
    
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

شماره 
 جلسه

هدف کلی 
 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري
)براساس سه حيطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 حرکتی(-عاطفی، روان

 تعيين رفتار ورودي روش های یاددهی 
 نحوه ارزشيابی آن

 وسايل آموزشی
فعالیت های 

 یادگیری

 شيوه ارزشيابی
 منابع تدريس

 درصد متد

1 

 نشجویاندا

با مسیرهای 

متابولیسم 

كربوهیدراتها 

و تنظیم قند 

خون آشنا 

 (1شود)

تا  منابع معرفی شدهبر اساس   -1

اهمیت واكنش  60%

گلیکولیزدربافتهای مختلف را 

 بیان كند.

 ه تامنابع معرفی شدبر اساس  -2

واكنشهای مسیر 60%

گلیکولیزوآنزیمهای آلوستریک 

 بیان كند.را 

 ه تاع معرفی شدمناببر اساس  -3

میزان تولید انرژی در 60%

 .مسیر گلیکولیزرا محاسبه كند

ه منابع معرفی شدبر اساس  -4

اهمیت واكنش %60تا

گلوكونئوژنز دربافتها و شرایط 

 توضیح دهد. مختلف را

سخنرانی )آموزش 1

 آنالین(

 . پادكست2

پرسش و پاسخ در 3

قسمت گفتگو )سامانه 

 نوید(

نقد فیلم در بخش 4

 گفتگو )سامانه نوید(

. نقد مقاله در بخش 5

 گفتگو )سامانه نوید(

 مسئله . حل8

مباحث پایه  آشنایی با

 ای بیوشیمی

 ارزشیابی با:

 پرسش در گفتگو-

 پرسشنامه انالین-

سوال در ابتدای -

 آموزش همزمان
 

سامانه  .1

 نوید

انواع نرم  .2

افزارهای 

تولید 

 محتوا

شبکه های  .3

 مجازی

 ویکی پدیا .4

 وبالگ .5
 

 . بحث1

. انجام 2

 تکلیف 

 . جستجو3

 . نقد4

. حل 5

 مسئله

6... . 

 
 

-بحث شركت در .1

 ؟ درصد 

انجام تکالیف ؟  .2

 درصد

ارزیابی همتایان  .3

 ؟ درصد

آزمون كتبی پایان 

ترم ؟ درصد 

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

50% 

 

30% 

 

 

20% 

 

 

 هارپر -بیو شیمی دولین

 
 سایت بیوشیمی دکتر

به  هادی انصاری هادی پور

 آدرس
www.biochem1.com 

 بسمه تعالی

شتي و ردماني اراك  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 معاونت آموزش و تحقیقات

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي
 

 

 (1 هادی پور دکتر هادی انصاری :مدرس خانوادگی نام و نام (6 پزشکی : نام دانشکده (11 واحد ) مشترک( 2  :تعداد واحد

 (Ph.D. 2 آخرین مدرک تحصیلی: (7 زیست فناوری رشته تحصیلی فراگیران: (12  6 تعداد جلسه:

 (3 می بالینیبیوشی رشته تحصیلی: (8 كارشناسی ارشد مقطع: ( 13 دانشکده پزشکی محل تدریس:

 (4 دانشیار مرتبه علمی: (9  99-1400 اول نیمسال تحصیلی:  (14 ندارد  عنوان درس پیش نیاز:

 (5 بیوشیمی و ژنتیک گروه آموزشی: (10 پزشکی بیوشیمی :كامل طور به واحد درسی عنوان  

 

 بخش الف

 (مجازیآنالین و آموزش ) درس فرم طرح
 

 بخش ب



 ه تامنابع معرفی شدبر اساس  -5

واكنشهای مسیر 60%

گلوكونئوژنز وآنزیمهای 

 توضیح دهد.آلوستریک را 

تا  منابع معرفی شدهر اساس  ب -6

اهمیت میسر  60%

گلیکوژنولیزدر تنظیم قند خون 

 توضیح دهد.را

 ه تامنابع معرفی شدبر اساس  -7

واكنش تبدیل گلیکوژن   60%

به گلوكز و تنظیم هورمونی آن 

 توضیح دهد.را  

 ه تامنابع معرفی شدبر اساس  -8

اهمیت میسر گلیکوژنزدر  60%

 دهد. تنظیم قند خون راشرح

واكنش  %60 ه تامنابع معرفی شدبر اساس -9 

تبدیل گلوكزبه گلیکوژن و تنظیم هورمونی آن 

 .توضیح دهد

 

2 

 دانشجویان

با متابولیسم 

 -گاالكتوز

فروكتوز 

وچرخه 

كربس 

ومسیر پنتوز 

فسفات آشنا 

 (2شود.)

