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 (Course Plan) دورهطرح 
 

    400/ 03/ 06لغایت  99/ 11/ 15  :ارائه درستاريخ  99-400:  سال تحصيلي

 حسين زاده  دکتر : نام مدرس علوم آزمايشگاهيکارشناسي/    :رشتهمقطع/ 

 نفر  25 :تعداد دانشجو   عموميآزمايشگاه بيوشيمي  :)واحد( نام درس

 لي جلسه عم 8:  تعداد جلسات / مدت کالس نيمسال: دوم 
 

 بي شاپ ديويدسون، شيمي باليني   -هنری  تشخيص کلينيکي شيمي باليني تيتز، : ابع درسمن

 ، آموزش مجازی از طريق تهيه فيلم آموزشي و بارگذاری در سامانه نويد وايت برد  -ويدئو پروژکتور : امکانات آموزشي
 

میایی و کروماااگواری،ی یساای آای آمیناا ، و  روش شاای  کیفاای باا آشنایی با محلول سازی، کروماااگواری،ی، ساان      :  هدف کلي درس

 کربوآی ریت آا

 ، وسايل آزمايشگاهياساليدهای پاورپوينت، وايت برد :روش آموزش

 اجرای درس: شيوه

و انجام آزمايش  توسط استاد  توضيحات در مورد آزمايش هر جلسه

  دانشجو  توسط 

 

 ی ارزشيابي نحوه

 مي شود.  حذف درسم باعث جلسه غيبت در طول تر 3

       نمره   5             انضباط و خالقيت در آزمايشگاه

 نمره     10           نظریامتحان 

 نمره   5                مجهول  دقت در انجام آزمايش
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تاريخ برگزاری  
 جلسات 

عنوان  
جلسه/رئوس  

 مطالب 

وسايل کمک   روش تدريس 
 آموزشي 

 حيطه
 اهداف 

 اولجلسه 

19 /11 /99   

قوانين و مقررات  
 آزمايشگاه 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

دانشجو با قوانين کلي و   شناختي
جزئي رفتار در محيط  

آزمايشگاهي را خواهد  
 آموخت. 

 جلسه دوم 

27 /11 /99   

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي محلول سازی 
 آزمايشگاهي 

  ريته وبا مفهوم موال دانشجو حرکتي -رواني 
-درصد وزني  ته،نرمالي

  حجمي و -حجمي و حجمي
آشنا و سپس   محلول سازی 

قادر خواهد بود محلول 
 سازی را انجام دهد. 

 : سومجلسه 

03 /12 /99 

آناليز کيفي  
 قندها

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

دانشجو قادر خواهد بود   حرکتي -رواني 
آرزمايش موليش برای  

شناسای نمونه  
 صکربوهيدراتي، تشخي

مونوساکاريد، تشخيص دی  
ساکاريد احيا کننده و غير  

احيا کننده، آزمايش يد  
برای تشخيص نشاسته و  

گليکوژن، آزمايش سيلوانف  
برای تشخيص کتوزها،  

آزمايش بيال برای تشخيص  
را بصورت مستقل   پنتوزها

 انجام دهد 

:  چهارمجلسه 
10 /12 /99 

آناليز کيفي  
 اسيدهای آمينه 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

دانشجوقادر خواهد بود   حرکتي -رواني 
انواع آزمايشات مورد  

استفاده برای تشخيص  
عمومي و اختصاصي  

اسيدهای آمينه از جمله  
آزمايش نين هيدرين،  

آزمايش گزانتوپروتيک،  
ميلون، آزمايش  آزمايش  

  ايش پاوليآزمهاپکينزکول و
 را انجام دهد. 

: پنجمجلسه 
17 /12 /99 

آناليز کيفي  
 پروتئين 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

دانشجو قادر خواهد بود   حرکتي -رواني 
آزمايش دناتورسيون  

پروتئينها توسط اسيد،  
آزمايش دناتوراسيون  

پروتئينها توسط گرما،  
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آزمايش دناتوراسيون  
پروتئن توسط فلزات  

گين، آزمايش کيفي و  سن
کمي پروتئينها توسط  

را بصورت    آزمايش بيوره
 مستقل انجام دهد. 

:  ششمجلسه 
24 /12 /99   

طرز تشخيص  
اسيدهای آمينه  

توسط  
کروماتوگرافي  

کاغذی و يا اليه  
 نازک 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

 حرکتي -رواني 
حرکت متفاوت  دانشجو 

اسيدهای آمينه بسته به  
يت آنها در محيط  قطب

را مشاهده و   کروماتوگرافي 
 انجام مي دهد. 

:  هفتمجلسه 
22 /01 /400 

مطالعه خواص و  
 کيفيت آنزيمها 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

دانشجو با تاثير عواملي از   حرکتي -رواني 
و غلظت   pHجمله دما، 

سوبسترا بر روی فعاليت  
آنزيم آشنا و بصورت  

ت را انجام  مستقل آزمايشا
 مي دهد 

: هشتمجلسه 
29 /01 /400 

 

ايزو    pHتعيين 
 الکتريک 

 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

تهيه  دانشجو بتواند  حرکتي -رواني 
متفاوت و   pHمحلولهايي با 

تشکيل کدورت توسط  
را ياد    محلول پروتئيني

 گرفته و انجام دهد. 

 


