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شتي و ردماني اراك دااگشنه علوم زپشكي و خدمات   بهدا

 معاونت آموزش و تحقیقات

  اراكمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 

 بخش الف



 

 

 شماره جلسه

هدف 

كلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

  روش های یاددهی 

 رفتار ورودی

 

 وسایل آموزشی

  

فعالیت های 

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 تدریس

  درصد متد محل تدریس

 ییآشنا   1

با  یكل

علم 

 یمیوشیب

، اصول 

 یمیوشیب

و هدف 

از 

 یریفراگ

 یمیوشیب

 

 

 

 

 

 

بعد از ارائه مطالب این 

جلسه و با مراجعه به 

منابع معرفی شده 

 دانشجو:انتظار می رود 

.بیوشیمی را  .1

 تعریف كند و 

عالقه مند باشد 

اهمیت آن را در 

علم پزشکی 

جست وجو عنوان 

 كند.

عناصر اصلی  .2

تشکیل دهنده 

بدن انسان را نام 

برده و نقش آنها 

 را توضیح دهند.

ارائه طرح درس به  .1

دانشجو ارائه طرح سوال 

جهت آگاهی از سطح 

 اطالعات دانشجو

ارائه طرح سوال مرتبط با بحث  

سخنرانی و پرسش و پاسخ -كالس 

پاسخ به سواالت به  – كالسدر 

صورتی گروهی با استفاده از 

 جستجو در اینترنت 

از دانشجو راجع  

سوال می شود 

كه بیوشیمی از 

چه صحبت می 

كند و چه 

 كاربردی داارد؟

 –وایت بورد 

  پروژكتور ویدئوا

انجام كوئیز  كالس .1

در جلسه 

ارائه  –بعد 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو به 

منابع 

معرفی شده 

جهت پیدا 

كردن پاسخ 

 به سوال 

 

 5شركت در بحث.1

 درصد

 5انجام تکالیف .2

 درصد

ارزیابی میان .3

 درصد40ترم

آزمون كتبی پایان .4

درصد 50ترم 

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

 

بیوشیمی 

 هارپر

كتاب  -

دكتر 

محمدی 

كتاب 

 اولجلد 

 

 بخش ب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلسله مراتب  .3

ساختمانی سلول 

 ها را بیان نمایند 

انواع ایزومری را  .4

 تعریف كنند.

اهمیت آب در .4

سیستم های بیولوژیک 

را تعریف كند،تامپونها 

و عوامل  را تعریف كند

موثر بر قدرت تامپونها 

 را شرح دهند

 



  -اسییییییید و بییاز  2

 اسیدوز و آلکالوز

بعد از ارائه مطالب این جلسه و 

با مراجعه به منابع معرفی شده 

  :انتظار می رود كه دانشجو 

 را بیان نمایند. PHمفهوم  .1

را توضیح  PHنحوه محاسبه  .2

 دهند.

هاسلباخ را -معادله هندرسن .3

 تجزیه و تحلیل كنند.

تعریف بافر، اجزا بافر ، نحوه  .4

عملکرد و منطقه بافری را ذكر 

 كنند.

مکانیسم تشکیل یون  .5

 هیدرونیوم را توضیح دهند.

ئه          .6 عه و ارِا طال به م ند  عالقه م

انواع اختالالت مطلب پیرامون  

 اسییید باز)اسیییدوز و آلکالوز(  

 نشان دهد.

