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 شماره جلسه

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

آموزشي: شناختي، 

 حركتي(عاطفي، روان 

 رفتار ورودی روش های یاددهي 

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

 یروشها 1

 مختلف

 اندازه

 یریگ

 تیفعال

 در میآنز

 عاتیما

 يکیولوژیب

 نیا مطالب ارائه از بعد

 به مراجعه با و جلسه

 شده يمعرف منابع

 كه رود يم انتظار

 را ریز مطالب دانشجو

ه شرح شد ارائه حد در

 .دهد

 مختلف یروشها. 1

 تیفعال یریگ اندازه

)توضیح مطالب در سخنراني 

  اسالید (

ارائه طرح سوال مرتبط با بحث 

سخنراني و پرسش و -كالس 

  كالسپاسخ در 

آشنایي كلي با 

 آنزیم های بالیني

از طریق پرسش 

شروع قبل از 

تدریس و نیز 

 حین تدریس

 ویدئو –وایت بورد  1

  پروژكتور

 

.انجام 1 كالس

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف و   1

پاسخ سواالت و 

ارائه سمینار مرتبط 

 درصد 15با درس   

 85پایان ترم  -2

 درصد

)چهار گزینه ای و 

تشریحي و جواب 

 كوتاه(

   

Henry'

s 

Clinica

l 

Diagno

sis and 

Manag

ement 

by 

Labora

tory 

شتي و ردماني  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا
 اراك

 معاونت آموزش و تحقیقات

  اراكمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 

 بخش الف

 بخش ب



 عاتیما در ها میآنز

 را نام ببرد  يکیولوژیب

. عوامل مداخله گر در 2

 بررسي فعالیت آنزیم ها

 يکیولوژیب عاتیما در

 توضیح دهد

. روش های 3

اختصاصي بررسي 

،  CKفعالیت آنزیم های

LDH  ،AST  ،ALT  ،

ALP  ،GGT  ،CHE  ،

را شرح  آمیالز و لیپاز

 دهد 

دانشجو عالقه به  -4

انجام تست های 

 آنزیمي نشان دهد 

 

 

Metho

ds, 

Richar

d A. 

McPhe

rson 23

rd 

Edition

, 

Elsevie

r, 2017 

 

 

 

 

 شماره جلسه

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

 رفتار ورودی روش های یاددهي 

 

فعالیت های  محل تدریس آموزشيوسایل 

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

2 

  ساختمان

 ها میآنز كو

 نیا مطالب ارائه از بعد

 به مراجعه با و جلسه

 انتظار شده يمعرف منابع

 دانشجو كه رود يم

)توضیح مطالب در سخنراني 

  اسالید (

ارائه طرح سوال مرتبط با بحث 

و پرسش و  سخنراني-كالس 

 كالسپاسخ در 

آشنایي كلي با 

اشکال فعال 

ویتامین های 

از  محلول در آب

طریق پرسش 

 ویدئو –وایت بورد  1

  پروژكتور

.انجام 1 كالس

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف و    -1

پاسخ سواالت و 

ارائه سمینار مرتبط 

 درصد 15با درس   

Textbo

ok of 

Bioche

mistry 

with 

Clinical 



 ارائه حد در را ریز مطالب

 .ه شرح دهدشد

مهمترین كوانزیم  -1

ویتامین  های حاصل از

 های محلول در آب

ساختار كوانزیم های  -2

حاصل از ویتامین های 

 محلول در آب

نحوه سنتز كوانزیم  -3

های حاصل از ویتامین 

 های محلول در آب

. نقش كوانزیم ها در 4

 مکانیسم عمل آنزیم ها

 

  

قبل از شروع 

تدریس و نیز 

 حین تدریس

 85پایان ترم  -2

 درصد

)چهار گزینه ای و 

تشریحي و جواب 

 كوتاه(

   

Correla

tions, 

Thoma

s M. 

