
 

 

 
 
 

 

 فرم طرح درس ويژه دروس نظری
 

 
 

روشهای آزمايشگاهی : كامل طور به واحد درسی عنوان

 شناخت و کار با دستگاهها
 دانشکده: پزشکینام  11

 -خسروبیگی علی دکتر : مدرس خانوادگی نام و نام 6

فراهانی حیدر دکتر  –مشايخی فريده جاللی دکتر 

 سالمیزهرا دکتر  – هاديپور انصاریهادی دکتر  –

1 

 2 آخرین مدرک تحصیلی: دكترا  7 رشته تحصیلی فراگیران: بیوشیمی بالینی 12 واحد  2تعداد واحد: 

 3 رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی  8 مقطع: كارشناسی ارشد 13 جلسه  17تعداد جلسه: 

 4 دانشیار -مرتبه علمی: استاد 9  1400اول نیمسال تحصیلی:  14 بیوشیمی عمومی  عنوان درس پیش نیاز:

 5 ژنتیک  –گروه آموزشی: بیوشیمی  10 نفر  6 فراگیران: تعدادحداكثر  15 1400 مهرتاریخ ارائه: 

 
 

  

شتي و ردماني اراك  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 معاونت آموزش و تحقیقات

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي
 

 بخش الف



 

 

 

هدف كلی  جلسه 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاري)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

فعالیت هاي  وسایل آموزشی رفتار ورودي  تدریسروش هاي 

 یادگیري

 شیوه ارزشیابی
منابع 

 تدریس
 درصد متد ارزشیابی

1  

محلول 

 سازي 
 انتظار میرود در پایان كالس دانشجو:

گرم واحدهاي غلظت شامل -1

نرمالیته تعریف  –موالریته   -درصد

 كند .

مسائل مربوط به تعیین موالریته  -2

 و نرمالیته را حل كند 

 
 سخنرانی در كالس 

 پرسش و پاسخ 

ساخت محلول در 

 آزمایشگاه 

 ویدئوپروژكتور حل مسئله 

 ماژیک و وایت برد 

مواد و وسایل شیشه اي 

 در آزمایشگاه 

 -: فعالیت

كالسی و 

 آزمایش انجام

تحقیق   

 ازمون كتبی 

 40                            % 

 

 

 

 60        % 

كتاب 

مقدمات 

آزمایشگاه  

دكتر 

مهدي 

 صائب

 

كلی هدف  جلسه 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاري)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

فعالیت هاي  وسایل آموزشی رفتار ورودي تدریسروش هاي 

 یادگیري

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

2 

انواع نمونه 

هاي 

 بیولوژیک

 دانشجو :انتظار میرود در پایان كالس 

انواع نمونه هاي مورد آزمایش در 1

 ازمایشگاه بیو شیمی را نام ببرد

روش نمونه گیري خون وریدي را -2

 شرح دهد

 بیان كند CSFروش نمونه گیري -3

روش نمونه گیري دیگر مایعات  -:4

 بدن را شرح دهد

 سخنرانی در كالس  1

 پرسش و پاسخ2 

در  انجام تست 3 

 آزمایشگاه 

مونه روش تهیه ن

 سرم و پالسما 

 ویدئوپروژكتور

 ماژیک و وایت برد

 نمونه خون  -سانتریفیوژ

 سرنگ 

 -: فعالیت

كالسی و 

 آزمایش  انجام

تحقیق ازمون 

 كتبی 

 40                            % 

 

 60        % 

كتاب 

مقدمات 

آزمایشگاه  

دكتر 

مهدي 

 صائب

  

ببخش   



هدف كلی  جلسه 

 جلسه

رفتاري)بر اساس سه اهداف ویژه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

