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شتي و ردماني دااگشنه علوم زپشكي و خدمات  بهدا
 اراك

 معاونت آموزش و تحقیقات

  اراكمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 

 بخش الف



 
 

  
                                                         

شماره 

 جلسه

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

روش های 

 یاددهي 

 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

1 

كلیات 

هورمون 

ساختمان 

،طبقه 

 بندی

 انتظار میرود دانشجو در پایان جلسه :

هورمون را بر اساس ساختار  -1

 كند. یبند میتقس یيایمیش

انواع رسپتورهای هورموني را بر  -2

 اساس جایگاه سلولي توضیح دهد.

اطالعات كلي در مورد انتقال ،  -3

نیمه عمر و متابولیزه هورمون ها 

 شرح كند 

اهمیت مسیر القا پیام توضیح و  -4

 انواع اجزا مسیر القا پیام را نام ببرد. 

. نقش كانال یوني را به عنوان 5

 گیرنده توضیح دهد. 

دانشجو عالقه به ارائه سمینار  -5

درمورد كارد مسیر سیگنالینگ در 

 درمان نشان دهد

سخنراني 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-كالس 

سخنراني و 

پرسش و پاسخ 

 كالسدر 

تعدادی هورمون نام  

 ببرد 

مثالهایي از نقش 

هورمون در تنظیم 

 متابولیسم شرح دهد .

 –وایت بورد 

  پروژكتور ویدئو

انجام - كالس

 -تکالیف

 تحقیق   

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبي(

انجام تکالیف و  پاسخ 

و ارائه سمینار سواالت 

            مرتبط با درس

30  

   70آزمون كتبي       

 

Text 

book of  

molecu

lar cell 

biology 

- 

Lodish 

 

 جلسه 

هدف كلي 

 جلسه

رفتاری)بر اساس سه اهداف ویژه 

حیطه اهداف آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

روش های 

 یاددهي 

 رفتار ورودی

 ا

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

2 

انواع 

رسپتورهای  

  1غشایي 

 انتظار میرود دانشجو در پایان جلسه :

و انواع آن را  Gساختمان پروتئین  .1

 .شرح دهد

نحوه انتقال پیام توسط  رسپتور .2

پروتئین را شرح  Gهای وابسته به 

سخنراني 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-كالس 

سخنراني و 

دانشجو اطالعات كلي 

   G-proteinدر مورد 

 شرح دهد 

 –وایت بورد 

 پروژكتور ویدئو

انجام -1 كالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبي(

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس   

   70آزمون كتبي       

 

Text 

book of  

molecu

lar cell 

biology 

- 

Lodish 

 بخش ب



دهدو عوارض ناشي از اختالل در این 

 مسیر را توضیح دهد .

. انواع  رسپتور های آنزیمي را 3 

مکانیسم عمل رسپتور   توضیح دهد .

 تیروزین كیناز را توضیح دهد 

شجویان در مورد كنترل این دان -4

 مسیر بحث و گفتگو انجام دهند

پرسش و پاسخ 

 كالسدر 

 

 

 جلسه 

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

روش های 

 یاددهي 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

3 

انواع 

 رسپتورهای  

 2غشایي 

رسپتور 

 هسته ای 

 انتظار میرود دانشجو در پایان جلسه :

–. مکانیسم عمل رسپتور سرین 1

تیروزین كیناز را توضیح دهد و 

 لیگاند مهم آن را نام ببرد .

.مکانیسم عمل رسپتور سیتوكین ها 2

 را شرح دهد .  JAK-STATو مسیر 

. اختالالت ناشي از عدم تنظیم 3

 رسپتورهای آنزیمي را توضیح دهد.

و اجزا آن را   No. رسپتور لیگاند 4

 توضیح دهد .

. نحوه عملکرد رسپتور هسته ای را 5

 توضیح دهد . 

