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 ورهفرم طرح د                      

                                                                                                                                                                                                       

 مومیعبیوشیمی :  نام درس
 واحد 5تعداد واحد: 

 رشته تحصیلی: 
 بیوشیمی بالینی

 مقطع تحصیلی دانشجویان: 
 ارشد کارشناسی

 محل برگزاری: 
 ساختمان کالس ها

 : انمدرس
 محمد علی فهمیده کار دکتر

 د ایل بیگیدکتر داو
 

 تحصیلی اولنیمسال 
 

 1400-1399 

 
 :هدف کلی درس

 بدن و خواص آنها را ذکر نماید.قادر باشد ترکیبات بیوشیمیایی  دانشجو -1

 تغییرات این ترکیبات را در حالت سالمت و بیماری توصیف نماید. -2

 ارزش اندازه گیری هریک از این ترکیبات را در تشخیص بیماری های مختلف بیان کند. -3

 
 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( نام استاد

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

 فهمیده کار 

مقدمههانواههپووند پاههدن هه ن ن
نویز مر  

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
1 

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

 

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای رانی، مباحثهتواند شامل: سخنیادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیاای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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2 
 دکتر

 ایل بیگی 
نآبن نت مپپن

نواد:دواشجپنبتپ
نح طانشن ختی:

 نحوه توزیع آب در بدن را بداند. -1
با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب آشنا  -2

 باشد.
دسته بندی ترکیبات بر اساس میزان حاللیت در  -3

 آب را بداند.
 نحوه تنظیم حجم و فشار خون را توضیح دهد. -4
انواع سیستم های بافری دخیل در حفظ تعادل  -5

 بدن را بشناسد. اسید و باز

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 

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 نیتکوی

3 
 دکتر

 ایل بیگی 
ن  ینبدنولکتر ل ت

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
 ترکیب الکترولیت های مایعات بدن را بشناسد.  -1
 مفهوم شکاف آنیونی را شرح دهد. -2
 نقش الکترولیتهای اصلی خون را بیان کند. -3
اختالالت مرتبط با الکترولیتهای اصلی خون را  -4

 بیان کند.

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

 

4 
 دکتر

 فهمیده کار 

نس ختم نن نخپوص
نکربپ  درونته 

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
1 

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
زار نرم اف

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی
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 پاورپوینتندر مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

5 
 دکتر

 فهمیده کار 

نس ختم نن نخپوص
نکربپ  درونته 

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
1 

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

 

 آزمون پایانی

6 
 دکتر

 فهمیده کار 

نس ختم نن نخپوص

نکربپ  درونته 

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 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

7 
 دکتر

 ایل بیگی 

 :ل پ د  

 خپوص   ش م  یی س ختم ن

ننچرب وس د  ی

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

اجزای  براساس لیپیدی ترکیبات بندی طبقه -1
ن.بداند را ساختمانی

  .بشناسد را چرب اسیدهای ساختار -2

 غیر و اشباع لحاظ از چرب اسیدهای انواع -3

 .وزدبیام هایی مثال همراهنبه را اشباع بودن

 نمایش نحوه و چرب اسیدهای نامگذاری -4

 .بشناسد را دوگانه پیوند موقعیت

 و چرب اسیدهای در دوگانه پیوندهای انواع -5

 .بشناسد را آنها خصوصیت

 را چرب اسیدهای انواع خصوصیات فیزیکی -6

 بداند.
فرایند پراکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع  -7

 را توضیح دهد.

 شناختی

 عاطفی

نی، سخنرا
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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 را بشناسد. اسیدهای چرب ضروری در انسان -8
ارتباط اسیدهای چرب رژیم غذایی و  -9

  عروقی را بداند.-های قلبیبیماری
 :حیطه عاطفی( ب
با انگیزه به درس در هنگام تدریس دانشجو  -1

 .گوش کند
 مشارکت فعال داشتهدر مباحث مطرح شده  -2

 .باشد
را  مطالبس با تمرکز حواس الدر طول ک -3

 .پیگیری کند

8 
 دکتر

 ایل بیگی 

 :ل پ د  

 خپوص   ش م  یی س ختم ن

   ی ل پ د   گل سرید  تری

ننغش یی

 دانشجو بتواند
 یطه شناختی:الف( ح

 را ها گلیسرول آسیل تری انواع و ساختار -1

 .بشناسد
های ساده و با ساختار تری آسیل گلیسرول -2

 مرکب آشنا باشد.
نحوه ذخیره تری گلیسرید در بافت چربی را  -3

 بداند.
با انواع مختلف لیپیدهای غشایی آشنایی داشته  -4

 باشد.
 را گلیسروفسفولیپیدها تجزیه و ساخت نحوه -5

 بداند.
انواع مختلف فسفوگلیسریدها آشنایی داشته با  -6

 باشد.
با گلیسروفسفولیپیدهای با پیوند اتری آشنایی  -7

  داشته باشد.
 غیر گلیسروفسفولیپیدهای عملکرد و ساختار با -8

 .باشد آشنا غشایی

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 نتپاورپوی

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی
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 آشنا ها آن انواع و اسفنگولیپیدها ساختار با -9

 .شود
های مختلف اسفنگولیپیدها در سلول را نقش -10

 بداند.

