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 - ساعات حضور در دفتر:      - تلفن داخلی دفتر:

 

 بیان حاالت غلظت و آشنایی با روش های شیمیایی شناسایی ترکیبات مهم زیستیبا انواع آشنایی دانشجو  هدف کلی:
 

   اهداف اختصاصی:

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود.

 حیطه شناختی

 با انواع حاالت بیان غلظت آشنا شود.  -1

 را فرا بگیرد.روش های شیمیایی تشخیص قند و لیپید و اسید آمینه و پروتئین  -2

 با ترکیبات موجود در ادرار و بخش های مختلف برگه آزمایش ادرار آشنا شود. -3

 حیطه نگرشی

 در آزمایشگاه را فرا بگیرد. نظم  -1

 ش را رعایت کند. مقررات آزمایشگاه از جمله پوشیدن روپو -2

 دقیق ترین جواب آزمایش را به کمک همگروهی های خود به دست آورد. ،در کار گروهی شرکت کند و بتواند با مدیریت وقت -3

 حیطه مهارتی

 به روش های شیمیایی، قند و لیپید و اسید آمینه و پروتئین را شناسایی کند.  -1

 نوار ادراری را بخواند و آن را تفسیر کند. -2

 دناتوره کننده پروتئین را شناسایی کند و اثرات مخرب آنها روی پروتئین را بررسی کند.عوامل  -3
 

 گرفتن گزارش کار هر جلسه به صورت گروهی  –انجام حضور و غیاب  –درس جدید و توضیح معرفی  استاد: چگونگی فعالیت

 

 از دانشجویان برای مشارکت آنها در مطالب مطرح شده در کالس پرسش و پاسخ –سخنرانی شیوه تدریس: 

 استفاده کرد.( وایت برد )چون آزمایشگاه مجهز به ویدئو پروژکتور نیست نمی توان از سیستم نمایش اسالید وسایل کمک آموزشی: 



 
 

 چگونگی فعالیت دانشجو:

 ارائه گزارش کار  –انجام آزمایش به صورت گروهی 

 تنظیم گزارش کار و تحقیق در مورد یک پرسش کالسی  دانشجو:تکالیف 

 نحوه ارزیابی دانشجو:

 به صورت سواالت تستی و تشریحی می باشد. آزمون پایان ترم که ایان ترم است نمره کتبی پ 11 نمره عملی و 6از نمره نهایی هر دانشجو متشکل 

 جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب ردیف

 محلول سازی و وسایل آزمایشگاهیبا آشنایی  1

 تشخیص کیفی قندها 2

 تشخیص کیفی قند مجهول 3

 تشخیص کیفی لیپیدها 4

 تشخیص کیفی اسیدهای آمینه 5

 تشخیص کیفی پروتئین ها 6

 آزمایش های کامل ادرار  7

 بررسی عوامل دناتوره کننده پروتئین ها 8
 

 کامل نوشته شود.لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و :منابع درسی

کتاب بیوشیمی عملی برای دانشجویان رشته ها ی پزشکی، پیراپزشکی و زیست شناسی؛ پورعزیزی الهه، شیرازی مژگان؛ انتشارات پویش اندیشه،  -1
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