 

تا  منابع معرفی شدهبر اساس   -1

واكنشهای تبدیل پیروات  60%

به استیل كوآ و آنزیم 

 آلوستریک را توضیح دهد.

 ه تامعرفی شد اساس منابعبر  -2

اهمیت چرخه كربس به  60%

ژی را عنوان منبع مهم تولید انر

 شرح دهد.

 ه تاشد منابع معرفیبر اساس  -3

واكنش های چرخه كربس  60%

 راشرح دهد.

ه منابع معرفی شدبر اساس  -4

بیالن انرژی چرخه  %60تا

 كربس را محاسبه كند.

 ه تامنابع معرفی شدبر اساس  -5

نرانی )آموزش سخ1

 آنالین(

 . پادكست2

پرسش و پاسخ در 3

قسمت گفتگو )سامانه 

 نوید(

نقد فیلم در بخش 4

 گفتگو )سامانه نوید(

. نقد مقاله در بخش 5

 گفتگو )سامانه نوید(

 . حل مسئله8

مباحث پایه  آشنایی با

 ای بیوشیمی

 ارزشیابی با:

 پرسش در گفتگو-

 پرسشنامه انالین-

سوال در ابتدای -

 وزش همزمانآم
 

سامانه  .6

 نوید

انواع نرم  .7

افزارهای 

تولید 

 محتوا

شبکه های  .8

 مجازی

 ویکی پدیا .9

 وبالگ .10
 

 . بحث1

. انجام 2

 تکلیف 

 . جستجو3

 . نقد4

. حل 5

 مسئله

6... . 

 
 

-شركت در بحث .4

 ؟ درصد 

انجام تکالیف ؟  .5

 درصد

ارزیابی همتایان  .6

 ؟ درصد

آزمون كتبی پایان 

ترم ؟ درصد 

)تشریحی و 

 ه ای(چهارگزین

50% 

 

30% 

 

 

20% 

 

 

 هارپر -بیو شیمی دولین

 
 سایت بیوشیمی دکتر

به  هادی انصاری هادی پور

 آدرس
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اهمیت مسیر پنتوز فسفات  و  60%

 محصوالت مهم آن راتوضیح دهد.

 ه تامنابع معرفی شدبر اساس -6

گلوكز  مسیر تبدیل گاالكتوز به 60%

 .توضیح دهدرا 

تا  منابع معرفی شدهبر اساس  -7

اختالل گاالكتوزاوریا و عالیم آن 60%

 را شرح دهد.

ه منابع معرفی شدبر اساس  -8

مسیر تبدیل فروكتوز  - %60تا

 توضیح دهد.به گلوكز را 

ه منابع معرفی شدبر اساس  -9

اختالل فروكتوزاوریا و  %60تا

 توضیح دهد.عالیم آن را 

3 

 دانشجویان

با مراحل 

كاتابولیسم 

وآنابولیسم 

اسید چرب 

به صورت 

كل آشنا 

 شود.

 

 ه تامنابع معرفی شدبر اساس   -

مراحل هضم و جذب  60%

 .توضیح دهدلیپیدها  را 

 ه تامنابع معرفی شدبر اساس  -2

مراحل انتقال لیپیدهای  60%

 توضیح دهد.مواد غذایی را 

 ه تامنابع معرفی شدبر اساس  -3

كلیه مراحل  كاتابولیسم  60%

اسید چرب اشباع و زوج راشرح 

 دهد.

ه منابع معرفی شدبر اساس  -4

انواع اسید   ATPتولید %60تا

 چرب را محاسبه كند.