 

 

 

سییخنرانی و پرسییش و 

  كالسپاسخ در 

سیده می     شجویان پر از دان

ست و       سید وباز چی شود ا

چرا باید تغییرات اسید وباز  

 در بدن محدود باشد؟

 –وایییت بییورد 

  پروژكتور ویدئو
انجام  .1 كالس

كوئیز 

در 

جلسه 

 –بعد 

ارائه 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو 

به 

منابع 

معرفی 

شده 

جهت 

پیدا 

كردن 

پاسخ 

به 

 سوال 

 

 درصد 5شركت در بحث.1

 درصد 5انجام تکالیف .2

ارزیابی میان .3

 درصد40ترم

آزمون كتبی 

پایان ترم 

درصد 50

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

بیوشیمی 

 هارپر

كیییتیییاب  

دكیییتیییر  

حمییدی     م

 كتاب جلد

 اول



شنایی با   3 ساختار  آ

نیییقیییش  ، و 

كربوهیییدراتهییای      

 در بیوشیمی مهم 

بعد از ارائه مطالب این جلسه و 

با مراجعه به منابع معرفی شده 

 :انتظار می رود كه دانشجو 

مهمترین منو ساكارید از نظر  .1

پزشکی)گلوكز( از نظر 

ساختمان و عملکرد آنها را 

 ذكر نمایند.

، D,Lایزومری های مختلف  .2

آلفاوبتا ، پیرانوز و فورانوز ، 

اپیمرها ، آلدوز و كتوز را بیان 

 نماید.

نحوه پیوند قندها و ایجاد  .3

 گلیکوزیدها را توضیح دهند.

ساختار و نقش عالقه مند باشد .4

جست و  قندهای داكسی و آمینه را

ذكر نمایند.  جو و  

 

 

 

سخنرانی و  .1

پرسش و پاسخ 

  كالسدر 

 

 

شجویان   شروع توجه دان  در 

سوال  شد   به این  جلب می 

 كربوهیدرات چیست ؟

 –وایییت بییورد 

  پروژكتور ویدئو
 كالس

 
انجام  .1

كوئیز 

در 

جلسه 

 –بعد 

ارائه 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو 

به 

منابع 

معرفی 

شده 

جهت 

پیدا 

كردن 

پاسخ 

به 

 سوال 

 

 درصد 5شركت در بحث.1

 درصد 5انجام تکالیف .2

ارزیابی میان .3

 درصد40ترم

پایان ترم آزمون كتبی 

درصد )تشریحی و 50

 چهارگزینه ای(

بیوشیمی 

 هارپر

كیییتیییاب  

ضا   دكتر ر

حمییدی     م

 جلد اول



 

آشیییینییایییی بییا    4

ساختمان قندهای  

مختلف و طبقییه        

 بندی و نقش آنها

بعد از ارائه مطالب این جلسه و با 

مراجعه به منابع معرفی شده انتظار 

 :می رود كه دانشجو 

كربوهیدرات را تعریف نموده و  .1

 اهمیت آنرا بیان كند.

منوساكارید های مهم را نام  .2

برده و انواع ایزومرهای ان را 

 شرح دهد.

عالقه مند به بررسی  و ارائه   .3

های  واكنشمطلب پیرامون 

مونوساكاریدها و تولید 

 باشد.مشتقات منوساكاریدی 

اولیگوساكاریدهای مهم را نام  .4

برده و ویژگی های مهم آن را 

 بیان كنند.

های مهم  و     پلی سییییا .5 ید كار

 .ویژگی های آن را شرح دهند

سخنرانی و 

پرسش و پاسخ 

  كالسدر 

سیده می     شجویان پر از دان

كربوهیدرات  كدام  شود كه

را می شناسند نقش انها در 

 بدن چیست؟

 –وایییت بییورد 

  پروژكتور ویدئو

انجام  .1 كالس

كوئیز 

در 

جلسه 

 –بعد 

ارائه 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو 

به 

منابع 

معرفی 

شده 

جهت 

پیدا 

كردن 

پاسخ 

به 

 سوال 

 

 درصد 5شركت در بحث.1

 درصد 5انجام تکالیف .2

ارزیابی میان .3

 درصد40ترم

ترم         كتبی پییایییان  آزمون 

درصیییید )تشیییریحی و 50

 چهارگزینه ای(

 

بیوشیمی 

 هارپر

كییتییاب  -

دكیییتیییر  

حمییدی     م

 كتاب جلد

 اول



شنایی با   5 ساختار  آ

 و خواص لیپیدها

بعد از ارائه مطالب این جلسه و با 

مراجعه به منابع معرفی شده انتظار 

 :می رود كه دانشجو 

طبقه بندی تركیبات لیپیدی  .1

از نظر ساختمانی را بیان 

 نمایند.

