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1  

متابولیسمممممممم  
و  همما کربوهیممدرات

 اختالالت

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 دهد شرح را کربوهیدراتها جذب و هضم مکانیسم 

 بشناسد را هیدارتها کربو متابولیسم مختلف مسیرهای 

 دهد شرح را کربس سیکل و گلیکولیز متابولیکی های مسیر 

 کند بحث راکربس  سیکل وگلیکولیز  تنظیم چگونگی 
 دهد توضیح را فروکتوز و کاالکتوز متابولیسم. 

 ،و کوری سیکلهای و گلوکونئوژنز گلیکوژنولیز، گلیکوژنز 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 لسهج مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 های آغازین آزمون

                                                 

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


ت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاو 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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 .دهد شرح را نتوزفسفاتپ

 از  هریک اختالالت و ی فوقمسیرها تنظیم اهمیت مورد در
 . اظهار نظر کند مسیرها

  :حیطه عاطفی( ب
  انگیزه به درس گوش کندبا در هنگام تدریس دانشجو. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالببا تمرکز حواس س الدر طول ک. 

 تنظی  گلوکز خون  2

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 های اصلی دخیل در تنظیم گلوکز خون را بداند. اندام 
 های تنظیمی دخیل در تنظیم گلوکز خون را بشناسد. هورمون 

 یل در سنتز انسولین را توضیح دهد.های دخ مراحل و اندامک 
 های پانکراس را بداند. مکانیسم آزادسازی انسولین توسط سلول 
 فازی انسولین در پاسخ به افزایش گلوکز خون  الگوی ترشح دو

 را توضیح دهد.
 های انسولین و گلوکاگون در مقادیر  میزان ترشح هورمون

 مختلف گلوکز را بداند.
 های مرتبط را در  ها و سوخت دراتمسیرهای متابولیکی کربوهی

اشتایی و گرسنگی و شرایط استرس و نحاالت تغذیه شده، 
 فعالیت توضیح دهد.

 های وابسته توسط  ی تنظیم گلوکز خون و سوخت نحوه
 های دخیل را در شرایط متفاوت شرح دهد. هورمون

 های تنظیم کننده گلوکز و  گیری هورمون کاربرد بالینی اندازه
 بسته را بداند.ترکیبات وا

  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک. 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی
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3  
آشنایی بما مباحم    

 هیپوگلیسمی

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 .هیپوگلیسمی را تعریف کند 
 ا نام ببرد.های دخیل در مقابله با هیپوگلیسمی ر هورمون 
 .تظاهرات بالینی هیپوگلیسمی در افراد را بداند 
 .فرایند مقابله هورمونی با هیپوگلیسمی را شرح دهد 
 بندی انواع هیپوگلیسمی را بداند. طبقه 
 .علل متعدد هیپوگلیسمی در نوزادان را توضیح دهد 
 .نقش آزمایشگاه در تشخیص هیپوگلیسمی نوزادان را شرح دهد 
 گلیسمی در بزرگساالن را نام ببرد.علل مختلف هیپو 

  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک. 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی

4  
آشنایی بما مباحم    

 هیپرگلیسمی

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 تعریف هیپرگلیسمی را بداند. 
 یابت قندی را توضیح دهد.بندی اتیولوژیک د طبقه 
 را با هم مقایسه کند. 2و  1های نوع  خصوصیات مهم دیابت 
  را شرح دهد. 1مراحل پیدایش دیابت نوع 
  را نام ببرد. 2فاکتورهای خطر ابتال به دیابت نوع 
 .عوارض حاد دیابت را بداند 
 .عوارض مزمن دیابت را نام ببرد 
 ایش انواع دیابت های آزمایشگاهی غربالگری، تشخیص و پ تست

 را شرح دهد.

  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

کتور کتاب، پروژ
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی
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 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک . 

5  

 متابولیس  اسیدهای

ها و  پروتئین ،آمینه
 اختالالت مربوطه

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 اختالالت  ودهد  شرح را امینه اسیدهای جذب و هضم مکانیسم
 .کند بندی طبقه را مربوطه متابولیکی

 درک را امینه اسید ترانس آمیناسیون و واکنشهای دآمیناسیون 
 کند.

