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 :اتهاربوهیدددددرک
ساختمان شیمیایی 

 و خددددددواص

   مونوساکاریدها

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 باشدشنا آ دراتهایکربوه یبند میبا تقس. 
 ها براساس تعداد کربن و دیمونو ساکار یبا طبقه بند 

 .آشنا شود لیگروه کربون تیموقع
 و  استرومرهاید ومرها،یشامل انانت یخط یزومرهایا

 .اموزدیب را مرهایاپ
 آنها را یزومرهایو ا یاصل یدهایمونوساکار یساختار خط 

 .بداند
 را ها مونوساکارید حلقوی ساختمان تشکیل نحوه 

 .بیاموزد

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

 های آغازین آزمون

                                                 

 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  نیبا هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایا ای یا تکوینی )در فرایند تدریستوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 آنومری و تعریف ایزومرهای آنومری را  کربن از منظور
 بداند.

 از  حاصل محصوالت و ساکاریدها مونو های واکنش انواع
 .بشناسد را آن

 .فرایند گلیکوزیالسیون و انواع آن را بداند 

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

 .کند

2  

 :ها کربوهیدرات

 شیمیایی ساختمان

 خواص و

 اولیگوساکاریدها،

 ها و ریدساکا پلی

 ها گلیکوکونژوگه

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 باشد آشنا اولیگوساکاریدها ساختار با. 
 .عملکردهای انواع مختلف الیگوساکاریدها را بداند 

 احیا غیر و کننده احیا ساکاریدهای دی اعانو ساختار با 

 .شود آشنا کننده
 بشناسد را ساکاریدها پلی انواع. 
 .تفاوت هموپلی ساکارید و هتروپلی ساکارید را بداند 

  باشد آشنا گلیکوژن و نشاسته ساختار با. 
 باشد ساکاریدها آشنا هتروپلی ساختار با. 

 دباش آشنا ها گلیکوکونژوگه عملکرد و ساختار با. 
 ها را شرح  آمینوگلیکان انواع و عملکردهای مختلف گلیکوز

 دهد.
 ها را توضیح دهد. گلیکاسیون کربوهیدرات 

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

ی شناخت
 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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 :لیپیدها

 شیمیایی ساختمان

 خواص و

 بچر اسیدهای

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 اجزای ساختمانی براساس لیپیدی ترکیبات بندی طبقه 

 .بداند را
 بشناسد را چرب اسیدهای ساختار.  

 را اشباع بودن غیر و اشباع لحاظ از چرب اسیدهای انواع 

 .بیاموزد هایی مثال همراه به

 پیوند موقعیت نمایش نحوه و چرب اسیدهای نامگذاری 

 .بشناسد را دوگانه

 خصوصیت و چرب اسیدهای در دوگانه پیوندهای انواع 

 .بشناسد را آنها

 بداند را چرب اسیدهای انواع خصوصیات فیزیکی. 
  فرایند پراکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع را توضیح

 دهد.
 .اسیدهای چرب ضروری در انسان را بشناسد 
 های قلبی ارتباط اسیدهای چرب رژیم غذایی و بیماری-

  عروقی را بداند.
 :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس دانشجو. 
  مشارکت فعال داشتهدر مباحث مطرح شده 

 .باشد
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدر 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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 :لیپیدها

 شیمیایی ساختمان

 خواص و

 و گلیسدریدها  تری
 های لیپید

 غشایی

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 بشناسد را ها سرولگلی آسیل تری انواع و ساختار. 
 های ساده و مرکب آشنا  با ساختار تری آسیل گلیسرول

 باشد.
 .نحوه ذخیره تری گلیسرید در بافت چربی 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،

 سهجل مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 تکوینی
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 .با انواع مختلف لیپیدهای غشایی آشنایی داشته باشد 
 بداند. را گلیسروفسفولیپیدها تجزیه و ساخت نحوه 
  باشد.با انواع مختلف فسفوگلیسریدها آشنایی داشته 
  با گلیسروفسفولیپیدهای با پیوند اتری آشنایی داشته

  باشد.
 غشایی غیر گلیسروفسفولیپیدهای عملکرد و ساختار با 

 .باشد آشنا

 شود آشنا ها آن انواع و اسفنگولیپیدها ساختار با. 
 های مختلف اسفنگولیپیدها در سلول را بداند. نقش 

 :حیطه عاطفی( ب
  نگیزه به درس گوش کندبا ادر هنگام تدریس دانشجو. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدر طول ک. 