نقش عالقه مندی به بررسی   .2

لیپیدها را در فیزیولوژی بدن 

نشان دهد و قادر به توضیح 

 آن باشد.

اسیدهای چرب ،  ویژگی .3

خواص اسیدهای چرب و 

 صابونها را ذكر نمایند.

.انواع لیپیدهای غشیییایی شیییریح 4

 كنند

 

 

 

 

 

سییخنرانی و پرسییش و 

  كالسپاسخ در 

 

از دانشیییجویییان در مورد   

عت و در     ها در طبی چربی 

 بدن سوال می شود

 –وایییت بییورد 

  پروژكتور ویدئو
انجام  .1 كالس

كوئیز 

در 

جلسه 

 –بعد 

ارائه 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو 

به 

منابع 

معرفی 

شده 

جهت 

پیدا 

كردن 

پاسخ 

به 

 سوال 

 

 درصد 5شركت در بحث.1

 درصد 5انجام تکالیف .2

ارزیابی میان .3

 درصد40ترم

ترم         كتبی پییایییان  آزمون 

درصیییید )تشیییریحی و 50

 چهارگزینه ای(

بیوشیمی 

 هارپر

كییتییاب  -

دكیییتیییر  

حمییدی     م

 كتاب جلد

 اول



 

با     6 نایی  انواع آشییی

لیییییپیییییدهییا،       

یپوپروتئین هییا           ل

 لیپوزوم و میسل

بعد از ارائه مطالب این جلسه و با 

مراجعه به منابع معرفی شده انتظار 

 :می رود كه دانشجو 

چربیهای خنثی یا گلیسریدها  .1

 بیان نماید.

ویژگی ها ی فسفولیپیدها،  .2

گلیکولیپیدها و 

اسفنگولیپیدها را توضیح 

 دهند.

ساختمان عالقه به مطالعه ی  .3

و انواع لیپوپروتئین ها و نقش 

را و آن  بیوشیمیایی آنها 

 توضیح دهند.

سیییاختمان و نحوه تشیییکیل      .4

لیپوزوم و میسییل را توضیییح    

 دهند.

 

 

 

خنرانی و س .1

پرسش و پاسخ 

  كالسدر 

 

 

از دانشجویان در مورد انواع 

کی           م یی كییه  پیییدهییا ی ل

 شناسند سوال می شود

 –وایییت بییورد 

  پروژكتور ویدئو
انجام  .1 كالس

كوئیز 

در 

جلسه 

 –بعد 

ارائه 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو 

به 

منابع 

معرفی 

شده 

جهت 

پیدا 

كردن 

پاسخ 

به 

 سوال 

 

 درصد 5شركت در بحث.1

 درصد 5انجام تکالیف .2

ارزیابی میان .3

 درصد40ترم

ترم         كتبی پییایییان  آزمون 

درصیییید )تشیییریحی و 50

 چهارگزینه ای(

 بیوشیمی 

بیوشیمی 

 هارپر

كیییتیییاب  

دكیییتیییر  

حمییدی     م

 كتاب جلد

 اول 



 

مل     7 سیییاختار و ع

اسیییدهای آمینه و 

ین هییای         ئ ت پرو

بدن را   موجود در 

 بداند

بعد از ارائه مطالب این جلسه و با 

مراجعه به منابع معرفی شده انتظار 

 :می رود كه دانشجو 

بیست اسید آمینه شركت  .1

كننده در سنتز پروتئین ها را 

 ذكر نمایند.

 اسیدهای آمینه را بر اساس .2

زنجیره جانبی طبقه بندی 

 كنند.

