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 :هدف کلی درس
 یمی و مسیرهای متابولیکیآشنایی دانشجو با مفاهیم و اصول پیشرفته بیوش -1

 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1 
 دکتر

 کارفهمیده  

مقدمههانواههپووند پاههدن هه ن ن

نویز مر  

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
1 

نح طانع طفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 ینتپاورپو

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

2 
دکتر ایل 

 بیگی

س ختم ننش م  یینوس د  ین

نآم نان نخپوصنآنن  

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
با ساختمان اسید های آمینه شرکت کننده در سنتز  -1

  پروتئین ها آشنا شود
مینه براساس زنجیره جانبی را تقسیم بندی اسید های آ -2

نبداند..
 اسیدهای آمینه غیر پروتئینی را بشناسد.  -3

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاجویان( مرحلهتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 منظور از یونیزاسیون اسیدهای آمینه را بداند. -4

 ایزوالکتریک و نحوه محاسبه آن را بیاموزد. pHمفهوم  -5
 اتصال پتتدی را بشناسد. -6

نح طانع طفی:
 .با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند -1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

3 
دکتر ایل 

 بیگی

مقدمانوینبرس خت رندپت د  ،ن
ن  ندلیندپت د  ن ندر تئ ن

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
 آشنا گردد.با ساختار پپتیدها، پلی پپتید ها و پروتئین ها  -1
 با مفهوم ساختمان اول پروتئین ها آشنا گردد. -2

 منظور از ساختمان دوم پروتئین ها را بداند. -3
 انواع ساختمان های دوم پروتئین را بیاموزد. -4
 من آشنا گردد.با ساختار سوم و موتیف و دو -5

 منظور از ساختمان چهارم پروتئین را بداند. -6
با انواع پروتئین ها، از لحاظ کروی و رشته ای و ساده و  -7

 مرکب، آشنا گردد.
با مفاهیم دناتوراسیون و رناتوراسیون پروتئین ها آشنا  -8

 گردد.

نح طانع طفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 ث مطرح شده مشارکت داشته باشد.در مباح -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

4 
 دکتر

 فهمیده کار 

نکربپ  دروتن  :

پوصنس ختم ننش م  یین نخن
 مپاپس ک رید  ن

ن

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
 با تقسیم بندی کربوهیدراتها آشنا گردد. -1

با طبقه بندی مونو ساکارید ها براساس تعداد کربن و  -2
 موقعیت گروه کربونیل آشنا شود.

ایزومرهای خطی شامل انانتیومرها، دیاسترومرها و اپیمرها  -3
 را بیاموزد.

نوساکاریدهای اصلی و ایزومرهای آنها را ساختار خطی مو -4
 بداند.

 نحوه تشکیل ساختمان حلقوی مونوساکارید ها را بیاموزد. -5

 منظور از کربن آنومری، خواص و انواع آن را بداند. -6
انواع واکنش های مونو ساکاریدها و محصوالت حاصل از آن  -7

 را بشناسد. 

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

 آزمون پایانی



 

 حیدریهتربت  شکیعلوم پز دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 

نح طانع طفی:
 به درس گوش کند. با انگیزه در حین تدریس -1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

5 
 دکتر

 فهمیده کار 

نکربپ  دروتن  :

س ختم ننش م  یین نخهپوصن
نو ل گپس ک رید  ،

 دلینس ک رید  ن

نگل کپکپاژ گان  

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
 با ساختار اولیگو ساکاریدها آشنا گردد. -1

با ساختار انواع دی ساکاریدهای احیا کننده و غیر احیا  -2
 کننده آشنا شود.

 انواع پلی ساکاریدها را بشناسد. -3
 ر نشاسته و گلیکوژن آشنا گردد.با ساختا -4

 با ساختار تعدادی از هتروپلی ساکارید آشنا گردد. -5
با ساختار و عملکرد تعدادی از گلیکو کونژوگه ها آشنا  -6

 گردد.

نح طانع طفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

6 
دکتر ایل 

 بیگی

نل پ د  :
س ختم ننش م  یین نخهپوصن
وسهه دن هه ینوههرین نتههرین

نگل سریدن  

ن

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
طبقه بندی ترکیبات لیپیدی براساس اجزای ساختمانی را  -1

 بداند.
 ساختار اسیدهای چرب را بشناسد. -2
انواع اسیدهای چرب از لحاظ اشباع و غیر اشباع بودن را به  -3

 همراه مثال هایی بیاموزد.
نامگذاری اسیدهای چرب و انواع نحوه نمایش موقعیت  -4

 پیوند دوگانه را بشناسد.
واع پیوندهای دوگانه در اسیدهای چرب و خصوصیت آنها ان -5

 را بشناسد.

