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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

 حصیلی:ت یرشتهو مقطع    گروه آموزشی:          دانشکده:

 یش نیاز:پ    د:نوع واح          تعداد واحد: نام درس: 

  مکان برگزاري:   -------- :ساعت  -------:زمان برگزاري كالس: روز

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:   مسئول درس:  داد دانشجویان:تع

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

 

 

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 

 

 

 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
محورهاي اصلی برنامه را نشان می  واست نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:
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 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :هدرصد نمرنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ------آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس     نمره درصد -----انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی           ايچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 
 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 فرج اللهیدكتر  برمهندسی پروتئینمه اي  مقده 1

2   

3 Site directed mutagenesis and gene  
shuffling 

 دكتر فرج اللهی

4 Protein modification (In vitro) دكتر فرج اللهی 

5 Protein modification (In vitro) سمینار درسی 

6 Protein modification (In vitro) سمینار درسی 

7    

8   

...   

....   

....   

....   

....   

.....   
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واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

حصیلی:تيرشتهو مقطع گروه آموزشی:دانشکده:
یش نیاز:پد:نوع واحتعداد واحد:نام درس: 

مکان برگزاري:-------- :ساعت------- :زمان برگزاري کالس: روز
مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):مسئول درس:داد دانشجویان:تع

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
محورهاي اصلی برنامه را نشان می واست نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
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وسایل کمک آموزشی:   
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

--------------ببرید)لطفاً نام(سایر موارد

(از نمره کل):هدرصد نمرنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد------آزمون پایان ترمنمرهدرصد------آزمون میان ترم 

نمرهدرصد-----شرکت فعال در کالس نمرهدرصد-----انجام تکالیف 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

-----------(لطفا نام ببرید)سایر موارد

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

چاپی

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

فرج اللهیدکتر مه اي بر ساختمان پروتئسن هامقده1
دکتر فرج اللهیعوامل موثر بر ساختمان پروتئین ها و فولدینگ آنها2
دکتر فرج اللهیمسیر هاي متابولیکی و نحوه تنظیم آنها3

تنظـــیم آنـــزیم هـــا  و آنـــزیم هـــاي تنظـــیم کننـــده در مســـیرهاي  4
دکتر فرج اللهیمتابولیکی

دکتر فرج اللهیم ها و سینتیک آنزیمیمهار آنزی5
دکتر فرج اللهیسیگنال ترانس داکشن 6
7دکتر فرج اللهیتنظیم پروتئین ها در سیگنال ترانس داکشن

ــد     8 ــاالت جدی ــه مق ــا ارائ ــرفته ب ــث پیش ــی  و مباح ــاي درس ــمینار ه س
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دکتر فرج اللهی

...
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