 :حیطه عاطفی (ب
با انگیزه به درس در هنگام تدریس دانشجو  -1

 .گوش کند
مشارکت فعال داشته در مباحث مطرح شده  -2

 .باشد
را  مطالبس با تمرکز حواس الدر طول ک -3

 .پیگیری کند

9 
 دکتر

 ایل بیگی 

نل پ د  :
نآشن یینب نس خت رنکلستر لن

آشن یینب نسه خت رن پرمهپنن
ن  ینل پ دین

آشن یینب نس خت رنل پپز من  ن
ن نذروتنل پپندر تئ نی

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 گردد. آشنا لسترولک ساختمان با -1

 آشنا کلسترول از مشتق های انواع هورمون با -2

 شود.
 های استروئیدی را بداند.ساختار هورمون -3
های استروئیدی آشنا با انواع مختلف هورمون -4

 باشد.

 .بداند را ایکوزانوئیدها ساختارکلی -5
 انواع مختلف ایکوزانوئیدها را بشناسد. -6

 را انوئیدهاایکوز فعالیت با مقابله نحوه و فعالیت -7

 .بداند

 انواع مختلف لیپوپروتئین های خون را بشناسد. -8

 ساختار لیپوپروتئین های خون را بداند. -9

عملکرد هر کدام از لیپوپروتئین ها را شرح  -10
 دهد.

  :حیطه عاطفی( ب

 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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با انگیزه به درس در هنگام تدریس دانشجو  -1
 .گوش کند

مشارکت فعال داشته در مباحث مطرح شده  -2
 .باشد

را  مطالبس با تمرکز حواس الدر طول ک -3

 .پیگیری کند

10 
 دکتر

 ایل بیگی 

نخپوصنو س د  ینس ختم نن 
ن(1)نآم نان

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
اسیدهای آمینه شرکت کننده در سنتز  -1

 ها را بشناسد.پروتئین

 طریقه نامگذاری اسیدهای آمینه را بداند. -2
 در کننده شرکت آمینه های اسید ساختمان با -3

نشود. آشنا ها پروتئین سنتز
 زنجیره براساس آمینه های اسید بندی تقسیم -4

 .داندب را جانبی
 .بشناسد را معمول غیر آمینه اسیدهای -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

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 لسهج

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

 

 

 

11 

 دکتر

 ایل بیگی 

نخپوصنوس د  ین س ختم نن 
ن(2)نآم نان

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

تقسیم بندی اسیدهای آمینه بر اساس قطبیت  -1
 .را بداند

 .بداند را آمینه اسیدهای یونیزاسیون از منظور -2
 آن محاسبه نحوه و ایزوالکتریک pH - مفهوم -3

 .بیاموزد را

انواع ایزومری در ساختار اسیدهای آمینه را  -4
 شرح دهد.

 شناختی

 عاطفی

انی، سخنر
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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  :حیطه عاطفی( ب
با انگیزه به درس در هنگام تدریس دانشجو  -1

 .گوش کند
مشارکت فعال داشته در مباحث مطرح شده  -2

 .باشد
را  مطالبس با تمرکز حواس الدر طول ک -3

 .پیگیری کند

12 
 دکتر

 ایل بیگی 

آشن یینب نس ختم نندر تئ نن
 ههههه تندا تپروسههههه پنن ن

ن(1)نرا تپروس پنندر تئ نن  

 ددانشجو بتوان
 الف( حیطه شناختی:

ن.بشناسد را پپتیدی اتصال -1
 ها پروتئین و ها پپتید پلی پپتیدها، ساختار با -2

نباشد. آشنا
 .باشد آشنا ها پروتئین اول ساختمان مفهوم با -3
 .بداند را ها پروتئین دوم ساختمان از منظور -4

 .بیاموزد را پروتئین دوم های ساختمان انواع -5
 .باشد آشنا دومن و موتیف و سوم ساختار با -6

