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 :هدف کلی درس

 د.قادر باشد ترکیبات بیوشیمیایی بدن و خواص آنها را ذکر نمای 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( 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  
الکترولیت های خون  و آب، 

 اختالالت مرتبط با آ  ها

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
 نحوه توزیع آب در بدن را بداند. -1
 باشد. با برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب آشنا -2
 ترکیب الکترولیت های مایعات بدن را بشناسد.  -3
 نحوه تنظیم حجم و فشار خون را توضیح دهد. -3
 مفهوم شکاف آنیونی را شرح دهد. -4
 نقش و اختالالت الکترولیتهای اصلی خون را بیان کند. -5

 حیطه عاطفی:
 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 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

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

  ره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک دو نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 با اشتیاق مشارکت داشته باشد. در مباحث مطرح شده -2

2  
ساختما  شیمیایی اسیدهای 

 آمینه و خناص آ  ها

 تناند:دانشجن ب

 حیطه شناختی:
با ساختمان اسید های آمینه شرکت کننده در سنتز  -1

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

 شرح دهد.
 توضیح دهد.اسیدهای آمینه غیر پروتئینی را  -3

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 احث مطرح شده با اشتیاق مشارکت داشته باشد.در مب -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

 تکوینی

3  

 یننیزاسین  اسیدهای آمینه
و مقدموووه ای برسووواختا  

یوودها و پپتیوودها، پ ووی پپت
 پروتئین ها

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
 بیان کند.منظور از یونیزاسیون اسیدهای آمینه را  -1

 ایزوالکتریک و نحوه محاسبه آن را بیاموزد. pHمفهوم  -2
 اتصال پتتدی را بشناسد. -3
 آشنا گردد.با ساختار پپتیدها، پلی پپتید ها و پروتئین ها  -4

 حیطه عاطفی:
 زه در حین تدریس به درس گوش کند.با انگی -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق 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  

 ساختما  پروتئین ها،

دناتن اسین  و  ناتن اسوین  
 پروتئین ها

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
 را بیان کند.مفهوم ساختمان اول پروتئین ها  -1

 شرح دهد.منظور از ساختمان دوم پروتئین ها را  -2
 شرح دهد.انواع ساختمان های دوم پروتئین را  -3
 شنا گردد.با ساختار سوم و موتیف و دومن آ -4

 منظور از ساختمان چهارم پروتئین را بداند. -5
با انواع پروتئین ها، از لحاظ کروی و رشته ای و ساده و  -6

 مرکب، آشنا گردد.
با مفاهیم دناتوراسیون و رناتوراسیون پروتئین ها آشنا  -7

 گردد.

 حیطه عاطفی:
 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 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی
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 رح شده با اشتیاق مشارکت داشته باشد.در مباحث مط -2

5  

 کربنهید ات ها:
ساختما  شیمیایی و خناص  

 (1کا یدها )منننسا

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
 با تقسیم بندی کربوهیدراتها آشنا گردد. -1

طبقه بندی مونو ساکارید ها براساس تعداد کربن و موقعیت  -2
 را شرح دهد.گروه کربونیل 

ایزومرهای خطی شامل انانتیومرها، دیاسترومرها و اپیمرها  -3
 بیان کند.را 
دهای اصلی و ایزومرهای آنها را ساختار خطی مونوساکاری -4

 بداند.

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق 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

 

 آزمون پایانی

6  

 کربنهید اتها:
ساختما  شیمیایی و خوناص 

 (2منننساکا یدها )

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
 بیان کند.نحوه تشکیل ساختمان حلقوی مونوساکارید ها را -1

 شرح دهد.منظور از کربن آنومری، خواص و انواع آن را  -2
نش های مونو ساکاریدها و محصوالت حاصل از آن انواع واک -3
  توضیح دهد.را 

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق مشارکت داشته باشد. -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پوینتپاور

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

7  

 کربنهید ات ها:

ساختما  شیمیایی و خوناص 
 اولیگنساکا یدها،

 پ ی ساکا یدها 

 گ یکنکننژوگه ها

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
 با ساختار اولیگو ساکاریدها آشنا گردد. -1

اکاریدهای احیا کننده و غیر احیا کننده ساختار انواع دی س -2
 را شرح دهد.

 توضیح دهد.انواع پلی ساکاریدها را  -3
 با ساختار نشاسته و گلیکوژن آشنا گردد. -4

 شرح دهد. ها را ساختار تعدادی از هتروپلی ساکارید -5
 را بیان کند.ساختار و عملکرد تعدادی از گلیکو کونژوگه ها  -6

 حیطه عاطفی:
 انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند.با  -1

 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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 در مباحث مطرح شده با اشتیاق مشارکت داشته باشد. -2

8  

 لیپیدها:
ساختما  شیمیایی و خوناص 

 اسید های چرب
 

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
طبقه بندی ترکیبات لیپیدی براساس اجزای ساختمانی را  -1

 بیان کند.
 .توضیح دهد.ساختار اسیدهای چرب را -2
انواع اسیدهای چرب از لحاظ اشباع و غیر اشباع بودن را به  -3