Devlin 

7th, 

John 

Wiley 

& 

Sons, 

Inc. 

2011. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره جلسه

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

شناختي، آموزشي: 

 عاطفي، روان حركتي(

 رفتار ورودی روش های یاددهي 

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

3 

 امالح نقش

 ها میآنز در

 نیا مطالب ارائه از بعد

 به مراجعه با و جلسه

 انتظار شده يمعرف منابع

 دانشجو كه رود يم

 ارائه حد در را ریز مطالب

 .ه شرح دهدشد

)توضیح مطالب در سخنراني 

  اسالید (

ارائه طرح سوال مرتبط با بحث 

سخنراني و پرسش و -كالس 

 كالسپاسخ در 

آشنایي كلي با 

آنزیم برخي از 

های وابسته 

 امالح فلزی

از طریق پرسش 

قبل از شروع 

 ویدئو –وایت بورد  1

  پروژكتور

 

.انجام 1 كالس

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف و    -1

پاسخ سواالت و 

ارائه سمینار مرتبط 

 درصد 15با درس   

 85پایان ترم  -2

 درصد

Bioch
emistr

y, 
Berg 
JM, 

Tymoc
zko 
JL, 

and 
Stryer 



تقسیم بندی انواع  -11

آنزیم های وابسته به یون 

 های فلزی

. متالو آنزیم ها و آنزیم  2

های فعال شده با یون 

 های فلزی

نقش های مشترک  -3

یون های فلزی در فعالیت 

 كاتالیزوری آنزیم ها

نقش های اختصاصي   -4

یونهای منیزیم، پتاسیم و 

فعلیت آنزیم كلسیم در 

 ها

نقش های اختصاصي  -5

یونهای مس وروی در 

 فعلیت آنزیم ها

مکانیسم عمل آنزیم  -6

 های كربنیک انیدراز و

سوپر اكسیداز دیس  

  موتاز

 

تدریس و نیز 

 حین تدریس

)چهار گزینه ای و 

ریحي و جواب تش

 كوتاه(

   

L, 
publis

hed by 
W.H. 

8th 
Editio
n, W. 

H. 
Freem

an 
and 

Comp
any, 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

شماره 

 جلسه

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

 رفتار ورودی روش های یاددهي 

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد



آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

4 

 نقش ا

 در امالح

 ها میآنز

بعد از ارائه مطالب این 

جلسه و با مراجعه به منابع 

معرفي شده انتظار مي 

رود كه دانشجو مطالب 

زیر را در حد ارائه شده 

 شرح دهد.

متالوآنزیم های  -1

 وابسته به سلنیم

مکانیسم عمل آنزیم  -2

های گلوتاتیون 

پراكسیداز، دیدیناز و 

 تیوردوكسین ردوكتاز

متالو آنزیم های  -3

وابسته به منگنز و 

 مکانیسم عمل آنها 

متالوآنزیم های  -4

 وابسته به مولیبدن

مکانیسم عمل آنزیم  -5

 زانتین اكسیداز

ضیح مطالب در )توسخنراني 

  اسالید (

ارائه طرح سوال مرتبط با بحث 

سخنراني و پرسش و -كالس 

 كالسپاسخ در 

آشنایي كلي با 

برخي از آنزیم 

های وابسته 

 امالح فلزی

از طریق پرسش 

قبل از شروع 

تدریس و نیز 

 حین تدریس

 ویدئو –وایت بورد  1

  پروژكتور

.انجام 1 كالس

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف و    -1

پاسخ سواالت و 

ارائه سمینار مرتبط 

 درصد 15با درس   

 85پایان ترم  -2

 درصد

)چهار گزینه ای و 

تشریحي و جواب 

 كوتاه(

   

Enzym

es, 

Palmer 

T,2nd 

Edition

, 

Woodh

ead 

Publish

ing, 

2007 

 

 

 

 

 
 
 
 