 .بداند را پروتئین چهارم ساختمان از منظور -7

 :حیطه عاطفی( ب
با انگیزه به درس در هنگام تدریس دانشجو  -1

 .گوش کند
مشارکت فعال داشته در مباحث مطرح شده  -2

 .باشد

را  مطالبس با تمرکز حواس الدر طول ک -3

 .پیگیری کند

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 یبحث گروه

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

13 
 دکتر

 ایل بیگی 

آشن یینب نس ختم نندر تئ نن
 ههههه تندا تپروسههههه پنن ن

ن(2)نرا تپروس پنندر تئ نن  

ندواشجپنبتپواد:
نح طانشن ختی:

 و ای رشته و کروی لحاظ از ها پروتئین عانوا با -1
 .باشد آشنا مرکب، و ساده

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

ای یا همرحل

 تکوینی
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 مثال های مهم هر دسته از پروتئین ها را بداند. -2
 های مرکب را بشناسد.انواع مختلف پروتئین -3

 هاپروتئین رناتوراسیون و دناتوراسیون مفاهیم با -4

 .باشد آشنا
 بداند. ها راعوامل موثر بر دناتوراسیون پروتئین -5

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

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد -2

نرم افزار 
 پاورپوینت

 

14 
 دکتر

 ایل بیگی 

نخپوصنوس د  ین س ختم نن 
ناپکلئ ک

ندواشجپنبتپواد:
نح طانشن ختی:

 ساختمان نوکلئوتیدها و نوکلئوزیدها را بشناسد. -1

 نقش نوکلئوتیدها در متابولیسم انرژی را بداند. -2
نقش نوکلئوتیدها در فعال سازی ترکیبات را  -3

 بداند.
 ها را در انتقال پیام بداند.نقش نوکلئوتید -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

سخ پرسش و پا
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

15 
 دکتر

 ایل بیگی 
ن(1)ن یت م نن  ن نکپآازیمن  

ندواشجپنبتپواد

نولف(نح طانشن ختی:
های محلول در چربی و با طبقه بندی ویتامین -1

 محلول در آب آشنا باشد.
 های محلول در چربی را نام ببرد.انواع ویتامین -2
 ا نام ببرد.های محلول در آب رانواع ویتامین -3
 گروه و کوآنزیم کوفاکتور، های واژه با -4

 .شود آشنا پروستتیک
 های مختلف را بداند.شکل کوآنزیمی ویتامین -5

ن :ح طانع طفی(نب

 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

 



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

با انگیزه به درس در هنگام تدریس دانشجو  -1
 .گوش کند

مشارکت فعال داشته در مباحث مطرح شده  -2
 .باشد

را  مطالبس با تمرکز حواس الدر طول ک -3

 .پیگیری کند

16 
 دکتر

 ایل بیگی 

ن یت م نن  ن نکهپآازیمن ه 
ن(2)

ندواشجپنبتپواد:

نختی:ح طانشن 
  ویتامینی را بشناسد. های ساختار کلی کوآنزیم -1
  .در بدن انسان بداند را نقش کوآنزیم ها -2
نوع واکنشی که کوآنزیم دخیل است را شرح  -3

 دهد.
 اختالالت مرتبط با کمبود ویتامین آشنا باشد. -4

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

 

17 
 دکتر 

 فهمیده کار
نمک ا سمنعملنآازیمن  

ندواشجپنبتپواد:

نشن ختی:نح طا
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 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

18 
 دکتر

 فهمیده کار 
نمک ا سمنعملنآازیمن  

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
1 

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

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک
 کتورویدئو پروژ
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

19 
 دکتر 

 فهمیده کار
نمک ا سمنعملنآازیمن  

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 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

20 
 دکتر

 ایل بیگی 
ن(1)نوکس دوس پننب پلپژیک

 نشجو بتوانددا
 الف( حیطه شناختی:

 کلیاتی در مورد بیوانرژتیک بداند. -1

 شود. آشنا اکسیداتیو فسفریالسیون مفهوم با -2

 بشناسد. را سلولی تنفس زنجیر اجزای -3
های پروتئینی زنجیره خصوصیات کمپلکس -4

 انتقال الکترون را شرح دهد.
ی انتقال الکترون و پمپ های زنجیرهواکنش -5

 دهد.پروتون را توضیح 

 :حیطه عاطفی( ب
با انگیزه به درس در هنگام تدریس دانشجو  -1

 .گوش کند
مشارکت فعال داشته در مباحث مطرح شده  -2

 .باشد
را  مطالبس با تمرکز حواس الدر طول ک -3

ن.پیگیری کند

 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

 

21 
 دکتر

 ایل بیگی 
ن(2)نوکس دوس پننب پلپژیک

ندواشجپنبتپواد:
نح طانشن ختی:

 .بداند را اکسیداتیو فسفریالسیون مراحل -1
 واکنش های مربوط به هر مرحله را بنویسد. -2

 بداند. را اکسیداتیو سیونفسفریال کنترل نحوه -3

 ناختیش

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

ی انتقال الکترون های مختلف زنجیرهمهارکننده -4
 و فسفریالسیون اکسیداتیو را بشناسد.

