
   

  طرح درس و بيان اهداف آموزشي
  

  23/10/1389 تا 27/6/1389 از  :تاريخ ارائه درس    89-90: سال تحصيلي  
  نظري : نوع درس   پرستاري و مامايي تبريز: دانشكده 

  همايون دولتخواه: نام مدرس    كارشناسي مامايي: رشته / مقطع 
   نفر40 حدوداً   :د دانشجو  تعدا  ) واحد75/1 (شيمي و بيوشيمي :   )واحد (درسنام 

  ساعته2 جلسه 17:  مدت كالس                                                                          اول:   ترم  

  بيوشيمي لنينجر، بيوشيمي هارپر و شيمي باليني تيتز:    منبع درس  .

  روژكتور و اساليد كامپيوتريوايت برد، ويدئوپ: امكانات آموزشي 
 ، ماهيـت و     PHي شـيميايي، خـواص آب، مفهـوم         امقدمـه شـيمي و بيوشـيمي،انواع پيونـده        :  جلسه اول و دوم    عنوان درس 
  خواص بافرها

   : هدف از ارائه اين مبحث آن است كه دانشجو: هدف كلي درس 
 .اصول علم شيمي و  بيوشيمي را درك نمايد -1

  . استفاده نمايدبعديي را فهميده و بتواند از آنها براي درك مباحث انواع پيوندهاي شيمياي -2
 . را بفهمدPH نقش حياتي آن و مفهوم ،خواص ويژه آب -3

  .ماهيت بافر و نقش آن را درك نمايد -4
  :باشدانتظار مي رود دانشجو پس از آموزش اين مبحث قادر  :اهداف جزئي 

 .علم شيمي و  بيوشيمي را تعريف نمايد -1

  .يوندهاي شيميايي را تعريف و طبقه بندي نمايدانواع پ -2
 .بيوملكولها را تعريف و تقسيم بندي نمايد -3

 .خواص غير معمول آب و علل آن را توضيح دهد -4

 .تركيبات قطبي و غير قطبي را مقايسه نمايد -5

 . را شرح دهدPH غلظت يون هيدروژن و ،ارتباط اسيديته يك محلول -6

 .تي آن را مشخص نمايدبافر را تعريف نموده و اهميت حيا -7

  .اسيد و باز ضعيف را تعريف و اهميت آنها را مشخص نمايد -8

                                                                     Student Center بروش سخنراني:   روش آموزش 

  : شيوه اجراي درس  و اجزا

    دقيقه10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •

  خش اول درس ب 
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

   دقيقه 45:  مدت زمان 
   دقيقه10:   مدت زمان 
   دقيقه45:    مدت زمان 



   

   دقيقه10:   مدت زمان   نتيجه گيري جمع بندي و  •

  
  
  

  بيوشيمي لنينجر، بيوشيمي هارپر و شيمي باليني تيتز:    منبع درس  

   اساليد كامپيوتريبرد، ويدئوپروژكتور ووايت : امكانات آموزشي 

  ساختار و خواص اسيدهاي آمينه و پروتئينهاآشنايي با  :  جلسه سوم و چهارمعنوان درس

   : هدف از ارائه اين مبحث آن است كه دانشجو :هدف كلي درس 
  .ساختمان و خواص بيوشيميايي اسيدهاي آمينه را بداند-1
  .وتئينها را درك نمايد ساختمانهاي مختلف و خواص پر-2
  . نقش كليدي پروتئينها را در فرآيندهاي بيولوژيك بفهمد-3
  
  

  :اشدانتظار مي رود دانشجو پس از آموزش اين مبحث قادر ب :اهداف جزئي 
  .اسيدهاي آمينه استاندارد را تعريف نموده و ساختمان كلي آنها را رسم نمايد -1
  . يكديگر تميز دهداسيدهاي آمينه را تقسيم بندي نموده و از -2
3- PH ايزوالكتريك (PI)پپتيدها، پروتئينها و اسيدهاي آمينه را تعريف و محاسبه نمايد .  
  .منحني تيتراسيون اسيدهاي آمينه را تفسير نمايد -4
  .را بنويسد) انتها، ساختار اول و شمارش اسيدهاي آمينه( مشخصات كلي يك پپتيد  -5
  . و پپتيدهاي كوچك را مشخص نمايدنوع و ميزان بار الكتريكي اسيدهاي آمينه -6
  .اسيدهاي آمينه مشتق شده و چگونگي شركت آنها را در ساختار پروتئينها شرح دهد -7
  .ساختارهاي اول، دوم، سوم و چهارم پروتئينها را توضيح دهد -8
  .نيروهاي مؤثر در شكل گيري و پايداري ساختار سه بعدي پروتئينها را مشخص نمايد -9