پپتیدها، پلی پپتیدها و  .3

 پروتئین ها را توضیح دهند 

سطوح عالقه مند به شناخت  .4

نشان ساختمانی پروتئین ها 

و آنها را از نظر ساختمان  دهد

 و فعالیت تقسیم بندی كنند.

 

 

 

 

سییخنرانی و پرسییش و 

  كالسپاسخ در 

 

از دانشیییجویییان در مورد   

اهمیت ساختار اسد امینه و 

 ان در بدن سوال می شود

 –وایییت بییورد 

  پروژكتور ویدئو
انجام  .1 كالس

كوئیز 

در 

جلسه 

 –بعد 

ارائه 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو 

به 

منابع 

معرفی 

شده 

جهت 

پیدا 

كردن 

پاسخ 

به 

 سوال 

 

 درصد 5شركت در بحث.1

 درصد 5انجام تکالیف .2

ارزیابی میان .3

 درصد40ترم

ترم         كتبی پییایییان  آزمون 

)تشیییریحی و درصیییید 50

 چهارگزینه ای(

 بیوشیمی 

بیوشیمی 

 هارپر

کتتبتتا   

دکتتتبتتت   

محمدی  

کتتبتتا   

 اول جلد



آشنایی با  8

ساختمان پروتئین 

ها، خواص 

پروتئین ها و طبقه 

 بندی پروتئین ها

 

بعد از ارائه مطالب این جلسه و با 

مراجعه به منابع معرفی شده انتظار 

 :می رود كه دانشجو 

را گروه بندی پروتئین ها  .1

براساس شکل و حاللیت ذكر 

 نمایند.

انواع عالقه به شناخت  .2

نشان  ساختمانهای پروتئینی

 را فهرست نمایند.دهد و آن ها 

ویژگیهای ساختمانهای  .3

 پروتئینی را بیان نماید.

تشییابه و تفاوت سییاختمانهای  .4

 .پروتئینی  را بیان نماید

 

 

 

 

 

سییخنرانی و پرسییش و 

  كالسپاسخ در 

مورد  از دانشیییجویییان در  

ساختار پروتئین و انواع ان  

ها سیییوال می   و عملکرد ان

 شود

 –وایییت بییورد 

  پروژكتور ویدئو
انجام  .1 كالس

كوئیز 

در 

جلسه 

 –بعد 

ارائه 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو 

به 

منابع 

معرفی 

شده 

جهت 

پیدا 

كردن 

پاسخ 

به 

 سوال 

 

 درصد 5شركت در بحث.1

 درصد 5انجام تکالیف .2

ارزیابی میان .3

 درصد40ترم

ترم         كتبی پییایییان  آزمون 

درصیییید )تشیییریحی و 50

 چهارگزینه ای(

 

بیوشیمی 

 هارپر

كییتییاب 

دكییتییر  

محمدی 

كییتییاب 

 اول جلد



آشنایی با پروتئین   9

هییییییییییییییای 

كروی)میوگلوبین         

ین( و         و هموگلوب

كالژن ،       بری ) ی ف

 كراتین و االستین(

بعد از ارائه مطالب این جلسه و با 

مراجعه به منابع معرفی شده انتظار 

 :می رود كه دانشجو 

ساختار و عمل پروتیئن های  .1

فیبری كالژن ، كراتین و 

 االستین را توضیح دهد

ساختمان و فعالیت پروتیئن  .2

های كروی هموگلوبین و 

 میوگلوبین را بیان كند.

تشابهات و تفاوتهای  .3

هموگلوبین را میوگلوبین و 

 تجزیه و تحلیل نماید.

شناخت   .4 شکل  عالقه مندی به 

فعال و غیر فعال هموگلوبین و   

نشان  عوامل موثر بر ایجاد آنها 

 دهد.

