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 طيبه محمدی فارسانيمدرس:  
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فعاليتهای 

 دانشجویان 

شيوه تدریس و رسانه 

 آموزشي

اهداف ویژه:  در پایان هر جلسه دانشجو 

 باید قادر باشد 

 جلسه هدف كلي

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

 ویدئوپروژكتور

سلول و شباهت ها   ات، یح یمقدمه سازمانده

و ماكرومولکولها و   کرویبا م  ییو تفاوتها و آشنا

 آنها    تیاهم

  ی سازمانده، مقدمه

  ،سلول ات،یح

    ماكرومولکولها

 اول

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

 ویدئوپروژكتور

 نیبا خواص مولکول آب و بافرها و قوان ییآشنا

هندرسون هاسباخ و موارد استفاده آنها، غشا  

مرگ سلول و تفاوت    ،یسلول و انتقاالت سلول

 اپوپتوز و نکروز

با خواص  ییآشنا

فرها و  مولکول آب و با

هندرسون   نیقوان

  ، یانتقاالت سلول هاسباخ، 

 مرگ سلولپروسه 

 دوم

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

 ویدئوپروژكتور

ها و    دیساكار ید  دها،یبا مونوساكار ییآشنا

 سمی با متابول یی ها، آشنا  دی ساكار یپل

 و گلوكونئوژنز(  زیکولیآنها)گل

،  دهایساكاربا  ییآشنا

  قسمت اول با  ییآشنا

 آنها  سمیمتابول

 سوم 

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

 ویدئوپروژكتور

 یدراتهای)ورود كربوه دراتهایكربوه سمیمتابول

 ز،یکوژنولیگل ز،یکولیگل ریبه مس گرید

و  یچرخه كربس و چرخه كور کوژنز،یگل

 پنتوز فسفات(  ریمس

 چهارم   تهادرایكربوه سمیمتابول

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

همراه با   ویدئوپروژكتور

 پخش فیلم 

و   DNA کینوكلئ ی دهایاسمعرفی انواع 
RNA 

 پنجم ،   کینوكلئ یدهایاس

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

همراه با   ویدئوپروژكتور

 پخش فیلم 

 میو ترم یساز همانند لمهایهمراه ف DNA میرمو ت یساز همانند
DNA  

 ششم

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

همراه با   ویدئوپروژكتور

 پخش فیلم 

 هفتم  یسیرونو mRNAو تولید   DNAاز روی  یسیرونو

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

همراه با   ویدئوپروژكتور

 پخش فیلم 

 هشتم ترجمه  به پروتئین  mRNAترجمه 



 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

 ویدئوپروژكتور

 نهم  دیپیل انواع آنهاو  دیپیل

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

 ویدئوپروژكتور

 دهم  درروده  دیپیل سمیبولمتا و انتقال لیپیها درروده دیپیل سمیمتابول

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

 ویدئوپروژكتور

 ازدهم ی هرمونها ونحوه ساخت آنها  معرفی انواع هرمونها

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

 ویدئوپروژكتور

آمینه و  اسید های   نیو سنتز پروتئ نهیآم یدهایاس یبند طبقه

 پروتئین ها  

 دوازدهم 

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

 ویدئوپروژكتور

معرفی انواع ساختار   معرفی انواع ساختار پروتئین ها 

 پروتئین ها 

 زدهمیس

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

 ویدئوپروژكتور

و   نیپروتئ سمیمتابول  و چرخه اوره نیپروتئ سمیمتابول

 چرخه اوره 

 چهاردهم 

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

 ویدئوپروژكتور

  نیپروتئ زانیم یریاندازه گ یروشهاآشنایی با 

 در سلول 

 یریاندازه گ یروشها

 در سلول  نیپروتئ زانیم

 پانزدهم 

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

و   ، وایت بردسخنرانی

 ویدئوپروژكتور

معرفی آنزیم ها و نقش آنها در فعالیت و اندازه  

 گیری میزان فعالیت آنزیم

 شانزدهم  و انواع آنها  مهایآنز

 ، پرسش و پاسخ
حضور فعال در 

 كالس

، وایت برد و  سخنرانی

 ویدئوپروژكتور

 هفدهم  و انواع آنها  مهایآنز و انواع آنها  مهایآنز
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