  .ا را تعريف نموده و عوامل دگرگون كننده را نام ببرددگرگون شدن پروتئينه -10
  .تغييرات ساختاري و فيزيولوژيك ناشي از دگرگون شدن پروتئينها را توضيح دهد -11
  .اصول روشهاي مطالعاتي پروتئينها را شرح دهد-12

                                                                     Student Center بروش سخنراني:   روش آموزش 

  : شيوه اجراي درس  و اجزا

    دقيقه10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  

   دقيقه 45:  مدت زمان 
   دقيقه10:   مدت زمان 



   

   دقيقه45:    مدت زمان   بخش دوم درس  

 يقه  دق10:   مدت زمان   نتيجه گيري جمع بندي و  •

  
  
  

  بيوشيمي لنينجر، بيوشيمي هارپر و شيمي باليني تيتز:    منبع درس  

   اساليد كامپيوتريوايت برد، ويدئوپروژكتور و: امكانات آموزشي 

  ساختار و خواص انواع پروتئين هاآشنايي با  :  جلسه پنجم و ششمعنوان درس

    :هدف از ارائه اين مبحث آن است كه دانشجو :هدف كلي درس 
  .رابطه ساختار و عمل پروتئينها را بفهمد-1
  . نقش كليدي پروتئينهاي آلوستريك را درك نمايد-2
  . نقش گروه پروستتيك را در پروتئينها درك نمايد-3
  
  

  :اشد انتظار مي رود دانشجو پس از آموزش اين مبحث قادر ب:اهداف جزئي 
  . را شرح دهدانواع پروتئين هااعمال بيولوژيكي -1
  . را توضيح دهدپروتئين هاتفاوتها و تشابهات ساختاري -2
  . اثرات قسمت پروتئيني روي ريشه پروستتيك هم را تشريح نمايد-3
  . را توضيح دهدميوگلوبين و هموگلوبينتفاوتها و تشابهات ساختاري  -4
  .  منحني هاي هموگلوبين و ميوگلوبين با اكسيژن را تفسير نمايد-5
  . را روي ميل تركيبي هموگلوبين با اكسيژن مشخص نمايدBPGو  PH، CO2 اثرات -6
  . مكانيسم اثر بوهر و اهميت بيولوژيكي آن را توضيح دهد-7
  . مكانيسم اثر همكاري و آلوستريك را در هموگلوبين شرح دهد-8

                                                                     Student Center بروش سخنراني:   روش آموزش 

  : شيوه اجراي درس  و اجزا

    دقيقه10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

   دقيقه 45:  مدت زمان 
   دقيقه10:   مدت زمان 
   دقيقه45:    مدت زمان 

 قيقه  د10:   مدت زمان   نتيجه گيري جمع بندي و  •



   

  
  
  

  بيوشيمي لنينجر، بيوشيمي هارپر و شيمي باليني تيتز:    منبع درس  

   اساليد كامپيوتريوايت برد، ويدئوپروژكتور و: امكانات آموزشي 

  آنزيم هاساختار و خواص آشنايي با  :  و هشتم جلسه هفتمعنوان درس

    :هدف از ارائه اين مبحث آن است كه دانشجو :هدف كلي درس 
  . را بفهمدآنزيم هارابطه ساختار و عمل -1
  . آلوستريك را درك نمايد آنزيم هاي نقش كليدي-2
  . درك نمايدآنزيمها  نقش گروه پروستتيك را در-3
  

  :اشد انتظار مي رود دانشجو پس از آموزش اين مبحث قادر ب:اهداف جزئي 
 د و مثال بزن، طبقه بندي نموده  انواع آنزيمها را نام برده-11

