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شتي و ردماني اراك  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 معاونت آموزش و تحقیقات

  اراكمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 

 بخش الف



 
 
 
 

 بخش ب:

سه
جل

ره 
ما

ش
 

هدف کلی 

 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش ياددهی )روش 

 تدريس(

 
وسايل  رفتار ورودی

 آموزشی
 فعالیت هاي يادگیري محل تدريس

 شیوه ارزشیابی

 منابع تدريس
 درصد متد

مفهوم  1

متابولیسم 

وراههای 

تنظیم آن 

متابولیسم 

كربوهیدرا ت 

 -گلیکولیز

 كالس :انتظار میرود دانشجو در پایان 

با قوانین كالس ، منابع تدریس ، -1

اهمیت حضور در كالس و روش 

ارزشیابي دانشجو در پایان ترم آشتا 

 شود .

واكنشهای آنا بولیسمي و -2

 .كاتابولیسمي راتعریف كند

اهمیت تنظیم متابولیسم را در -3

 .كنترل بیماریها را شرح دهد

كلیات متابولیسم كربوهیدراتها  -4

 را توضیح دهد 

محصوالت مهم مسیر گلیکولیز  -5

 را نام ببرد. 

گلیکولیز   همیت واكنش ا-6

 .دربافتهای مختلف را بیان كند
ارتباط درس بیوشیمي با توجه  -7

، دانشجو به این درس با بالین 

 عالقه نشان دهد

 

ارائه طرح درس به دانشجو  

ارائه طرح سوال جهت 

آگاهي از سطح اطالعات 

 گذشته دانشجو

طرح سوال مرتبط با  ارائه 

سخنراني و -بحث كالس 

 – كالسپرسش و پاسخ در 

پاسخ به سواالت به صورتي 

گروهي با استفاده از جستجو 

 در اینترنت 

دانشجویان 

مفهوم 

سوخت و 

ساز و 

كاربرد 

سوخت و 

ساز 

موادغذایي 

را توضیح 

 دهند

وایت بورد 

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

بعد به صورت گروهي و 

ارائه سوال و  –فردی  

ارجاع دانشجو به منابع 

معرفي شده جهت 

جستجو و  پاسخ به 

 سوال

ارائه طرح سوال در 

ابتدای كالس برای 

 مبحث جدید

پاسخ در 

 %10كالس 

تا  10كوئیز 

%) كوئیز  15

گروهي 

 وانفرادی (  

 %40میان ترم 

 %40پایان ترم 

كتاب بیوشیمي 

كتاب دكتر  -هارپر

محمدی كتاب جلد 

دوم بیوشیمي شیراز 

 1جلد دوم فصل 

 

 

 

 بخش ب
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ره 
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ش
 

هدف کلی 

 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 حرکتی(شناختی، عاطفی، روان 

روش ياددهی )روش 

 تدريس(

 
وسايل  رفتار ورودی

 آموزشی
 فعالیت هاي يادگیري محل تدريس

 شیوه ارزشیابی

 منابع تدريس
 درصد متد

متابولیسم  2

كربوهیدرات 

مسیر  -2

گلوكونئوژنز 

و تنظیم آن 

متابولیسم  –

 گلیکوژن 

 كالس :انتظار میرود دانشجو در پایان 
همیت واکنش گلوکونئوژنز ا-1

دربافتها و شرایط مختلف را 
  .توضیح دهد

واکنشهای مسیر گلوکونئوژنز  -2
وآنزیمهای آلوستریک را توضیح 

 .دهد
هورمونی واکنشهای  تنظیم -3

گلیکولیز و گلوکونئوژنزرا توضیح 
 دهد

مراحل سنتز و کاتابولیسم -4
 گلیکوژن را شرح دهد.

دانشجو به شرح عالئم بیماری  -5
مرتبط با متابولیسم گلیکوژن عالقه 

 نشان دهد.

دانشجویان  سخنراني و پرسش و پاسخ 

محصوالت 

مهم 

گلیکولیز را 

 نام ببرند .