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

 بیان کند.پیوند دوگانه را 
انواع پیوندهای دوگانه در اسیدهای چرب و خصوصیت آنها  -5
 توضیح دهد.را 

 خصوصیات انواع اسیدهای چرب را بداند. -6

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 رح شده با اشتیاق مشارکت داشته باشد.در مباحث مط -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  

 لیپیدها:
ساختما  شیمیایی و خوناص 

و لیپید های  تری گ یسریدها
 غشایی

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
 بیان کندساختار و انواع تری آسیل گلیسرول ها را  -1

 شرح دهد.نحوه ساخت و تجزیه گلیسروفسفولیپیدها را  -2
با ساختار و عملکرد گلیسروفسفولیپیدهای غیر غشایی آشنا  -3

 شوند.
 .شرح دهد.را ساختار اسفنگولیپیدها و برخی انواع آن ها  -4

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق 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 
 ل تدریسدر طو

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

10  

 لیپیدها:
 آشنایی با ساختا  ک سترول 

آشنایی با سواختا  هن مون  
 های لیپیدی 

آشنایی با ساختا  لیپنزوم ها 
 و ذ ات لیپن پروتئینی

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
 با ساختمان کلسترول آشنا گردد. -1

 ل آشنا شود.با هورمون های استروئیدی مشتق از کلسترو -2
 .بیان کندساختار ایکوزانوئیدها را ب -3
 .شرح دهدفعالیت و نحوه مقابله با فعالیت ایکوزانوئیدها را  -4

 حیطه عاطفی:

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 هیبحث گرو

 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 در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق مشارکت داشته باشد. -2

 

 

 

11 

 
ساختما  شیمیایی اسیدهای 

 ننک ئیک و خناص آنها

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
 د.بیان کنساختمان نوکلئوتیدها و نوکلئوزیدها را  -1

 شرح دهد.نقش نوکلئوتیدها در متابولیسم انرژی را  -2
 توضیح دهد.نقش نوکلئوتیدها در فعال سازی ترکیبات را  -3
 بداند. را نقش نوکلئوتیدها را در انتقال پیام -4

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 .در مباحث مطرح شده با اشتیاق 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

 

  هانیتامیو  12

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
ربی و محلول در های محلول در چبا طبقه بندی ویتامین -1

 آب آشنا باشد.
 های محلول در چربی را نام ببرد.انواع ویتامین -2
 .بیان کندهای محلول در آب را انواع ویتامین -3
  توضیح دهد.ویتامینی را  های ساختار کوآنزیم -4

  شرح دهد.ویتامینی در بدن را  های نقش کوآنزیم -5
 شنا باشد.اختالالت مرتبط با کمبود ویتامین آبا  -6

 

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق 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 
 طول تدریسدر 

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

13  
 میکونآنز ییایمیساختما  ش

 ها و خناص آنها

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
 با واژه های کوفاکتور، کوآنزیم و گروه پروستتیک آشنا شود. -1

 .را بیان کندانواع کوفاکتورهای معدنی و نقش آنها  -2
 را شرح دهد.کوآنزیم های دارای ساختار آلی  -3

 با کوآنزیم های متابولیتی و نقش آنها آشنا شود. -4
 را بیان کند.کوآنزیم های با ساختار پروتئینی  -5
 توضیح دهد.است را  لیدخ میکه کوآنز ینوع واکنش -6

 حیطه عاطفی:

 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 در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق مشارکت داشته باشد. -2

14  

ساختما  شیمیایی آنزیم ها ، 

خناص آنهوا و طبقوه بنودی 
 آنزیم ها

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
 بیان کند.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
مکانیسم های مختلف آنزیم ها برای افزایش سرعت واکنش  -4

 را بیان کند.ها 
 .دبیان کن انواع روش های طبقه بندی آنزیم ها را  -5

با شش کالس آنزیمی و واکنش های مربوط به هرکالس   -6
 آشنا شود.

 بتواند برای هر کالس آنزیمی مثال هایی ذکر کند.  -7
 

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق مشارکت داشته باشد. -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 گروهی بحث

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

 کینتیک واکنش های آنزیمی  15

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
 با سرعت و ثابت سرعت واکنش آنزیمی آشنا گردد. -1

 و انواع آن آشنا شود. با درجه کینتیکی  -2
 توضیح دهد.ثابت تعادل و عوامل موثر بر آن را  -3
 .یان کند.عوامل موثر بر واکنش های انزیمی را ب -4

 منتن و کاربردهای آن آشنا شود.-با ثابت میکائیلیس -5

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 رکت داشته باشد.در مباحث مطرح شده با اشتیاق مشا -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

 

 تنظیم فعالیت آنزیمی  16

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
 ها را بیان کند.میزان آنزیم  تنظیم از طریق -1

 با تنظیم از طریق ایزوآنزیم ها آشنا شود. -2
توضیح تنظیم به واسطه تغییر کوواالن قابل برگشت را  -3

 دهد.

