
 

 بسمه تعالی 

 
شتی ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

 واحد ربانهم رزیی ردسی   

 

 

 طرح دوره دروس نظری و عملی  
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 :مشخصات درس   

 24 تعداد دانشجو  پزشکی عمومی گروه آموزشی 

 عنوان درس
 بیوشیمی سلول مولکول

 (ملی)ع
 دتعداد واح

44/0 

 یپزشک تحصیلی  شتهو ر مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره  و پایان 
19/06/1401 

  14/10/1401 

 روز و ساعت جلسات    1401ول ا نیمسال تحصیلی 
 شنبه

(18-14) 

 - دروس پیش نیاز  آقای دکتر غالم عباس محمدی مدرس/مدرسین درس

 مسئول درس
 )دروس اشتراکی(

 محل برگزاری عباس محمدی آقای دکتر غالم
 آزمایشگاه بیوشیمی

 عملی )نظری/عملی(واحد نوع 
روش برگزاری 

 )حضوری/مجازی/ترکیبی(
 حضوری

 

 شرح کلی درس:  

 توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویسید.
این مواد را در بیوشیمی دیسیپلین فرا بگیرد. این مجموعه اطالعات ساختار و عملکردی به صورتی گردد تا بتواند متابولیسم  در این درس دانشجو با مولکول های حیاتی آشنا می

 ارائه میگردد که بتواند در بررسی سالمت و بیماری نقش داشته باشد.
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 هدف/اهداف کلی درس:  

 با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را بنویسید.
  یابد: به مهارت های زیر دست انتظار می رود فراگیر 

 آشنایی با جنبه های ایمنی کار در آزمایشگاه و شناسایی خطر و نحوه عکس العمل صحیح هنگام بروز حادثه  -

 ها  چگونگی کار با وسایل آزمایشگاهی شیشه ای و غیر شیشه ای و برقی و نحوه نگهداری آن  -

 ی در آزمایشگاههای کیف آشنایی و چگونگی انجام تست  -

 آشنایی با نحوه کار و اهمیت دستگاه فتومتری در آزمایشگاه های تشخیص طبی  -

 

 روش تدریس:   

ارکت روش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش. نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه 

  امکان مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی را در اولویت قرار دهید. انتخاب کنید و در صورت فراگیران

 سایر موارد: ... 

 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ⬛ روش تدریس سخنرانی
 ☐ روش تدریس ایفای نقش ⬛ روش تدریس بحث گروهی

 ☐ روش تدریس مبتنی بر کار تیمی                             ⬛ روش تدریس پرسش و پاسخ
 ☐ روش تدریس اکتشافی ☐ روش تدریس نمایشی

      ⬛ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                    ⬛ روش تدریس آزمایشگاهی
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 مواد و وسایل آموزشی: 

 د از چه وسایل آموزشی استفاده می کنید. یادگیری، در آموزش خو-به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

    
 : ...    سایر موارد  
 

 ⬛ جزوه ⬛ پاورپوینت
 ⬛ کتاب ☐      فیلم آموزشی     

 ⬛        وایت برد                                      ☐         نرم افزار   
 ⬛ تصویر ☐ ماکت

 ☐ چارت    ☐        لوازم واقعی 
 ☐ فایل صوتی ☐ پوستر

 

 های فراگیران:تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند. چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 

 انجام تکالیف مربوط به هر جلسه 

 حضور فعال در کالس 

 مطالعه مطالب درسی 

 وتهیه گزارش از آزمایشات انجام شده در هر جلسه توسط دانشج 
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 ن: نحوه ارزیابی فراگیرا 

 کنید.رای ارزیابی فراگیران استفاده میبا توجه به اهداف اختصاصی درس، مشخص کنید که از چه روشی ب -

 
 سایر موارد: ...

 

مشخص  نیزنمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودچه فعالیت هایی  با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -

 کنید.
 

 درصد عناوین ردیف

و نتایج آزمایش های انجام داده شده ضباط حضور غیاب، ان 1

 در گزارش کار در طول ترم 
25 

  75 آزمون پایان ترم  2

 ☐ سئواالت چند گزینه ای ⬛ سئواالت تشریحی کوتاه پاسخ
 ☐ غلط-سئواالت صحیح ⬛ سئواالت تشریحی بلند پاسخ

 ⬛ کار عملی ⬛ سئواالت شفاهی
 ☐ اهده عملکردچک لیست مش ☐ سئواالت جور کردنی

   ⬛ های کالسیپرسش
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 سیاست ها و قوانین:  

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

 خاموش کردن تلفن همراه در محیط آزمایشگاه 

 ایشگاهرعایت سکوت و نظم در محیط آزم 

 حضور به موقع در کالس و خروج به موقع از کالس 

 غیبت مجاز بیشتر از سقف منجر به حذف واحد و غیبت  غیر مجاز بیشتر از سقف صفر محسوب می گردد 
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 جدول زیر را بر اساس رئوس مطالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید. 

