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                                                                                                                                                                                          وسعه آموزش علوم پزشکیمرکز مطالعات و ت                                                                                                                   دانشگاه علوم پزشکی گلستان                                                                                                 

 (EDO)دانشکده پزشکیدفترتوسعه آموزش 

 ( (course planی طرح  دوره  ترم
 4931 مهر / اولنیمسال تحصیلی  *.                                              و بیوشیمی عمومی کارشناسی ارشد  1 بیوشیمی نظری  :نام درس*

                    ندارد. :درس پیشنیاز*   (دکتری حرفه ای) پزشکی 1ترم  :رشته و مقطع تحصیلی .*                        .(واحد می باشد 5.0نظری بین همکاران تقسیم شده و تعداد واحد ارائه شده  واحد 2) واحد 2   :تعداد واحد* 

                                                        کارشناسی ارشدو مجتمع فلسفی کالس درس نظری .ره کالس شما :محل برگزاری.*                                                                      15-12ها  شنبهوچهار شنبه هاسه  :روز و ساعت برگزاری* 

 و تغذیه. بیوشیمی و بیوفیزیک: گروه آموزشی*.                                           پزشکی   :دانشکده *

 دکتر جهانبخش اسدی-دکترآزاد رضا منصوریان-دکتر عبدالجالل مرجانی ,دکتر ناصر مبرا :مدرسیننام 

 شنبه الی چهارشنبه در ساعات اداری:  روزهای تماس با مسئول درس  : ل درسمسئونام 

 پست الکترونیک      424داخلی .   51042321601تلفن دانشکده پزشکی : لفن   ت اتاق هیئت علمی گروه بیوشیمی و بیوفیزیک و تغذیه٬طبقه اول ٬دانشکده پزشکی .: آدرس دفتر
 E-mail:mobarra@goums.ac.ir 

 و تغییرات آن ها را در افراد بیمارآنزیمها  مکانیسم . عملکرد. ساختمان با دانشجویان آشنایی : هدف کلی درس

 1بیوشیمی نظریدوره آموزشی  :اهداف اختصاصی

 :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند
 . ريف و  طبقه بندی کندآنزيم ها را تع .1

 . مفاهيمی مانند سوبسترا آپوآنزيم ، هولوآنزيم، کوآنزيم ، گروههای پروستتيک ، فعال کننده و ايزوآنزيم ها را تعريف کند .2

 . اهميت بالينی آنزيمها را بيان کند .3

 . برروی سرعت واکنشهای آنزيمی توضيح دهدغلظت آنزيم و سوبسترا را  ، pHسينتيک آنزيمها و اثر عوامل مختلف شامل زمان، درجه حرارت، .4
 . را محاسبه کند و نمودارهای مربوطه را رسم کند Vmaxو Kmلينويوربرک را توضيح داده  و بتواند  رابطه سرعت واکنش با غلظت سوبسترا با استفاده از معادالت ميكائيليس منتن و .5

 . تعريف کرده و محاسبه کندرا    Turnover  numberواحد فعاليت آنزيم، فعاليت ويژه و  .6

 . مهار کننده ها، خواص آنها و انواع آنها را بيان کند .7

 . بيان کند Kmاثر مهار کننده ها را با استفاده از نمودارهای معكوس ارزيابی کند و اثر آنها را بر سرعت واکنش و  .8

 . بيان کندمكانيزم های مختلف تنظيم آنزيمی را تعريف کرده و برای هر مكانيسم يک مثال  .9
 .آنزيم های آلواستريک را تعريف کند  و اهميت آنها را در سيستم فيزيولوژيكی بيان کند .11

 کبد و پانكراس را بشناسد, آنزيم شناسی بالينی را تعريف و آنزيم مارکرهای عضله .11

 

 .انجام می پذیردپاورپوینت و تخته وایت برد وزشی اعم از در کال س به روش سخنرانی و بحث گروهی بوده و با استفاده از وسایل کمک آم تدریس: شیوه تدریس

 آزمونهای کالسی و آزمون پایان ترم :نحوه ارزشیابی دانشجو
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 :بارم........نمره% 05مابقی .......پایان دوره( ب                :بارم. ....نمره% 05 ........ (امتحان میان ترم ) در طول دوره ( الف

 .مطابق قوانین آموزشی دانشکده اعمال خواهد شد : خورد با غیبت و تاخیر دانشجونحوه برمقررات و 

 .از دانشجویان انتظار می رود که به موقع در کالس حضور داشته و در بحث گروهی قبل  و حین و پس از تدریس مشارکت فعال از خود نشان دهند :وظایف و تکالیف دانشجو