 

 

 

سییخنرانی و پرسییش و 

  كالسپاسخ در 

تدا در مورد پروتئین   در اب

سوال   های فیبری و كروی 

 می شود

 –وایییت بییورد 

  پروژكتور ویدئو
انجام  .1   كالس

كوئیز 

در 

جلسه 

 –بعد 

ارائه 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو 

به 

منابع 

معرفی 

شده 

جهت 

پیدا 

كردن 

پاسخ 

به 

 سوال 

 

 درصد 5شركت در بحث.1

 درصد 5انجام تکالیف .2

ارزیابی میان .3

 درصد40ترم

ترم         كتبی پییایییان  آزمون 

درصیییید )تشیییریحی و 50

 چهارگزینه ای(

بیوشیمی 

 هارپر

كیییتیییاب  

دكیییتیییر  

حمییدی     م

 جلدكتاب 

 اول



آشنایی با ساختار،    10

مکانیسییم و طبقه  

 بندی آنزیم ها

بعد از ارائه مطالب این جلسه و با 

مراجعه به منابع معرفی شده انتظار 

 :می رود كه دانشجو 

 ساختار آنزیم ها بیان نمایند. .1

طبقه بندی آنزیم ها را توضیح  .2

 دهند.

انواع جایگاه موجود در ساختار  .3

 آنزیم را بیان نمایند. 

مکانیسم های عملکرد انواع  .4

 آنزیم ها را بیان نمایند.

ها  و       .5 ها، كو آنزیم  فاكتور كو

گروه هییای پروسیییتتیییک را      

 توضیح دهند.

 

 

 

 

 

 

سییخنرانی و پرسییش و 

  كالسپاسخ در 

آنزیم چیست و چه اهمیتی 

سوال قرار می   دارد ؟ مورد 

 گیرد

 –وایییت بییورد 

  پروژكتور ویدئو
 كالس  .1

 
انجام  .1

كوئیز 

در 

جلسه 

 –بعد 

ارائه 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو 

به 

منابع 

معرفی 

شده 

جهت 

پیدا 

كردن 

پاسخ 

به 

 سوال 

 

 درصد 5شركت در بحث.1

 درصد 5انجام تکالیف .2

ارزیابی میان .3

 درصد40ترم

ترم         كتبی پییایییان  آزمون 

درصیییید )تشیییریحی و 50

 چهارگزینه ای(

بیوشیمی 

 هارپر

كیییتیییاب  

دكیییتیییر  

حمییدی     م

 كتاب جلد

 اول



آشیییینییایییی بییا    11

كینیتیییک آنزیم          

 ها، ایزوآنزیم ها

بعد از ارائه مطالب این جلسه و با 

مراجعه به منابع معرفی شده انتظار 

 :می رود كه دانشجو

اهمیت عالقه به دانستن  .1

 آنزیم كینیتیک بیوشیمیایی

را بیان  نشان دهد و آن 

 نمایند.

موثر بر سرعت واكنش عوامل  .2

 آنزیمی را بیان نمایند.

درجه واكنش های  .3

 بیوشیمیایی  را توضیح دهند.

منتون را –معادله میکائلیس .4

 بیان نمایند.

5.  Km ،Vmax  ،Kcat  را

 توضیح دهند.

 عدد نوسازی را توضیح دهند. .6

انواع مهار كننده های آنزیمی     .7

با مکانیسم عمل آنها را توضیح  

 دهند.

 

خنرانی و پرسییش و سیی

  كالسپاسخ در 

سرعت متفاوت   ایا انزیم ها 

دارند و چگونه سییرعتشییان 

؟ مورد بررسیییی می شیییود

 سوال قرار می گیرد

 –وایییت بییورد 

  پروژكتور ویدئو
انجام  .1   كالس

كوئیز 

در 

جلسه 

 –بعد 

ارائه 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو 

به 

منابع 

معرفی 

شده 

جهت 

پیدا 

كردن 

پاسخ 

به 

 سوال 

 

 درصد 5در بحثشركت .1

 درصد 5انجام تکالیف .2

ارزیابی میان .3

 درصد40ترم

ترم         كتبی پییایییان  آزمون 

درصیییید )تشیییریحی و 50

 چهارگزینه ای(

بیوشیمی 

 هارپر

كیییتیییاب  

دكیییتیییر  

حمییدی     م

 كتاب جلد

 اول



تار و نقش    12 سیییاخ

ین هییای       م یتییا و

 محلول در آب

بعد از ارائه مطالب این جلسه و با 

مراجعه به منابع معرفی شده انتظار 

 :می رود كه دانشجو 

 Bانواع ویتامین های خانواده  .1

 را توضیح دهند.