 را اکسیداتیو فسفریالسیون به مربوط اختالالت -5

 .بشناسد

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

 پاورپوینت

22 
 دکتر 

 فهمیده کار
نمت بپل سمنکربپ  دروته 

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 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

23 
 دکتر

 فهمیده کار
نمت بپل سمنکربپ  دروته 

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 
 رپوینتپاو

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

24 
 دکتر

 فهمیده کار 
نمت بپل سمنکربپ  دروته 

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

 فیعاط

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

 

25 
 دکتر 

 فهمیده کار
نمت بپل سمنکربپ  دروته 

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 وایت برد
 ماژیک

120 
کوییز در ابتدای 

 جلسه
ای یا مرحله

 تکوینی



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

1 

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

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

 ویدئو پروژکتور بحث گروهی
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

 

26 
 دکتر

 میده کارفه 

 ننمت بپل سههههمنل پ ههههد  

نل پپدر تئ نن  

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
ر نرم افزا

 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

27 
 دکتر 

 فهمیده کار

 ننمت بپل سههههمنل پ ههههد  
نل پپدر تئ نن  

ندواشجپنبتپواد:
نح طانشن ختی:

1 

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

 باشد. در مباحث مطرح شده مشارکت داشته -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

 

28 
 دکتر 

 فهمیده کار

 ننمت بپل سههههمنل پ ههههد  
نل پپدر تئ نن  

ندواشجپنبتپواد:
ن ختی:ح طانشن

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 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا لهمرح

 تکوینی

 

29 
 دکتر 

 فهمیده کار

 ننمت بپل سههههمنل پ ههههد  
نل پپدر تئ نن  

ندواشجپنبتپواد:
نح طانشن ختی:

1 

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 

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 پاورپوینت در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

30 
 دکتر

 ایل بیگی 

مت بپل سهههمنآبن نمهههپودن

نمعدای

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 و های داخل فضا در آب تبادل در عوامل موثر -1
 را تشریح کند. سلولی خارج

 تشریح نماید. را مربوطه قوانین و دیده اسمزپ -2

 روش محاسبه اسمواللیتی پالسما را بداند. -3

اهمیت اسمواللیتی در سیستم های بیولوژیک  -4
 را درک کند.

حرکت آب از عرض غشاء پالسمایی در محلول  -5
ایزوتونیک، هیپرتونیک و هیپوتونیک را شرح 

 دهد.

 هومئوستاز طبیعی سدیم را بداند. -6
  :طفیحیطه عا( ب
 .با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس  -1
مشارکت فعال داشته در مباحث مطرح شده  -2

 .باشد
 مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک -3

 .را پیگیری کند

 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

 

31 
 دکتر

 ایل بیگی 

PHخپنن نچگپاگینتنظه منن
نآن

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 کند. تعریف را PH مفهوم -1

اهمیت تنظیم غلظت یون هیدروژن در شرایط  -2
 فیزیولوژیک را درک کند. 

یدروژن های تغییر غلظت یون همکانیسم -3
 مایعات بدن را شرح دهد.

های دفاعی بدن در برابر تغییر غلظت مکانیسم -4
 یون هیدروژن را نام ببرد.

 شناختی

 عاطفی

ی، سخنران
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

 



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 های بافری مختلف بدن را نام ببرد.سیستم -5
دی اکسید کربن -اجزاء سیستم بافری بیکربنات -6

 را شرح دهد.
 اجزاء سیستم بافری فسفات را نام ببرد. -7
 اشاره کند.اجزاء سیستم بافری پروتئینی را  -8
اهمیت سد دفاعی سیستم تنفس در برابر تغییر  -9

 غلظت یون هیدروژن را درک کند.
سد دفاعی کلیه ها در برابر تغییر غلظت یون  -10

 هیدروژن را شرح دهد.
 تعریف اسیدوز و آلکالوز را بداند. -11
 اسیدمی و آلکالمی را تعریف کند. -12
 مفهوم اسیدوز و آلکالوز تنفسی را شرح دهد. -13
 آلکالوز تنفسی را تعریف کند.اسیدوز و  -14
مفهوم اسیدوز و آلکالوز جبران شده را توضیح  -15