  اعمال خواهد شد پزشکی آموزشی دانشکده قویممطابق ت: تاریخ امتحان میان ترم* 

   اعمال خواهد شد پزشکی آموزشی دانشکده مطابق تقویم  : تاریخ امتحان پایان ترم

 . حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است: سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان* 
ن خود را موظف به شرکت در امتحان پایان ترم رائه شده تمایل و عالقمندی نشان داده و حتی االمکان در پاسخ به سئواالت مطرح شده سعی و تالش کافی داشته باشند و در نهایت دانشجویابه مباحث ا از دانشجویان انتظار می رود

 .بدانند
 .در طی دوره حائز اهمیت است( از نظر رفتاری و گفتاری)رعایت شئونات اخالقی 

 (آخرین چاپ)بیوشیمی هارپر فارسی و انگلیسی -2تنظیم شده توسط مدرس مربوطه  (آخرین چاپ)بیوشیمی هارپر فارسی -1یلمنابع اص
 همه مطالب ارائه شده در کالس توسط مدرس درس -4

 منابع برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید

 قابل دسترس در اینترنت سایت های معتبر علمی
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                                       ..4931...... مهر / اول نیمسال       .و بیوشیمی عمومی کارشناسی ارشد 1 بیوشیمی نظری یول زمان بندی برنامه درسجد

  

آمادگی الزم دانشجویان / مالحظات  مدرس عنوان ساعت روز

 قبل از شروع کالس

 . آنزيم ها را تعريف و  طبقه بندی کند آشنایی با علم بیوشیمی  و .1 15-12 سه شنبه

مفاهيمی مانند سوبسترا آپوآنزيم ، هولوآنزيم، کوآنزيم ، گروههای پروستتيک ، فعال کننده و  .2

 . ايزوآنزيم ها را تعريف کند

 . اهميت بالينی آنزيمها را بيان کند .3

 

انتظارات و چگونگی  ٬معارفه و اهميت بيوشيمی دکتر مبرا

دانشجوو شروع قسمتی از  تدريس و ارزشيابی

 مباحث درس

غلظت آنزيم و سوبسترا  ، pHسينتيک آنزيمها و اثر عوامل مختلف شامل زمان، درجه حرارت، .1 15-12 چهار شنبه

 . را برروی سرعت واکنشهای آنزيمی توضيح دهد

را لينويوربرک  رابطه سرعت واکنش با غلظت سوبسترا با استفاده از معادالت ميكائيليس منتن و .2

 . را محاسبه کند و نمودارهای مربوطه را رسم کند Vmaxو Kmتوضيح داده  و بتواند 

 . را تعريف کرده و محاسبه کند   Turnover  numberواحد فعاليت آنزيم، فعاليت ويژه و  .3

 

مطالعه مطالب جلسه قبل و شرکت در پرسش و  دکتر مبرا

 پاسخ و بحث کالسی

 . خواص آنها و انواع آنها را بيان کند مهار کننده ها، .4 15-12 سه شنبه

اثر مهار کننده ها را با استفاده از نمودارهای معكوس ارزيابی کند و اثر آنها را بر سرعت  .5

 . بيان کند Kmواکنش و 

 

مطالعه مطالب جلسه قبل و شرکت در پرسش و  دکتر مبرا

 پاسخ و بحث کالسی

 .ف کند  و اهميت آنها را در سيستم فيزيولوژيكی بيان کندآنزيم های آلواستريک را تعري .6 15-12 چهار شنبه

 کبد و پانكراس را بشناسد, آنزيم شناسی بالينی را تعريف و آنزيم مارکرهای عضله .7

 

مطالعه مطالب جلسه قبل و شرکت در پرسش و  دکتر مبرا

 پاسخ و بحث کالسی

 

 

 
 



 4 

 

                                                                               بسمه تعالی                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     دانشکده پزشکی                                                                                                                                                                                                دانشگاه علوم پزشکی گلستان             

 (EDO)دفترتوسعه آموزش                                          (Lesson plan)فرم طرح درس روزانه                                  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 و کارشناسی ارشد( دکتری حرفه ای)پزشکی  :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران       می عمومیو بیوشی 1بیوشیمی نظری  :نام درس   

 آبان/ مهر  :تاریخ برگزاری  اول :شماره جلسه 

 مجتمع فلسفی :محل برگزاری  آنزیم ها :موضوع جلسه 

 دکتر مبرا :مدرس   01 – 121 ( :دقیقه)مدت جلسه 

 :هدف کلی درس   
 حیطه (اختصاصی)رفتاری  اهداف رئوس مطالب

 (شناختی، نگرشی و مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آشنایی با علم  .1