 شماره جلسه

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر 

اهداف اساس سه حیطه 

آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

 رفتار ورودی روش های یاددهي 

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

كینتیک  5

آنزیمي و 

مثال هایي 

از واكنش 

 آنزیمي 

 نیا مطالب ارائه از بعد

 به مراجعه با و جلسه

 شده يمعرف منابع

 كه رود يم انتظار

 را ریز مطالب دانشجو

ه شرح شد ارائه حد در

 .دهد

را  .ثابتهای كاتالیتیکي1

 توضیح دهد

. واكنش های متوالي و 2

پینگ پونگي را بیان 

 كند 

. سینتیک آنزیم های 3

دو سوبسترایي را توضیح 

 دهد

. سینتیک سرعت از 4

مرتبه صفر یک و دو را 

در واكنش آنزیمي 

 تشخیص دهد 

)توضیح مطالب در سخنراني 

  اسالید (

ارائه طرح سوال مرتبط با بحث 

سخنراني و پرسش و -كالس 

 كالسپاسخ در 

آشنایي كلي با 

علم سینتیک در 

 شیمي و فیزیک 

قبل از شروع 

تدریس و نیز 

 حین تدریس

 دئووی –وایت بورد  1

  پروژكتور

 

.انجام 1 كالس

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف و   1

پاسخ سواالت و 

ارائه سمینار مرتبط 

 درصد 15با درس   

 85پایان ترم  -2

 درصد

)چهار گزینه ای و 

تشریحي و جواب 

 كوتاه(

   

Funda
mental

s of 
enzym

e 
kinetic

s by 
athel 

coomi
sh 

bowde
n 2013 

 

 

 

شماره 
جلسه

 

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

 رفتار ورودی روش های یاددهي 

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

6 

آنزیم های 

تنظیمي و 

 نیا مطالب ارائه از بعد

 به مراجعه با و جلسه

 انتظار شده يمعرف منابع

 دانشجو كه رود يم

)توضیح مطالب در سخنراني 

  اسالید (
 آشنایی کلی با 

علم سینتیک 

 آنزیمي 

 ویدئو –وایت بورد  1

  پروژكتور

 

.انجام 1 كالس

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف و   1

پاسخ سواالت و 

ارائه سمینار مرتبط 

 درصد 15با درس   

. 

Funda
mental

s of 
enzym



مکانیسم 

 انها

 ارائه حد در را ریز مطالب

 .ه شرح دهدشد

مکانیسم های مختلف  -1

تنظیم آنزیمي را همراه 

 یک مثال بیان كند . 

. آنزیم های آلوستریک 2

 و اهمیتشان را شرح دهد

.  مدل های ارائه شده 3

با اثر در مورد انزیم های 

 تعاوني را توضیح دهد

دانشجو در مورد یک  -4

 مورد سمینار كوتاه دهد 

 

 

  

ارائه طرح سوال مرتبط با بحث 

سخنراني و پرسش و -كالس 

 كالسپاسخ در 

 85پایان ترم  -2

 درصد

)چهار گزینه ای و 

تشریحي و جواب 

 كوتاه(

   

e 
kinetic

s by 
athel 

coomi
sh 

bowde
n 

2013 
 

 

 

 شماره جلسه

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

 رفتار ورودی روش های یاددهي 

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

7 

آشنایي با 

مهار كننده 

های 

آنزیمي و 

مکانیسم 

 آن

 نیا مطالب ارائه از بعد

 به مراجعه با و جلسه

 انتظار شده يمعرف منابع

 دانشجو كه رود يم

 ارائه حد در را ریز مطالب

 .ه شرح دهدشد

 مهار انواع.1 

 و ریپذ برگشت) ها كننده

 و بداند را( ریناپذ برگشت

كنند بیان را آنها خواص . 