 برنامه زمانبندی درس:

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب  جلسه عنوان جلسه

 با ... آن است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

 ایمنی در آزمایشگاه 1

 بااا انااوار خطاار، نحااوه مقابلااه بااا آن، عملکاارد    

صحیح در آزمایشاگاه، اناوار کپساول هاای آتاش      

 د.آشنا گرد نحوه عملکرد آنها نشانی و

 .ایمنی در آزمایشگاه را بداند 

 .انوار خطر در آزمایشگاه را شناسایی کند. 

 ی و روش کار با آن ها را بشناسد.انوار کپسول های آتش نشان 
 .کار با کپسول های آتش نشانی را طبق اصول صحیح انجام دهد 

 
 غالم عباس محمدی

 آشنایی با وسایل آزمایشگاه 2

گاه آزمایشر انوار وسایل شیشه ای و غیر شیشه ای د

دستگاه های  و حجم دقیق از مایعاتو نحوه برداشت 

 آشنا گردد. بیوشیمی موجود در آزمایشگاه

 .انوار وسایل شیشه ای و غیر شیشه ای در آزمایشگاه را بشناسد 

  به نحو صحیح انجام دهد.برداشتن حجم دقیق از مایعات را 

 .دستگاه های موجود در آزمایشگاه را بشناسد 

 جود در آزمایشگاه به صورت صحیح کار کند.با دستگاه های مو 

 
 غالم عباس محمدی

 شناسایی کیفی قندها 3

 اهمیاات شناسااایی کیفاای قناادها در تشااخیص   

با اصول شناسایی مونوساکاریدها، دی بیماری ها و 

پلای   های احیا کننده و غیر احیا کنناده و دساکاری

 آشنا گردد. ساکاریدها

 تشخیص دهد. اهمیت کیفی قند ها در شناسایی بیماری ها را 

  اصول شناسایی مونوساکارید ها، دی ساکارید ها ی احیا

 کننده، غیر احیا کننده و پلی سساکارید ها را شرح دهد.

 
 غالم عباس محمدی

 کروماتوگرافی کاغذی اسید های آمینه 4
انجااام آزمااایش  اهمیاات و انااوار کروماااتوگرافی 

ها آشنا  بیماری کروماتوگرافی کاغذی در شناسایی

 گردد.

 وگرافی را بیان کند.انوار کرومات 

  اهمیت انجام آزمایش کروماتوگرافی در شناسایی بیماری ها

 د.را شرح ده
 .اصول و روش کروماتوگرافی را بداند 
 .با نمونه ای که به او داده می شود کروماتوگرافی انجام دهد 
 .نمونه مهول را با توجه به شاهدی که دارد شناسایی کند 

 
 

 غالم عباس محمدی

اصاول   اهمیت نقطه ایزوالکتریک در بیماری هاا و   تعیین نقطه ایزوالکتریک 5

 آشنا گردد. انجام آزمایش

 .اهمیت نقطه ایزوالکتریک را شرح دهد 

  اصول انجام آزمایش تعیین نقطه ایزوالکتریک را به طور

 .صحیح بیان کند

 غالم عباس محمدی
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اصول فوتومتری و نحوه محاسبه المبدا 

 ماکس

 قاوانین بیار و   و اناوار آن  اصول پایاه فتاومتری و   

المبرت، تعیین غلظت ماده مجهول براساس نمودار 

 ، آشنا گردد.استاندارد یا استفاده از تک استاندارد

 .اصول پایه فتومتری و انوار آن را بیان کند. 
 .طرز کار با اسپکتروفوتومتر را بداند 
 قوانین بیر و المبرت را به طور کامل شرح دهد 
 استاندارد  روش تعیین غلظت ماده مجهول بر اساس نمودار

 یا استفاده از تک استاندارد را شرح دهد.
 .المبدا مکس یک نمونه رنگی را تعیین کند 
 .جذب نوری یک محلول رنگی را اندازه گیری کند 
 .غلظت یک ماده رنگی را اندازه گیری کند 

 
 
 

 غالم عباس محمدی

 

 

 منابع درس:

 الهمشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات مق

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان، مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ کتاب  

 
 

  
 

 

 

 

 


