بخش اول:
 -1هشخصبت هذرس:
نبم و نبم خبنوادگي

دانشنذه پيراپسشني

هحوذرضب صفري

هذرك تحصيلي دانشجوي دمتراي تخصصي

هرتبه دانشگبه هربي

بيوشيوي ببليني

-2

هشخصبت درس
ػٌَاى درس

 :بيوشيوي ػووهي

تؼذاد واحذ4 :واحذ (  1ػولي
نوع درس :ػولي و نظري

3نظري )
مبرآهوزي

دروس پيشنيبز :شيوي ػووهي
سبل تحصيلي:

 -3هشخصبت فراگيراى:
رشته تحصيلي  :ػلوم آزهبيشگبهي
هقطغ :مبرشنبسي
تؼذاد فراگيراى 35 :
توزيغ جنسي %65 :زى و  %35هرد

گروه آهوزشي

ػلوم آزهبيشگبهي

سببقه تذريس 1 3سبل

بخش دوم:
 -1اهذاف ملي درس :
شنبسبيي هواد حيبتي و خواص شيويبيي آنهب
 دانشجو ببيذ در پبيبى مالس دانشجو ببيذ در پبيابى ماالس س سابختوبىاسيذ و ببز و سيستن هبي تبهپوني و ببفرهاب  -خاواص بيوشايويبيي آة و
النتروليتهب  -سبختوبى شيويبيي و انواع مربوهيذراتهب و خصوصيبت آنهب
سبختوبى و انواع ليپيذهب و خواص آنهاب

سابختوبى شايويبيي و اناواع

اسيذهبي آهينه و خصوصيبت آنهب -سبختوبى شيويبيي و انواع پروتئينهب و
خواص آنهب -سبختوبى شيويبيي و انواع اسيذهبي نوملئيل و خصوصايبت
آنهب آنسيوهاب و سابختبر شايويبيي و اػوابل آنهاب -سابختبر شايويبيي
ويتبهينهب و خصوصايبت آنهاب

سابختوبى شايويبيي هان  -و سابختبر

شيويبيي هورهونهب و خواص و اػوبل آنهبرا بذانذ.

 -2برنبهه زهبى بنذي درس
اهذاف ملي جلسه

ػنواى درس

جلسه

آشٌبيي ثب داًشجَيبى ،هؼزفي هٌبثغً ،حَُ

هقذهِ اي ثز ػلن ثيَشيوي ٍ

1

ارسشيبثي ،تَضيح هَضَػبت هَرد ثحث در

كليبت ٍ تبريخچِ آى

ثيَشيوي ٍ تقسين ثٌذي آًْب
هؼزفي ثيَهَلکَلْب – اسيذ ٍ ثبس – تبهپَى ٍ

هطبلؼِ اسيذ ٍ ثبس ٍ تبهپَى

2

ظزفيت تبهپًَي -تبهپَى ّبي خَى
هطبلؼِ سبختبر ّبي شيويبيي كزثَّيذراتْب -

هطبلؼِ كزثَّيذراتْب ()1

3

طجقِ ثٌذي  -هًََسبكبريذّب
دي سبكبريذّب – اًَاع پلي سبكبريذّب ٍ

هطبلؼِ كزثَّيذراتْب ()2

4

خصَصيبت آًْب
ًشبستِ  -گليکَصى ٍ هشتقبت ديگز

هطبلؼِ كزثَّيذراتْب ()3

5

كزثَّيذراتْب
هطبلؼِ سبختبر ّبي شيويبيي ليپيذّب -

هطبلؼِ ليپيذّب ()1

6

اسيذّبي چزة – تزي گليسزيذّب
اسفٌگَليپيذّب – استزٍئيذّب -

هطبلؼِ ليپيذّب ()2

7

پزٍستبگالًذيي ّب
هطبلؼِ سبختبر ّبي شيويبيي اًَاع

هطبلؼِ ليپَپزٍتئيٌْب

8

ليپَپزٍتئيٌْب (سبختبرّبي - VLDL -Chy
 -)HDL ٍ LDLتزپٌَئيذّب
هطبلؼِ سبختبر شيويبيي اًَاع غشبّبي سلَلي

هطبلؼِ غشبّبي سلَلي ()1

9

ٍ ًقش تزكيجبت غشبيي سلَلي
هطبلؼِ اًَاع تجبدالت غشبّبي سلَلي در
سيستن ّبي ثيَلَصيکي