)توضیح مطالب در سخنراني 

  اسالید (

ارائه طرح سوال مرتبط با بحث 

سخنراني و پرسش و -كالس 

 كالسپاسخ در 

آشنایي كلي با 

 سینتیک آنزیمي

 

 ویدئو –وایت بورد  1

  پروژكتور

.انجام 1 كالس

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف و   1

پاسخ سواالت و 

ارائه سمینار مرتبط 

 درصد 15با درس   

 85پایان ترم  -2

 درصد

)چهار گزینه ای و 

تشریحي و جواب 

 كوتاه(

   

Funda
mental

s of 
enzym

e 
kinetic

s by 
athel 

coomis
h 

bowde
n 2013 



 مهار اثر.2 

 از استفاده با را ها كننده

 و برک-نووریل ینمودارها

 منتون سیلیکائیم

 را آنها اثر و كند يارزیاب

  Km واكنش، برسرعت

Vmax ددهن حیتوض

 يبازدارندگ.3 

 حیتوض را یيسوبسترا

 ها بازدارنده هیبق با و دهد

كنند سهیمقا . 

 به قادر.4 

 يبازدارندگ صیتشخ

 از ریناپذ برگشت

 ریپذ برگشت يبازدارندگ

 رسم با و بوده ينارقابت

 حیتوض را آن لیدل شکل

 .دهند

 

 

 شماره جلسه

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

 رفتار ورودی روش های یاددهي 

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

8 

چگونگی 

بررسی 

فعالیت 

یک آنزیم 

بعد از ارائه مطالب این 

جلسه و با مراجعه به منابع 

معرفي شده انتظار مي 

رود كه دانشجو مطالب 

)توضیح مطالب در سخنراني 

  اسالید (

ارائه طرح سوال مرتبط با بحث 

سخنراني و پرسش و -كالس 

  كالسپاسخ در 

آشنایي كلي با 

ساختار عملکرد و 

 سینتیک آنزیم 

 

 ویدئو –وایت بورد 

 پروژكتور
 
 

.انجام 1 كالس

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف و    -1

پاسخ سواالت و 

ارائه سمینار مرتبط 

 درصد 15با درس   

 85پایان ترم  -2

 درصد

Funda
mental
s of 
enzym
e 
kinetic
s by 



و تعیین 

Km 

زیر را در حد ارائه شده 

 شرح دهد.

. .  عوامل اثر.1 

 زمان، شامل مختلف

pH حرارت، درجه ، 

 را سوبسترا و آنزیم غلظت

 یواكنشها  سرعت یبررو

دهند شرح را يآنزیم . 

 رابطه.2 

 غلظت با واكنش سرعت

 از استفاده با سوبسترا

 میکائیلیس معادالت

 شرح لینویوربرک و منتن

و دهد  Km وVmax را 

 و كند محاسبه

 را مربوطه ینمودارها

نمایند ترسیم .. 

 ینمودارها.3 

 اسکاچارد، وولف، هانس

 رسم را يهافست یاد

 را کی هر كاربرد و كرده

.دهند حیتوض  

 

)چهار گزینه ای و 

تشریحي و جواب 

 كوتاه(

   

athel 
coomis
h 
bowde
n 2013 

 

 شماره جلسه

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

 رفتار ورودی روش های یاددهي 

 

فعالیت های  محل تدریس آموزشيوسایل 

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد



آشنایي با  9

نرم 

افزارهای 

كینتیکي 

 آنزیم 

 نیا مطالب ارائه از بعد

 به مراجعه با و جلسه

 شده يمعرف منابع

 كه رود يم انتظار

 را ریز مطالب دانشجو

ه شرح شد ارائه حد در

 .دهد

.انوووواع نووورم  1

افزارهوای كوار بوا    

 آنزیم را بیان كند 

.نقش و اهمیووت 2

نوورم افووزارهووای  

مي و روش       ی نز آ

اسوووتفاده از آن را  

 شرح دهد

. محاسووبه 3

یوووکوووي از 

ها را     پارامتر

کمووک نرم      ب

نجووام     فزار ا ا

 دهد. 