 را ضروی غیر و ضروری آمینه هایاسیدکاتابولیسم  و بیوسنتز 

 .دهد را توضیح موجود و اختالالت تشریح نماید

  :حیطه عاطفی( ب
  انگیزه به درس گوش کند بادر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک . 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 همطالع کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی

6  

آشنایی بما مباحم    
دار  ترکیبات نیتروژن

 غیر پروتئینی

 
 دانشجو بتواند

 الف( حیطه شناختی:

 مسیرهای تولید آمونیاک در بدن انسان را بداند. 
 های چرخه اوره را در کبد را شرح دهد واکنش. 
 نگی تنظیم بلند مدت چرخه اوره را توضیح دهدچگو. 
 ی اوره را بداند. ی تنظیم کوتاه مدت چرخه نحوه 
 اختالالت ارثی دخیل در سنتز اوره را بشناسد. 
 های اکتسابی همراه با هیپرآمونمی را شرح دهد. ناهنجاری 
 های درمانی هیپرآمونمی را توضیح دهد استراتژی. 
  نحوه محاسبهBUN  اوره خون را بداند. بهرا با توجه 
 .علل مختلف ایجاد اورمی را شرح دهد 

 ی تولید کراتینین را بداند نحوه. 

 .چگونگی دفع کراتینین را شرح دهد 

 .علل افزایش مقادیر پالسمایی کراتینین را نام ببرد 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش تهگذش

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی
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 .دالیل ایجاد هیپراوریسمی را توضیح دهد 
  :حیطه عاطفی( ب
  وش کندبا انگیزه به درس گدر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک . 

7  
آشنایی بما مباحم    

 مشتقات ه 

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 نداختاری ترکیبات پورفیرینی را بداخصوصیات س. 
 ها را توضیح دهد ها و پورفیرین های جذب پورفیرینوژن تفاوت. 
 ا در آب شرح دهد.ها ر میزان حاللیت پورفیرینوژن 
 های بیوسنتز هم را بداند. واکنش 
 .اختالالت ارثی پورفیرینی را شرح دهد 
  د.توضیح دهاختالالت اکتسابی پورفیرینی را 
 روبین را بداند. خصوصیات فیزیکوشیمیایی بیلی 
 روبین در سیستم رتیکولوآندوتلیال را شرح  مراحل تولید بیلی

 دهد.
 بین در آب را توضیح دهد.رو طریقه افزایش حاللیت بیلی 
 روبینمی غیر مستقیم را شرح دهد. دالیل هیپربیلی 
 روبینمی مستقیم را توضیح دهد. علل هیپربیلی 
 روبینمی مخلوط را درک کند. مفهوم هیپربیلی 
 روبینمی را بشناسد. های آزمایشگاهی ارزیابی هیپربیلی تست 
  :حیطه عاطفی( ب
  گوش کندبا انگیزه به درس در هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک . 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش شتهگذ

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی

8  

آشنایی بما مباحم    
های خمون   پروتئین

(1) 

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 های خون را درک کند. تنوع ساختمانی و تنوع فعالیت پروتئین 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 تکوینی
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 ها را  های ژنتیکی بر ساختمان و عملکرد پروتئین اثرات جهش
 .بداند

 های پالسمایی را شرح دهد. وند سنتز پروتئینر 
 های پالسمایی از نظر عملکرد را بداند. بندی پروتئین طبقه 
 های پالسمایی را شرح دهد. فرایند کاتابولیسم پروتئین 
 های پالسمایی را توضیح دهد. عوامل موثر بر مقادیر پروتئین 
 نام ببرد.های پالسما در باندهای الکتروفورز را  مهمترین پروتئین 
 های فاز حاد را نام ببرد. پروتئین 
 ها بداند. های سرمی مختلف را در انواع بیماری تغییرات پروتئین 
 های سرم را بشناسد. الگوی طبیعی الکتروفورز پروتئین 
  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الجو در طول کدانش . 

power point جلسه مطالب 

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 یزکوئ و کالسی

9  

آشنایی بما مباحم    
های خمون   پروتئین

(2) 

 

