
 

 طراحي پيشگام تدريس(( جدول) )
                                                                          

 پزشکی :گروه فراگير                                        مولکول و سلولمی يوشيب :عنوان درس

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

 8/0 تعداد واحد :                                 18-20ساعت  دوشنبه :روز برگزاري كالس

 

نحوه  جلسه

برگزاري 

 كالس

 جلسات  اهداف موضوع

معارفه، ارزشيابی  آنالين اول  

آغازين، تبيين 

 انتظارات

 نيازها، جايابی، و تعيين اهداف اشتن پيشاطمينان از دو برقراری ارتباط 

آنزيمها، طبقه بندی، خواص، ساختمان، ويژگی و اختصاصی بودن آنزيم بررسی جزء به  آنزيمها آفالين دوم

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

های برگشت پذير و برگشت ناپذير( و فعاليت، مهار کننده های آنزيمی )مهار کننده 

 کنترل آنزيمی

بررسی جزء به جزء مکانيسم عمل آنزيم، معادله ميکائليس منتون، سرعت فعاليت آنزيم،  آنزيمها آفالين سوم

عوامل موثر در فعاليت، مهار کننده های آنزيمی )مهار کننده های برگشت پذير و برگشت 

 ناپذير( و کنترل آنزيمی

 بيان ويتامينهای محلول در چربی  هاويتامين ينآفال چهارم

 بيان ويتامينهای محلول در آب  هاويتامين الينآف پنجم

 بيان ويتامينهای محلول در آب هاويتامين آفالين ششم

 RNAو کروماتين، ساختمان و انواع  DNAساختمان و انواع  اسيدهای نوکلئيک آفالين هفتم

 ديدهآسيب DNAهای تعمير همانندسازی و انواع مکانيسم ئيکاسيدهای نوکل آفالين هشتم



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 پزشکی :فراگير گروه                                    مولکول و سلولبيوشيمی  :عنوان درس

 سيد حسين ابطحی ايوری :دنام استا                                                 1400-1401اول : نيمسال

 8/0 تعداد واحد :                                                                 نداردپيشنياز: 
   

  هدف كلي درس : 

 بدنمهم  هایمولکولکرد برخی از و عمل شناخت ساختار

  

 اهداف ويژه :

 ها را بداندبندی آنرا بشناسد و طبقه هاآنزيم .1

 نزيم را بشناسدسرعت فعاليت آنزيم را بداند و عوامل موثر در فعاليت آ .2

 انواع مهارکننده های آنزيمی و کنترل آنزيمها را بداند .3

( را بداند و عوارض ناشی از کمبود يا زيادی هرکدام از K،E،D،Aهای محلول در چربی )ساختمان و نقش ويتامين .4

 ها را بشناسدآن

 ها را بشناسدهای محلول در آب را بداند و نقش و عملکرد هرکدام از آنامينساختمان هر کدام از ويت .5

 عوارض ناشی از کمبود يا زيادی هرکدام از ويتامينهای محلول در آب را بشناسد .6

 را بداند. RNAو  DNAاز اسيدهای نوکلئيک بخصوص ام دکره ردکساختمان و عمل .7

 ديده را توضيح دهد. آسيب DNAهای تعمير را بيان کند و راه DNAهمانندسازی  .8

 

   روش تدريس

 سخنرانی 

 جلسات آنالين( پرسش و پاسخ( 

 )استفاده از وسايل سمعی و بصری )وايت برد و برنامه پاورپوينت کامپيوتر 
 

  الگوي تدريس :

 الگوی پيش سازماندهنده

 

 

 



 

 وظابف و تکاليف دانشجو :

 جلسات آنالين( حضور فعال و منظم در کالس درس( 
 جلسات آنالين( کت فعال در مباحث درسی کالسشر( 
 االمکان پاسخ دهدفراگير بايد ابهامات و سواالت ارائه شده در هر درس را پيگيری و حتی. 
 فراگير بايد با استفاده از منابع مختلف درسی موجب تعميق يادگيری خود شود. 

 

 روش ارزشيابي دانشجو : 

 

 نمره از بيست فعاليت رديف

 2 کاليف در سامانه نويد در زمان مقررانجام ت 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  

 بيوشيمی تصويری هارپر 

  دولينبيوشيمی 

 

 

 توضيحات:

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

 