فعالیت هاي  وسایل آموزشی رفتار ورودي  تدریسروش هاي 

 یادگیري

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

3  

آشنایی و 

كار با 

 اسپکتروفتو

 متر

 انتظار میرود در پایان كالس دانشجو 

 قوانین جذب  نور توسط-1

 مواد را شرح دهد

اجزا اصلی دستگاه اسپکتروفتومتر -2

 و  نقش هریک را مشخص كند 

مزایا و معایب این روش را تشریح -3

 كند 

دستگاه اسپکتروفتومتر،  یمعرف -4

 میو دبل ب نگلیانواع س

اجزاء دستگاه و عملکرد هر كدام  آن،

 از آنها، نحوه انجام

كنترل كیفی اسپکتروفتومتر را -5

 بیان كند

 سخنرانی در كالس  1

 پرسش و پاسخ2 

در  انجام تست 3 

 آزمایشگاه

 
 

 ارزشیابی

كار با 

را  اسپکتروفتومتر

 انجام دهد

 

 ویدئوپروژكتور

 ماژیک و وایت برد 

 اسپکترو فتومتر 

ازمایشگاه مواد و محلول 

 هاي الزم 

 

انجام -1

 تکلیف 

كار عملی 2

 در آزمایشگاه

. امتحان 2

 پایان ترم

 

40                            % 

 

 60       %  

   

روشهاي 

دستگاهی  

و تجزیه 

شیمیایی 

نوشته 

كالن دبلیو 

 یویئنگ

 

هدف كلی  جلسه 

 جلسه

رفتاري)بر اساس سه اهداف ویژه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

فعالیت هاي  وسایل آموزشی رفتار ورودي  تدریسروش هاي 

 یادگیري

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

4 

آشنایی و 

كار 

 بانفلومتر

انتظار میرود در پایان كالس دانشجو 

: 

اصول حاكم بر پخش نور در -1

 نفلومتري را تبیین نماید 

ا دستگاه نفلومتر و نقش اجز-2

  هریک را نام ببرد

مزایا و معایب این روش را نسبت به -3

 سایر روش هاي نوري تشریح نماید

غلظت نمونه پروتئین مورد نظر را -4 

در ازمایشگاه به كمک نفلومتر تعیین 

 نماید

 سخنرانی در كالس  1

 پرسش و پاسخ2 

در  انجام تست 3 

 آزمایشگاه

 

اساس روش تعیین 

غلظت بر اساس 

 جذب را شرح دهد 

 ویدئوپروژكتور

 ماژیک و وایت برد 

 نفلومتر 

ازمایشگاه مواد و محلول 

 هاي الزم 

 

انجام -1

 تکلیف 

كار عملی 2

 در آزمایشگاه

. امتحان 2

 پایان ترم

 

 

40                            % 

 

 60        %   

روشهاي 

دستگاهی  

و تجزیه 

شیمیایی 

نوشته 

كالن دبلیو 

 یویئنگ

  



 

هدف كلی  جلسه

 جلسه

اهداف ویژه رفتاري)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

فعالیت هاي  وسایل آموزشی رفتار ورودي تدریسروش هاي 

 یادگیري

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

5  

آشنایی و 

كار 

 توربیدومتري

انتظار میرود در پایان كالس دانشجو 

: 

اصول حاكم بر توربیدومتري را -1

 توضیح دهد 

مزایا ومعایب این روش را نسبت -2

 به فتومتري و نفلومتري تشریح نماید 

با استفاده از این تکنیک و با كمک -3

اسپکتروفتومتر غلظت نمونه مورد نظر 

 راتعیین نماید

 سخنرانی در كالس  1

 پرسش و پاسخ2 

در  انجام تست 3 

 آزمایشگاه

 

اساس روش تعیین 

غلظت بر اساس جذب را 

 شرح دهد 

 ویدئوپروژكتور

ماژیک و وایت 

 برد 

ازمایشگاه مواد و 

 محلول هاي الزم 

 

انجام -1

 تکلیف 

كار عملی 2

 در آزمایشگاه

. امتحان 2

 پایان ترم

 

 

40                            % 

 

 60        % 

روشهاي 

دستگاهی  

و تجزیه 

شیمیایی 

نوشته 

كالن دبلیو 

 یویئنگ

 