 آنزیم 
 کاتالیزورها را توضیح دهد.  1-1

 آنزیمها چه هستند و کارآیی آنها را تووضیح دهد. 2-1

 آنزیمها را بشناسد و وظایف عملکردی خواص. 3-1

سخنرانی و پرسش  (دانش)شناخت 

و پاسخ و بحث 

 گروهی

 تخته وایت برد  -1

 پاورپوینت   -2

فیلم آموزشی  -3

 انیمیشن

امتحان کتبی بصورت 

سئواالت تستی در 

 میان ترم و پایان ترم

 شیمیایی خواص. 2

 آنزیمها
1-2 .G را بشناسد 

2-2 .( Keq)  تعادل توضیح دهد ثابت ضریب 

 یح دهدآنزیمها را توض فعالیت گیری اندازه 3-2

 (دانش)شناخت 

 ، آپوآنزیم. 3

 ، کوآنزیم هولوآنزیم،

  پروستتیک گروههای

 را توضیح دهد آپوآنزیم 1-3

 هولوآنزیم را توضیح دهد.2-3 

   کوآنزیم را توضیح دهد3-3

 پروستتیک را توضیح دهد گروههای 4-3

 (دانش)شناخت 

 و کننده فعال ،. 4

 تعریف را ها ایزوآنزیم

 .کند

 کند تعریف را ها ایزوآنزیم 1-4

 ایزو آنزیمها را شناخته و بتواند آنها را از یکدیگر تفریق دهند  2-4

 (دانش)شناخت 
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                                                                               تعالی بسمه                                                                                                                                            

                                                                                                                                                     دانشکده پزشکی                                                                                                                                                                                                دانشگاه علوم پزشکی گلستان             

 (EDO)دفترتوسعه آموزش                                          (Lesson plan)فرم طرح درس روزانه                                  کیمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزش
 و کارشناسی ارشد( دکتری حرفه ای)پزشکی  :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران       و بیوشیمی عمومی 1بیوشیمی نظری  :نام درس   

 آبان/ مهر  :تاریخ برگزاری  دوم :ه شماره جلس

 مجتمع فلسفی :محل برگزاری  آنزیم ها :موضوع جلسه 

 دکتر مبرا :مدرس   01 – 121 ( :دقیقه)مدت جلسه 

 :هدف کلی درس   
 حیطه (اختصاصی)اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 (شناختی، نگرشی و مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 یابیشیوه ارزش

 سینتیک آنزیمها .2

رابطه سرعت  .3

واکنش با غلظت 

سوبسترا با استفاده 

ازمعادالت میکائیلیس 

 لینویوربرک  منتن و

 سنتیک آنزیمها را با استفاده از معاذالت مربوطه توضیح دهد.  1-1

دما و غلظت سوبسترا و آنزیم بر , اثرات عواملی همچون حرارت. 2-1

 .دهد سرعت واکنشهای آنزیمی را توضیح

 آنزیمها را بشناسد و وظایف عملکردی خواص. 3-1

 .منتون رسم و توضیح دهد –معادله و نمودار میکائیلیس . 4-1

سخنرانی و پرسش  (درک)شناخت 

و پاسخ و بحث 

 گروهی

 تخته وایت برد  -4

 پاورپوینت   -5

 فیلم آموزشی انیمیشن

امتحان کتبی بصورت 

سئواالت تستی در 

 میان ترم و پایان ترم

عوامل مختلف . 2 .4

 بر سرعت واکنش 
 .اثر عوامل مختلف  مانند زمان را توضیح دهد.  1-2

 را توضیح دهد pHو  درجه حرارت . 2-2

 (درک)شناخت 

5. 3.Km وVmax  1-3 Km  را محاسبه کند 

 2-3 .Vmax را محاسبه کند 

 نمودارهای مربوطه را رسم کند. 3-3

 (درک)شناخت 

واحد فعالیت . 4 .6

 ، فعالیت ویژه آنزیم
 واحد فعالیت آنزیم 1-4

    Turnover  numberفعالیت ویژه و  

 را تعریف کرده و محاسبه کند

 (درک)شناخت 
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                                                                               بسمه تعالی                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     دانشکده پزشکی                                                                                                                                                                                                دانشگاه علوم پزشکی گلستان             

 (EDO)دفترتوسعه آموزش                                          (Lesson plan)فرم طرح درس روزانه                                  لوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش ع
 و کارشناسی ارشد( دکتری حرفه ای)پزشکی  :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران       و بیوشیمی عمومی 1بیوشیمی نظری  :نام درس   