وایت بورد 

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

بعد به صورت گروهي و 

ارائه سوال و  –فردی  

ارجاع دانشجو به منابع 

معرفي شده جهت 

جستجو و  پاسخ به 

 سوال

ارائه طرح سوال در 

ابتدای كالس برای 

 مبحث جدید

پاسخ در 

 %10كالس 

تا  10كوئیز 

%) كوئیز  15

گروهي 

 وانفرادی (  

 %40میان ترم 

 %40پایان ترم 

كتاب بیوشیمي 

كتاب دكتر  -هارپر

محمدی كتاب جلد 

دوم بیوشیمي شیراز 

 1جلد دوم فصل 
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ره 
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هدف کلی 

 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 حرکتی(شناختی، عاطفی، روان 

روش ياددهی )روش 

 تدريس(

 
وسايل  رفتار ورودی

 آموزشی
 فعالیت هاي يادگیري محل تدريس

 شیوه ارزشیابی

 منابع تدريس
 درصد متد

متابولیسم  3
پیروات و 

چرخه كربس 
ومسیر پنتوز 

 فسفات

 كالس :انتظار میرود دانشجو در پایان 

رواتیپ لیواكنشهای تبد-1  

 کیآلوستر میكوآ و آنز لیاست به

 را 

 توضیح دهد.

عنوان  چرخه كربس به تیهما -2  

را شرح  انرژی دیمنبع مهم تول

و میزان انرژی تولید شده را دهد

 محاسبه كند.

و  كربس واكنش های چرخه-3

.شرح دهد را های آن میآنز  

اهمیت مسیر پنتوز فسفات و  -4

 محصوالت مهم آن را توضیح دهد 

ارتباط كمخوني در بیمار را با   -5

كاهش آنزیم های مسیر پنتوز 

 فسفات بیان كند .

با توجه به شناخت متابولیسم  -6

كربوهیدرات ، راهکار مناسب 

جهت درمان برخي بیماری ها از 

 جمله سرطان ارائه دهد. 

 

 

 

دانشجویان  سخنراني و پرسش و پاسخ 

اهمیت 

مسیر 

گلوكونئوژنز 

و گلیکوژنز 

را در تنظیم 

قند خون 

توضیح 

 . دهند

نقش قند 

ریبوز را در 

خون سازی 

توضیح 

 دهند 

وایت بورد 

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

بعد به صورت گروهي و 

ارائه سوال و  –فردی  

ارجاع دانشجو به منابع 

معرفي شده جهت 

جستجو و  پاسخ به 

 سوال

ارائه طرح سوال در 

ابتدای كالس برای 

 مبحث جدید

پاسخ در 

 %10كالس 

تا  10كوئیز 

%) كوئیز  15

گروهي 

 وانفرادی (  

 %40میان ترم 

 %40پایان ترم 

بیوشیمي كتاب 

كتاب دكتر  -هارپر

محمدی كتاب جلد 

دوم بیوشیمي شیراز 

 1جلد دوم فصل 
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ره 
ما
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هدف کلی 

