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دانؽىذه 

ترهی  لبلت نگبرغ طرح درض

 

(ثهذاؼت ػووهیرؼته وبرؼنبظی )ثیوؼیوی :  ػنواى درض   

 ثهذاؼت ػووهیدانؽجویبى ترم اول وبرؼنبظی  :هخبطجبى

 2( یب ظهن اظتبد از واحذ:)تؼذادواحذ

 تب یه ظبػت پط از اتوبم جلعبت درض :ظبػت پبظخگویی ثه ظواالت فراگیر

 16-14ؼنجه ظبػت چهبرروز ( ظبػت و نیوعبل تحصیلیروز،:   )زهبى ارائه درض

 لیذا حك نظریوتر د :هذرض 

  -:درض و پیػ نیبز

 

: هذف ولی درض 
 

 (جهت هر جلعه یه هذف: )هذاف ولی جلعبت ا

 
، اختالالت اسیذ ٍ ثبس ٍ ثبفزّب pHآة،  یًَی تفکیک، اسبس ثیَضیوی ٍ اّویت آة ٍ خَاظ آى -1

سبختوبى کزثَّیذراتْب  -2

سبختوبى اسیذّبی چزة ٍ چزثیْب  -3

ٍ پزٍتئیٌْب اسیذّبی آهیٌِ سبختوبى  -4

( هؼزفی، سبختوبى ٍ خَاظ) آًشیوْب  -5

( کبرثزد ثبلیٌی ٍ هْبرکٌٌذُ ّبکیٌتیک، )آًشیوْب  -6

ٍیتبهیٌْب  -7

سبختوبى اسیذّبی ًَکلئیک  -8

 

: اهذاف ویصه ثه تفىیه اهذاف ولی هر جلعه
 

نبیی ثب ػلن ثیوؼیوی، هولىول آة، خواؾ آى، تفىیه یونی، ثبفرهب و اختالالت اظیذ و آغ :هذف ولی جلعه اول

 ثبز

  :اهذاف ویصه جلعه اول
تؼزیف جبهغ ػلن ثیَضیوی ٍ اسبس حیبت  -1

آضٌبیی ثب هَلکَل ٍ خَاظ آة، سبختبر ٍ ػلت قغجیت آة، پیًَذ ّیذرٍصًی  -2

اسیذّب ٍ ثبسّبی ضؼیف  pHّبسلجبخ در تؼییي -هؼبدلِ ٌّذرسَىٍ آضٌبیی ثب  pHتطزیح ثبثت تؼبدل آة، هفَْم  -3

. آضٌبیی ثب ثبفزّب ٍ ػولکزد ٍ خَاظ آًْب -4

آضٌبیی کلی ثب اختالالت اسیذ ٍ ثبس در ثذى اًسبى 

 

 آؼنبیی ثب ظبختبرهبی ورثوهیذراتهب، تنوع و خواؾ آنهب :دومهذف ولی جلعه 

: دوماهذاف ویصه جلعه 
سبختبر کزثَّیذراتْب ٍ خَاظ آًْب   آضٌبیی ثبهؼزفی ٍ  -1

آضٌبیی ثب ًحَُ دستِ ثٌذی اًَاع کزثَّیذراتْب، گزٍّْبی ػبهلی ٍ خػَغیبت ایشٍهزّبی آًْب  -2

آضٌبیی ثب کزثَّیذراتْبی پلیوزی، سبختوبى آًْب ٍ اًَاع  -3
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ٍ تٌَع آًْب در ثذى  ، ًقصآضٌبیی ثب کزثَّیذراتْبی هزکت ٍ پیچیذُ -4

 آؼنبیی ثب ظبختبر اظیذهبی چرة و چرثیهبی هختلف :ومض هذف ولی جلعه

: ظوماهذاف ویصه جلعه 

آضٌبیی ثب اسیذّبی چزة، اًَاع آًْب، خَاظ فیشیکَضیویبیی ٍ سبختبر آًْب  هؼزفی ٍ -1

آضٌبیی ثب لیپیذّب، سبختوبى ٍ تٌَع آًْب  -2

ة لیپیذی آضٌبیی ثب ًقطْبی هتٌَع لیپیذّبی هختلف ٍ سبختبرّبی پیچیذُ ٍ هزک -3

 

 ینه و پروتئینهبآؼنبیی ثب اظیذهبی آم :چهبرمهذف ولی جلعه 

: چهبرماهذاف ویصه جلعه 

در سبختبر هَلکَلی آًْب  ػبهلی هؼزفی ٍ آضٌبیی ثب سبختوبى کلی اسیذّبی آهیٌِ، اًَاع اسیذّبی آهیٌِ ٍ تغییزات -1