 های بحث

 کوئیز و کالسی
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 :دهایپیل
 ربا ساختا ییآشنا

، لسترولک

 یهامونرهو
 رساختای، دیپیل
ات  رذ و ها پوزومیل
ینیتئپروپویل  

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 گردد. آشنا کلسترول ساختمان با 

 شود. آشنا کلسترول از مشتق های انواع هورمون با 
 های استروئیدی را بداند. ساختار هورمون 
 های استروئیدی آشنا باشد. با انواع مختلف هورمون 

 بداند را ایکوزانوئیدها ساختارکلی. 
 .انواع مختلف ایکوزانوئیدها را بشناسد 

 بداند را ایکوزانوئیدها فعالیت با مقابله نحوه و فعالیت. 

  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کندنگام تدریس در هدانشجو. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدر 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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 شیمیایی ساختمان

 اسیدهای

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

120 
 و منظم حضور

 سر موقع به
 تکوینی
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 آن خواص و آمینه

 ها
 ها را  اسیدهای آمینه شرکت کننده در سنتز پروتئین

 بشناسد.
 سنتز در کننده شرکت آمینه های اسید ساختمان با 

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

 .بداند
 بشناسد را معمول غیر آمینه اسیدهای. 
 بداند را آمینه اسیدهای یونیزاسیون از منظور. 
 مفهوم - pH بیاموزد را آن محاسبه نحوه و ایزوالکتریک. 
  :حیطه عاطفی( ب
  انگیزه به درس گوش کند بادر هنگام تدریس دانشجو. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدر طول ک. 

پروژکتور کتاب،  بحث گروهی
power point 

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی
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پروتئین  ساختمان

 ها،

و  دناتوراسدددیون
 رناتوراسیون

 ها پروتئین

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 بشناسد را پپتیدی اتصال. 
 باشد آشنا ها پروتئین و ها پپتید پلی پپتیدها، ساختار با. 
 باشد آشنا ها پروتئین اول ختمانسا مفهوم با. 
 بداند را ها پروتئین دوم ساختمان از منظور. 

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

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

 .باشد شناآ مرکب،
 های مرکب را بشناسد. انواع مختلف پروتئین 

 آشنا ها پروتئین رناتوراسیون و دناتوراسیون مفاهیم با 

 .باشد
 ها را بداند. عوامل موثر بر دناتوراسیون پروتئین 

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

 یزکوئ و کالسی

 تکوینی
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 :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس دانشجو. 
  شدمشارکت فعال داشته بادر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدر طول ک. 

 آنزیم ها  8

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 آشنا پروستتیک گروه و کوآنزیم کوفاکتور، های واژه با 

 .شود

 باشد آشنا آنها نقش و معدنی کوفاکتورهای انواع با.  

 شود. آشنا آلی ساختار دارای های کوآنزیم با 

 بداند را آنها نقش و ویتامینی های کوآنزیم ساختمان. 
 شود. آشنا آنها نقش و متابولیتی های کوآنزیم با 

 شود آشنا پروتئینی ساختار با های کوآنزیم برخی با. 

 بداند را ها آنزیم بندی طبقه های روش انواع. 

 هرکالس به مربوط های واکنش و آنزیمی کالس شش با 

 .شود آشنا

 کند ذکر هایی مثال آنزیمی کالس هر برای بتواند. 
 بشناسد را آن بر موثر عوامل و تعادل ثابت. 
 بشناسد را انزیمی های واکنش بر موثر عوامل. 

 شود آشنا آن کاربردهای و منتن میکائیلیس ثابت با. 
 شود. آشنا آنزیم میزان طریق از تنظیم با 

 شود. آشنا ها ایزوآنزیم طریق از تنظیم با 

 بشناسد را برگشت قابل کوواالن تغییر واسطه به تنظیم. 

 بداند. را آلوستریک تنظیم 

 شود آشنا پروتئولیتیک روش به ها آنزیم سازی فعال با. 
 :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس دانشجو. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 هیبحث گرو

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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 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدر طول ک. 

