 یشیوه ارزشیاب

    دانش  . دانشجو بتواند انواع مسیرهاي سنتز اسیدهاي چرب را نام ببرد 

 16دانشجو بتواند مسیر متابولیسمی سنتز اسیدهاي چرب زوج کربنه اشباع 
 .  کربنه را استیل کوا شرح دهد

 سطح درك و فهم 

 
کربنه را  16دانشجو بتواند مسیر متابولیسمی جهت طویل سازي اسید چرب 

 .  ح دهدشر
 
 

 سطح درك و فهم



دانشجو بتواند مسیر متابولیسمی جهت ایجاد پیوند دوگانه و غیر اشباع سازي را 
 .توضیح دهد

 سطح درك و فهم

 
 
 

 
 

 پزشکی بیوشیمی:  نام درس   
 10-12سه شنبه  :تاریخ برگزاري  زدهای :شماره جلسه 

 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري  هنیآم یدھایاس مسیرهاي آنابولیک :موضوع جلسه 
 خواجھ نیازی دكتر :مدرس  120) :دقیقه(مدت جلسه 

 ١ بیوتكنولوژي ترم ارشد كارشناسي :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 در رشته زیست فناوري پزشکیبیوشیمی آشنایی با کلیات  :هدف کلی درس   

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

نگرشی و  شناختی،(
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

دانشجو بتواند انواع مسیرهاي تولیداسیدهاي آمینه از سایر ازاسیدهاي آمینه را   
 . نام ببرد

    دانش 

دانشجو بتواند جزئیات مسیرهاي متابولیسمی تولید اسیدهاي آمینه را  
 .  شرح دهد

 سطح درك و فهم 



دانشجو بتواند ضرورت و اهمیت مسیر سنتز اسیدهاي آمینه  را توضیح  
 .دهد

    تجزیه تحلیل

 

 
 

 
 پزشکی بیوشیمی:  نام درس   

 10-12سه شنبه  :تاریخ برگزاري  دهدواز :شماره جلسه 
 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري  )مینهچربی ها،کربوهیدراتها و اسیدهاي آ(ارتباط بین مسیرهاي متابولیک مواد سه گانه  :موضوع جلسه 

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

 در رشته زیست فناوري پزشکیبیوشیمی آشنایی با کلیات  :هدف کلی درس   

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

ختی، نگرشی و شنا(
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

چربی ها،کربوهیدراتها و (ارتباط بین مسیرهاي متابولیک مواد سه گانه دانشجو بتواند  
 .را شرح دهد )اسیدهاي آمینه

    سطح درك و فهم

  د سه گانهارتباط بین مسیرهاي متابولیک موا دانشجو بتواند ضرورت و اهمیت 
 .را توضیح دهد

 تجزیه تحلیل

 



 
 

 پزشکی بیوشیمی:  نام درس   
 10-12سه شنبه  :تاریخ برگزاري  دهسیز :شماره جلسه 

چربی ها،کربوهیدراتها و (غیر هورمونی مسیرهاي متابولیک مواد سه گانه هورمونی و تنظیم  :موضوع جلسه 
 )اسیدهاي آمینه

 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري 

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

 در رشته زیست فناوري پزشکیبیوشیمی آشنایی با کلیات  :هدف کلی درس   

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

را نام  غیر هورمونی تنظیمی متابولیسمی هورمونی و انواع راههاي دانشجو بتواند  
 .ببرد

    دانش 

غیر هورمونی مسیرهاي متابولیک مواد سه گانه  هورمونی و دانشجو بتواند تنظیم 
 .درا توضیح ده) چربی ها،کربوهیدراتها و اسیدهاي آمینه(

 سطح درك و فهم 

غیر هورمونی  هورمونی و تنظیمو تفوت دانشجو بتواند ضرورت و اهمیت  
 .مسیر متابولیسم مواد سه گانه  را توضیح دهد

    تجزیه تحلیل

 

 
 



 
 
 
 

 10-12سه شنبه  :تاریخ برگزاري  دهچهار :شماره جلسه 
ال لیگاند به گیرنـده کانـال یـونی، پـروتئین     سیستم هاي آبشاري مکانیزم هاي مربوط به تص :موضوع جلسه 

 کیناز 
 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري 

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

 پزشکی در رشته زیست فناوريبیوشیمی آشنایی با کلیات  :هدف کلی درس   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(
وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی
   دانش  .را نام ببرد انواع گیرنده هاي دخیل در  سیستم هاي آبشاري دانشجو بتواند  

