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 هدف کلی درس

در واکنشها و فرآیندهای شیمیایی  نزیم ها ترکیباتی پروتئینی با ساختاری پیچیده می باشند که به عنوان یک کاتالیزور بیولوژیکیآ

شرکت کرده و باعث تسهیل و افزایش سرعت انجام آن واکنش می گردند. ویژگی بسیار مهم آنزیم ها این است که آنها به صورت ویژه 

آنزیم ها باعث تنها بر روی یک واکنش خاص تاثیر میگذارند و به سایر واکنشها و فرآیندهای در حال انجام تاثیری ندارند. این خاصیت 

 د.گردیده تا بتوان هر کدام از آنها را برای فرآیندی خاص و هدفمند تولید نمو

 روش های جدید توسط میکروارگانیسم ها تولید کرد.امروزه می توان آنزیم ها را با استفاده از مهندسی ژنتیک و 

 یم ها مورد بحث قرار می گیرد.فعالیت آنزدر این درس روش های جدید تولید، خالص سازی و عوامل موثر بر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جلسه اول

  کاربرد آنزیم ها در صنایع غذاییمقدمه ای بر  ، ضرورت این درس ونحوه  تدریسمعرفی، 

 اهداف کلی

کاربرد مقدمه ای بر و  و سرفصل های مشخص شده برای تدریس در طی دورهکاربرد آنزیم ها در صنایع غذایی با  آشنایی دانشجویان

 زیم ها در صنایع غذایی آن

 اهداف ویژه

 درسدانشجویان به اهمیت  آگاهی -

 معرفی منابع موجود جهت تدریس واحد مذکور -

 کاربرد آنزیم ها در صنایع غذاییمقدمه ای بر  آشنایی با  -

 

 :در پایان دانشجو 

 سر فصل ها را می شناسد -1

 منابع را می شناسد -2

 ی شود.با دروس ارائه شده در هر جلسه آشنا م -3

 با نحوه تدریس آشنا میشود -4

 آشنا می شودو مفاهیم آن کاربرد آنزیم ها در صنایع غذایی مقدمه ای بر با   در پایان و -5

 

 جلسه دوم

 شیمی ساختار پروتئین ها 

 کلی اهداف

 شیمی ساختار پروتئین هاآشنایی با 

 اهداف ویژه

 معرفی پروتئین ها  -

 معرفی انواع ساختار پروتئین ها -

 شیمی ساختار پروتئین ها   -



  دانشجو  جلسه در پایان

 آشنا خواهد شدو...  پروتئین ها، انواع ساختار شیمی آنهابا  

 

 جلسه سوم

 شیمی ساختار آنزیم ها

 کلیاهداف 

 شیمی ساختار آنزیم هابررسی 

 اهداف ویژه

 تعریف آنزیم ها بعنوان یکی از انواع پروتئین  -

 توضیح ساختار آنزیم ها -

 آشنایی بررسی انواع ساختارهای آنزیم ها  -

 انواع آنزیم ها و کاربردهای آن -

 دانشجو این جلسه در پایان

 آشنا خواهد شدنها و ... با شیمی ساختار آنزیم ها، کاربرد و انواع آ

 

 چهارمجلسه 

 سینتیک آنزیم ها

 اهداف کلی

 سینتیک آنزیم هاآشنایی با 

 اهداف ویژه

 سینتیکتعریف    -

 مراحل ساخت پزوتئین هاآشنایی با   -

 مراحل ساخت آنزیم ها بعنوان یکی از ترکیبات پروتئینیآشنایی با  -

 آنزیم های غیر پروتئینیآشنایی با  -

 



 :دانشجو جلسه در پایان

 آشنا خواهد شدسینتیک و روش مراحل ساخت آنزیم ها  با

 

 جلسه پنجم

 آشنایی با فعالیت آنزیم ها

 اهداف کلی

 یی با نحوه فعالیت آنزیم هاآشنا 

 اهداف ویژه

  مروری بر ساختار آنزیم و جایگاه فعال آن -

 عمل جایگاه فعال آنزیمچگونگی  توضیح در مورد -

 آشنایی با نحوه فعالیت آنزیم ها -

 غلظت سوبسترا، غلظت آنزیم(، pH)دما، زمان،  عوامل مؤثر بر فعالیت آنها معرفی -

 در پایان جلسه دانشجو:

 خواهد شدآشنا  آنزیم ها موثر بر فعالیتنحوه فعالیت جایگاه فعال و عوامل با چگونگی عمل جایگاه فعالیت، 

 جلسه ششم

 عوامل بازدارنده فعالیت آنهاادامه عوامل موثر بر فعالیت آنزیم ها و  

 کلیاهداف 

 ادامه عوامل موثر بر فعالیت آنزیم ها و عوامل بازدارنده فعالیت آنها

 ویژه اهداف

 توضیح در مورد نحوه اثر دما بر روی فعالیت آنزیم   -

 توضیح در مورد نحوه زمان دما بر روی فعالیت آنزیم  -

 بر روی فعالیت آنزیم pHتوضیح در مورد نحوه اثر  -

 توضیح در مورد نحوه اثر غلظت سوبسترا بر روی فعالیت آنزیم -

 فعالیت آنزیم توضیح در مورد نحوه اثر غلظت آنزیم بر روی -

 معرفی عوامل بازدارنده فعالیت آنزیم ها و نحوه عمل آنها -



 

 دانشجو  این جلسه در پایان

 آشنا خواهد شد.عوامل موثر بر فعالیت آنزیم ها و عوامل بازدارنده آنها و نخوه عملکرد آنها با 

 

 جلسه هفتم

 عوامل موثر بر اختصاصیت آنزیم ها  

 اهداف کلی

 اختصاصیت آنزیم هاعوامل موثر بر 

 اهداف ویژه

  عوامل موثر بر عملکرد اختصاصی آنزیم هاآشنایی با -

 توضیح در مورد عوامل موثر بر عملکرد اختصاصی آنزیم ها -

 در پایان این جلسه دانشجو 

   می شودآشنا  نحوه عملکرد اختصاصی آنهاعوامل موثر بر اختصاصیت آنزیم ها و با 

 

 جلسه هشتم

 ید آنزیم هامنابع تول 

 اهداف کلی

 منابع تولید آنزیم ها

 اهداف ویژه

 معرفی منابع تولید آنزیم ها -

 کننده آنزیم هامقایسه منابع تولید  -

 در پایان این جلسه دانشجو:

   آشنا خواهد شد معایب و مزایای این روش هامنابع تولید کننده آنزیم ها و با 

 



 جلسه نهم

 آنزیم هاپروسه تولید  

 اهداف کلی 

 پروسه تولید آنزیم ها

 اهداف ویژه

 پروسه تولید آنزیم ها -

 تشریح مراحل تولید آنزیم ها -

 

 در پایان این جلسه دانشجو:

 آشنا می شود. با پروسه تولید آنزیم ها و عوامل کنترل کننده آن 

 

 جلسه دهم

  خالص سازی آنزیم هاروشهای 

 اهداف کلی

  خالص سازی آنزیم هاروشهای 

 اهداف ویژه

 خالص سازی آنزیم هاآشنایی  با روش های   -

  تشریح روش های خالص سازی آنزیم   -

 

 در پایان این جلسه دانشجو:

 آشنا می شود آنزیم هابا روش های خالص سازی 

 

 جلسه یازدهم

 روش های خالص سازی و مقایسه این روش هاادامه 



 اهداف کلی

 ه این روش هاروش های خالص سازی و مقایسادامه  -

 اهداف ویژه

 روش های خالص سازی آنزیم ها آشنایی   -

 مقایسه روش های خالص سازی آنزیم ها -

 در پایان این جلسه دانشجو:

 آشنا خواهد شد. ادامه روش های خالص سازی آنزیم ها و مقایسه این روش ها  با

 

 دوازدهم جلسه

 ارائه سمینار کالسی دانشجویان

 اهداف کلی

 سمینار کالسی دانشجویان ارائه -

 اهداف ویژه

 تقویت قدرت بیان دانشجو و شرکت در مباحث کالس -

 

 سیزدهمجلسه 

 سمینار کالسی دانشجویانارائه 

 اهداف کلی

 ارائه سمینار کالسی دانشجویان

 اهداف ویژه

 تقویت قدرت بیان دانشجو و شرکت در مباحث کالس   -

  