)توضیح مطالب در سخنراني 

  اسالید (

ارائه طرح سوال مرتبط با بحث 

سخنراني و پرسش و -كالس 

  كالسسخ در پا

آشنایي كلي با 

ساختار عملکرد و 

 سینتیک آنزیم 

 

 ویدئو –وایت بورد 

  پروژكتور

 

.انجام 1 كالس

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف و   1

پاسخ سواالت و 

ارائه سمینار مرتبط 

 درصد 15با درس   

 85پایان ترم  -2

 درصد

)چهار گزینه ای و 

تشریحي و جواب 

 كوتاه(
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 شماره جلسه

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

 رفتار ورودی روش های یاددهي 

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

10 
آنزیم های 

كبدی و 

 نیا مطالب ارائه از بعد

 به مراجعه با و جلسه

 انتظار شده يمعرف منابع

)توضیح مطالب در سخنراني 

  اسالید (
آشنایی کلی با 

ساختار عملکرد و 

 سینتیک آنزیم

 ویدئو –وایت بورد  1

  پروژكتور

 

.انجام 1 كالس

 تکلیف 

انجام تکالیف و    -1

پاسخ سواالت و 

Henry'

s 

Clinical 



كاربرد 

 بالیني آن

 دانشجو كه رود يم

 ارائه حد در را ریز مطالب

 .ه شرح دهدشد

 موثر عوامل.1

 میآنز زانیم

 در یكبد یها

 خون گردش

 حیتوض را

 .دهند

 یها يژگیو.2

 یها میآنز

 نویآم نیآالن

 و ترانسفراز

 آسپارتات

 نویآم

 را ترانسفراز

ندینما انیب . 

 یها يژگیو.3

 یها میآنز

 یيایقل فسفاتاز

 و

 لیگاماگلوتام

 را ترانسفراز

ندینما انیب . 

 میآنز تیفعال رییتغ الگو.4

 .ندینما انیب را یكبد یها

 

  

ارائه طرح سوال مرتبط با بحث 

سخنراني و پرسش و -كالس 

  كالسپاسخ در 

. امتحان 2

 پایان ترم

ارائه سمینار مرتبط 

 درصد 15با درس   

 85پایان ترم  -2

 درصد

)چهار گزینه ای و 

تشریحي و جواب 

 كوتاه(

   

Diagno

sis and 
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ement 

by 
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tory 
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 شماره جلسه

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

 رفتار ورودی روش های یاددهي 

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

11 

 امالح نقش

 ها میآنز در

 نیا مطالب ارائه از بعد

 به مراجعه با و جلسه

 انتظار شده يمعرف منابع

 دانشجو كه رود يم

 ارائه حد در را ریز مطالب

 .شرح دهده شد

 یها يژگیو.1

 نیكرات میآنز

 و نازیك

 یها میزوآنزیا

 انیراب آن

ندینما . 

 یها يژگیو.2

 الكتات

 و  دروژنازیده

 یها میزوآنزیا

 را آن يقلب

دهند حیتوض . 

 میآنز تیفعال رییتغ الگو.3

 .ندینما انیب را يقلب یها

)توضیح مطالب در سخنراني 

  اسالید (

 ارائه طرح سوال مرتبط با بحث

سخنراني و پرسش و -كالس 

  كالسپاسخ در 

آشنایي كلي با 

كاربرد سنجش 

برخي آنزیم ها 

 در بالین 

 

 ویدئو –وایت بورد  1

  پروژكتور

 

.انجام 1 كالس

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف و    -1

پاسخ سواالت و 

ارائه سمینار مرتبط 

 درصد 15با درس   

 85پایان ترم  -2

 درصد

گزینه ای و  )چهار

تشریحي و جواب 

 كوتاه(

   

. 
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by 
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 شماره جلسه

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

آموزشي: شناختي، 

 حركتي(عاطفي، روان 

 رفتار ورودی روش های یاددهي 

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

1

2 

آنزیم های 

عضالنی و 

کاربرد 

 بالینی آن

بعد از ارائه مطالب این 

جلسه و با مراجعه به منابع 

معرفي شده انتظار مي 

رود كه دانشجو مطالب 

را در حد ارائه شده زیر 

 شرح دهد.