 خصوصیات انواع اسیدهای چرب را بداند.  -6
 ساختار و انواع تری آسیل گلیسرول ها را بشناسد. -7

نح طانع طفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی
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7 

 

 

دکتر ایل 

 بیگی

نل پ د  :
س ختم ننش م  یین نخپوصن
ل پ دن  ینغش یین نآشن یین

ذروتننب نس خت رنل پپز من  ن 
ل پپندر تئ نین نمت بپل سمن

نآاه 

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
 نحوه ساخت و تجزیه گلیسروفسفولیپیدها را بداند. -2
با ساختار و عملکرد گلیسروفسفولیپیدهای غیر غشایی آشنا  -3

 شوند.
 نا شود.4با ساختار اسفنگولیپیدها و برخی انواع آن ها آش -4

 پروتئین ها را بداند.ساختار، ترکیبات لیپو -5
 با نقش و متابولیسم لیپوپروتئین ها در بدن اشنا گردد. -6

نح طانع طفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب
زار نرم اف

 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

8 
دکتر ایل 

 بیگی

س ختم ننش م  یینوس د  ین
ناپکلئ کن نخپوصنآاه 

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
 ساختمان نوکلئوتیدها و نوکلئوزیدها را بشناسد. -1

 رژی را بداند.نقش نوکلئوتیدها در متابولیسم ان -2
 نقش نوکلئوتیدها در فعال سازی ترکیبات را بداند. -3
 نقش نوکلئوتیدها را در انتقال پیام بداند. -4

نح طانع طفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

9 
 دکتر

 فهمیده کار 

س ختم ننش م  یینآازیمن ه ن

کپآازیمن  ن ن یته م نن ه ن ن
نخپوصنآاه 

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
 بداند. ساختمان شیمیایی آنزیم ها را -1

 با انرژی فعال سازی و تاثیر آنزیم بر آن آشنا گردد. -2
 با جایگاه های فعال و تنظیمی آنزیم آشنا شود. -3
با مکانیسم های مختلف آنزیم ها برای افزایش سرعت  -4

  واکنش ها آشنا شود.
 با واژه های کوفاکتور، کوآنزیم و گروه پروستتیک آشنا شود. -5

 رهای معدنی و نقش آنها آشنا گردد.با انواع کوفاکتو -6
 با کوآنزیم های دارای ساختار آلی آشنا شود. -7
 ساختمان کوآنزیم های ویتامینی و نقش آنها را بداند. -8

 با کوآنزیم های متابولیتی و نقش آنها آشنا شود. -9
 با برخی کوآنزیم های با ساختار پروتئینی آشنا شود. -10

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی
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نح طانع طفی:
 ه در حین تدریس به درس گوش کند.با انگیز -1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

10 
 دکتر

 فهمیده کار 

ن

ن
ن
ن

نطبقانبندینآازیمن  ن ن
نک نت کن وکنشن  ینآازیمی

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
 انواع روش های طبقه بندی آنزیم ها را بداند. -1

با شش کالس آنزیمی و واکنش های مربوط به هرکالس  -2
 آشنا شود.

 بتواند برای هر کالس آنزیمی مثال هایی ذکر کند.  -3
 و ثابت سرعت واکنش آنزیمی آشنا گردد.با سرعت  -4

 با درجه کینتیکی و انواع آن آشنا شود.  -5
 ثابت تعادل و عوامل موثر بر آن را بشناسد. -6
 عوامل موثر بر واکنش های انزیمی را بشناسد. -7

 منتن و کاربردهای آن آشنا شود.-با ثابت میکائیلیس -8
 د.انواع مهار کننده های آنزیمی را بشناس -9

نح طانع طفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

یا  ایمرحله

 تکوینی

 

11 
 دکتر

 فهمیده کار 

نتنظ منفع ل تنآازیمی
 نفع ل ههتن نتنظهه منفع ل ههتن

ن مپگلپب نن نم پگلپب ن

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
 با تنظیم از طریق میزان آنزیم آشنا شود. -1

 با تنظیم از طریق ایزوآنزیم ها آشنا شود. -2
 ا بشناسد.تنظیم به واسطه تغییر کوواالن قابل برگشت ر -3
 تنظیم آلوستریک را بداند. -4

 با فعال سازی آنزیم ها به روش پروتئولیتیک آشنا شود. -5
نقش هموگلوبین و میوگلوبین را در انتقال و ذخیره سازی  -6

 اکسیژن بداند.
 با منحنی اشباع هموگلوبین و میوگلوبین آشنا گردد. -7
 را بشناسد.عواملی موثر بر تمایل هموگلوبین به اکسیژن  -8
 با اثرات بوهر و هالدان آشناگردد. -9

نح طانع طفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

تدای کوییز در اب
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی
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12 
دکتر ایل 

 بیگی
نفسفریالس پننوکس دوت پ

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
 با مفهوم فسفریالسیئن اکسیداتیو آشنا شود. -1