سخنراني 

ح مطالب )توضی

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-كالس 

سخنراني و 

پرسش و پاسخ 

 كالسدر 

دانشجو اطالعات كلي 

در مورد اثرات انسولین 

 و رشد ارائه كند 

 –وایت بورد 

 پروژكتور ویدئو

انجام -1 كالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبي(

ارائه  -3

 سمینار 

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  20مرتبط با درس   

   60آزمون كتبي       

  20ارائه سمینار         

Text 

book of  

molecu

lar cell 

biology 

- 

Lodish 

 

 

 جلسه 

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

روش های 

 یاددهي 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس  وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

هورمونهای  4

انسولین و 

گلوكاگون 

 انتظار میرود دانشجو در پایان جلسه :
سخنراني 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

دانشجو در ابتدای 

كالس در مورد نقش 

كلي انسولین و 

 –وایت بورد 

 پروژكتور ویدئو

انجام -1 كالس

 تکالیف  

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس   

بیوشیمي 

بالیني 
Tietz 



و بیماری 

های ناشي 

از اختالل 

 عملکرد

نحوه سنتز و ساختمان هورمون  -1

انسولین و گلوكاگون  راتوضیح 

 .دهد

مکانیسم كنترل قند خون توسط  -2

هورمون انسولین و گلوكاگون 

بیان كند و بیماری های ناشي از 

افزایش و كاهش این هورمون ها 

 شرح دهد ..

كاربرد سنجش انسولین و  -3

گلوكاگون در تشخیص بیماری 

 ها توضیح دهد 

 -cدانشجویان در مورد نقش  -4

peptide   تحقیق و مطالب را

 ارائه دهند 

 

 

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-كالس 

سخنراني و 

پرسش و پاسخ 

  كالسدر 

گلوكاگون درتنظیم 

كربوهیدرات و لیپید 

 توضیح دهد 

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبي(

ارائه  -3

 سمینار 

   70آزمون كتبي       

 

 
 

 جلسه 

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشي: شناختي، 

 روان حركتي(عاطفي، 

روش های 

 یاددهي 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

5 

هورمون 

پاراتهورمو

ن ، 

عملکرد و 

اختالالت 

 مربوطه 

انتظار میرود دانشجو در پایان جلسه 

هورمونهای كنترل كننده -1

 ببردفسفر و كلسیم را نام 

  PTHكنترل ترشح  چگونگي  -2. 

و تاثیر آن را بر غلظت كلسیم و 

 .فسفر شرح دهد

سخنراني 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-كالس 

سخنراني و 

دانشجو در ابتدای 

كالس در مورد نقش 

درتنظیم كلسیم وفسفر 

 متابولیسم توضیح دهد

 –وایت بورد 

 پروژكتور ویدئو

انجام -1 كالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبي(

ارائه  -3

 سمینار 

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس   

   70آزمون كتبي       

 

بیوشیمي 

بالیني 
Tietz 



نحوه كنترل غلظت كلسیم و فسفر -3

توسط هورمون كلسیتونین و 

 شرح دهد. Dویتامین 

علل ایجاد هیپوپاراتیروئیدیسم و  -4

هیپرپاراتیروئیدیسم تغییرات 

PTH   غلظت كلسیم و فسفر،

 .رح دهد خون در این اختالل ش

دانشجویان در مورد تغییرات  -5

غلظت كلسیم و فسفر در سرم و 

 ارائه مطالبي ارائه دهند 

 

پرسش و پاسخ 

  كالسدر 

بحث گروهي در 

  كالس 

 
 

 جلسه 

هدف كلي 

 جلسه

ویژه رفتاری)بر اساس سه اهداف 

حیطه اهداف آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

روش های 

 یاددهي 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

ساختمان ،  6

عملکرد و 

اختالالت 

هورمون 

 های

هیپوتاالمو

–س 

 –هیپوفیز 

 تنظیم ترشح 

هورمون ها 
–  

هورمون 

 رشد 

انتظار میرود دانشجو در پایان جلسه 

: 

ساختار غده هیپوتاالموس و -1

 توضیح دهد.هیپوفیز را 

هورمونهای آزاد كننده  -2

هیپوتاالموس نام ببرد و تاثیر 

هریک را روی هیپوفیز توضیح 

 دهد.

سخنراني 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-كالس 

سخنراني و 

پرسش و پاسخ 

  كالسدر 

دانشجو مثال هایي از 

تنظیم ترشح هورمون 

ها ی وابسته به 

هیپوتاالموس  بیان 

 كند 

 –وایت بورد 

 پروژكتور ویدئو

انجام -1 كالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبي(

 

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس   

   70آزمون كتبي       

 

بیوشیمي 

بالیني 
Tietz 



تنظیم ترشح هورمون های  -3

هیپوفیزرا توسط هیپوتاالموس 

 توضیح دهد.