هدف كلی  جلسه 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاري)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

فعالیت هاي  وسایل آموزشی رفتار ورودي روش هاي یاددهی 

 یادگیري

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

6 

آشنایی با 

 سانتریفیوژ

 انتظار میرود در پایان كالس دانشجو :

را توضیح  سانتریفیوژاصول كار -1

 دهد

 را معرفی نماید سانتریفیوژانواع   -2

تشریح  سانتریفیوژمزایا ومعایب -3

 نماید 

دور باال نحو  سانتریفیوژبا استفاده از -4

 ه كار انرا شرح دهد 

را   rpmبه  gنحو ه ي تبدیل -5

 بنویسد

را بیان  سانتریفیوژكنترل كیفی  -5

 كند

 سخنرانی در كالس  1

 پرسش و پاسخ2 

در  انجام تست 3 

 آزمایشگاه

 

روش را بر اساس 

ضریب رسوب شرح 

 دهد 

 ویدئوپروژكتور

 ماژیک و وایت برد 

ازمایشگاه مواد و 

 محلول هاي الزم 

 سانتریفیوژ

 

انجام -1

 تکلیف 

كار عملی 2

 آزمایشگاهدر 

. امتحان 2

 پایان ترم

 

 

40                            % 

 

 60        % 

روشهاي 

دستگاهی  

و تجزیه 

شیمیایی 

نوشته 

كالن دبلیو 

 یویئنگ

  



هدف كلی  جلسه 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاري)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

فعالیت هاي  وسایل آموزشی رفتار ورودي روش هاي یاددهی 

 یادگیري

 منابع تدریس شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی

7  

آشنایی با 

 فلوریمتر 
انتظار میرود در پایان 

 كالس دانشجو :

را  فلوریمتراصول كار -1

 توضیح دهد

مزایا ومعایب فلوریمتر  -2

 تشریح نماید 

تركیبات داراي -4

 فلورسانس را نام ببرد

 فلوریمتركنترل كیفی  --5

 را بیان كند

 سخنرانی در كالس  1

 پرسش و پاسخ2 

 در آزمایشگاه انجام تست 3 

 

اساس روش 

تعیین غلظت 

  فلوریمتربکمک 

 ویدئوپروژكتور

 ماژیک و وایت برد 

ازمایشگاه مواد و محلول 

 هاي الزم 

 دستگاه فلوریمتر

 

انجام -1

 تکلیف 

كار عملی 2

 در آزمایشگاه

. امتحان 2

 پایان ترم

 

 

40                            % 

 

 60        % 

روشهاي 

دستگاهی  و 

تجزیه 

شیمیایی 

نوشته كالن 

 دبلیو یویئنگ

 

هدف كلی  جلسه 

 جلسه

رفتاري)بر اهداف ویژه 

اساس سه حیطه اهداف 

آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

فعالیت هاي  وسایل آموزشی رفتار ورودي روش هاي یاددهی 

 یادگیري

 منابع تدریس شیوه ارزشیابی

در متد ارزشیابی

 صد

8 

آشنایی با 

فلیم 

 فتومتر

انتظار میرود در پایان 

كالس  و آزمایشگاه 

 دانشجو :

كاربرد و اساس فلیم -1

 فتومتر را توضیح دهد 

خطاهاي ان را شرح  -2

 دهد

را  فلیم فتومتر اساس -3

 بیان كند

 سخنرانی در كالس  1

 پرسش و پاسخ2 

 در آزمایشگاه انجام تست 3 

 كار با دستگاه   -4

اساس روش 

سنجش مواد در 

 ازمایشگاه 

 ویدئوپروژكتور

 ماژیک و وایت برد 
 دستگاه فلیم فتومتر

 -: فعالیت

كالسی و 

 آزمایش  انجام

تحقیق ازمون 

 كتبی 

 40                            % 

 