 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش ياددهی )روش 

 تدريس(

 
وسايل  رفتار ورودی

 آموزشی
 يادگیريفعالیت هاي  محل تدريس

 شیوه ارزشیابی

 منابع تدريس
 درصد متد

متابولیسم  4

گاالكتوز و 

 -فروكتوز 

زنجیره  

انتقال 

 الکترون 

 كالس :انتظار میرود دانشجو در پایان 

به گلوكز  گاالکتوزمسیر تبدیل  -1

 آن را توضیح دهد اختاللو 
مسیر تبدیل فروكتوز به گلوكزو -2

متابولیسم ان را توضیح اختالل 
 .دهد

عالقه به بحث در خصوص  -3
عالئم اختالل متابولیسم فروکتوز و 

 گلوکز در نوزادان نشان دهد.
اجزا زنجیره الکترون را نام  -4

 ببرید 
مکانیسم تولید انرژی د ر  -5

 زنجیره انتفال توضیح دهد 
ثر انتی در مورد مکانیسم ا -6

بیوتیک و برخی سموم روی 
 زنجیره اتنقال الکترون بحث کند

از  سخنراني و پرسش و پاسخ 

دانشجویان 

 سوال شود

چرا نقص 

در 

متابولیسم 

گاالكتوز 

باعث 

اختالل رشد 

ذهني در 

نوزادان مي 

 شود؟

چرا سیانور  

باغث مرگ 

 مي شود ؟

وایت بورد 

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

بعد به صورت گروهي و 

ارائه سوال و  –فردی  

ارجاع دانشجو به منابع 

معرفي شده جهت 

جستجو و  پاسخ به 

 سوال

ارائه طرح سوال در 

ابتدای كالس برای 

 مبحث جدید

پاسخ در 

 %10كالس 

تا  10كوئیز 

%) كوئیز  15

گروهي 

 وانفرادی (  

 %40میان ترم 

 %40پایان ترم 

بیوشیمي كتاب 

كتاب دكتر  -هارپر

محمدی كتاب جلد 

دوم بیوشیمي شیراز 

 1جلد دوم فصل 
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هدف کلی 

 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش ياددهی )روش 

 تدريس(

   
وسايل  رفتار ورودی

 آموزشی
 يادگیريفعالیت هاي  محل تدريس

 شیوه ارزشیابی

 منابع تدريس
 درصد متد

مکانیسم  5

تنظیم 

متابولیسم 

توسط 

 -هورمون ها 

  

 كالس :انتظار میرود دانشجو در پایان 
 سیستم رسپتور وابسته به اجزا -1

G-   .پروتئین را توضیح دهد 

مکانیسم رسپتور تیروزین کیناز -2
 را توضیح دهد 

چند نمونه مثال از تنطیم -3
متابولیسم توسط هورمون ها را 

 بیان کند . 
عالقه به ارائه مکانیسم بیماری  -4

ها با توجه اختالل در عملکرد 
 رسپتور نشان دهد. 

 

  

از  سخنراني و پرسش و پاسخ 

دانشجویان 

در مورد 

عملکرد 

هورمون 

های محلول 

در  اب 

 سوال شود 

وایت بورد 

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

بعد به صورت گروهي و 

ارائه سوال و  –فردی  

ارجاع دانشجو به منابع 

معرفي شده جهت 

جستجو و  پاسخ به 

 سوال

ارائه طرح سوال در 

ابتدای كالس برای 

 مبحث جدید

پاسخ در 

 %10كالس 

تا  10كوئیز 

%) كوئیز  15

گروهي 

 وانفرادی (  

 %40میان ترم 

 %40پایان ترم 

كتاب بیوشیمي 

كتاب دكتر  -هارپر

محمدی كتاب جلد 

شیمي شیراز دوم بیو

  -9جلد دوم فصل 
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هدف کلی 

 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش ياددهی )روش 

 تدريس(

 
وسايل  رفتار ورودی

 آموزشی
 فعالیت هاي يادگیري محل تدريس

 شیوه ارزشیابی

 منابع تدريس
 درصد متد

متابولیسم  6

 لیپید

كاتابولیسم 

 اسید چرب 

 كالس :انتظار میرود دانشجو در پایان 
 
مراحل هضم و جذب لیپیدها و  -1

 .انتقال انها را توضیح دهد
مكان وكلیه مراحل كاتابولیسم  -2

اسید چرب اشباع و زوج و فرد 
 .راشرح دهد

میزان تولید انرژی توسط  -3
کربوهیدرات و اسید چرب را 

 مقایسه کند 
علت کاهش تولید انرژی توسط  -4

 اسید چرب غیر اشباع شرح دهد
عالقه به  ارائه دالیل مختلفی  -5

برای  کاهش قند خون را در بیمار 
 د نشان ده

 

از  سخنراني و پرسش و پاسخ 

دانشجویان 

در مورد 

نقش 

لیپیدها 

 سوال شود 

وایت بورد 

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

بعد به صورت گروهي و 

ارائه سوال و  –فردی  

ارجاع دانشجو به منابع 

معرفي شده جهت 

جستجو و  پاسخ به 

 سوال

ارائه طرح سوال در 

ابتدای كالس برای 

 مبحث جدید

پاسخ در 

 %10كالس 

تا  10كوئیز 

%) كوئیز  15

گروهي 

 وانفرادی (  

 %40میان ترم 

 %40پایان ترم 

كتاب بیوشیمي 

كتاب دكتر  -هارپر

محمدی كتاب جلد 

دوم بیوشیمي شیراز 

  2جلد دوم فصل 

 