 آبان/ مهر  :تاریخ برگزاری  ومس :اره جلسه شم

 مجتمع فلسفی :محل برگزاری  آنزیم ها :موضوع جلسه 

 دکتر مبرا :مدرس   01 – 121 ( :دقیقه)مدت جلسه 

 :هدف کلی درس   
 حیطه (اختصاصی)اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 (شناختی، نگرشی و مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 وه ارزشیابیشی

مهار کننده ها،  .7

خواص آنها و انواع 

 آنها 

 مهار کننده ها چیست؟.  1-1

 خواص و نحوه عملکرد مهار کننده ها را توضیح دهد. 2-1

 انواع مهار مننده ها را توضیح دهد. 3-1

سخنرانی و پرسش  (دانش)شناخت 

و پاسخ و بحث 

 گروهی

 تخته وایت برد  -6

 پاورپوینت   -7

 میشنفیلم آموزشی انی

امتحان کتبی بصورت 

سئواالت تستی در 

 میان ترم و پایان ترم

اثر مهار کننده .2 .8

ا با استفاده از ها ر

 نمودارهای معکوسی

 انواع مهار کننده ها توضیح دهد. 1-2

 اثرات مهار کننده ها بر آنزیمها را توضیح دهد.  2-2

 یر نمایدنمودارهای دو معکوسی را برای مهار کننده ها بتواند تفس 3-2

 (دانش)شناخت 

اثر مهار کننده . 3 .0

ها  را بر سرعت 

  Kmواکنش و 

 اثر مهار کننده ها بر را  بر سرعت واکنشها توضیح دهد 1-3

 تفسیر نماید Vmaxاثرات مهار کننده هار را بر .2-3 

 تفسیر نماید kmاثرات مهار کننده هار را بر . 3-3

 (درک)شناخت 

 و کننده فعال ،. 4 .11

  ها ایزوآنزیم
 کند تعریف را ها ایزوآنزیم 1-4

 ایزو آنزیمها را شناخته و بتواند آنها را از یکدیگر تفریق دهند  2-4

 .فعال کننده ها و عوامل موثر بر آنها را شناخته و توضیح دهد. 3-4

 (دانش)شناخت 
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                                                                               بسمه تعالی                                                                                                                                             

                                                                                                                                                     دانشکده پزشکی                                                                                                                                                                                                دانشگاه علوم پزشکی گلستان             

 (EDO)دفترتوسعه آموزش                                          (Lesson plan)فرم طرح درس روزانه                                  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 و کارشناسی ارشد( دکتری حرفه ای)پزشکی  :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران       و بیوشیمی عمومی 1بیوشیمی نظری  :نام درس   

 آبان/ مهر  :تاریخ برگزاری  چهارم :شماره جلسه 

 مجتمع فلسفی :محل برگزاری  آنزیم ها :موضوع جلسه 

 دکتر مبرا :مدرس   01 – 121 ( :دقیقه)مدت جلسه 

 :هدف کلی درس   
 حیطه (اختصاصی)اهداف رفتاری  رئوس مطالب

 (شناختی، نگرشی و مهارتی)

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آنزیم های  .11

 آلواستریک 
 آنزیمهای آلوستریک را تعریف نماید.  1-1

 آنزیمهای آلوستریک چگونه رفتار می نمایند. 2-1

سخنرانی و پرسش  (دانش)شناخت 

و پاسخ و بحث 

 گروهی

 تخته وایت برد  -8

 پاورپوینت   -9

 فیلم آموزشی انیمیشن

امتحان کتبی بصورت 

سئواالت تستی در 

 میان ترم و پایان ترم

 اهمیت آنزیمهای  .12

آلوستریک در 

 سیستم  فیزولوژیکی 

 .و نحوه عملکرد آنزیمهای آلوستریک چگونه است خواص. 1-2

 خواص فیزیولوژیک آنزیمهای آلوستریک را شرح دهد. 2-2

 (دانش)شناخت 

آنزیم شناسی . 3 .13

 بالینی
حیطه های آنزیم شناسی بالینی  را تعریف کرده و اهمیت بالینی آنها  1-3

 .را شرح دهد

 (دانش)شناخت 

آنزیم .  4 .14

کبد , مارکرهای عضله

 و پانکراس 

 کبد و پانکراس را نام برده, آنزیم مارکرهای عضله 1-4

 ایزوآنزیمهای هرکدام را نام ببرید  2-4

 ارزیابی و مقادیر آنها را توضیح دهدنحوه . 3-4

 (دانش)شناخت 

 

 