ساختار ، مکانیسم عمل هورمون  -4 

رشد و بیماری های ناشي از 

اختالل ترشح آن را توضیح 

 دهد 

دانشجویان عالقه به تحقیق در مورد 

كاربرد های بیشتر هورمون 

 رشد نشان دهند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه 

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

روش های 

 یاددهي 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

ساختمان ،  7

عملکرد و 

اختالالت 

هورمون 

پروالكتین 

– ADH  

 انتظار میرود دانشجو در پایان جلسه :

ساختمان و نقش هورمون  -1

 توضیح دهد.پروالكتین را 

سخنراني 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-كالس 

دانشجو در مورد علت 

دیابت بیمزه مختصر 

 توضیح دهد. 

در مورد نقش 

پروالكتین مختصر 

 توضیح دهد . 

 –وایت بورد 

 پروژكتور ویدئو

انجام -1 كالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبي(

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس   

   70آزمون كتبي       

 

بیوشیمي 

بالیني 
Tietz 



اختالالت مربوط به پروالكتین و -2

كاربرد سنجش ان در تشخیص 

 بیماری توضیح دهد 

انواع دیابت بي مزه و مکانیسم  -3

 توضیح دهد.ایجاد  آنها را 

آزمایشات مناسب جهت تشخیص  -4

 انواع دیابت بیمزه  را نام ببرد.

 

سخنراني و 

پرسش و پاسخ 

 كالسدر 

ارائه  -3

سمینار روی 

 پاورپونت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه 

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

روش های 

 یاددهي 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

8 

 تیروئید

انتظار میرود دانشجو در پایان جلسه 

: 

ساختار بافتي غده تیروئید را -1

 توضیح دهد.

مراحل ساخت هورمون های   -2

 توضیح دهد.تیروئید را 

سخنراني 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-كالس 

سخنراني و 

دانشجو در مورد علت 

ی و كم  كاری پركار

تیروئید مختصر توضیح 

 دهد. 

در مورد نقش 

 زیپوفیوه پوتاالموسیه

 –وایت بورد 

 پروژكتور ویدئو

انجام -1 كالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبي(

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس   

   70آزمون كتبي       

 

بیوشیمي 

بالیني 
Tietz 



تنظیم ترشح هورمونهای تیروئید  -3

را توسط غده هیپوتاالموس 

را ا توضیح وهیپوفیز قدامي 

 دهد.

مفهوم هیپوتیروئیدیسم و انواع آن  -4

 توضیح دهد.را 

 

پرسش و پاسخ 

 كالسدر 

بر غده تیروئید مختصر 

 توضیح دهد . 

ارائه  -3

سمینار روی 

 پاورپونت 

 

 جلسه 

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

روش های 

 یاددهي 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

9 

 تیروئید

 انتظار میرود دانشجو در پایان جلسه :

تفاوت های هیپوتیروئیدیسم اولیه  -1

 توضیح دهد.و ثا نویه را 

مفهوم هیپرتیروئیدیسم و انواع آن  -2

 دهد. را شرح

تفاوت های هیپروتیروئیدیسم اولیه  -3

 دهد. نویه را بیانو ثا 

تست های تشخیصي عملکرد -4

 تیروئید را نام ببرد.   

دانشجویان عالقه به ارائه قسمتي  -5

       از مباحث تیروئید نشان دهند 

سخنراني 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

سخنراني -كالس 

و پرسش و پاسخ 

 كالسدر 

دانشجو در مورد علت 

هیپوتیروئیدیسم اولیه و 

مختصر توضیح ثا نویه 

 دهد. 

 

 ویدئو –وایت بورد 

 پروژكتور

انجام -1 كالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبي(

ارائه  -3

سمینار روی 

 پاورپونت 

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس   

   70آزمون كتبي       

 

بیوشیمي 

بالیني 
Tietz 

 