 

سه
جل

ره 
ما

ش
 

هدف کلی 

 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش ياددهی )روش 

 تدريس(

 
وسايل  رفتار ورودی

 آموزشی
 فعالیت هاي يادگیري محل تدريس

 ارزشیابیشیوه 

 منابع تدريس
 درصد متد

سنتز مواد  7

 كتني 

انابولیسم 

اسید چرب و 

تری اسیل 

گلیسرول و 

 -تنظیم آن

سنتز 

 ایکوزانوئیدها 

 كالس :انتظار میرود دانشجو در پایان 

اهمیت و مراحل سنتز مواد - -1

 .کتنی را توضیح دهد

علت بروز كتو اسیدوز را در -2

 بیماران دیابتي توضیح دهد 

كلیه مراحل آنابولیسم اسید  -3

چرب اشباع و زوج را توضیح 
 .دهد

انزیم های مهم مسیر سنتز  -4
 ایکوزانوئید را نام ببرد 

عالقه به ارائه مکانیسم ها  -5
مختلف در ارتباط با چاقی نشان 

 دهد 

از  سخنراني و پرسش و پاسخ 

نشجویان دا

در مورد 

واژه كتوز و 

دالیل چاقي 

 سوال شود 

وایت بورد 

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

بعد به صورت گروهي و 

ارائه سوال و  –فردی  

ارجاع دانشجو به منابع 

معرفي شده جهت 

جستجو و  پاسخ به 

 سوال

ارائه طرح سوال در 

ابتدای كالس برای 

 مبحث جدید

پاسخ در كالس 

10% 

 15تا  10كوئیز 

%) كوئیز 

گروهي 

 وانفرادی (  

 %40میان ترم 

 %40پایان ترم 

كتاب بیوشیمي 

كتاب دكتر  -هارپر

محمدی كتاب جلد 

شیمي شیراز دوم بیو

 2جلد دوم فصل 



 

سه
جل

ره 
ما

ش
 

هدف کلی 

 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش ياددهی )روش 

 تدريس(

 
وسايل  رفتار ورودی

 آموزشی
 فعالیت هاي يادگیري محل تدريس

 شیوه ارزشیابی

 منابع تدريس
 درصد متد

8  

سنتز 

 كلسترول 

متابولیسم 

انواع لیپو 

پروتئین و 

 اختالل ان  

انتظار میرود دانشجو در پایان 

 كالس :

مکانیسم سنتز كلسترول را    -1

 شرح دهد 

مکانیسم های مختلف كنترل  -2

 سنتز كلسترول را توضیح دهد 

ارتباط بین افزایش كلسترول و  -3

سایر لییپد ها با بیماری های قلبي 

 و دیابت شرح دهد 

متابولیسم ونقش چهار نوع  -4

لیپو پروتئین اصلي را توضیح دهد 

. 

از  سخنراني و پرسش و پاسخ 

دانشجویان 

در مورد 

انواع لیپید 

و چربي 

های مضر 

 سوال شود 

وایت بورد 

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

بعد به صورت گروهي و 

ارائه سوال و  –فردی  

ارجاع دانشجو به منابع 

معرفي شده جهت 

جستجو و  پاسخ به 

 سوال

ارائه طرح سوال در 

ابتدای كالس برای 

 مبحث جدید

پاسخ در 

 %10كالس 

تا  10كوئیز 

%) كوئیز  15

گروهي 

 وانفرادی (  

 %40میان ترم 

 %40پایان ترم 

كتاب بیوشیمي 

كتاب دكتر  -هارپر

محمدی كتاب جلد 

شیمي شیراز دوم بیو

 2جلد دوم فصل 

 

سه
جل

ره 
ما

 

هدف کلی 

 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش ياددهی )روش 

 لسترول تدريس(

 
 رفتار ورودی

 

وسايل 

 آموزشی
 فعالیت هاي يادگیري محل تدريس

 شیوه ارزشیابی

 منابع تدريس
 درصد متد

انابولیسم و  9

 كاتابولیسم 

Heme   و

انواع یرقان 

 ها

انتظار میرود دانشجو در پایان 

 كالس :