 میآنز یها يژگیو 1

میزوآنزیا و نازیك نیكرات  

CKMM  انیراب آن 

ندینما . 

 میآنز یها يژگیو.2

دهند حیتوض را آلدوالز . 

 میآنز تیفعال رییتغ الگو.3

 انیب را يعضالن یها

 .ندینما

)توضیح مطالب در سخنراني 1

  اسالید (

ارائه طرح سوال مرتبط با بحث 

سخنراني و پرسش و - كالس

  كالسپاسخ در 

آشنایی کلی با 

نقش آنزیم 

 کراتین کیناز 

 

 ویدئو –وایت بورد  1

  پروژكتور

 

.انجام 1 كالس

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف و   1

پاسخ سواالت و 

ارائه سمینار مرتبط 

 درصد 15با درس   

 85پایان ترم  -2

 درصد

)چهار گزینه ای و 

و جواب تشریحي 

 كوتاه(

   

Henry'
s 
Clinical 
Diagno
sis and 
Manag
ement 
by 
Labora
tory 
Metho
ds, 
Richar
d A. 
McPhe
rson 
23rd 
Edition
, 
Elsevie
r, 2017 

 

 

شماره 

 جلسه

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

 ورودیرفتار  روش های یاددهي 

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس



آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

  درصد متد

1

3 

آنزیم های 

استخواني و 

كاربرد 

 بالیني آن 

 نیا مطالب ارائه از بعد

 به مراجعه با و جلسه

 شده يمعرف منابع

 كه رود يم انتظار

 را ریز مطالب دانشجو

ه شرح شد ارائه حد در

 .دهد

 یهوووووا يژگووووویو.1

 فسووووووفاتاز میآنووووووز

 انیوووووب را یيایوووووقل

 .ندینما

 یهوووووا يژگووووویو.2

 فسووووووفاتاز میآنووووووز

 انیوووووب را یدیاسووووو

 .ندینما

 رییووووووتغ الگووووووو.3

 یهووا میآنووز تیووفعال

 انیووووب را اسووووتخواني

 ..ندینما

)توضیح مطالب در سخنراني 1

  اسالید (

ارائه طرح سوال مرتبط با بحث 

سخنراني و پرسش و -كالس 

 كالسپاسخ در 

آشنایی کلی با 

با نقش آنزیم 

 اسید فسفاتاز

 

 ویدئو –وایت بورد  1

  پروژكتور

 

.انجام 1 كالس

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف و    -1

پاسخ سواالت و 

ارائه سمینار مرتبط 

 درصد 15با درس   

 85پایان ترم  -2

 درصد

)چهار گزینه ای و 

تشریحي و جواب 

 كوتاه(

   

Henry'

s 

Clinica

l 

Diagno

sis and 

Manag

ement 

by 

Labora

tory 

Metho

ds, 

Richar

d A. 

McPhe

rson 23

rd 

Edition

, 

Elsevie

r, 2017 

 

 

 

 

 شماره جلسه

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

 رفتار ورودی روش های یاددهي 

 

فعالیت های  تدریس محل وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

1

آشنایي با  4

روش های 

جداسازی و 

 نیا مطالب ارائه از بعد

 به مراجعه با و جلسه

 انتظار شده يمعرف منابع

 دانشجو كه رود يم

)توضیح مطالب در سخنراني 

  اسالید (
آشنایی کلی با 

روش های 

جداسازی 

  پروتئین ها 

 ویدئو –وایت بورد 

  پروژكتور

 

.انجام 1 كالس

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف و    -1

پاسخ سواالت و 

ارائه سمینار مرتبط 

 درصد 15با درس   

. 