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 .خصوصیات ساختاری پروتئین آلبومین را بداند 
 های پروتئین آلبومین را بشناسد. انواع واریانت 
 .آنالبومینمیک خانوادگی را تعریف کند 
 عوامل موثر بر حرکت الکتروفورتیک آلبومین را شرح دهد. 
 .روند بیوسنتز پروتئین آلبومین را توضیح دهد 
 ی توزیع آلبومین در مایعات بدن را بداند. نحوه 
 .نیمه عمر پالسمایی آلبومین را بداند 
 .فرایند کاتابولیسم آلبومین را شرح دهد 
 .عملکردهای آلبومین پالسمایی را نام ببرد 
 .علل هیپوآلبومینمی را شرح دهد 
 توضیح دهد. دالیل هیپرآلبومینمی را 

شناختی 
 عاطفی

ی، سخنران
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی
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 های ساختاری سرولوپالسمین را بداند ویژگی. 
 .روند بیوسنتز سرولوپالسمین را شرح دهد 
 .فرآیند کاتابولیسم سرولوپالسمین را توضیح دهد 
 های مختلف سرولوپالسمین را نام ببرد. فعالیت 
 .علل اولیه و ثانویه کاهش مقادیر سرولوپالسمین را شرح دهد 
 رولوپالسمین را توضیح دهد.دالیل افزایش مقادیر س 

 .خصوصیات ساختاری پروتئین ترانسفرین را بداند 
 های پروتئین ترانسفرین را بشناسد. انواع واریانت 
 .روند بیوسنتز پروتئین ترانسفرین را توضیح دهد 
 .فرایند کاتابولیسم ترانسفرین را شرح دهد 
 .عملکردهای ترانسفرین را نام ببرد 
 شرح دهد. علل کاهش ترانسفرین را 
 .دالیل افزایش ترانسفرین را توضیح دهد 

 .خصوصیات ساختاری پروتئین هاپتوگلوبین را بداند 
 های پروتئین هاپتوگلوبین را بشناسد. انواع واریانت 
 .روند بیوسنتز پروتئین هاپتوگلوبین را توضیح دهد 
 .فرایند کاتابولیسم هاپتوگلوبین را شرح دهد 
  نام ببرد.عملکردهای هاپتوگلوبین را 
 .علل کاهش هاپتوگلوبین را شرح دهد 
 .دالیل افزایش هاپتوگلوبین را توضیح دهد 
  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک . 
 

10  

آشنایی بما مباحم    
 لیپیدها و متابولیس 
 اختالالت

 انددانشجو بتو
 الف( حیطه شناختی:

 نماید. ها را تشریح لیپید جذب و هضم فرآیند 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 گروهیبحث 

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 متابولیسم و چرب اسید اکسیداسیون بیوسنتز، رهاییمس بین 

 .فرق بگذارد کتونی اجسام
 ،اسفنگو و ها الکیل اتر ،ها لیپید فسفو بیوسنتز اسیل گلیسرولها 

 دهد. شرح ها را لیپید
 درک را کلسترول و کاتابولیسم سنتز بیو 

 .کند 
 نماید و قضاوت بحث ها لیپید اختالالت متابولیکی مورد در. 

  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک. 

power point جلسه مطالب 

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

11  

آشنایی بما مباحم    

متابولیسمممممممم  
 ها لیپوپروتئین

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 ها آشنا باشد ای لیپوپروتئین ساختمان ذره با 
 های خون را نام ببرد. چهار دسته اصلی لیپوپروتئین 
 های خون را بداند. خصوصیات اصلی ساختاری لیپوپروتئین 
 های سرم را بشناسد. باندهای الکتروفورتیک لیپوپروتئین 
 ها را در خون شرح دهد. متابولیسم لیپوپروتئین 
 ها را نام ببرد. ر متابولیسم لیپوپروتئینهای مهم دخیل د آنزیم 
 ها را  های سطح سلولی دخیل در متابولیسم لیپوپروتئین گیرنده

 بشناسد.
 ها را  های دخیل در جابجایی اجزای لیپیدی لیپوپروتئین پروتئین

 بداند.
 های اصلی و خصوصیات آنها را بداند. آپولیپوپروتئین 
 داندهضم و جذب گوارشی لیپیدهای غذایی را ب. 
 های غذایی از روده به سایر  مسیر انتقال تری آسیل گلیسرول

 ها را شرح دهد. بافت
  گلیسریدهای سنتز شده کبدی به سایر  مسیر انتقال تری

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
 ویدیو  بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 ها را توضیح دهد. بافت
  مسیر اصلی برداشتLDL ها را شرح دهد.  توسط سلول 
  مسیر انتقال معکوس کلسترول به کبد توسطHDL  را توضیح

 دهد.
  فرایند بالغ شدنHDL .را تشریح کند 
  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک. 