 60        % 

كتاب مقدمات 

آزمایشگاه  

دكتر مهدي 

 -صائب

روشهاي 

دستگاهی  و 

تجزیه 

شیمیایی 

نوشته كالن 

 دبلیو یویئنگ

  



 

هدف كلی  جلسه 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاري)بر 

اساس سه حیطه 

اهداف آموزشی: 

شناختی، عاطفی، روان 

 حركتی(

فعالیت هاي  وسایل آموزشی رفتار ورودي روش هاي یاددهی 

 یادگیري

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

9 

اسپکتروفتومت

 ري جذب اتمی
انتظار میرود در پایان 

 كالس دانشجو :

كاربرد دستگاه  -1

اسپکتروفتومتري جذب 

 اتمی در تحقیقات 

 توضیح دهد .

نمونه هاي مختلف  -2

جهت تعیین غلظت 

 نام ببرد  عناصر را

اساس دستگاه  -3

اسپکتروفتومتري جذب 

و حذف انواع  اتمی 

 خطا را شرح دهد 

روش كار با دستگاه -4

اسپکتروفتومتري جذب 

 اتمی 

 

 سخنرانی در كالس  1

 پرسش و پاسخ2 

 كار با دستگاه   -3

اساس دستگاه 

 فلیم فتومتر  

 ویدئوپروژكتور

 ماژیک و وایت برد 

اسپکتروفتومتري دستگاه 

 جذب اتمی
 

 -: فعالیت

كالسی و 

 آزمایش  انجام

تحقیق ازمون 

 كتبی 

 40                            % 

 

 60        % 

كتاب 

مقدمات 

آزمایشگاه  

دكتر 

مهدي 

 -صائب

روشهاي 

دستگاهی  

و تجزیه 

شیمیایی 

نوشته كالن 

دبلیو 

 یویئنگ

 

 

  



هدف كلی  جلسه 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاري)بر اساس سه حیطه اهداف 

 آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حركتی(

روش هاي 

 یاددهی 

فعالیت هاي  وسایل آموزشی رفتار ورودي

 یادگیري

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

10 

آشنایی با 

تکنیک 

 االیزا

 انتظار میرود در پایان كالس دانشجو :

 اساس روش االیزا و انواع آن را توضیح دهد.-1

توضیح را   و كاربرد آن االیزادستگاه اساس -2

  دهد .

 را شرح دهد     االیزاتکنیک انواع خطا  -3

سنجش یک هورمون را با روش االیزا انجام -4 

 دهد 

سخنرانی  1

 در كالس 

پرسش و 2 

 پاسخ

كار با   -3

 دستگاه

كاربرد روش 

   االیزا  

 ویدئوپروژكتور

 ماژیک و وایت برد 

 كیت االیزا 

 دستگاه االیزا ریدر 

 

 -: فعالیت

كالسی و 

 آزمایش  انجام

تحقیق ازمون 

 كتبی 

 40                            % 

 

 60        % 

كتاب 
PAS  

 دكتر مهبد 

قسمت 

 االیزا  

 

 

هدف كلی  جلسه 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاري)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

فعالیت هاي  وسایل آموزشی رفتار ورودي روش هاي یاددهی 

 یادگیري

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

11 

آشنایی با 

 تکنیک

كروماتوگرا

 فی

 

انتظار میرود در پایان 

 كالس دانشجو

اساس كار  -1

را  كروماتوگرافی

 بیان كند

 

 انواع روش هاي -3

 و كاربرد كروماتوگرافی

 .بیان كندرا 

 

 سخنرانی در كالس  1

 پرسش و پاسخ2 

انجام یک كروماتوگرافی )   -3

  كاغذي (

جداسازي اساس 

مواد با در نظر 

 گرفتن خواص آنها 

 ویدئوپروژكتور

 ماژیک و وایت برد 

 كاغذ واتمن 

اسید امینه هاي  

 مختلف 

 حالل اتانول و ..