 فهم سطح درك و  .دانشجو بتواند رویدادهاي پس از اتصال لیگاند به گیرنده را شرح دهد 

   دانش .دانشجو بتواند انواع پروتئین کینازها را نام ببرد 

 



 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 .دانشجو بتواند مکانیسم فعال شدن پروتئین کیناز را شرح دهد 
 
 
 

    سطح درك و فهم

 
 

 پزشکی بیوشیمی:  نام درس   
 10-12سه شنبه  :تاریخ برگزاري  پانزده:شماره جلسه 

 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري  آنزیم ھا :موضوع جلسه 
 خواجھ نیازی دكتر :مدرس  120) :دقیقه(مدت جلسه 

 ١ بیوتكنولوژي ترم ارشد كارشناسي :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 در رشته زیست فناوري پزشکیبیوشیمی آشنایی با کلیات  :لی درسهدف ک   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(
وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی
   دانش  .را نام ببرد انواع آنزیم ها دانشجو بتواند  

 .انزیم را شرح دهد kcatو  kmدانشجو بتواند  
 .اند خواص عمومی آنزیم ها را شرح دهددانشجو بتو

 سطح درك و فهم 



 .نقش و عمل کوانزیم ها را در فعالیت آنزیم ها شرح دهد دانشجو بتواند 
فاکتورهاي دخیل در فعالیت آنزیم ها از جمله اسیدیته، حرارت و یون را توضیح 

 .شرح دهدزیموژن را مفهوم   دانشجو بتواند .دهد
 

 .وم آنزیم آلوستریک را شرح دهددانشجو بتواند مفه

   سطح درك و فهم

 

 در رشته زیست فناوري پزشکیبیوشیمی آشنایی با کلیات  :هدف کلی درس  

 
 

 
 پزشکی بیوشیمی: نام درس   

 10-12سه شنبه  :تاریخ برگزاري  دهشانز :شماره جلسه 
 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري  آنزیم :موضوع جلسه 

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

 بیوشیمی پیشرفتهآشنایی با کلیات  :هدف کلی درس

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(
وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی
   دانش  .انواع مکانیسم هاي  موجود براي انجام واکنشهاي آنزیمی را نام ببردد دانشجو بتوان 

 .شرح دهد را مکانیسم کاتالیز کواالنی جهت عمل آنزیم هادانشجو بتواند  
 .مکانیسم حمله نوکلئوفیلی و اکتروفیلی  توضیح دهد دانشجو بتواند

 سطح درك و فهم 



 
 

 پزشکی بیوشیمی:  نام درس   
 10-12سه شنبه  :تاریخ برگزاري  هفده :اره جلسه شم

 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري  آنزیم :موضوع جلسه 
 خواجھ نیازی دكتر :مدرس  120) :دقیقه(مدت جلسه 

 ١ بیوتكنولوژي ترم ارشد كارشناسي :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 در رشته زیست فناوري پزشکیبیوشیمی آشنایی با کلیات  :هدف کلی درس   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

 )شناختی، نگرشی و مهارتی(
وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی
   سطح درك و فهم .را شرح دهد لیزوزیمآنزیم  ساختار، عمل و مکانیسم دانشجو بتواند 

 .شرح دهدآنزیم کیموتریپسین را  ساختار، عمل و مکانیسم دانشجو بتواند 
 .دانشجو بتواند آنزیم هاي بالینی و تشخیصی را شرح دهد

 سطح درك و فهم 

 
 

    

   

 
 



 
 

 
 

 10-12سه شنبه  :تاریخ برگزاري  دههج :شماره جلسه 
سیستم هاي آبشاري مکانیزم هاي مربوط به تصال لیگاند به گیرنـده کانـال یـونی، پـروتئین      :موضوع جلسه 

 کیناز 
 نوین ھاي آوري فن دانشكده :محل برگزاري 

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

 در رشته زیست فناوري پزشکیبیوشیمی آشنایی با کلیات  :هدف کلی درس   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

 )یشناختی، نگرشی و مهارت(
وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی
   دانش  .دانشجو بتواند روشهاي تثبیت آنزیم را نام ببرد 

 سطح درك و فهم  .دانشجو بتواند تولید نیمه صنعتی آنزیم ها را شرح دهد 

   دانش .دانشجو بتواند پدیده انتقال و بیوراکتورهارا توضیح دهد 

 
 



 
 