 جلسه 

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

روش های 

 یاددهي 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد



10 

غده 

 –ادرنال 

قسمت 

 مركزی  

 میرود دانشجو در پایان جلسه :انتظار 

 .  كند بیان ساختار بافتي غده آدرنال را

مراحل  منابع معرفي شدهبر اساس  

ساخت هورمون آدرنالین و 

  نورآدرنالین  را بنویسد

نقش بیو شیمیایي هورمونهای  -2

 را توضیح دهد. قسمت مركزی

مراحل كاتابولیسم هورمونهای  -3

 دهد. قسمت مركزی را شرح

بیماری فئوكروموسیتوما و عالیم .-4

 .آزمایشگاهي  آن رابیان كند

دانشجویان در مورد روش سنجش  -5

VAM   تحقیق كنند 

 

سخنراني 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

سخنراني -كالس 

و پرسش و پاسخ 

 كالسدر 

دانشجو در خصوص 

نقش بیو شیمیایي 

هورمونهای قسمت 

 را توضیح دهد مركزی

 ویدئو –وایت بورد 

 پروژكتور

انجام -1 كالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبي(

ارائه  -3

سمینار روی 

 پاورپونت 

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس   

   70آزمون كتبي       

 

بیوشیمي 

بالیني 
Tietz 

 

 جلسه 

هدف كلي 

 جلسه

رفتاری)بر اساس سه اهداف ویژه 

حیطه اهداف آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

روش های 

 یاددهي 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

11 

غده 

 –ادرنال 

قسمت 

 قشری

                  انتظار میرود دانشجو در پایان جلسه :

غده  قسمت قشریساختار بافتي  -1

 توضیح دهد آدرنال را

قسمت نحوه بیوسنتز هورمونهای   -2

 توضیح دهد.                                    قشری را 

نقش بیو شیمیایي هورمون های   -3

آلدوسترون و كورتیزول را 

 .توضیح دهد

سخنراني 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

سخنراني -كالس 

و پرسش و پاسخ 

 كالسدر 

دانشجو در مورد بیو 

نقش بیو سنتز و 

شیمیایي هورمونهای 

را  قسمت قشری

 توضیح دهد

 ویدئو –وایت بورد 

 پروژكتور

انجام -1 كالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبي(

ارائه  -3

سمینار روی 

 پاورپونت 

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس   

   70آزمون كتبي       

 

بیوشیمي 

بالیني 
Tietz 



 

 
 جلسه 

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

روش های 

 یاددهي 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

12 

غده 

 –ادرنال 

قسمت 

 قشری

 انتظار میرود دانشجو در پایان جلسه :

عوامل تنظیم كننده ترشح هورمون  -1

آلدوسترون و آلدوسترون  را 

 دهد. شرح

نحوه كنترل كورتیزول توسط  -2

 هیپوتاالموس را-محور هیپوفیز

 توضیح دهد.

بیماری ادیسون و عالیم  -3

 توضیح دهدآزمایشگاهي  آن را 

سخنراني 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

سخنراني -كالس 

و پرسش و پاسخ 

 كالسدر 

دانشجو در مورد علت 

افزایش الدسترون 

 مختصر توضیح دهد. 

نحوه كنترل در 

كورتیزول توسط محور 

هیپوتاالموس -هیپوفیز

 . شرح دهد

 ویدئو –وایت بورد 

 پروژكتور

انجام -1 كالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبي(

ارائه  -3

سمینار روی 

 پاورپونت 

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس 

   70آزمون كتبي       

 

بیوشیمي 

بالیني 
Tietz 

 

 جلسه 

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

روش های 

 یاددهي 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

13 

هورمون 

های 

 جنسي

 انتظار میرود دانشجو در پایان جلسه :

را مراحل سنتزهورمونهای  جنسي -1

 توضیح دهد.    

تنظیم ترشح هورمونهای  جنسي  -2

توضیح را توسط هیپوفیز قدامي 

 دهد.

نقش بیو شیمیایي هورمونهای  -3

 را توضیح دهد. جنسي

بیماریهای ناشي از  نقص عملکرد  -4

 .هورمونهای جنسي را نام ببرد

سخنراني 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

سخنراني -كالس 

و پرسش و پاسخ 

 كالسدر 

دانشجو در خصوص 

نحو هي تنظیم و ترشح 

 هورمون های جنسي

 توضیح دهد . 