منابع غذایی ویتامین های  .2

 محلول در آب را ذكر نمایند.

اشکال مختلف) شکل فعال(  .3

 آنها را را بیان نمایند.

نقش های كوآنزیم و  .4

 را تویح دهند.متابولیسمی 

عالقییه منییدی بییه آگییاهی از  .5

یاز  تامین و كوآنزیم   میزان ن وی

علل و عالئم  ها نشییان دهد و 

بالینی ناشی از كمبود آن ها را 

 .ذكر نمایند

 

 

 

سییخنرانی و پرسییش و 

  كالسپاسخ در 

از دانشجویان راجع به انواع  

ویتییامین هییای محلول در 

 اب سوال می شود

 –وایییت بییورد 

  پروژكتور ویدئو
انجام  .1 كالس 

كوئیز 

در 

جلسه 

 –بعد 

ارائه 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو 

به 

منابع 

معرفی 

شده 

جهت 

پیدا 

كردن 

پاسخ 

به 

 سوال 

 

 درصد 5شركت در بحث.1

 درصد 5انجام تکالیف .2

ارزیابی میان .3

 درصد40ترم

ترم         كتبی پییایییان  آزمون 

درصیییید )تشیییریحی و 50

 چهارگزینه ای(

بیوشیمی 

 هارپر

كیییتیییاب  

دكیییتیییر  

حمییدی     م

 كتاب جلد

 اول



تار و نقش    13 سیییاخ

ین هییای       م یتییا و

میییحیییلیییول در  

 A, D Kچربی)  

, E,   و

 آلفالیپوئیک اسید(

بعد از ارائه مطالب این جلسه و با 

مراجعه به منابع معرفی شده انتظار 

 :می رود كه دانشجو 

ویژگی عالقه مندی به شناخت  .1

،  A, Dهای ویتامین های

آلفالیپوئیک اسید، منابع 

غذایی، اشکال مختلف، نقش 

 آنها نشان دهد و ها، میزان نیاز

علل و عالئم بالینی ناشی از 

 كمبود آنها را ذكر نمایند.

های ،       .2 تامین  های وی ویژگی 

منابع غذایی، اشییکال مختلف، 

لل و       یاز، ع ها، میزان ن نقش 

عالئم بالینی ناشیییی از كمبود 

 دهندآن ها را توضیح 

 

 

 

 

سییخنرانی و پرسییش و 

  كالسپاسخ در 

 

از دانشیییجویییان در مورد   

ویتامیسن محلول در چربی 

 سوال می شود

 –وایییت بییورد 

  پروژكتور ویدئو
انجام  .1   كالس

كوئیز 

در 

جلسه 

 –بعد 

ارائه 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو 

به 

منابع 

معرفی 

شده 

جهت 

پیدا 

كردن 

پاسخ 

به 

 سوال 

 

 درصد 5شركت در بحث.1

 درصد 5تکالیف  انجام.2

ارزیابی میان .3

 درصد40ترم

ترم         كتبی پییایییان  آزمون 

درصیییید )تشیییریحی و 50

 چهارگزینه ای(

بیوشیمی 

 هارپر

كیییتیییاب  

دكیییتیییر  

حمییدی     م

 كتاب جلد

 اول



ساختار     14 شنایی با  آ

اسیییییییییدهیییای  

 نوكلئیک

بعد از ارائه مطالب این جلسه و با 

مراجعه به منابع معرفی شده انتظار 

می رود كه دانشجو مطالب زیر را 

 بتواند شرح دهد.در حد ارائه شده 

ساختار باز های پورین و  .1

پیریمیدین و اجزای اسید 

 نوكلئیک را توضیح دهند.