 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          
 

 شرح دهد.تنظیم آلوستریک را  -4

 با فعال سازی آنزیم ها به روش پروتئولیتیک آشنا شود. -5

 حیطه عاطفی:
 س گوش کند.با انگیزه در حین تدریس به در -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق مشارکت داشته باشد. -2

 پاورپوینت

 ینفسفریالسین  اکسیدات  17

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
 با مفهوم فسفریالسیئن اکسیداتیو آشنا شود. -1

 بیان کند.اجزای زنجیر تنفس سلولی را  -2
 شرح دهد.مراحل فسفریالسیون اکسیداتیو را  -3
 توضیح دهد.نحوه کنترل فسفریالسیون اکسیداتیو را  -4

 ن کند.بیااختالالت مربوط به فسفریالسیون اکسیداتیو را  -5

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق 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 
 دریسدر طول ت

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

18  
مرو ی بر متابنلیسم و چرخه 

 کربس 

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
 شرح دهد.خصوصیات مسیرهای متابولیکی را  -1

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

 .شرح دهد.اکنش های چرخه کربس را و -5
 با تنظیم فعالیت چرخه کربس آشنا گردد. -6

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق 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

 

 متابنلیسم اسیدهای آمینه  19

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
را شرح  نحوه هضم و جذب پروتئین ها در دستگاه گوارش -1

 .دهد

ن را بیابیماری های مربوط به هضم و جذب پروتئین ها   -2
 .کند.

 توضیح دهد.منظور از تعادل نیتروژنی را  -3

 شناختی

 اطفیع

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 مسیر های بیوسنتز اسیدهای آمینه آشنا شود. -4

 شرح دهدمسیر های کاتابولیسم اسیدهای آمینه را  -5

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق مشارکت داشته باشد. -2

 متابنلیسم کربنهید ات ها  20

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
 بیان کند. مراحل هضم کربوهیدرات های غذایی را -1

 توضیح دهد.مراحل جذب کربوهیدراتها را  -2
 .را شرح دهدانواع انتقال دهنده های گلوکز به داخل سلول  -3
با انواع مسیرهای متابولیکی اصلی گلوکز در داخل سلول  -4

 آشنا گردد.

 .بیان کند.واکنش های مسیر گلیکولیز را  -5
 توضیح دهد.شاتل ماالت آسپارتات را  -6

 عاطفی:حیطه 
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق 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

 

21  
 ادامه متابنلیسم

 کربنهید ات ها 

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
 با چگونگی تنظیم فعالیت گلیکولیز آشنا گردد. -1

 شرح دهد.مسیر گلوکونئوژنز را  -2
نحوه تنظیم کوتاه مدت و طوالنی مدت گلوکونئوژنز را  -3

 بداند.
 را بشناسد.الکتات و گلوکوز آالنین -چرخه های گلوکز -4

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق 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 
 ول تدریسدر ط

 

ای یا مرحله

 تکوینی

22  
 ادامه متابنلیسم 
 کربنهید اتها

 دانشجن بتناند:

  حیطه شناختی:
 واکنش های مسیر پنتوز فسفات را بداند. -1

 .شرح دهداختالالت مربوط به مسیر پنتوز فسفات را  -2
 بیان کند.مراحل بیوسنتز گلیکوژن از گلوکز را  -3
 بداند.مراحل تجزیه گلیکوژن را  -4

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 دریسدر طول ت

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 



 

 حیدریهتربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق مشارکت داشته باشد. -2

 پاورپوینت

 متابنلیسم لیپیدها  23

 دانشجن بتناند:

  حیطه شناختی:
 بیان کند.مسیر و نحوه بیوسنتز اسیدهای چرب را  -1

مسیرهای سنتز اسیدهای چرب بلند زنجیر و کوتاه زنجیر  -2
 شرح دهد.را 
 توضیح دهد.نحوه ایجاد پیون دوگانه در اسید چرب را  -3
مورد نیاز  NADPHتامین اتم های کربن و واکنش های  -4

 بیان کند.سنتز اسیدهای چرب را 
5-  

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق 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

 

 ادامه متابنلیسم لیپیدها  24

 دانشجن بتناند:

 حیطه شناختی:
 مسیر های بیوسنتز تری آسیل گلیسرول ها را بداند. -1

 مسیر کاتابولیسم تری آسیل گلیسرول را بداند. -2
 ژنز از طریق لیپاز حساس به هورمون را بداند.تنظیم لیپو -3
کوآ به داخل -با سیستم انتقال مولکول های آسیل -4

 میتوکندری را بشناسد.

 اکسیداسیون اسیدهای چرب را بداند. -چرخه بتا -5

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 اشد.در مباحث مطرح شده با اشتیاق مشارکت داشته ب -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

 

25  
بندی ک ی مطالب و  فع جمع

 اشکاالت

 :باشد قاد  دانشجن

 حیطه شناختی:
اند مطالب ارایه شده در طول ترم را توضیح جامعی دانشجو  بتو

 بدهد.
 هدف از ارایه این واحد درسی را درک کرده باشد.

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت نماید.

-شناختی
 عاطفی

 120 ---- حل مسئ ه
حل سناالت 
 داده شده

 آزمون پایانی
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