 ه تابع معرفی شدمنابر اساس  -6

مکان واكنشهای  60%

آنابولیسمو كاتا بولیسم اسید 

 .چرب  را نام ببرد

تا  منابع معرفی شدهبر اساس  -7

كلیه مراحل آنابولیسم  60%

اسید چرب اشباع و زوج را 

سخنرانی )آموزش 1

 آنالین(

 . پادكست2

پرسش و پاسخ در 3

قسمت گفتگو )سامانه 

 نوید(

نقد فیلم در بخش 4

 گفتگو )سامانه نوید(

. نقد مقاله در بخش 5

 گفتگو )سامانه نوید(

 . حل مسئله8

مباحث پایه  آشنایی با

 یای بیوشیم

 ارزشیابی با:

 پرسش در گفتگو-

 پرسشنامه انالین-

سوال در ابتدای -

 آموزش همزمان
 

سامانه  .11

 نوید

انواع نرم  .12

افزارهای 

تولید 

 محتوا

شبکه های  .13

 مجازی

 ویکی پدیا .14

 وبالگ .15
 

 . بحث1

. انجام 2

 تکلیف 

 . جستجو3

 . نقد4

. حل 5

 مسئله

6... . 

 
 

-شركت در بحث .7

 ؟ درصد 

انجام تکالیف ؟  .8

 درصد

ابی همتایان ارزی .9

 ؟ درصد

آزمون كتبی پایان 

ترم ؟ درصد 

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

50% 

 

30% 

 

 

20% 

 

 

 هارپر -بیو شیمی دولین

 
 سایت بیوشیمی دکتر

به  هادی انصاری هادی پور

 آدرس
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 توضیح دهد.

تا  منابع معرفی شدهبر اساس  -8

  , مراحل سنتز كلسترول 60%

 تنظیم سنتز آن توضیح دهد.

تا  بع معرفی شدهمنابر اساس  -9

نقش مهم هر یک از  60%

 لیپوپروتئین ها شرح دهد. 

4 

 دانشجویان

بتواند به 

درک 

 مناسبی

متابولیسم از

عمومی 

اسید های 

آمینه و 

 اختالالت آن

بصورت كل 

آشنایی پیدا 

 .كنند

 

تا  منابع معرفی شدهبر اساس   -1.

مسیر هضم وجذب  60%

 را توضیح دهد.پروتئین ها 

تا  منابع معرفی شدهبر اساس  -2

مکانیسم های مهم از  60%

دست دادن عامل آمینی ، اسید 

 توضیح دهد.های آمینه را 

تا  منابع معرفی شدهبر اساس  -3

اسیدهای آمینه  60%

لوكوژنیک و كتوژنیک بر گ

 نام ببرد.اساس اسکلت كربنی 

تا  منابع معرفی شدهبر اساس -4

را   سرنوشت آمونیاک آزاد60%

 توضیح دهد.

ه منابع معرفی شدبر اساس  -5

سیکل اوره و اختالالت  %60تا

 توضیح دهد.آن را 

 %60ه تامنابع معرفی شدبر اساس -6

كاربرد سنجش اوره و كراتینین 

یص اختالالت كلیه را در تشخ

 بیان كند.

سخنرانی )آموزش 1

 آنالین(

 . پادكست2

پرسش و پاسخ در 3

قسمت گفتگو )سامانه 

 نوید(

نقد فیلم در بخش 4

 گفتگو )سامانه نوید(

. نقد مقاله در بخش 5

 گفتگو )سامانه نوید(

 . حل مسئله8

مباحث پایه  آشنایی با

 ای بیوشیمی

 ارزشیابی با:

 پرسش در گفتگو-

 سشنامه انالینپر-

سوال در ابتدای -

 آموزش همزمان
 

سامانه  .16

 نوید

انواع نرم  .17

افزارهای 

تولید 

 محتوا

شبکه های  .18

 مجازی

 ویکی پدیا .19

 وبالگ .20
 

 . بحث1

. انجام 2

 تکلیف 

 . جستجو3

 . نقد4

. حل 5

 مسئله

6... . 

 
 

شركت  .10

؟ -در بحث

 درصد 

انجام  .11

 تکالیف ؟ درصد

ارزیابی  .12

 همتایان ؟ درصد

ان آزمون كتبی پای

ترم ؟ درصد 

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

50% 

 

30% 

 

 

20% 

 

 

 هارپر -بیو شیمی دولین

 
 سایت بیوشیمی دکتر

به  هادی انصاری هادی پور

 آدرس
www.biochem1.com 



5 

  دانشجویان

با بتواند 

مسیرهای 

اختصاصی 

اسیدهای 

آمینه 

مختلف  

بصورت كل 

آشنایی پیدا 

 .كنند

 

تا  دهمنابع معرفی شبر اساس   -1

متابولیسم اسید آمینه  50%

 فنیل آالنین و اختالالت آن را

 بیان كند.

تا  منابع معرفی شدهبر اساس  -2

متابولیسم اسید آمینه  50%

 تیروزین  و اختالالت آن را

 توضیح دهد.