 DNAدناتوراسیون  .2

،ساختار  DNA،رناتوریسایون 

را بیان  DNAمولکول 

 نمایند.

و  RNAماهیت شییییمیایی      .3

بیییان         نواع را  نهییا و ا قش آ ن

 نمایند.

نقش عالقه مندی به شناخت  .4

بیوشیمایی اسیدهای 

 نشان دهد.نوكلئیک 

 

 

 

سییخنرانی و پرسییش و 

  كالسپاسخ در 

از دانشجو در مورد اطالعات 

پنتیکی موجود در سیییلول 

 سوال می شود

 –وایییت بییورد 

  پروژكتور ویدئو
انجام  .1   كالس

كوئیز 

در 

جلسه 

 –بعد 

ارائه 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو 

به 

منابع 

معرفی 

شده 

جهت 

پیدا 

كردن 

پاسخ 

به 

 سوال 

 

 درصد 5شركت در بحث.1

 درصد 5انجام تکالیف .2

ارزیابی میان .3

 درصد40ترم

ترم         كتبی پییایییان  آزمون 

درصیییید )تشیییریحی و 50

 چهارگزینه ای(

 

بیوشیمی 

 هارپر

كیییتیییاب  

دكیییتیییر  

حمییدی     م

 جلدكتاب 

 اول



فراگیری همیاننید    15

سیییییییازی در  

 پروكاریوت ها

بعد از ارائه مطالب این جلسه و با 

مراجعه به منابع معرفی شده انتظار 

 :می رود كه دانشجو 

ویژگی های جایگاه آغاز  .1

همانند سازی در باكتری ها را 

 ذكر نمایند.

پروتئین های دخیل در شروع  .2

 همانند سازی را بیان نمایند.

تشکیل كمپلکس مکانیسم  .3

 پرایموزومی را بیان نمایند.

انواع نیازمندی های آنزیمی و  .4

غیر آنزیمی برای همانند 

 سازی را ذكر نمایند.

پلیمراز های   DNAانواع  .5

 پروكاریوتی را بیان نمایند.

نحوه شروع، ادامه و خاتمه  .6

 همانند سازی را بیان نمایند.

عه  در مورد        .7 طال به  م قه  عال

درمان بیماری با اسیییتفاده از      

ند سیییازی       مان کانیسیییم ه م

DNA .نشان دهد 

سییخنرانی و پرسییش و 

  كالسپاسخ در 

از دانشییجو در مرد همانند 

سازی و نسخه برداری ژنوم   

 سوال می شود

 –وایییت بییورد 

  پروژكتور ویدئو
انجام  .1   كالس

كوئیز 

در 

جلسه 

 –بعد 

ارائه 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو 

به 

منابع 

معرفی 

شده 

جهت 

پیدا 

كردن 

پاسخ 

به 

 سوال 

 

 درصد 5شركت در بحث.1

 درصد 5انجام تکالیف .2

ارزیابی میان .3

 درصد40ترم

آزمون كتبی پایان ترم 

درصد )تشریحی و 50

 چهارگزینه ای(

بیوشیمی 

 هارپر

كیییتیییاب  

دكیییتیییر  

حمییدی     م

 كتاب جلد

 اول



فراگیری همیاننید    16

سیییییییازی در  

 یوكاریوت ها

بعد از ارائه مطالب این جلسه و با 

مراجعه به منابع معرفی شده انتظار 

 :می رود كه دانشجو 

ویژگی های جایگاه آغاز  .1

همانند سازی در یوكاریوت 

 توضیح دهد.ها را 

پروتئین های دخیل در  .2

شروع همانند سازی را بیان 

 نمایند.