 

 -: فعالیت

كالسی و 

 آزمایش  انجام

تحقیق ازمون 

 كتبی 

 40                            % 

 

 60        % 

كتاب 

مقدمات 

آزمایشگاه  

دكتر 

مهدي 

 -صائب

روشهاي 

دستگاهی  

و تجزیه 

شیمیایی 

نوشته 

كالن دبلیو 

 یویئنگ

 

  



 

هدف  جلسه 

كلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاري)بر اساس سه حیطه اهداف 

 آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حركتی(

روش هاي 

 یاددهی 

وسایل  رفتار ورودي

 آموزشی

فعالیت هاي 

 یادگیري

 منابع تدریس شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی

12 

GC 

آشنایی 

با روش 

كرومات

وگرافی 

 گازي 

 انتظار میرود در پایان كالس دانشجو 
 را بیان کند GC تکنیک اساس-1

 را بداند. GCکار با -2

 را بیان کند   GCکاربرد های -3
 

1 

سخنرانی 

 در كالس 

پرسش 2 

 و پاسخ

كار با   -3

 دستگاه 

ویدئوپروژک جداسازس اساس 

 تور

ماژیک و 

 وایت برد 

 GCدستگاه 

 

 -: فعالیت

كالسی و 

 انجام

 آزمایش 

تحقیق 

 ازمون كتبی 

 40                            % 

 

 60        % 

كتاب مقدمات آزمایشگاه  

روشهاي  -دكتر مهدي صائب

دستگاهی  و تجزیه شیمیایی 

 نوشته كالن دبلیو یویئنگ

 

هدف  جلسه 

كلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاري)بر اساس سه حیطه اهداف 

 آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حركتی(

روش هاي 

 یاددهی 

وسایل  رفتار ورودي

 آموزشی

فعالیت هاي 

 یادگیري

 منابع تدریس شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی

13  

HPLC  انتظار میرود در پایان كالس دانشجو 

تعریفففف كرومفففاتوگرافی ، ففففاز زابفففت ، ففففاز  1

 متحرک و قدرت تفکیک را بداند. 

اصفففول كرومفففاتوگرافی مفففایع بفففا كفففارایی   -2

بففففاال ومففففوارد اسففففتفاده آن در آزمایشففففگاه  

 بالینی را توضیح دهد.

اجفففزا تشفففکیل دهنفففده دسفففتگاه را نفففام   -3 

 ببرد. و وظیفه هر جز را بداند.

را  Resolutionقففففدرت تفکیففففک یففففا   .-4 

توضفففیح دهفففد و عفففواملی كفففه بفففر آن تفففازیر 

 می گذارد .

1 

سخنرانی 

 در كالس 

پرسش 2 

 و پاسخ

كار با   -3

 دستگاه 

دانشجو کلیات 

مربوط به اصول 

تئوری و عملی 

HPLC  را فرا

 گیرد

ویدئوپروژک

 تور

ماژیک و 

 وایت برد 

دستگاه 
HPLC 

 

 -: فعالیت

كالسی و 

 انجام

 آزمایش 

تحقیق 

 ازمون كتبی 

 40                            % 

 

 60        % 

كتاب مقدمات آزمایشگاه  

روشهاي  -دكتر مهدي صائب

دستگاهی  و تجزیه شیمیایی 

 نوشته كالن دبلیو یویئنگ

 

  



 

هدف  جلسه 

كلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاري)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

آموزشی: شناختی، 

 حركتی(عاطفی، روان 

فعالیت هاي  وسایل آموزشی رفتار ورودي روش هاي یاددهی 

 یادگیري

منابع  شیوه ارزشیابی

 تدریس

  درصد متد ارزشیابی
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الکتروفور

ز 

 پروتئین 

انتظار میرود در پایان 

 كالس دانشجو 

نام انواع الکتروفورز را  -1

را در  کیو بتواند هر ببرد 

 .انجام دهد شگاهیآزما

مراحل انجام الکتروفورز  -2

و مواد آن و كاربرد آن را 

  شرح دهد .