ًْب آضٌبیی ثب خَاظ فیشیکَضیویبیی اسیذّبی آهیٌِ ٍ ًقطْبی کلی آ -2

...( ضزٍری ٍ غیز ضزٍری، قغجی، غیز قغجی)هؼزفی دستِ ثٌذیْبی هختلف اسیذّبی آهیٌِ   -3

هؼزفی پیًَذ پپتیذی، اًَاع پپتیذّب ٍ پزٍتئیٌْب  -4

هؼزفی سبختبرّبی هختلف پزٍتئیٌْب  -5

 هؼزفی اًَاع هطَْر پزٍتئیي، ًقطْبی آًْب ٍ خَاظ هختلف سبختبری ٍ ػولکزدی آًْب -6

 

( ظبختوبى و خواؾ ،یهؼرف) ههبیآنس :پنجنجلعه  هذف ولی

: پنجناهذاف ویصه جلعه 

تؼزیف جبهغ آًشین، آضٌبیی ثب قسوتْبی کلیذی سبختبر آًشیوْب  -1

آضٌبیی ثب اغَل ًبهگذاری آًشیوْب  -2

هؼزفی اًَاع آًشیوْب ٍ ػولکزد کلی آًْب  -3

ثزرسی تبثیز ػَاهل هحیغی ثز سزػت ٍاکٌص آًشیوْب  -4

 ًبیی ثب ثخص پزٍتئیٌی ٍ کَآًشیوی آًشیوْبآش -5

 

( و ههبروننذه هب یىیوبرثرد ثبل ن،ینتین) ههبیآنس :ؼؽنهذف ولی جلعه 

 :ؼؽناهذاف ویصه جلعه 

تؼییي اغَل کیٌتیک آًشیوْب ٍ ػَاهل هَثز ثز سزػت آًشین  -1

هٌتَى ٍ ثزرسی سزػت ٍاکٌص آًشیوْب -، هؼبدلِ هیکبیلیسKmهؼزفی کویت  -2

سی ػَاهل هَثز ثز سزػت ٍاکٌطْبی آًشیوی ثزر -3

تؼییي ًقص اًَاع هْبر کٌٌذُ ّبی آًشیوی ٍ هکبًیسن ػول آًْب  -4

هؼزفی آًشیوْبی دارای ًقص ثیَهبرکزی ٍ تَضیح ًحَُ تغییزات پبتَلَصیک آًشیوْبی ثبلیٌی  -5

آضٌبیی ثب کبرثزدّبی هختلف آًشیوْب  -6

 .

 اع آنهب و وبرثرد ویتبهینهب در ثذىویتبهینهب و انو :هفتن هذف ولی جلعه

  :هفتناهذاف ویصه جلعه 
تؼزیف هَلکَلْبی دارای ًقص ٍیتبهیٌی ٍ خػَغیبت ایي هَلکَلْب  -1

هؼزفی دستِ ثٌذی کلی ٍیتبهیٌْب  -2

تَضیح ًقطْبی هختلف، حیبتی ٍ ضزکت ٍیتبهیٌْب در ٍاکٌطْبی اختػبغی هتبثَلیسن ثذى  -3

تبهیي هؼزفی هٌبثغ ػوذُ ّز ٍی -4

تطزیح ػالین، دالیل ٍ ػَارؼ اًَاع کوجَدّبی ٍیتبهیٌی  -5
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 هؼرفی نوولئوتیذهب، ظبختوبى اظیذهبی نوولئیه و نمؽهبی آنهب :هؽتنهذف ولی جلعه 

 

 :هؽتناهذاف ویصه جلعه 

هؼزفی سبختوبى ًَکلئَتیذّب ٍ اًَاع آًْب  -1

ا تَضیح ًحَُ تطکیل ًَکلئَتیذّب ٍ سبختبرّبی پلیوزی آًِ -2

ٍ سبختبرّبی آًْب  DNA  ٍRNAهؼزفی  -3

 DNA  ٍRNAهزٍر اجوبلی ًقطْبی  -4

 

 :در پبیبى دانؽجو لبدر ثبؼذ
 pH. آًزا درک کٌذ ٍىی کیآة ٍ رفتبر تفک صُیخَاظ ٍ. دیًوب حیٍ تطز فیرا تؼز یمیٍشیلن ةدر پبیبى جلسِ اٍل ع -1-1