12  
آشنایی بما مباحم    

 (1)  دیس لیپیدمی

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  ارتباط لیپوپروتئینa داند.با آترواسکلروز را ب 
  کاربرد بالینی لیپوپروتئینx .را بداند 
 عوارض و عالیم اختالالت لیپوپروتئینی را نام ببرد. 
 .مکانیسم اثر داروهای مختلف درمان هیپرلیپیدمی را بداند 
 .مفهوم هیپرلیپوپروتئینمی و هیپولیپوپروتئینمی را درک کنند 

 .تفاوت هیپرلیپیدمی و هیپرلیپمی را توضیح دهد 
 های اولیه و ثانویه را تعریف کند. دمیدیس لیپی 

 ها را بداند. بندی فنوتیپی فردیکسون انواع هیپرلیپیدمی طبقه 

 های اولیه آشنا باشد. با انواع مختلف دیس لیپیدمی 

 های اولیه را  لیپیدمی نقص یا کمبود مرتبط با هر یک از دیس
 بداند.

 های  دمیلیپی های تغییر یافته در هر کدام از دیس لیپوپروتئین
 اولیه را بشناسد.

  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک. 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

کتاب،  پروژکتور
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

13  
آشنایی بما مباحم    

 (2)  دیس لیپیدمی

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 را  علل افزایش تری گلیسرید خون همراه با کلسترول طبیعی
 شرح دهد.

  تفسیر نتایج آزمایشگاهی مرتبط با افزایش تری گلیسرید خون
 همراه با کلسترول طبیعی را بداند.

  علل افزایش کلسترول سرم همراه با مقادیر طبیعی تری
 گلیسرید را شرح دهد.

  تفسیر نتایج آزمایشگاهی مرتبط با افزایش کلسترول سرمی
 را بداند.همراه با مقادیر طبیعی تری گلیسرید 

  علل افزایش تری گلیسرید خون همراه با کلسترول باال را شرح
 دهد.

  تفسیر نتایج آزمایشگاهی مرتبط با افزایش تری گلیسرید خون
 همراه با کلسترول باال را بداند.

  علل مقادیر پایین کلسترول همراه با تری گلیسرید پایین را
 توضیح دهد.

  مقادیر پایین کلسترول همراه تفسیر نتایج آزمایشگاهی مرتبط با
 با تری گلیسرید پایین را بداند.

  علل مربوط به مقادیر پایینHDL-C  .سرمی را شرح دهد 
  تفسیر نتایج آزمایشگاهی مرتبط با مقادیر پایینHDL-C 

 را بداند. سرمی
 های مختلف و داروها  های ثانویه ناشی از بیماری دیس لیپیدمی

 را بشناسد.
 ی زندگی را شرح دهد. ی ناشی از شیوهها دیس لیپیدمی 
  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک. 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
و ویدی  بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

14  

آشنایی بما مباحم    
 اسیدهای متابولیس 
 نوکلئیک

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 بشناسد را دهانوکلئوزی و نوکلئوتیدها ساختمان. 

 بداند را انرژی متابولیسم در نوکلئوتیدها نقش. 

 بداند را ترکیبات سازی فعال در نوکلئوتیدها نقش. 

 بداند پیام انتقال در را نوکلئوتیدها نقش. 

 بیوسنتز از ابتدای نوکلئوتیدهای پورینی را بداند. 
 بیوسنتز از ابتدای نوکلئوتید های پیریمیدینی را بداند. 

 زیافت سنتز نوکلئوتیدها را بداند.مسیر با 
  نوکلئوزید منوفسفات به نوکلئوزید دی و تری  تبدیلمسیر

 فسفات را بداند.

 مسیر تولید داکسی ریبونوکلئوتیدها آشنا باشد. با 

 دهد شرح را پیریمیدین پورین و های نوکئوئید کاتابولیسم . 

 پیریمیدین را و پورین به متابولیسم مربوط بالینی اختالالت 

 . کند بحث و بندی طبقه

  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک. 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
و ویدی  بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی

15  
آشنایی بما مباحم    

 متابولیس  تنظی 

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 سمی آشنا باشد.های کاتابولیسمی و آنابولی با مفهوم واکنش 

 .انواع مسیرهای متابولیکی را بداند 

 نماید بحث تنظیم انرژی و انرژی منابع مورد در. 