 سخنرانی در كالس  1

 پرسش و پاسخ2 

  انجام الکتروفورز   -3

روش اساس 

 الکتروفورز

 ویدئوپروژكتور

 ماژیک و وایت برد 

وسایل الکتروفورز 

 عمودي 

 

 

 -: فعالیت

كالسی و 

 آزمایش  انجام

تحقیق ازمون 

 كتبی 

 40                            % 

 

 60        % 

پروتکل در 

  –اینترنت 

كتاب 

اساس 

روش 

 الکتروفورز 

 

هدف  جلسه 

كلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاري)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

فعالیت  وسایل آموزشی رفتار ورودي روش هاي یاددهی 

هاي 

یادگیر

 ي

  شیوه ارزشیابی

 منابع  درصد متد ارزشیابی
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وسترن 

 بالت

انتظار میرود در پایان 

 كالس دانشجو 

كاربرد تکنیک  -1

Western blot   را

و بتواند آن را در  توضیح و 

 .انجام دهد شگاهیآزما

 

 سخنرانی در كالس  1

 پرسش و پاسخ2 

  انجام تست   -3

 ویدئوپروژكتور اساس دستگاه 

 ماژیک و وایت برد 

 آموزش با فیلم 

 سیستم ترانسفر 

 :

فعالیت

- 

كالسی 

 و انجام

 آزمایش 

تحقیق 

ازمون 

 كتبی 

 40                            % 

 

 60        % 

پروتکل در 

 اینترنت

  



هدف  جلسه 

كلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاري)بر اساس سه 

آموزشی: شناختی، حیطه اهداف 

 عاطفی، روان حركتی(

فعالیت هاي  وسایل آموزشی رفتار ورودي روش هاي یاددهی 

 یادگیري

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس
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آشنایی 

كلی با 

تکنیک 

PCR 

انتظار میرود در پایان كالس  و 

 آزمایشگاه دانشجو :

رادر تحقیقات  PCRاهمیت تکنیک -1

 شرح دهد و تشخیص بیماري ها 

 نام ببرد  PCRمراحل تکنیک -2

مواد و تهیه غلظت هاي مناسب  -3

 بیان كند   PCRواكنش 

 سخنرانی در كالس  1

 پرسش و پاسخ2 

  PCRانجام تست  -3

یک روش ژنتیکی 

براي تشخیص نام 

ببرد . اساس 

همانند سازي را 

 توضیح دهد 

 ویدئوپروژكتور

 ماژیک و وایت برد 

   PCRمواد 

 دستگاه ترموسایکلر 

 

 -: فعالیت

كالسی و 

 آزمایش  انجام

 تحقیق 

 ازمون كتبی 

 40                            % 

 
 
 
 
 60        % 

 -اینترنت
    کتاب
PCR    

        

 

هدف  جلسه 

كلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاري)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

فعالیت هاي  وسایل آموزشی رفتار ورودي روش هاي یاددهی 

 یادگیري

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس
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 اساس

الکترو

  فورز

DNA , 

RNA   

 

 

انتظار میرود در پایان كالس  و 

 آزمایشگاه دانشجو :

را   DNAو  RNAاساس الکتروفورز -1

 توضیح دهد. 

 برای نیاز مواد و وسایل-2

  ببرد نام  الکترفورز

 تهیه آگارز ژل درآزمایشگاه -3

  دهد انجام الکتروفورز و کند

 سخنرانی در كالس  1

 پرسش و پاسخ2 

و انجام تهیه ژل  -3

و   DNAالکتروفورز 

   PCRیا محصوالت 

اساس الکتروفورز 

را به صورت كلی 

  بیان كند 

 ویدئوپروژكتور

 ماژیک و وایت برد 

،  TBEآگارز ، بافر 

 وسایل الکتروفورز افقی 

 

 -: فعالیت

كالسی و 

 آزمایش  انجام

 تحقیق 

 ازمون كتبی 

 40                            % 

 
 
 
 
 60        % 

 -اینترنت
    کتاب
PCR    

        

 