ثب اختالالت . کٌذ ىییثبفزّب را ثطٌبسذ ٍ ًقص ثبفزّب را تت. کٌذ ىییرا تغ فیضغ یٍ ثبسّب دّبیاس pHثتَاًذ . کٌذ فیرا تؼز

. ٍ ثبس در ثذى اًسبى آضٌب ضَد دیاس

 

. در پبیبى جلسِ دٍم داًطجَ خَاظ فیشیکَضیویبیی قٌذّب، سبختوبى آًْب، تٌَع سبختبری ٍ ایشٍهزی قٌذّب را فزاگیزد -2-1

ًْبیتب، سبختبر قٌذّبی هزکت را ثطٌبسذ، اًَاع . اًَاع اغلی قٌذّبی پلیوزی، ًقص ٍ جبیگبُ آًْب در ثذى را ثز ضوبردّوچٌیي 

 .آًْب ٍ پزاکٌذگی سلَلی یب ثبفتی آًْب را تَضیح دّذ
 

را در  در پبیبى جلسِ سَم سبختبر ٍ خَاظ فیشیکَضیویبیی ٍ ًقطْبی اسیذّبی چزة ٍ ّوچٌیي اًَاع هختلف آًْب -3-1

سبختوبى لیپیذّب، پزاکٌذگی آًْب در ثذى ٍ تٌَع سبختبری لیپیذّب ٍ هطتقبت هختلف آًْب را تجییي . سلَل ٍ ثبفت ثطٌبسذ

. کٌذ

 

ثز . ردیگ ادیآًْب را  ییایمیکَشیسیٍ ف یسبختبر یآًْب ٍ ًقطْب یػبهل یٍ گزٍّْب ًِیآم یدّبیاس یسبختوبى کل -4-1

 لیًحَُ تطک. دیًوب یاًْب را عجقِ ثٌذ ًِ،یآم یدّبیاس ٍسٌتشیثذى در ة ییٍ تَاًب ییایمیکَشیسیاسبس سبختبر ٍ خَاظ ف

 ىیپزٍتئ ىیثب چٌذ تبیرا ثطٌبسذ ٍ ًْب ًْبیٍ پزٍتئ دّبیپپت جیرا یاسبختوبًِ. ردیرا فزا گ ًْبیٍ پزٍتئ دّبیپپت ،یدیپپت ًٍذیح

 .آًْب را ثطٌبسذ یثذى آضٌب ضَد ٍ ػولکزدّب جیرا

 

ثب اختػبرات ٍ اػذاد . دیًوب ىییهختلف آى را ثز اسبس ًقص، تت یسبختبر یرا ثطٌبسذ ٍ ػولکزد ٍ قسوتْب میآًش -5-1

 هْبیآًش یثز اسبس عجقِ ثٌذ. ثطٌبسذ یاغل یرا ثز اسبس عجقِ ثٌذ میاًَاع آًش. آضٌب ضَد هْبیآًش یهزتجظ ثب ًبهگذار

 یىیپزٍتئ ریٍ ؽ یىیسبختوبى پزٍتئ. ردیرا فزا گ میثز ػولکزد آًش یطیػَاهل هح ریتبث. ردیثگ ادیآًْب را  یػولکزد گزٍُ

 .ردیرا فزا گ یدٍ قسوت سبختبر ىیرا ثطٌبسذ ٍ ًقص ا هْبیآًش

 

رًٍذ تبثیز ػَاهل هحیغی ثز سزػت ٍاکٌطْبی . هفَْم کلی کیٌتیک ٍ ثزرسی سزػت ٍاکٌطْبی آًشیوی را یبد گیزد -6-1

اًَاع . هکبًیسن ٍ ًحَُ اثز هْبر کٌٌذُ ّب را فزا گیزد. ّبی ٍاکٌطْبی آًشیوی آضٌب ضَد ثب هْبر کٌٌذُ. آًشیوی را فزا گیزد

آًشیوْبی ثب ًقص ثیَهبرکزی در تطخیع یب ثْجَد ثیوبریْبی هختلف را ثطٌبسذ ٍ چٌذ دارٍی هْبر کٌٌذُ آًشیوی را آضٌب 

کبرثزدّبی هتٌَع آًشیوْب در درهبى ٍ غٌؼت را آضٌب ضَد . ضَد

 

خػَغیبت هختلف سبختوبًی ٍ ػولکزدی ٍیتبهیٌْب . تؼزیف هَلکَلْبی ثب ًقص ٍیتبهیٌی ٍ اًَاع ٍیتبهیٌْب آضٌب ضَد ثب -7-1