 چهاردهمجلسه 

 دانشجویانارائه سمینار کالسی  



 اهداف کلی

 ارائه سمینار کالسی دانشجویان

 اهداف ویژه

 تقویت قدرت بیان دانشجو و شرکت در مباحث کالس  -

 

 پانزدهم جلسه 

 ارائه سمینار کالسی دانشجویان

 اهداف کلی

 ارائه سمینار کالسی دانشجویان

 

 اهداف ویژه

 تقویت قدرت بیان دانشجو و شرکت در مباحث کالس   -

 

 شانزدهم جلسه 

 ارائه سمینار کالسی دانشجویان

 اهداف کلی

 ارائه سمینار کالسی دانشجویان

 اهداف ویژه

 تقویت قدرت بیان دانشجو و شرکت در مباحث کالس   -

 

 

 

 

 

 



 منابع:

  1331 نور انتشارات دانشگاه پیام ،ازنادره رائی-دکتر سید احمد میرشکرایی ،(  1)جلد  کاربرد آنزیم ها در صنایع غذاییکتاب  

 روش تدریس:

 استفاده از پاور پوینت مربوط به هر قسمت

 شرکت دانشجویان در ارائه برخی از مطالب به صورت تکی و یا گروهی.

 در رابطه با موضوعات مختلف درسی و ورود آنها به بحث علمی از طریق پرسش و پاسخ طرح پرسشهای مختلف از دانشجویان

 ه جلسه قبل که تدریس شدهپرسش از دانشجویان در رابط -

 دقیقه 5مرور جلسه قبل به مدت  -

 

 وسایل آموزشی :

 ، دستگاه پرزنتروسایل کمک آموزشی مورد نیاز: کامپیوتر و ویدئو پروژکتور، نرم افزار پاورپوینت

 

 سنجش و ارزشیابی

سهم از نمره کل)بر حسب  روش آزمون

 درصد(

 ساعت تاریخ

 ////////////////////// ////////////////////// %21 پاورپوینت سمینار کالسی

پرسش و پاسخ  کوئیز

 یهشفا
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 /////////////////////// ////////////////////// %75 تشریحی آزمون پایان ترم

 

 :مقررات کالس

 حضور به موقع در کالس

 وجهباط و عدم غیبت غیر مضرعایت ان

 احترام به کالس در ساعت درس

 



 :انتظارات از دانشجو

دستگاههای آنالیز مواد غذایی که امروزه به صورت روتین در آزمایشگاه های آنالیز  انتظار می رود که در پایان دانشجویان با مهمترین

رحله از مراحل آنالیز مواد غذایی است، مواد غذایی استفاده می شوند و همچنین با روش های آماده سازی مواد غذایی که مهمترین م

 آشنا شوند. 
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                                 ییغذا عیها در صنا میکاربرد آنز زمانبندی درسجدول 

                                 

 جلسه

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ

1  
 

 یروحدکتر  کاربرد آنزیم ها در صنایع غذاییمقدمه ای بر نحوه  تدریس ، ضرورت این درس و معرفی ،

 یروحدکتر  ساختار پروتئین هاشیمی   2

 یروحدکتر  شیمی ساختار آنزیم ها  3

 یروحدکتر   سینتیک آنزیم ها   4

 یروحدکتر  آشنایی با فعالیت آنزیم ها  5

 یروحدکتر  ادامه عوامل موثر بر فعالیت آنزیم ها و عوامل بازدارنده فعالیت آنها  6

 یروحدکتر  عوامل موثر بر اختصاصیت آنزیم ها  7

 یروحدکتر  منابع تولید آنزیم ها  8

 یروحدکتر  پروسه تولید آنزیم ها  9

 یروحدکتر   خالص سازی آنزیم هاروشهای   11

 یروحدکتر  روش های خالص سازی و مقایسه این روش هاادامه   11

 دانشجو ارائه سمینار کالسی دانشجویان  12

13  
 

 جودانش ارائه سمینار کالسی دانشجویان

14  
 

 دانشجو ارائه سمینار کالسی دانشجویان

15 
 

 دانشجو ارائه سمینار کالسی دانشجویان 

16  
 

 ارائه سمینار کالسی دانشجویان

 

 دانشجو

 

 

 