9  
 متابولیسدددددم

 (1) کربوهیدراتها

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 بشناسد را متابولیکی مسیرهای انواع. 
 .تفاوت مسیرهای متابولیسمی و آنابولیسمی را شرح دهد 
 شود. آشنا مهم متابولیکی مسیرهای با 
 بداند. را غذایی های کربوهیدرات هضم مراحل 
 بداند را کربوهیدراتها جذب مراحل. 
 های مورد نیاز جهت هضم کامل نشاسته و گلیکوژن  آنزیم

 گوارشی را بداند.
 مورد نیاز جهت هضم دی ساکاریدها را نام  های آنزیم

 ببرد.
 .مکانیسم جذب مونوساکاریدها از روده را بداند 
 آشنا سلول داخل به گلوکز های دهنده انتقال انواع با 

 شود.
 سلول داخل در گلوکز اصلی متابولیکی مسیرهای انواع با 

 .باشد آشنا
 بداند. را گلیکولیز مسیر های واکنش 
 بشناسد. را تاتآسپار ماالت شاتل 

 باشد آشنا گلیکولیز فعالیت تنظیم چگونگی با. 
 :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس دانشجو. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدر 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

10  
 متابولیسدددددم

 (2) کربوهیدراتها

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 وژنز را بداند.های مسیر گلوکونئ واکنش 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

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          
 

 را گلوکونئوژنز مدت طوالنی و مدت کوتاه تنظیم نحوه 

 .بداند

 را بشناسد آالنین گلوکز و الکتات گلوکز های چرخه. 
 .اسیدهای آمینه گلوکوژنیک و کتوژنیک را بشناسد 

 بداند را فسفات پنتوز مسیر های واکنش. 
 بشناسد را فسفات پنتوز مسیر به مربوط اختالالت. 
  :اطفیحیطه ع( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس دانشجو. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدر طول ک. 

 

power point جلسه مطالب 

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

11  
 متابولیسدددددم

  (3) تهاکربوهیدرا

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 بداند.را  گلوکز از گلیکوژن بیوسنتز مراحل 
 .عوامل تنظیم کننده متابولیسم گلیکوژن را بداند 
 ای گلیکوژن را بشناسد. های ذخیره بیماری 
 .متابولیسم فروکتوز در بدن انسان را توضیح دهد 
 .متابولیسم گاالکتوز در بدن انسان را شرح دهد 
 های مقدماتی برای شروع چرخه کربس را توضیح  واکنش

 دهد.

 بداند. را کربس چرخه های واکنش 

 باشد آشنا کربس چرخه فعالیت تنظیم با. 
  چرخه کربس را شرح دهد.اختالالت 
 :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس دانشجو. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدر طول ک. 

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

ب، پروژکتور کتا
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

 تکوینی و منظم حضور 120ماژیک، وایت نرانی، سخشناختی  دانشجو بتواند فسفریالسدددیون  12



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 الف( حیطه شناختی: اکسیداتیو
 شود. آشنا اکسیداتیو فسفریالسیون مفهوم با 

 بشناسد. را سلولی تنفس زنجیر اجزای 
 های پروتئینی زنجیره انتقال  خصوصیات کمپلکس

 الکترون را شرح دهد.
 ی انتقال الکترون و پمپ پروتون را  های زنجیره واکنش

 توضیح دهد.

 بداند را اکسیداتیو فسفریالسیون مراحل. 

 بداند. را اکسیداتیو فسفریالسیون کنترل نحوه 
 ون و ی انتقال الکتر های مختلف زنجیره مهارکننده

 فسفریالسیون اکسیداتیو را بشناسد.

 بشناسد را اکسیداتیو فسفریالسیون به مربوط اختالالت. 
 :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس دانشجو. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدر طول ک. 

پرسش و پاسخ،  عاطفی
 بحث گروهی

ویدیو   بورد،
پروژکتور کتاب، 
power point 

 سر موقع به

 مطالعه کالس،

 جلسه مطالب

 پیش گذشته

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

  لیپیدها متابولیسم  13

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 بداند. را چرب اسیدهای بیوسنتز نحوه و مسیر 

 زنجیر کوتاه و زنجیر بلند چرب اسیدهای سنتز مسیرهای 

 .بشناسد را

 بداند را چرب اسید در دوگانه پیوند ایجاد نحوه. 

