
 

 طراحي پيشگام تدريس(( جدول) )
                                                                          

 تغذیهکارشناسی علوم : گروه فراگير                                               مقدماتیمی يوشيب :عنوان درس

 يد حسين ابطحی ایوریس: نام استاد                                                 1400-1401 اول: نيمسال

 1تعداد واحد :                               14-16ساعت  دوشنبه: روز برگزاري كالس

 
 

نحوه  جلسه

برگزاري 

 كالس

 اهداف  جلسات موضوع

ارزشيابی ، معارفه آنالیناول  

تبيين ، آغازین

 انتظارات

 تعيين اهداف ، و جایابی، نيازهاان از داشتن پيشاطمينو برقراری ارتباط 

 ساختمان، طبقه بندی اسيدهای آمينه، شناسائی اسيدها آمينه، خواص فيزیکی، جداسازی اسيدهای آمينه آفالیندوم

پپتيدها و پروتئين  آفالینسوم

 ها

مينه، انواع پروتئين ها، تشکيل پيوند پپتيدی، سکانس پروتئين، تعيين ردیف اسيدهای آ

 الکتروفورزو شناسایی پروتئين ها، ساختمان هموگلوبين، ميوگلوبين، کالژن، کراتين

پپتيدها و پروتئين  آفالینچهارم

 ها

انواع پروتئين ها، تشکيل پيوند پپتيدی، سکانس پروتئين، تعيين ردیف اسيدهای آمينه، 

 ، کالژن، کراتينالکتروفورزو شناسایی پروتئين ها، ساختمان هموگلوبين، ميوگلوبين

آنزیمها، طبقه بندی، خواص، ساختمان، ویژگی و اختصاصی بودن آنزیم بررسی جزء به  آنزیمها الینآفپنجم

جزء مکانيسم عمل آنزیم، معادله ميکائليس منتون، سرعت فعاليت آنزیم، عوامل موثر در 

ناپذیر( و فعاليت، مهار کننده های آنزیمی )مهار کننده های برگشت پذیر و برگشت 

 کنترل آنزیمی

بررسی جزء به جزء مکانيسم عمل آنزیم، معادله ميکائليس منتون، سرعت فعاليت آنزیم،  آنزیمها آفالینششم

عوامل موثر در فعاليت، مهار کننده های آنزیمی )مهار کننده های برگشت پذیر و برگشت 

 ناپذیر( و کنترل آنزیمی

 ون، انواع هورمونها و ساختار آنها، انتقال پيام و انواع آنتعریف هورم هاهورمون آفالینهفتم

اسيدهای  آفالینهشتم

 نوکلئيک

 RNAو کروماتين، ساختمان و انواع  DNAساختمان و انواع 



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 تغذیهکارشناسی علوم : گيرگروه فرا                                                مقدماتیبيوشيمی  :عنوان درس

 سيد حسين ابطحی ایوری: نام استاد                                                     1400-1401 اول: نيمسال

 1تعداد واحد :                                                                  ندارد پيشنياز:

   

  هدف كلي درس : 

 بدنمهم  هایمولکولکرد برخی از و عمل خت ساختارشنا

  

 :اهداف ويژه 

 .را بداندها و شيميایی آنو خواص فيزیکی  را شناسائی کندواسيدها آمين .1

 .را بداندها و انواع آنها مان پپتيدها و پروتئينساخت .2

 .ساختمان و مکانيسم عمل هموگلوبين و ميوگلوبين را توضيح دهد .3

 الژن و کراتين بداندد ککرعمل ساختمان و .4

 ها را بداندبندی آنرا بشناسد و طبقه هاآنزیم .5

 نزیم را بشناسدسرعت فعاليت آنزیم را بداند و عوامل موثر در فعاليت آ .6

 انواع مهارکننده های آنزیمی و کنترل آنزیمها را بداند .7

 ساختمان و طبقه بندی هورمونها را بداند .8

 مطالبی را بلد باشد.در مورد رسپتورها و انتقال پيام  .9

 را بداند. RNAو  DNAهای نوکلئيک بخصوص داز اسيام دکره ردکساختمان و عمل .10

 

  روش تدريس 

 سخنرانی 

 جلسات آنالین( پرسش و پاسخ( 

 )استفاده از وسایل سمعی و بصری )وایت برد و برنامه پاورپوینت کامپيوتر 

 

  الگوي تدريس :

 الگوی پيش سازماندهنده

 

 



 

 : اليف دانشجووظابف و تک

 

 جلسات آنالین( حضور فعال و منظم در کالس درس( 

 جلسات آنالین( شرکت فعال در مباحث درسی کالس( 

 االمکان پاسخ دهدفراگير باید ابهامات و سواالت ارائه شده در هر درس را پيگيری و حتی. 

 فراگير باید با استفاده از منابع مختلف درسی موجب تعميق یادگيری خود شود 

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 نمره از بيست فعاليت رديف

 2 انجام تکاليف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 8 آزمون هاي كالسي در سامانه نويد 2

  حضور در كالس هاي مجازي 3

  امتحان ميان ترم 4

 10 امتحان پايان ترم 5

6   

 

 منابع مطالعه : 

  لنينجربيوشيمی اصول  

 یری هارپربيوشيمی تصو 

 نيا و شهبازیبيوشيمی عمومی دکتر ملک 

 

 توضيحات:

  کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات برگزار خواهد گردید. برنامه همان روز کالس های آفالین در 

  برگزار خواهد شد. همان روز و همان ساعتکالس های آنالین طبق برنامه کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات در 

 