  تشریح نماید را وسیری سیکل گرسنگی. 
 را شرح سیری و گرسنگی متابولیسم درسیکل تنظیم راههای 

 دهد.
 کند بحث باره هموستازگلوکز در. 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
 پرسش و پاسخ،
 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 یزیولوژیک تغذیه حاالت ف از هر کدام در گانه سه مواد سرنوشت
 .نماید تشریح شده، ناشتایی، گرسنگی، استرس و فعالیت را

  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک. 

16  

آشنایی بما مباحم    
 و آب متابولیسمم 

 لیت الکترو

 

 دانشجو بتواند
 ختی:الف( حیطه شنا

 و  داخل آب در موجود و ترکیبات بدن در آب توزیع چگونگی
 بشناسد. را سلولی خارج

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

 تشریح نماید. را مربوطه قوانین و پدیده اسمز 

 .روش محاسبه اسمواللیتی پالسما را بداند 

 بیولوژیک را درک کند. اهمیت اسمواللیتی در سیستم های 

  ،حرکت آب از عرض غشاء پالسمایی در محلول ایزوتونیک
 هیپرتونیک و هیپوتونیک را شرح دهد.

 های اصلی بدن را بشناسد. الکترولیت 

 .هومئوستاز طبیعی سدیم را بداند 
  :حیطه عاطفی( ب

  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  داشته باشد مشارکت فعالدر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک. 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی

17  
آشنایی بما مباحم    

 و باز دیتعادل اس

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 PH کند. تعریف را 

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

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

وایت  ماژیک،
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 های تغییر غلظت یون هیدروژن مایعات بدن را شرح  مکانیسم
 دهد.

 ر برابر تغییر غلظت یون هیدروژن را های دفاعی بدن د مکانیسم
 نام ببرد.

 های بافری مختلف بدن را نام ببرد. سیستم 
 دی اکسید کربن را شرح دهد.-اجزاء سیستم بافری بیکربنات 
 .اجزاء سیستم بافری فسفات را نام ببرد 
 .اجزاء سیستم بافری پروتئینی را اشاره کند 
 لظت یون اهمیت سد دفاعی سیستم تنفس در برابر تغییر غ

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

 دهد.
 .تعریف اسیدوز و آلکالوز را بداند 
 .اسیدمی و آلکالمی را تعریف کند 
 .مفهوم اسیدوز و آلکالوز تنفسی را شرح دهد 
 .اسیدوز و آلکالوز تنفسی را تعریف کند 
 ران شده را توضیح دهد.مفهوم اسیدوز و آلکالوز جب 
 .مفهوم شکاف آنیونی را شرح دهد 
  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک. 

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی
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آشنایی بما مباحم    
 شناسممی آنممزی 
 (1بالینی )

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی:

 را بداند. بالینی یشناس آنزیم اساس 
 را بفهمد. آنزیمها بالینی ارزش 

 های موجود در گردش خون را بداند انواع آنزیم 
 بداند. را آنها جایگاه بافتی و در کلینیک مهم انزیمهای 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 های موجود در گردش خون را بداند. منشأ آنزیم 
 متدهای برخی و نمونه ها نگهداری شرایط نمونه گیری، نحوه 

 دهد. شرح گیری را اندازه

 های گردش خون را نام ببرد. عوامل موثر بر مقادیر آنزیم 

 .تعریف ایزوآنزیم را بداند 

 .مفهوم ایزوفرم را درک کند 

  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 پیگیری کندرا  مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک. 