ًقص ٍیتبهیٌْب در ٍاکٌطْبی هختلف ثذى ٍ . دستِ ثٌذی اغلی ٍیتبهیٌْب را یبد گیزد. ٍ ًقص کَآًشیوی آًْب را فزا گیزد

ػالین، دالیل ٍ ػَارؼ اًَاع کوجَدّبی . هیٌْب ٍ هقبدیز کبفی آًْب را ثطٌبسذهٌبثغ غذایی ٍیتب. ضزٍرت حضَر آًْب را ثطٌبسذ

. ٍیتبهیٌی را ًبم ثجزد
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ضذى  سُیهزیًحَُ پل. ٍ اجشاء آًْب را ثطٌبسذ دّبیاًَاع ًَکلئَت. را ًبم ثجزد دّبیٍ ًَکلئَت یآل یثبسّب یاجشاء سبختوبى -8-1

را آضٌب  ّبیهبریدر سلَل ٍ ثذى ٍ ثزٍس ًقع ٍ جْص در ة DNA  ٍRNA یسبختوبى ٍ ًقطْب. ردیرا فزا گ دّبیًَکلئَت

. ضَد

 

 .ثیوؼیوی هبرپر ویرایػ ظی ام :هنبثغ
 

 ارائه ثه صورت ظخنرانی :روغ تذریط
 

 Power Pointویذئو پروشوتور و نرم افسار  :وظبیل آهوزؼی 

 

ظنجػ و ارزؼیبثی  

ثر )ظهن از نوره ولروغ       آزهوى 

( حعت درصذ

ظبػت یخ  تبر

 12 6/9/98 5 آسهَى تستیووئیس 

 - - - - ترم آزهوى هیبى 

هتؼبقجب هطخع  هتؼبقجب هطخع هیطَد 90 آسهَى تستیآزهوى پبیبى ترم 

 هیطَد

حضور فؼبل در 

والض 

 ثِ غَرت هستوز ثِ غَرت هستوز 5 پزسص ضفبّی

 

  :همررات والض و انتظبرات از دانؽجو
در غَرت تؼذاد غیجت ثیص اس حذ هجبس درس آًْب حذف  .ٍقغ ٍ هٌظن در کالس داضتِ ثبضٌذداًطجَیبى ثبیستی حضَر ثِ م

. در سهبى حضَر در کالس ثبیستی جَ ّوزاُ ثب احتزام هتقبثل ٍ تَجِ کبهل ثِ هغبلت ارائِ ضذُ حبکن ثبضذ. خَاّذ ضذ

. ثی کالسی ضزکت فؼبل ًوبیٌذدر توبم جلسبت کالس، ثبیستی قجال هغلت جلسِ ثؼذ را هغبلؼِ کٌٌذ ٍ در ارسیب

 

 

 

 

 

پروفعور زهره رحیوی :  نبم و اهضبی هذیر گروه                 لیذا حك نظریدوتر :  نبم و اهضبی هذرض
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  :دانؽىذه EDOنبم و اهضبی هعئول 

تبریخ تحویل 

 :تبریخ ارظبل
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 (رؼته اتبق ػول)ثیوؼیوی  جذول زهبنجنذی درض                           

صجح  10تب  8چهبرؼنجه  :روز و ظبػت جلعه                                     

 

 هذرض هوضوع هر جلعه              (چهبرؼنجه هب) تبریخ جلعه

1 5/7/96 
 

اسبس ثیَضیوی ٍ اّویت آة ٍ خَاظ آى، تفکیک یًَی 

 ٍ ثبفزّب، اختالالت اسیذ ٍ ثبس pHآة، 
 دکتز ّبدی هظفزی

2 12/7/96 
 

 دکتز ّبدی هظفزی سبختوبى کزثَّیذراتْب

3 19/7/96 
 

سبختوبى اسیذّبی چزة ٍ چزثیْب 

 

 دکتز ّبدی هظفزی

4 26/7/96 
 

 دکتز ّبدی هظفزی سبختوبى اسیذّبی آهیٌِ ٍ پزٍتئیٌْب

5 3/8/96 
 

 دکتز ّبدی هظفزی (هؼزفی، سبختوبى ٍ خَاظ)آًشیوْب 

6 10/8/96 
 

 دکتز ّبدی هظفزی (یٌی ٍ هْبرکٌٌذُ ّبکیٌتیک، کبرثزد ثبل)آًشیوْب 

7 17/8/96 
 

 دکتز ّبدی هظفزی ٍیتبهیٌْب

8 24/8/96 
 

 دکتز ّبدی هظفزی سبختوبى اسیذّبی ًَکلئیک

 