و  hemeمراحل كاتابولیسم  -1

 دفع بیلي روبین را توضیح دهد 

دالیل انواع یرقان ها را توضیح  -2

 دهد 

عالقه به ارائه تست های  -3

مناسب در سرم و ادرار جهت 

 تشخیص انواع یرقان نشان دهد 

 مکان سنتز در داخل سلول و-4

 را شرح دهد hemeمراحل سنتز 

با ارائه یک  سخنراني و پرسش و پاسخ 

اسالید در 

مورد علت 

فتوتراپي 

نوزادان 

 سوال شود  

وایت بورد 

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

بعد به صورت گروهي و 

ارائه سوال و  –فردی  

ارجاع دانشجو به منابع 

معرفي شده جهت 

جستجو و  پاسخ به 

 سوال

ارائه طرح سوال در 

ابتدای كالس برای 

 مبحث جدید

پاسخ در 

 %10كالس 

تا  10كوئیز 

%) كوئیز  15

گروهي 

 وانفرادی (  

 %40میان ترم 

 %40پایان ترم 

كتاب بیوشیمي 

كتاب دكتر  -هارپر

محمدی كتاب جلد 

شیمي شیراز دوم بیو

 4جلد دوم فصل 



در مورد تاریخچه بیماری  -5

پورفیریا و علت نام بیماری خون 

آشام برای آن و روش تشخیص ان 

 تحقیق كند.
 

سه
جل

ره 
ما

ش
 

هدف کلی 

 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش ياددهی )روش 

 تدريس(

 
وسايل  رفتار ورودی

 آموزشی
 فعالیت هاي يادگیري محل تدريس

 شیوه ارزشیابی

 منابع تدريس
 درصد متد

متابو لیسم  10
عمومي اسید 

  های آمینه

انتظار میرود دانشجو در پایان 

 كالس :

واكنش های مختلف د  – 1

را  آمینه یها اسیدآمیناسیون 

 شرح دهد

ي در بافت نیآم گروه سرنوشت  -2

 های مغز و عضله را شرح دهد

 چرخه و اکیآمون از یيزدا سم  -3

 را شرح دهد اوره

 روش و اوره کلیس اختالالت -4

 را شرح دهد آن درمان یها

اهمیت آمونیاک و اوره در  -5

تشخیص بیماری های كبدی و 

 . كلیوی را شرح دهد

 سخنراني و پرسش و پاسخ 
 

از 

دانشجویان 

در مورد 

ساختار 

انواع اسید 

آمینه سوال 

 شود 

وایت بورد 

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

ارائه سوال و  –بعد 

ارجاع دانشجو به 

منابع معرفي شده 

جهت پیدا كردن 

 پاسخ به سوال

پاسخ به 

 %10تکالیف

تا  10كوئیز 

15  % 

 %40میان ترم 

 %40پایان ترم 

Harper's 
Illustrated 
Biochemistry 
,31e, New York, 
2018. 
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هدف کلی 

 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش ياددهی )روش 

 تدريس(

 
وسايل  رفتار ورودی

 آموزشی
 فعالیت هاي يادگیري محل تدريس

 شیوه ارزشیابی

 منابع تدريس
 درصد متد

متابولیسم  11
اختصاصی 

 های اسید
 آمینه

انتظار میرود دانشجو در پایان 

 كالس :