هطبلؼِ غشبّبي سلَلي ()2

11

هطبلؼِ سبختبر ّبي شيويبيي اسيذّبي آهيٌِ

هطبلؼِ اسيذّبي آهيٌِ

11

– اًَاع ٍ طجقِ ثٌذي ٍ خَاص آًْب
هطبلؼِ سبختبر شيويبيي پزٍتئيٌْب ٍ پپتيذّب –

هطبلؼِ پزٍتئيٌْب ()1

12

اًَاع ٍ طجقِ ثٌذي ٍ خَاص آًْب-
هطبلؼِ سبختبر شيويبيي پزٍتئيٌْبي

هطبلؼِ پزٍتئيٌْب ()2

13

كالصى  -االستيي
هطبلؼِ سبختبر شيويبيي ّن ٍ ّوَگلَثيي

هطبلؼِ ّن ٍ ّوَگلَثيي

14

ٍ ًقش ثيَشيويبيي آًْب
هطبلؼِ سبختبر شيويبيي آًشيوْب –

هطبلؼِ آًشيوْب ()1

15

طجقِ ثٌذي ٍ هکبًيسن ػول آًْب
كيٌتيک آًشيوي – هطبلؼِ هْبركٌٌذُ ّبي

هطبلؼِ آًشيوْب ()2

16

آًشيوي ٍ اًَاع ٍ هکبًيسن ػول آًْب
آًشيوْبي آلَستزيک ٍ ًقش آًْب در

هطبلؼِ آًشيوْب ()3

17

سلَلْبي سًذُ
هطبلؼِ هکبًيسن ّبي تٌظين آًشيوْب ٍ

هطبلؼِ آًشيوْب ()4

18

هٌحٌي ّبي هزثَطِ
هطبلؼِ اًَاع رٍشْبي پزٍتئيٌْبي هختلف

رٍشْبي هطبلؼِ پزٍتئيٌْب ()1

19

در سلَلْبي گًَبگَى
هطبلؼِ اًَاع رٍشْبي پزٍتئيٌْبي هختلف

رٍشْبي هطبلؼِ پزٍتئيٌْب ()2

21

در سلَلْبي گًَبگَى
هطبلؼِ سبختبر شيويبيي ًَكلئَتيذّب –

هطبلؼِ اسيذّبي ًَكلئيک ()1

21

ثبسّبي پَريي ٍ پيزيويذيي
هطبلؼِ سبختبر شيويبيي DNA

هطبلؼِ اسيذّبي ًَكلئيک ()2

22

ٍ  – RNAاًَاع آًْب
هطبلؼِ سبختبر شيويبيي ٍيتبهيٌْب –

هطبلؼِ ٍيتبهيٌْب ()1

23

طجقِ ثٌذي ٍ خَاص آًْب
هطبلؼِ سبختبر شيويبيي ٍيتبهيٌْبي

هطبلؼِ ٍيتبهيٌْب ()2

24

هحلَل در آة ٍ طجقِ ثٌذي آًْب
هطبلؼِ سبختبر شيويبيي ٍيتبهيٌْبي

هطبلؼِ ٍيتبهيٌْب ()3

25

هحلَل در چزثي
هطبلؼِ اكسيذاسيَى ثيَلَصيک در سلَلْب ٍ

هطبلؼِ ثيَاًزصتيک ()1

26

ًقش آى در فزآيٌذّبي سيستي
هطبلؼِ سبختبر سًجيزُ اًتقبل الکتزًٍي –

هطبلؼِ ثيَاًزصتيک ()2

27

اجشاي سًجيزُ ٍ فؼبليت آى
هطبلؼِ فسفزيالسيَى اكسيذاتيَ –

هطبلؼِ ثيَاًزصتيک ()3

28

هْبركٌٌذُ ّبي سًجيزُ تٌفسي
هطبلؼِ ٍاكٌش ّبي ّضن ٍ جذة –

هطبلؼِ ّضن ٍ جذة ()1

29

هکبًيسن ّبي هزثَطِ
ًقش ٍاكٌش ّبي ّضن ٍ جذة در

هطبلؼِ ّضن ٍ جذة ()2

31

فزآيٌذّبي حيبتي
كليبت هتبثَليسن – اًَاع راّْبي

هقذهِ اي ثز هتبثَليسن ()1

31

هتبثَليکي در سلَلْبي هختلف
هطبلؼِ اجوبلي ثز هتبثَليسن هَاد سِ گبًِ –

هقذهِ اي ثز هتبثَليسن ()2

32

آًبثَليسن ٍ كبتبثَليسن هَاد در ثذى
كليبت ثيَشيوي پششکي – ٍاحذّبي

هقذهِ اي ثز ثيَشيوي پششکي ()1

33

اًذاسُ گيزي – آة هقطز
ًوًَِ گيزي ٍ آهبدُ سبسي – هَاد
ضذ اًؼقبد ٍ ًگْذارًذُ

هقذهِ اي ثز ثيَشيوي پششکي ()1

34

نحوه ارزشيابي ( امتياز بندي ) درس
رديف

فؼبليت دانشجو

تؼذاد اهتيبز

در صذ از مل اهتيبز

1

هيساى هشبرمت در بحث هب و طرح سوال

1

%5

2

موئيس

3

%15

3

ارائه ترجوه و يب تحقيق

1

%5

4

اهتحبى پبيبى ترم

16

%81

جوغ

21

%111

شيوه تجسيه و تحليل نتبيج ارزشيببي به هنظور افسايش رانذهبى:
الف  :شيوه ارزشيببي:
 -1ارسشيبثي اٍليِ ثصَرت طزح سَاالت شفبّي در كالس اًجبم هي گيزد.
 -2ارسشيبثي تکَيٌي در ّز جلسِ درس ثب سَاالت شفبّي ٍ كَئيش اًجبم هي گيزد.
 -3ارسشيبثي ًْبئي شبهل )1( :ارائِ يک تحقيق ٍ يب تزجوِ ٍ ( )2اهتحبى پبيبى تزم هي ثبشذ.

تجسيه و تحليل نتبيج:
ًتبيج حبصل اس فزاٍاًي ٍ هيبًگيي هَفقيت داًشجَيبى در ارسشيبثي اٍليِ هَرد ثزرسي قزار هي
گيزد تب سهيٌِ شزٍع ثزًبهِ آهَسشي را فزاّن آٍرد كِ در صَرت حبصل ًشذى هَفقيت
داًشجَيبى ثِ هيشاى  %55هطبلت پيشيي هزٍر ٍ هجذدا هَرد ارسشيبثي قزار هي گيزد.
تجشيِ ٍ تحليل ًتبيج حبصل اس ارسشيبثي تکَيٌي ثب استفبدُ اس فزاٍاًي  ،هيبًگيي  ،پزاكٌذگي ،
ضزيت دشَاري ٍ تويش سَاالت هيشاى هَفقيت ٍ يبدگيزي تؼييي ٍ در هَرد هطبلت ٍ تجذيذ
ًظز در ًحَُ طزح سَاالت ثکبر گزفتِ هي شَد .