 اجزای زنجیر تنفس سلولی را بشناسد. -2
 مراحل فسفریالسیون اکسیداتیو را بداند. -3
 ترل فسفریالسیون اکسیداتیو را بداند.نحوه کن -4

 اختالالت مربوط به فسفریالسیون اکسیداتیو را بشناسد. -5

نح طانع طفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ورویدئو پروژکت
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

13 
 دکتر

 فهمیده کار 

نمر رینبرنمت بپل سمن
ن نورخانکربسن

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
 خصوصیات مسیرهای متابولیکی را بشناسد. -1

 د.انواع مسیرهای متابولیکی را بشناس -2
 با مسیرهای متابولیکی مهم آشنا شود. -3
 واکنش های مقدماتی چرخه کربس را بداند. -4

 واکنش های چرخه کربس را بداند. -5
 با تنظیم فعالیت چرخه کربس آشنا گردد. -6

نح طانع طفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

14 
 دکتر

 فهمیده کار 
نمت بپل سمنکربپ  دروتن  

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
 درات های غذایی را بداند.مراحل هضم کربوهی -1

 مراحل جذب کربوهیدراتها را بداند. -2
 با انواع انتقال دهنده های گلوکز به داخل سلول آشنا شود. -3
با انواع مسیرهای متابولیکی اصلی گلوکز در داخل سلول  -4

 آشنا گردد.

 واکنش های مسیر گلیکولیز را بداند. -5
  شاتل ماالت آسپارتات را بشناسد. -6
 با چگونگی تنظیم فعالیت گلیکولیز آشنا گردد. -7

نح طانع طفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

دای کوییز در ابت
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی
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 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

15 
 دکتر

 فهمیده کار 

نودوما
نمت بپل سمنکربپ  دروتن  

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
 مسیر گلوکونئوژنز را بشناسد. -1
نحوه تنظیم کوتاه مدت و طوالنی مدت گلوکونئوژنز را  -2

 بداند.
 ز آالنین را بشناسد.الکتات و گلوکو-چرخه های گلوکز -3
 واکنش های مسیر پنتوز فسفات را بداند.-4 

 اختالالت مربوط به مسیر پنتوز فسفات را بشناسد. -5
 مراحل بیوسنتز گلیکوژن از گلوکز را بداند. -6
 مراحل تجزیه گلیکوژن را بداند. -7

نح طانع طفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 شده مشارکت داشته باشد. در مباحث مطرح -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

16 
دکتر ایل 

 بیگی
نمت بپل سمنل پ د  

ندواشجپنبتپواد:

  :ح طانشن ختی

 مسیر و نحوه بیوسنتز اسیدهای چرب را بداند. -1

مسیرهای سنتز اسیدهای چرب بلند زنجیر و کوتاه زنجیر را  -2
 بشناسد.

 نحوه ایجاد پیون دوگانه در اسید چرب را بداند. -3
مورد نیاز  NADPHواکنش های تامین اتم های کربن و  -4

 سنتز اسیدهای چرب را بداند.
 ز تری آسیل گلیسرول ها را بداند.مسیر های بیوسنت  -5

 مسیر کاتابولیسم تری آسیل گلیسرول را بداند. -6
 تنظیم لیپوژنز از طریق لیپاز حساس به هورمون را بداند. -7
کوآ به داخل -با سیستم انتقال مولکول های آسیل -8

 میتوکندری را بشناسد.

 اکسیداسیون اسیدهای چرب را بداند. -چرخه بتا -9

نفی:ح طانع ط
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

17 
 

 

نمت بپل سمنوس د  ینآم نا
ن ناپکلئپت د  

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 وایت برد
 ماژیک

120 
کوییز در ابتدای 

 جلسه
ای یا مرحله

 تکوینی
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دکتر ایل 

 بیگی

با نحوه هضم و جذب پروتئین ها در دستگاه گوارش آشنا  -1
 شود.

با بیماری های مربوط به هضم و جذب پروتئین ها آشنا   -2
 شود.

 منظور از تعادل نیتروژنی را بداند. -3
 ی بیوسنتز اسیدهای آمینه آشنا شود.با مسیر ها -4

 مسیر های کاتابولیسم اسیدهای آمینه را بشناسد. -5
 مسیرهای بیوسنتز نوکلئوزید منوفسفات را بداند. -6

 بیوسنتز از ابتدای نوکلئوتیدهای پورینی را بداند. -7
 بیوسنتز از ابتدای نوکلئوتید های پیریمیدینی را بداند. -8
 اشکال نوکلئوتید ها را بداند.مسیر تولید سایر  -9

 کاتابولیسم نوکلئوتید های پورینی را بداند. -10

نح طانع طفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

 ویدئو پروژکتور بحث گروهی
 کتاب
ار نرم افز

 پاورپوینت

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس
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