مکانیسم تشکیل كمپلکس  .3

 بیان نمایند.پرایموزومی را 

انواع نیازمندی های آنزیمی  .4

و غیر آنزیمی برای همانند 

 سازی را ذكر نمایند.

پلیمراز های   DNAانواع  .5

یوكاریوتی و ویژگی های آنها 

 را بیان نمایند.

عالقه به تحقیق در مورد  .6

اختالل در همانندی سازی و 

 بروز بیماری ها نشان دهد .

 

 

 

 

سییخنرانی و پرسییش و 

  كالسپاسخ در 

از دانشیییجویییان در مورد   

اختالل در همانند سیییازی   

 پرسش می شود

 –وایییت بییورد 

  پروژكتور ویدئو
انجام  .1   كالس

كوئیز 

در 

جلسه 

 –بعد 

ارائه 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو 

به 

منابع 

معرفی 

شده 

جهت 

پیدا 

كردن 

پاسخ 

به 

 سوال 

 

 درصد 5شركت در بحث.1

 درصد 5انجام تکالیف .2

ارزیابی میان .3

 درصد40ترم

ترم         كتبی پییایییان  آزمون 

درصیییید )تشیییریحی و 50

 چهارگزینه ای(

بیوشیمی 

 هارپر

كیییتیییاب  

دكیییتیییر  

حمییدی     م

 كتاب جلد

 اول



آشنایی با مکانیسم  17

هییای تییرمیییییم و 

 اهمیت بالینی آن

بعد از ارائه مطالب این جلسه و با 

مراجعه به منابع معرفی شده انتظار 

 :می رود كه دانشجو

انواع جهش در ماده ژنتیکی را  .1

 بیان نمایند.

انواع عوامل آسیب رسان به  .2

ماده ژنتیکی با مکانیسم عمل 

 آنها را بیان نمایند.

را  MMRسیستم ترمیمی  .3

در پروكاریوت ها و یوكاریوت 

 ها را توضیح دهند.

انواع سیستم های ترمیمی  .4

مستقیم و ترمیم حذف 

DNA .را بیان نمایند 

را در  BERسیستم ترمیم  .5

پروكاریوت ها و یوكاریوت ها 

 را توضیح دهند.

را در  NERسیستم ترمیم  .6

پروكاریوت ها و یوكاریوت ها 

 را توضیح دهند.

پروكاریوت ها را   SOSپاسخ  .7

 توضیح دهند.

سخنرانی و  .1

پرسش و پاسخ 

  كالسدر 

 

 –وایییت بییورد  

  پروژكتور ویدئو
انجام  .1   كالس

كوئیز 

در 

جلسه 

 –بعد 

ارائه 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو 

به 

منابع 

معرفی 

شده 

جهت 

پیدا 

كردن 

پاسخ 

به 

 سوال 

 

 درصد 5شركت در بحث.1

 درصد 5انجام تکالیف .2

ارزیابی میان .3

 درصد40ترم

آزمون كتبی پایان ترم 

درصد )تشریحی و 50

 ای( چهارگزینه

 

بیوشیمی 

 هارپر

كیییتیییاب  

دكیییتیییر  

حمییدی     م

 كتاب جلد

 اول



انواع بیماری عالقه به بررسی  .8

های حاصل از جهش و نقص 

نشان سیستم های ترمیمی 

 دهد.

 

 

 

            سپس به چند هدف ویژه رفباری شده و  صوال یک هدف کلی نگارش  سه تدریس خواهد بود که ا صلی آن جل شان دهنده هدف ا هدف کلی  در واقع ن

 تقسیم می شود.

  حیطه های شتتناخبی ، طای ی و روان ح کبی ی احی می شتتود.اید اهداف در  اهداف ویژه رفباری دارای فعل رفباری ، معیار، محبوا و شتت ایب بوده و در

 تعیید مبد و وسایل آموزشی موث  هسبند. ب ای کسب ایالطات بیبش  به فه ست وارسی ی ح درس نظ ی م اجعه نمایید.

 

 