 های بحث

 کوئیز و کالسی

19  

آشنایی بما مباحم    

 اسممیشن آنممزی 
 (2بالینی )

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 .واکنش آنزیمی کراتین کیناز را بداند 
 .اشکال مختلف آنزیم کراتین کیناز را بنویسد 
  حالت طبیعی و غیرطبیعی باندهای مربوط به الکتروفورز اشکال

 مختلف کراتین کیناز را تشخیص دهد.
 اشکال ماکرومولکولی کراتین کیناز را شرح دهد. 
 .انتشار بافتی کراتین کیناز را بداند 
 .اهمیت بالینی افزایش مقادیر سرمی کراتین کیناز را شرح دهد 
 .واکنش آنزیمی الکتات دهیدروژناز را بداند 
 .اشکال مختلف آنزیم الکتات دهیدروژناز را بنویسد 
  باندهای مربوط به الکتروفورز اشکال مختلف الکتات دهیدروژناز

 را تشخیص دهد.
 شکال ماکرومولکولی الکتات دهیدروژناز را شرح دهد.ا 
 های غیر معمول الکتات دهیدروژناز را بشناسد. ایزوزیم 
 .انتشار بافتی الکتات دهیدروژناز را بداند 
  اهمیت بالینی افزایش مقادیر سرمی الکتات دهیدروژناز را شرح

 دهد.

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

یت ماژیک، وا
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 .واکنش آنزیمی آمینوترانسفرازها را بداند 
 مینوترانسفرازهای انتشار بافتی آAST  وALT  .را بداند 
  اهمیت بالینی افزایش مقادیر سرمی آمینوترانسفرازهایAST  و

ALT  .را شرح دهد 
 .واکنش آنزیمی فسفاتازها را بداند 
 های فسفاتاز را بنویسد. اشکال مختلف آنزیم 
 .انتشار بافتی فسفاتازهای قلیایی و اسیدی را بداند 
 فاتازهای قلیایی و اسیدی سرم را شرح موارد افزایش فعالیت فس

 دهد.
  اهمیت بالینی افزایش مقادیر سرمی فسفاتاز قلیایی و اسیدی را

 شرح دهد.
 .واکنش آنزیمی آمیالز را بداند 
 .انتشار بافتی آنزیم آمیالز را شرح دهد 
 .اشکال مختلف آنزیمی آمیالز را بشناسد 
 ی را درک کند.اهمیت بالینی اندازه گیری آمیالز ادراری و سرم 
 .علل مختلف هیپرآمیالزمی را شرح دهد 

  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک. 

20  

آشنایی بما مباحم    
 بیوشیمی ادرار

خصوصمممممممیات 
 فیزیکوشیمیایی

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 ت تشکیل دهنده ادرار را بداند.ترکیبا 
 .طریقه شناسایی ادرار را بداند 
 .موارد آنالیز ادرار را شرح دهد 
 .انواع مختلف آزمایشات آنالیز ادرار را نام ببرد 
 .آزمایشات ماکروسکوپی آنالیز ادرار را توضیح دهد 
 .مشخصات ظاهر ادرار طبیعی را بداند 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 ث گروهیبح

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 .مشخصات بوی ادرار طبیعی را بداند 
 ات رنگ ادرار طبیعی را بداند.مشخص 
 .میزان حجم طبیعی ادرار را بداند 
 .وزن مخصوص طبیعی ادرار را بداند 
  مقدارpH .طبیعی ادرار را بداند 
 .موارد ارزش تشخیصی وجود گلوکز در ادرار را شرح دهد 
 .موارد ارزش تشخیصی وجود پروتئین در ادرار را توضیح دهد 
 کتونی در ادرار را اشاره  موارد ارزش تشخیصی وجود اجسام

 کند.
 روبین و اوروبیلینوژن در ادرار را بداند. میزان طبیعی بیلی 
 روبین و  موارد ارزش تشخیصی وجود مقادیر باالی بیلی

 اوروبیلینوژن در ادرار را شرح دهد.
 .موارد بالینی وجود خون در ادرار را اشاره کند 
 ح دهد.موارد بالینی وجود نیتریت در ادرار را توضی 
 .موارد بالینی وجود آنزیم لکوسیت استراز در ادرار را شرح دهد 
  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک. 

21  
آشنایی بما مباحم    
 میکروسکوپی ادرار

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

  های ادرار را بداند. مورفولوژی سلولخصوصیات 
 ادرار را شرح دهد. در قرمز سلولهای تعداد موارد بالینی افزایش 
  ها در ادرار را اشاره کند.تیلکوسموارد بالینی افزایش 

  در ادرار را توضیح دهد. ضوییب یاجسام چربارزش تشخیصی 
  در ادرار را شرح دهد. باکتری، قارچ، انگلارزش تشخیصی وجود 
  در ادرار را شرح  کاستها ای لندرهایساطالعات تشخیصی انواع

 دهد.