  . را توضيح دهد اصول كلي واكنشهاي آنزيمي-2
  .خصوصيات آنزيم ها را توضيح دهد -4
  .  را تفسير نمايدانواع واحدهاي اندازه گيري آنزيمها -5
  .عوامل موثر در سرعت واكنش آنزيمي را توضيح دهد -6
  . شرح دهدايزوآنزيم ها و ايزوفرمها را  -7
  

                                                                     Student Center بروش سخنراني:   روش آموزش 

  : شيوه اجراي درس  و اجزا

    دقيقه10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

   دقيقه 45:  مدت زمان 
   دقيقه10:   مدت زمان 
   دقيقه45 :   مدت زمان 

   دقيقه10:   مدت زمان   نتيجه گيري جمع بندي و  •

  
  
  
  
  
  



   

  بيوشيمي لنينجر، بيوشيمي هارپر و شيمي باليني تيتز:    منبع درس  

   اساليد كامپيوتريوايت برد، ويدئوپروژكتور و: امكانات آموزشي 

   و مشتقات آنها  كربوهيدراتهاساختار و خواصآشنايي با   : و دهم جلسه  نهمعنوان درس

   : هدف از ارائه اين مبحث آن است كه دانشجو :هدف كلي درس 
  . ساختار و خواص كربوهيدراتها را بداند-1
  . نقشهاي بيولوژيك كربوهيدراتها را درك نمايد-2
  

  :اشد انتظار مي رود دانشجو پس از آموزش اين مبحث قادر ب:اهداف جزئي 
 بندي نمايد را تعريف و تقسيم كربوهيدراتها -1

 . را فهرست نمايدكربوهيدراتهانقشهاي بيولوژيك  -2

 . را مشخص نمايدكربوهيدراتهاساختار و اجزاء تشكيل دهنده انواع  -3

 . را تقسيم بندي نموده و نقش آنها را مشخص نمايدپلي ساكاريدهاي ساده و مركب -4

 .ساختار و اجزاء تشكيل دهنده تركيبات مركب داراي قند را مشخص نمايد -5
  

                                                                     Student Center بروش سخنراني:   روش آموزش 

  : شيوه اجراي درس  و اجزا

    دقيقه10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

   دقيقه 45:  مدت زمان 
   دقيقه10:    زمان مدت

   دقيقه45:    مدت زمان 

   دقيقه10:   مدت زمان   نتيجه گيري جمع بندي و  •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

  بيوشيمي لنينجر، بيوشيمي هارپر و شيمي باليني تيتز:    منبع درس  

   اساليد كامپيوتريوايت برد، ويدئوپروژكتور و: امكانات آموزشي 

  ساختار و خواص ليپيدها، ليپوپروتئين ها  و غشاهاي بيولوژيكآشنايي با   :زدهم و دوا جلسه يازدهمعنوان درس

   : هدف از ارائه اين مبحث آن است كه دانشجو :هدف كلي درس 
  . ساختار و خواص  ليپيدها را بداند-1
  . نقشهاي بيولوژيك ليپيدها را درك نمايد-2
  .اند ساختار و خواص ويتامين هاي محلول در چربي را بد-3
  . ساختار و خواص ليپوپروتئين ها را بداند-4
  

  :اشد انتظار مي رود دانشجو پس از آموزش اين مبحث قادر ب:اهداف جزئي 
 ليپيدها را تعريف و تقسيم بندي نمايد -1

 .نقشهاي بيولوژيك ليپيدها را فهرست نمايد -2

 .ساختار و اجزاء تشكيل دهنده انواع ليپيدها را مشخص نمايد -3

 .كيل دهنده غشاهاي بيولوژيك را فهرست نمايد اجزاء تش -4

 . نقش هر يك از اجزاء تشكيل دهنده غشاء را مشخص نمايد -5

 . و نقش آنها را مشخص نمايدانواع ويتامين هاي محلول در چربي ساختمان شيميايي  -6

 . را شرح دهدوظايف انواع ويتامين هاي محلول در چربي  -7

 . و اهميت آن را مشخص نمايدوتئينهاساختمان شيميايي كالسهاي مختلف ليپوپر -8

  .انواع نقل و انتقاالت در رابطه با ليپيدها را مشخص و مقايسه نمايد  -9

                                                                     Student Center بروش سخنراني:   روش آموزش 

  : شيوه اجراي درس  و اجزا

    دقيقه10  :  مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

   دقيقه 45:  مدت زمان 
   دقيقه10:   مدت زمان 
   دقيقه45:    مدت زمان 

   دقيقه10:   مدت زمان   نتيجه گيري جمع بندي و  •

  
  
