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شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

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  
 ساختمان شیمیایی

 اسیدهای آمینه  

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 ساختمان کلی اسیدهای آمینه را بشناسد. -1
 طبقه بندی اسیدهای آمینه را بداند. -2
 خصوصیات اسیدهای آمینه را بشناسد. -3

 حیطه عاطفی:
 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

 

 آغازین

2  
 ساختمان شیمیایی 

 پروتئین ها

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 وژیک را بشناسد و اهمیت آنها را بداند.پپتیدهای مهم فیزیول -1
 ساختار های پروتئین ها را فرا گیرد. -2

 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
زار نرم اف

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –خ پرسش و پاس –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   
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 دانشجویان( برگزار گردد.
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 پاورپوینت در مباحث مطرح شده مشارکت داشته باشد. -2

3  

 پروتئین ها وی طبقه بند
 پروتئین های پالسما 

 و سیکل اوره

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 انواع طبقه بندی پروتئین ها را بشناسد. -1
 پروتئین های مهم پالسما را بشناسد. -2
 ت بالینی و تشخیصی پروتئین های مهم پالسما را بداند.اهمی -3
 اهمیت و نقش سیکل اوره را بداند. -4

 حیطه عاطفی:
 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
 تابک

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

4  
 ساختمان شیمیایی

 کربوهیدرات 

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 طبقه بندی کربوهیدرات ها رابداند. -1
 کربوهیدرات های مهم و ساختمان شیمیایی آن ها را فرا گیرد. -2
 اع ایزومری در کربوهیدرات ها را بداند.انو -2
 خصوصیات مهم انواع کربوهیدرات ها را بداند. -3

 حیطه عاطفی:
 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

 

5  

سااااختمان شااایمیایی  
 لیپیدها 

 و اسید های نوکلئیک 

 

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 طبقه بندی لیپیدها را بداند. -1
 طبقه بندی اسیدهای چرب بر اساس طول زنجیره را بداند. -2
 طبقه بندی اسید های چرب از لحاظ پیوند دوگانه را بداند. -3
 طبقه بندی اسید های چرب بر اساس نیاز های تغذیه ای را بشناسد. -4
 ساختمان تری آسیل گلیسرول و خصوصیت آنها را فراگیرد. -5
 ساختار کلی فسفولیپیدها و خصوصیت آنها را بداند. -6
 بداند. ساختمان استروئید و کلسترول را -7
ترکیبات استروئیدی چون هورمون های استروئیدی و اسیدها و نمک  -8

 های صفراوی را بشناسد.
 ساختار نوکلئوزید و نوکلئوتیدها را بداند. -9

 خصوصیات اسیدهای نوکلئیک را بداند. -10
 را بشناسد. RNAو  DNAتفاوت های  -11

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

6  

متابولیسم کربوهیدرات 

 ها
 و دیابت شیرین 

 

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 آشنا شود.با نحوه هضم و جذب کربوهیدراتها در مجاری گوارشی   -1
 عوامل موثر بر جذب مونوساکاریدها را بشناسد. -2
با مسیر های متابولیک کربوهیدرات شامل گلیکولیز، گلوکونئوژنز،  -3

 شنا شود.گلیکوژنولیز، گلیکوژنز و مسیر پنتوز فسفات آ
 اهمیت چرخه کربس و زنجیره انتقال الکترون را بداند. -4
 با دیابت شیرین و نحوه تشخیص و عالئم آن آشنا شود. -5

 حیطه عاطفی:
 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

 ت بردوای
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

7  

متابولیسام لیپااوپروتئین  
  ،ها

 تعادل اسید و باز، 
 آب و الکترولیت

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 ا شود.با نحوه هضم و جذب لیپیدهای غذایی آشن  -1
 مسیرهای سنتز و تجزیه اسیدهای چرب را بشناسد. -2
 .را بشناسد ها ساختمان کلی لیپوپروتئین -4
، VLDLشیلومیکرون، ساختار اختصاصی انواع لیپوپروتئین ها )  -2

HDL ،LDL ).را بشناسد 
 نقش و متابولیسم انواع لیپوپروتئین ها را توضیح دهد. -3
 عات بدن آشنا شود.با ترکیب الکترولیتی مای -4 
 با اسمواللیتی آشنا شود. -5
الکترولیت های اصلی بدن را بشناسد و اهمیت و نقش ان ها را توضیح  -6

 دهد.
 انواع اسیدوز و آلکالوز را توضیح دهد. -7
 

 حیطه عاطفی:
 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

 

8  
ویتامین ها، آنزیم ها 

وکوآنزیم ها و نقش آنها 
 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:

 یشناخت

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 وایت برد
 ماژیک

120 
کوییز در ابتدای 

 جلسه
ای یا مرحله

 تکوینی
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در واکنش های شیمیایی 
 بدن 

داری و بیوشیمی دوران بار
 قاعدگی

 بیوشیمی دوران پیری

 طبقه بندی ویتامین ها را بداند. -1
 انواع ویتامین ها و نقش هر یک را توضیح دهد. -2
 ساختار آنزیم و نحوه عمل آنها را بداند. -3
 ساختار انواع کوآنزیم ها را بشناسد. -4
  کنش های شیمیایی بدن بداند.نقش آنزیم ها و کو آنزیم ها در وا -5
 تغییرات بیوشیمیایی بدن در دوره بارداری و قاعدگی را بداند. -6
 تست های غربالگری جنین را بشناسد. -7
 بیوشیمی دوران پیری را بداند. -8

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

 ویدئو پروژکتور بحث گروهی
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

 

9  
جمع بندی مطالب و رفع 

 اشکال

 دانشجو بتواند
 یداهمیت و هدف ارائه این واحد درسی را بیان نما -
 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% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20که و شفاهی ارزشیابی به صورت کتبی 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی

 

 کتب مربوطه منابع:
 