 و کربن های اتم تامین های واکنش             NADPH 

 .بداند را چرب اسیدهای نیاز سنتز مورد
 بداند را ها گلیسرول آسیل تری بیوسنتز های مسیر.  
 بداند را گلیسرول آسیل تری کاتابولیسم مسیر. 
 بداند را هورمون به حساس لیپاز طریق از لیپوژنز تنظیم. 

 داخل به کوآ آسیل های مولکول انتقال سیستم با 

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          
 

 .آشنا باشد میتوکندری

 بداند را چرب اسیدهای اکسیداسیون بتا چرخه. 
  :حیطه عاطفی( ب
  با انگیزه به درس گوش کندهنگام تدریس در دانشجو. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدر طول ک. 

 

14  
 سدددددددمیمتابول

 نهیآم یدهایاس

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

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

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

 منظور از تعادل نیتروژنی را بداند. 
 با مسیر های بیوسنتز اسیدهای آمینه آشنا شود. 

  اسیدهای آمینه را اسکلت کربنی مسیر های کاتابولیسم
 .بشناسد

 های بیولوژیک را بداند ی دفع نیتروژن در سیستم نحوه. 

 ی حمل آمونیاک در گردش خون را توضیح دهد. نحوه 

 مونیوم به اوره را شرح دهد.های آ چگونگی تبدیل یون 

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

شناختی 
 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

ماژیک، وایت 
ویدیو   بورد،

ر کتاب، پروژکتو
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  
متابولیسدددددددم 

 ئوتیدهالنوک

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 بشناسد را نوکلئوزیدها و نوکلئوتیدها ساختمان. 

 بداند را انرژی متابولیسم در انوکلئوتیده نقش. 

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

 تکوینی



 

 تربت حیدریه علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

 بداند را ترکیبات سازی فعال در نوکلئوتیدها نقش. 

 بداند پیام انتقال در را نوکلئوتیدها نقش. 
 را بداند ها مسیرهای بیوسنتز نوکلئوزید منوفسفات. 

 بیوسنتز از ابتدای نوکلئوتیدهای پورینی را بداند. 
 ی را بداندبیوسنتز از ابتدای نوکلئوتید های پیریمیدین. 

 .مسیر بازیافت سنتز نوکلئوتیدها را بداند 
  نوکلئوزید منوفسفات به نوکلئوزید دی و  تبدیلمسیر

 تری فسفات را بداند.

 .با مسیر تولید داکسی ریبونوکلئوتیدها آشنا باشد 
 کاتابولیسم نوکلئوتید های پورینی را بداند. 
 :حیطه عاطفی( ب 
  به درس گوش کند با انگیزهدر هنگام تدریس دانشجو. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدر طول ک. 

 پیش شتهگذ

 کالس ازورود به

 در فعال شرکت

 های بحث

 کوئیز و کالسی

 ها ویتامین  16

 دانشجو بتواند
 الف( حیطه شناختی:

 های محلول در چربی و محلول در  با طبقه بندی ویتامین
 آب آشنا باشد.

 های محلول در چربی را نام ببرد. انواع ویتامین 
 ام ببرد.های محلول در آب را ن انواع ویتامین 
 آشنا پروستتیک گروه و کوآنزیم کوفاکتور، های واژه با 

 .شود
 های مختلف را بداند. شکل کوآنزیمی ویتامین 

 ویتامینی را بشناسد. های ساختار کلی کوآنزیم  
 در بدن انسان بداند را نقش کوآنزیم ها.  
 .نوع واکنشی که کوآنزیم دخیل است را شرح دهد 
  ویتامین آشنا باشد.اختالالت مرتبط با کمبود 

  :حیطه عاطفی( ب

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          
 

  با انگیزه به درس گوش کنددر هنگام تدریس دانشجو. 
  مشارکت فعال داشته باشددر مباحث مطرح شده. 
 را پیگیری کند مطالبس با تمرکز حواس الدر طول ک. 

17  
جمع بندی مطالدب  

 فع اشکالرو 

 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. یمانده در امتحان پایان ترم محاسبه م% باقی60% کل نمره با استفاده از کوئیز و میان ترم و 40ارزشیابی به صورت کتبی که 

 

 نحوه محاسبه نمره کل:
 % کل نمره60   آزمون پایان ترم

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

 

 منابع:
 بیوشیمی عمومی تئوری  دکتر رضا محمدی

Textbook of clinical chemistry (Tietz) Latest ed. 
Biochemistry (Harper) Latest ed. 