تقسیم بندی آمینو اسید ها بر  -1

آنها  كاتابولیسم اسکلت كربنياساس 

 را بداند

علل، عوارض، اهمیت و  اختالالت  -2

مربوط به كاتابولیسم اسید های آمینه 

، MSUDنظیر فنیل كتونوری، 

ایزووالریک اسیدمي، متیل مالونیک 

اسیدوری، هیستیدنمي، 

 هموسیستئینمي را شرح دهد

بیوسنتز آمینو اسید های غیر  -3

 را شرح دهد ضروری

اهمیت اندازه گیری برخي  -4

شخیص بیماری متاابولیت ها در ت

را های متابولیکي آمینو اسید ها 

  . شرح دهد

از  سخنراني و پرسش و پاسخ 

دانشجویان 

در مورد 

بیماری 

فنیل كتون 

اوریا سوال 

 شود

وایت بورد 

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

ارائه سوال و  –بعد 

ارجاع دانشجو به 

منابع معرفي شده 

جهت پیدا كردن 

 پاسخ به سوال

پاسخ به 

 %10تکالیف

تا  10كوئیز 

15  % 

 %40میان ترم 

 %40پایان ترم 

Harper's 
Illustrated 

Biochemistry 
,31e, New York, 

2018. 
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هدف کلی 

 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش ياددهی )روش 

 تدريس(

 
وسايل  رفتار ورودی

 آموزشی
 فعالیت هاي يادگیري محل تدريس

 شیوه ارزشیابی

 منابع تدريس
 درصد متد

بیوسنتز  12

تركیبات 

خاص مشتق 

ازاسید های 

 آمینه

متابولیسم و 

بازهای 

پورین و 

 پیریمیدین

انتظار میرود دانشجو در پایان 

 كالس :

بیوسنتز برخي از تركیبات خاص  -1

را شرح  مشتق ازاسید های آمینه

 .دهد

های پوریني و بیوسنتز نوكلئوتید  -2

 .را شرح دهدپیریمیدیني 

كاتابولیسم نوكلئوتید های پوریني  -3

 را شرح دهد.و  پیریمیدیني 

اختالالت  متابولیسم نوكلئوتید  -4

را شرح  پیریمیدیني های پوریني و 

 . دهد

استفاده درماني از دارو های  -5

 مهاركننده متابولیسم نوكلئوتید ها

 .را شرح دهد

اهمیت بررسي مسیر متابولیسم  -6

داروهایي نوكلئوتید ها در طراحي 

برای درمان برخي از بیماری ها نضیر 

 . را شرح دهدنقرس 

 

 

 سخنراني و پرسش و پاسخ 
 

دانشجویان 

اجزا یک 

نوكلئوتید را 

 نام ببرند 

وایت بورد 

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

ارائه سوال و  –بعد 

ارجاع دانشجو به 

منابع معرفي شده 

جهت پیدا كردن 

 پاسخ به سوال

پاسخ به 

 %10تکالیف

تا  10كوئیز 

15  % 

 %40میان ترم 

 %40پایان ترم 

Harper's 
Illustrated 

Biochemistry 
,31e, New York, 

2018. 

 



 

 

 

سه
جل

ره 
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هدف کلی 

 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش ياددهی )روش 

 تدريس(

 
وسايل  رفتار ورودی

 آموزشی
 فعالیت هاي يادگیري محل تدريس

 شیوه ارزشیابی

 منابع تدريس
 درصد متد

 انواع 13

 و ها آنزیم

 کاربرد

 تشخیص

 بیماری

انتظار میرود دانشجو در پایان 

 كالس :

 صیتشخ مهم در یها میآنز - 1

 ببرد نام را يقلب يناراحت

 صیتشخ مهم در یها میانز- 2

 ببرد كبد را نام یينارسا

 نیكول میآنز يعلت بررس- 3

 دهد حیرا توض G6PD و استراز

 رقانی صیتشخمهم در یها میانز- 4

 ببرد نام را یانسداد

علت تغییر فعالیت آنزیم ها را در  -6

 بیماری ها توضیح دهد . 

عالقه به تفسیر نتایج ازمایش  -5

درخانواده و تشخیص بیماری نشان 

 دهد

 

دانشجویان  سخنراني و پرسش و پاسخ 

در مورد 

نقش انزیم 

توضیح 

دهند و 

چند مثال 

از انواع 

انزیم ها نام 

 ببرند  

وایت بورد 

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

بعد به صورت گروهي و 

ارائه سوال و  –فردی  

ارجاع دانشجو به منابع 

معرفي شده جهت 

جستجو و  پاسخ به 

 سوال

ارائه طرح سوال در 

ابتدای كالس برای 

 مبحث جدید

پاسخ در 

 %10كالس 

تا  10كوئیز 

%) كوئیز  15

گروهي 

 وانفرادی (  

 %40میان ترم 

 %40پایان ترم 

كتاب بیوشیمي 

كتاب دكتر  -هارپر

محمدی كتاب جلد 

دوم بیوشیمي شیراز 

 11جلد دوم فصل 
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