 دهد.
  :حیطه عاطفی( ب
 .با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس  -1
مشارکت فعال داشته در مباحث مطرح شده  -2

 .باشد
 مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک -3

 .را پیگیری کند

32 
 دکتر

 ایل بیگی 

مت بپل سمنترک به تنوزتندورن
ن(1)نغ رندر تئ نی

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
 آمونیاک در بدن انسان را بداند.مسیرهای تولید  -1
 های چرخه اوره را در کبد را شرح دهد.واکنش -2
چگونگی تنظیم بلند مدت چرخه اوره را توضیح  -3

 دهد.
ی اوره را ی تنظیم کوتاه مدت چرخهنحوه -4

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

ابتدای کوییز در 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 بداند.
 اختالالت ارثی دخیل در سنتز اوره را بشناسد. -5
های اکتسابی همراه با هیپرآمونمی را ناهنجاری -6

 هد.شرح د
های درمانی هیپرآمونمی را توضیح استراتژی -7

 دهد.

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

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

33 
 دکتر

 ایل بیگی 

مت بپل سمنترک به تنوزتندورن
ن(2)نغ رندر تئ نی

 

ندواشجپنبتپواد

 ولف(نح طانشن ختی:

اوره خون را  را با توجه به BUNنحوه محاسبه  -1
 بداند.

 علل مختلف ایجاد اورمی را شرح دهد. -2

 ن را بداند.ی تولید کراتینینحوه -3

 چگونگی دفع کراتینین را شرح دهد. -4

علل افزایش مقادیر پالسمایی کراتینین را نام  -5
 ببرد.

 دالیل ایجاد هیپراوریسمی را توضیح دهد. -6

ن :ح طانع طفی(نب
 .با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس  -7
مشارکت فعال داشته در مباحث مطرح شده  -8

 .باشد
 مطالبز حواس س با تمرکالدانشجو در طول ک -9

 . را پیگیری کند

 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

 

34 
 دکتر

 ایل بیگی 

مت بپل سمنوس د  ینآم نان
دورنن نترک بهههههه تنوزت

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 وایت برد
 ماژیک

120 
ابتدای  کوییز در

 جلسه
ای یا مرحله

 تکوینی
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با نحوه هضم و جذب پروتئین ها در دستگاه  -1ن(1)ندر تئ نی
  .گوارش آشنا شود

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

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

 .شود

 :حیطه عاطفی( ب
با انگیزه به درس در هنگام تدریس دانشجو  -1

 .گوش کند
مشارکت فعال داشته در مباحث مطرح شده  -2

 .باشد
را  مطالبس با تمرکز حواس الدر طول ک -3

 .پیگیری کند

 ویدئو پروژکتور بحث گروهی
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

 

35 
 دکتر

 ایل بیگی 

ن ن مت بپل سمنوس د  ینآم نا
ندر تئ نهی نترک ب تنوزتندور

ن(2)

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
اسیدهای اسکلت کربنی مسیر های کاتابولیسم  -1

 .آمینه را بشناسد

یک های بیولوژی دفع نیتروژن در سیستمنحوه -2
 را بداند.

ی حمل آمونیاک در گردش خون را نحوه -3
 توضیح دهد.

های آمونیوم به اوره را چگونگی تبدیل یون -4
 شرح دهد.

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
 اژیکم

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

ای یا مرحلهکوییز در ابتدای  120 وایت بردسخنرانی،  شناختیندواشجپنبتپواد:نآازیمن  ینسرم دکتر 36
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نح طانشن ختی: فهمیده کار 
1 

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

 مشارکت داشته باشد.در مباحث مطرح شده  -2

پرسش و پاسخ،  عاطفی
 بحث گروهی

 ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 کتاب
نرم افزار 
 پاورپوینت

 جلسه
پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

 تکوینی

 

37 
 دکتر 

 فهمیده کار
نکل  تن پرمپنن  

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 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ا ای یمرحله

 تکوینی

 

38 
 دکتر 

 فهمیده کار
نغش ءنسلپلن نتب دالت

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

رم افزار ن
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

39 
 دکتر

 فهمیده کار 
نغش ءنسلپلن نتب دالت

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

 ناختیش

 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

 

40 
 دکتر 

 فهمیده کار
نغش ءنسلپلن نتب دالت

ندواشجپنبتپواد:

نح طانشن ختی:
1 

نح طانع طفی:

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

ای یا مرحله

 تکوینی
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 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1

 در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

نرم افزار 
 پاورپوینت

 

 

 ارزشیابی: نحوه

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %80   آزمون پایان ترم
 کل نمره %20  کوئیز و تکالیف درسی
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