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

  در ادرار را  کاستها ای لندرهایسارزش تشخیصی وجود انواع
 بداند.

  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند طالبمس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک. 
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 آشنایی بما مباحم   
بررسمممی انممموا   
کریسمممتال همممای   

 ادرار

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 را نام ببرد. دییادرار اس ستالهاییکر 
 در ادرار را بداند. اورات آمورفهای  مشخصات کریستال 
 در ادرار را بداند. کیاور دیاسهای  مشخصات کریستال 
 در ادرار را بداند. میاگزاالت کلسهای  مشخصات کریستال 
 در ادرار را بداند. میاورات سدهای  ات کریستالمشخص 
 یی را نام ببرد.ایادرار قل ستالهاییکر 
 در ادرار را بداند. پلیفسفات ترهای  مشخصات کریستال 
 در ادرار را بداند. میفسفات کلسهای  مشخصات کریستال 
 در ادرار را بداند. ومیاورات آمونهای  مشخصات کریستال 
 در ادرار را بداند. مینات کلسکربهای  مشخصات کریستال 
 های غیرطبیعی در ادرار را شرح دهد. مشخصات کریستال 
 ادرار را بداند. نیستیسهای  مشخصات کریستال 
 ادرار را بداند. کلسترولهای  مشخصات کریستال 
 ادرار را بداند. نیروزیتهای  مشخصات کریستال 
 ادرار را بداند. نیلوسهای  مشخصات کریستال 
 ی ادرار را بداند.دیسولفونامهای  یستالمشخصات کر 
 میزان تصفیه ( ی گلومرولیGFR.را تعریف کند ) 
  را  نینیکراتاوره و  رانسیکلموارد تشخیصی  آزمایش ارتباط

 بداند.

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 السک ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

  ارتباطGFR .و کلیرانس کراتینین و اوره را بداند 
  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشدمطرح شده در مباحث. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک. 

23  
آشنایی بما مباحم    

 (1ها ) ویتامین

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 .با تعریف ویتامین آشنا باشد 
 ها را شرح دهد. عملکردهای مختلف ویتامین 
 ها با توجه به قابلیت انحالل آنها را بداند. بندی ویتامین طبقه 
 ف کند.ویتامر را تعری 
 .مهمترین عوارض ناشی از کمبودهای ویتامینی را نام ببرد 
  ویتامرهای ویتامینA .را نام ببرد 
  ویتامین متابولیسم مشتقاتA .را شرح دهد 
 ی انتقال ویتامین نحوه  A .در گردش خون را بداند 
 های شبکیه را شرح دهد. چرخه بینایی رتینال در سلول 
  عالیم کمبود ویتامینA ببرد. را نام 
  عالیم مسمومیت با ویتامینA .را بداند 
  ارزیابی آزمایشگاهی ویتامینA .را توضیح دهد 
  انواع ویتامرهای ویتامینE .را بشناسد 
  عملکرد ویتامینE .را توضیح دهد 
  موارد بالینی کمبود ویتامینE .را نام ببرد 
  عوارض مسمومیت با ویتامینE .را شرح دهد 
 شگاهی ویتامین ی ارزیابی آزمای نحوهE .را توضیح دهد 
  ویتامرهای ویتامینK .را بشناسد 
  نقش کوآنزیمی ویتامینK .را در بدن موجودات شرح دهد 
  عوارض بالینی کمبود ویتامینK .را بداند 
  موارد ناشی از مسمومیت با ویتامینK .را شرح دهد 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

اژیک، وایت م
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

  طریقه ارزیابی آزمایشگاهی ویتامینK .را بداند 
 های پروویتامین D .را بشناسد 
 های  فرایند تبدیل پروویتامینD های  به ویتامینD  را شرح

 دهد.
  فعالیت بیولوژیکی ویتامینD .در بدن موجودات را توضیح دهد 
 ی تنظیم فعالیت ویتامین  نحوهD .را شرح دهد 
  عوارض بالینی کمبود ویتامینD .را بداند 
  با موارد بالینی مسمومیت با ویتامینD آشنا باشد. 
 ی ارزیابی آزمایشگاهی ویتامین  نحوهD .را توضیح دهد 
  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدانشجو در طول ک. 
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آشنایی بما مباحم    