  



   

  يتزبيوشيمي لنينجر، بيوشيمي هارپر و شيمي باليني ت:    منبع درس  

   اساليد كامپيوتريوايت برد، ويدئوپروژكتور و: امكانات آموزشي 

  ساختار و خواص نوكلئوتيدها و اسيدهاي نوكلئيكآشنايي با   : و پانزدهم جلسه چهاردهمعنوان درس

   : هدف از ارائه اين مبحث آن است كه دانشجو :هدف كلي درس 
 . را بداندئيكنوكلئوتيدها و اسيدهاي نوكل ساختار و خواص  -1

  .  را درك نمايد نوكلئوتيدها و اسيدهاي نوكلئيك نقشهاي بيولوژيك-2
  

  :اشد انتظار مي رود دانشجو پس از آموزش اين مبحث قادر ب:اهداف جزئي 
  را تعريف و تقسيم بندي نمايدنوكلئوتيدها و اسيدهاي نوكلئيك .1

 . را مشخص نمايداي نوكلئيكنوكلئوتيدها و اسيدهساختار و اجزاء تشكيل دهنده انواع  .2

 .ساختمان پورين، پيريميدين، نوكلئوزيد و نوكلئوتيد را توضيح دهد  .3

 .پليمرهاي نوكلئوتيدها را توضيح دهد .4

 . را توضيح دهدDNAساختمان  .5

 . را توضيح دهدRNAساختمان  .6

 .دها را نام ببرRNAانواع  .7

  .فعاليت هاي نوكلئوتيدها را بيان نمايد  .8

                                                                     Student Center بروش خنرانيس:   روش آموزش 

  : شيوه اجراي درس  و اجزا

    دقيقه10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

   دقيقه 45:  مدت زمان 
 يقه  دق10:   مدت زمان 
   دقيقه45:    مدت زمان 

   دقيقه10:   مدت زمان   نتيجه گيري جمع بندي و  •

  
  
  
  
  
  
  



   

  بيوشيمي لنينجر، بيوشيمي هارپر و شيمي باليني تيتز:    منبع درس  

   اساليد كامپيوتريوايت برد، ويدئوپروژكتور و: امكانات آموزشي 

  ار و خواص ويتامين هاي محلول در آبساختآشنايي با   : جلسه شانزدهم و هفدهمعنوان درس

   : هدف از ارائه اين مبحث آن است كه دانشجو :هدف كلي درس 
  . را بداندانواع ويتامين هاي محلول در آب ساختار و خواص -1
  .  را درك نمايدانواع ويتامين هاي محلول در آب  نقشهاي بيولوژيك-2
  

  :اشدوزش اين مبحث قادر ب انتظار مي رود دانشجو پس از آم:اهداف جزئي 
 .ويتامين ها را بشناسد .1

 . را مشخص نمايدانواع ويتامين هاساختار و  .2

 .نقش كوآنزيمي آنها را در واكنشهاي بيوشيميايي توضيح دهد  .3

  .كمبود يا افزايش هريك از آنها را توضيح دهد .4

                                                                     Student Center بروش سخنراني:   روش آموزش 

  : شيوه اجراي درس  و اجزا

    دقيقه10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •

  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

   دقيقه 45:  مدت زمان 
   دقيقه10:   مدت زمان 
   دقيقه45:    مدت زمان 

   دقيقه10:   ت زمان مد  نتيجه گيري جمع بندي و  •

حضور فعال در كالس، ارائه سمينارهاي تعيين شده  :ارزشيابي درس
   دقيقه60:   مدت زمان   براي هر دانشجو، امتحان چهارگزينه اي ميان ترم و پايان ترم

 