تا  منابع معرفی شدهبر اساس  -3

متابولیسم اسید آمینه  50%

 تریپتوفان و اختالالت آن را

 بیان كند.

تا  منابع معرفی شدهبر اساس  -4

متابولیسم اسید آمینه گلوتامات  50%

  .توضیح دهدو اختالالت آن  را 

سخنرانی )آموزش 1

 آنالین(

 . پادكست2

پرسش و پاسخ در 3

قسمت گفتگو )سامانه 

 نوید(

نقد فیلم در بخش 4

 گفتگو )سامانه نوید(

. نقد مقاله در بخش 5

 گفتگو )سامانه نوید(

 ه. حل مسئل8

مباحث پایه  آشنایی با

 ای بیوشیمی

 ارزشیابی با:

 پرسش در گفتگو-

 پرسشنامه انالین-

سوال در ابتدای -

 آموزش همزمان
 

سامانه  .21

 نوید

انواع نرم  .22

افزارهای 

تولید 

 محتوا

شبکه های  .23

 مجازی

 ویکی پدیا .24

 وبالگ .25
 

 . بحث1

. انجام 2

 تکلیف 

 . جستجو3

 . نقد4

. حل 5

 مسئله

6... . 

 
 

شركت  .13

؟ -در بحث

 درصد 

انجام  .14

 تکالیف ؟ درصد

ارزیابی  .15

 همتایان ؟ درصد

آزمون كتبی پایان 

ترم ؟ درصد 

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

50% 

 

30% 

 

 

20% 

 

 

 هارپر -بیو شیمی دولین

 
 سایت بیوشیمی دکتر

به  هادی انصاری هادی پور

 آدرس
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6  

تا  منابع معرفی شدهبر اساس   -1

كننده هم و بافتهای سنتز60

نام را مکان داخل سلولی آن

 .ببرد

 ه تامنابع معرفی شدبر اساس  -2

مراحل سنتزهم و  60%

آنزیمهای تنظیم كننده 

 را توضیح دهد.بیوسنتز هم 

تا  منابع معرفی شدهبر اساس  -3

مکان های  اصلی  60%

 .كاتابولیسم هم را نام ببرد

تا  منابع معرفی شدهبر اساس  -4

تبدیل هم به واكنشهای  60%

 توضیح دهد.بیلیروبین را 

تا  منابع معرفی شدهبر اساس -5

نحوه انتقال بیلی روبین به  60%

كبد، تغییرات آن در كبد و دفع 

 آن را بیان كند.

تا  منابع معرفی شدهبر اساس -6

سخنرانی )آموزش 1

 آنالین(

 . پادكست2

پاسخ در  پرسش و3

قسمت گفتگو )سامانه 

 نوید(

نقد فیلم در بخش 4

 گفتگو )سامانه نوید(

. نقد مقاله در بخش 5

 گفتگو )سامانه نوید(

 . حل مسئله8

مباحث پایه  آشنایی با

 ای بیوشیمی

 ارزشیابی با:

 پرسش در گفتگو-

 پرسشنامه انالین-

سوال در ابتدای -

 آموزش همزمان
 

سامانه  .26

 نوید

انواع نرم  .27

رهای افزا

تولید 

 محتوا

شبکه های  .28

 مجازی

 ویکی پدیا .29

 وبالگ .30
 

 . بحث1

. انجام 2

 تکلیف 

 . جستجو3

 . نقد4

. حل 5

 مسئله

6... . 

 
 

شركت  .16

؟ -در بحث

 درصد 

انجام  .17

 تکالیف ؟ درصد

ارزیابی  .18

 همتایان ؟ درصد

آزمون كتبی پایان 

ترم ؟ درصد 

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

50% 

 

30% 

 

 

20% 

 

 

 هارپر -بیو شیمی دولین

 
 سایت بیوشیمی دکتر
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انواع یرقان را و عالیم هر  60%

 كدام ذكركند. 

 

 قوانین آموزشی مورد نظر استاد وفق مقررات آموزشی:
 )هرقانونی مایلید بنویسید مانند:(

 باشید. ی جدید در سامانه نویدشنبه منتظر محتوایکهر  -1

 در گفتگوها شرکت کنید. -2

 اسخ دهید.تکالیف را در مهلت تعیین شده پ -3

 اجازه دارید سواالت خود را در پیام یا گفتگو بپرسید. -4

 موفق باشید

 