Henry'

s 

Clinica



تخلیص 

یک آنزیم 

از نمونه 

های بیو 

لوژِكي و 

بررسي 

 فعالیت ان 

 ارائه حد در را ریز مطالب

 .ه شرح دهدشد

 یهووا روش.1

 می آنز  صی تخل   

مل    انواع شوووا

 یهوووا روش

 يكروموواتوگراف

کتروفوروز      و ل  ا

  حی توضوووو   را

 .دهند

صد  و صیتخل زانیم.2  در

.ندینما انیب را صیتخل  

  

ارائه طرح سوال مرتبط با بحث 

سخنراني و پرسش و -كالس 

  كالسپاسخ در 

 85پایان ترم  -2

 درصد

)چهار گزینه ای و 

تشریحي و جواب 

 كوتاه(

   

l 

Diagno

sis and 

Manag

ement 

by 

Labora

tory 

Metho

ds, 

Richar

d A. 

McPhe

rson 23

rd 

Edition

, 

Elsevie
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 شماره جلسه

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

 رفتار ورودی روش های یاددهي 

 

فعالیت های  محل تدریس آموزشيوسایل 

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

1

سمینار در  5

مورد 

جدیدترین 

 نیا مطالب ارائه از بعد

 به مراجعه با و جلسه

 انتظار شده يمعرف منابع

 دانشجو كه رود يم

)توضیح مطالب در سخنراني 

  اسالید (
 آشنایی کلی با 

مبحث 

 آنزیمولوژی

 

 ویدئو –وایت بورد  1

  پروژكتور

 

تهیه پاور  كالس

 پوینت 

 

انجام تکالیف و    -1

پاسخ سواالت و 

ارائه سمینار مرتبط 

 درصد 15با درس   

بروز  

ترین 

مقاالت 



موضوعات 

 آنزیمولوژی

 ارائه حد در را ریز مطالب

 .ه شرح دهدشد

جدیدترین مقاالت بررسي 

در باره ساختار نقش و 

سینتیک آنزیمي و ارائه در 

 كالس

ارائه طرح سوال مرتبط با بحث 

سخنراني و پرسش و -كالس 

 كالسپاسخ در 

 85پایان ترم  -2

 درصد

)چهار گزینه ای و 

تشریحي و جواب 

 كوتاه(

   

آنزیمولوژ

 .ی

 

 

 

 

 

 

 

 شماره جلسه

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر 

اساس سه حیطه اهداف 

آموزشي: شناختي، 

 روان حركتي(عاطفي، 

 رفتار ورودی روش های یاددهي 

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

16 

سمینار در 

مورد 

جدیدترین 

موضوعات 

 آنزیمولوژی

بعد از ارائه مطالب این 

جلسه و با مراجعه به 

منابع معرفي شده انتظار 

دانشجو مي رود كه 

مطالب زیر را در حد ارائه 

 شده شرح دهد.

 نیدتریجد يبررس

 ساختار باره در مقاالت

 يمیآنز کینتیس و نقش

كالس در ارائه و  

 

)توضیح مطالب در سخنراني 

  اسالید (

ارائه طرح سوال مرتبط با بحث 

سخنراني و پرسش و -كالس 

 كالسپاسخ در 

آشنایی کلی با 

ساختار نقش و 

 عمل آنزیم 

 

 ویدئو –وایت بورد  1

  پروژكتور

تهیه  كالس

پاورپوینت و 

 سخنراني

انجام تکالیف و    -1

پاسخ سواالت و 

ارائه سمینار مرتبط 

با درس             

 درصد 15

 85پایان ترم  -2

 درصد

)چهار گزینه ای و 

تشریحي و جواب 

 كوتاه(

   

بروزترین 

مقاالت 

آنزیمولوژ

 ی

 
 
 