 (2ها ) ویتامین

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 محلول در آب را شرح دهد های خصوصیات ویتامین 
 های محلول در آب را بشناسد. عملکردهای مهم ویتامین 
  فعالیت بیولوژیک ویتامینB1 .را بداند 
 ویتامین های مرتبط با  آنزیمB1 .را بشناسد 
  نیتامیواختالالت بالینی ناشی از کمبود B1 .را شرح کند 
 ویتامین ی ارزیابی آزمایشگاهی  نحوهB1 .را بداند 
 کوآنزیمی ویتامین د عملکرB2  را شرح دهد. اختالالت بالینی

 را توضیح دهد. B2مرتبط با کمبود ویتامین 
  طریقه ارزیابی آزمایشگاهی ویتامینB2 .را بداند 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

پروژکتور کتاب، 
power point 

120 

 و منظم حضور

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

  کوآنزیمی ویتامین عملکردB3  .را شرح دهد 

 ویتامین های مرتبط با  آنزیمB3 .اختالالت بالینی  را بشناسد
 را توضیح دهد. B3مرتبط با کمبود ویتامین 

  طریقه ارزیابی آزمایشگاهی ویتامینB5 .را بداند 

  کوآنزیمی ویتامین عملکردB5  .را شرح دهد 

 ویتامین های مرتبط با  آنزیمB5 .اختالالت بالینی  را بشناسد
 را توضیح دهد. B5مرتبط با کمبود ویتامین 

  طریقه ارزیابی آزمایشگاهی ویتامینB5 .را بداند 

  نزیمی ویتامین کوآعملکردB6  .را شرح دهد 

 ویتامین های مرتبط با  آنزیمB6 .را بشناسد 

  اختالالت بالینی مرتبط با کمبود ویتامینB6 .را توضیح دهد 
 ی ارزیابی آزمایشگاهی ویتامین  نحوهB6 .را بداند 
  کوآنزیمی ویتامینعملکرد H  .را شرح دهد 

 ویتامین های مرتبط با  آنزیمH .را بشناسد 

 الالت بالینی مرتبط با کمبود ویتامین اختH .را توضیح دهد 
  طریقه ارزیابی آزمایشگاهی ویتامینH .را بداند 
  کوآنزیمی ویتامین عملکردB9  .را شرح دهد 

 ویتامین های مرتبط با  آنزیمB9 .را بشناسد 

  اختالالت بالینی مرتبط با کمبود ویتامینB9 .را توضیح دهد 
 هی ویتامین طریقه ارزیابی آزمایشگاB9 .را بداند 
  کوآنزیمی ویتامین عملکردB12  .را شرح دهد 

 ویتامین های مرتبط با  آنزیمB12 .را بشناسد  

  اختالالت بالینی مرتبط با کمبود ویتامینB12 .را توضیح دهد 
 ی ارزیابی آزمایشگاهی ویتامین  نحوهB12 .را بداند 
  ویتامین عملکردC  .را شرح دهد 

 نی مرتبط با کمبود ویتامین اختالالت بالیC .را توضیح دهد 
  عوارض مصرف زیاد ویتامینC .را بداند 
  طریقه ارزیابی آزمایشگاهی ویتامینC .را شرح دهد 



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالب س با تمرکز حواسالدانشجو در طول ک. 
 

25  
ب و جمع بندی مطال

 رفع اشکال

 دانشجو بتواند:
 اهمیت و هدف این واحد درسی را بیان کند. -

 مباحث ارائه شده در طول ترم را شرح دهد. -

 با اشتیاق و انگیزه در امتحان پایان ترم شرکت نماید. -

-شناختی
 عاطفی

پرسش و پاسخ، 
 بحث گروهی

- 120 
شرکت در پرسش 

 و پاسخ
 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:
 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی60و  و میان ترم % کل نمره با استفاده از کوئیز40بی به صورت کتبی که ارزشیا

 

 نحوه محاسبه نمره کل:
 % کل نمره60   آزمون پایان ترم

 % کل نمره30آزمون میان ترم               
 % کل نمره10  کوئیز و تکالیف درسی

 

 منابع:
 دکتر رضا محمدی 1ی بالینی تئوری بیوشیم

Textbook of clinical chemistry (Tietz) Latest ed. 
Clinical Diagnosis (Henry) Latest ed. 

Clinical Chemistry (Bishop) Latest ed. 