دانشجو در خصوص 

نحو هي اثر بیو شیمایي  

هورمونهای و نقص 

 جنسي شرح دهد

 ویدئو –وایت بورد 

 پروژكتور

انجام -1 كالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبي(

ارائه  -3

سمینار روی 

 پاورپونت 

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس 

   70آزمون كتبي       

 

بیوشیمي 

بالیني 
Tietz 



دانشجو عالقه به مطالعه در مورد  -5

و تغییرات هورمون ها در عوامل 

 ناباروری نشان دهد 

 

 

 

 

 

 جلسه 

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

روش های 

 یاددهي 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

14 

هورمون 

های 

 جنسي

 انتظار میرود دانشجو در پایان جلسه :

تستهای مناسب جهت تشخیص  -1

سالمت جنین را دردوره بارداری 

 توضیح دهد.

تستهای مناسب جهت تشخیص  -2

سالمت مادر را دردوره بارداری 

 توضیح دهد.

 را توضیح دهد.AFPعلت آنا لیز -3

 ویژگي های اینهبین ها را بیان كند-4

 

سخنراني 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

بحث مرتبط با 

سخنراني -كالس 

و پرسش و پاسخ 

 كالسدر 

دانشجو در خصوص 

تست های تشخیص 

سالمت مادر و جنین 

 مختصر توضیح دهد. 

 . 

 ویدئو –وایت بورد 

 پروژكتور

انجام -1 كالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبي(

ارائه  -3

سمینار روی 

 پاورپونت 

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس 

   70آزمون كتبي       

 

بیوشیمي 

بالیني 
Tietz 

 

 جلسه 

هدف 

كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه حیطه 

اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، روان 

 حركتي(

روش های 

 یاددهي 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

 منابع تدریس شیوه ارزشیابي

  درصد متد

1

5 
هورمون 

های 

بافت 

 چربي

 انتظار میرود دانشجو در پایان جلسه :

نام را انواع هورمونهای  بافت چربي  -1  

 .    ببرد

)توضیح سخنراني 

مطالب در اسالید 

)  

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

دانشجو در خصوص 

هورمونهای بافت 

چربي و اثرات 

بیوشیمیایي انها 

 توضیع دهد 

 –وایت بورد 

 پروژكتور ویدئو

انجام -1 كالس

 تکالیف  

آزمون پایان -2

 ترم )كتبي(

انجام تکالیف و  

پاسخ سواالت و 

ارائه سمینار مرتبط 

  30با درس 

بیوشیمي 

 Tietzبالیني 



تنظیم ترشح هورمونهای  بافت چربي  -2

 دهد. را توسط   شرح

بافت  نقش بیو شیمیایي هورمونهای -3

 .بیان كندرا  چربي

بیماریهای ناشي از  نقص عملکرد  -4

 .هورمونهای بافت چربي را نام ببرد

 

سخنراني -كالس 

و پرسش و پاسخ 

 كالسدر 

ارائه  -3

سمینار روی 

 پاورپونت 

آزمون كتبي       

70   

 

 

 

 

 

 جلسه 

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

روش های 

 یاددهي 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

16 

معرفي و 

كاربرد 

تومور 

 1ماركر 

 انتظار میرود دانشجو در پایان جلسه :

 .كاربرد تومورماركر را شرح دهد 1

 .ویژگي تومورماركر را توضیح دهد2

.تقسیم بندی تومور ماركرها را  3

 توضیح دهد 

. روش سنجش و نمونه مناسب 4

 برای سنجش را نام ببرد

. تومورماركرهای هورموني و كاریرد 5

 آنها را توضیح دهد

سخنراني 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

سخنراني -كالس 

و پرسش و پاسخ 

 كالسدر 

دانشجو مثال های از پر 

كاری غدد و نحوه 

تشخیص پركاری را 

 بیان كند .

 ویدئو –وایت بورد 

 پروژكتور

انجام -1 كالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبي(

 

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس 

   70آزمون كتبي       

بیوشیمي 

بالیني 
tietz  

 

 

 جلسه 

هدف كلي 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشي: شناختي، 

 عاطفي، روان حركتي(

روش های 

 یاددهي 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشي

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابي

 تدریس

  درصد متد

17 
معرفي و 

كاربرد 
 انتظار میرود دانشجو در پایان جلسه :

سخنراني 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

از پر  دانشجو مثال های

كاری بافت و انزیم 

 ویدئو –وایت بورد 

 پروژكتور

انجام -1 كالس

 تکالیف  

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

بیوشیمي 

بالیني 
Tietz 



تومور 

 2ماركر

.تومورماركرهای از نوع آنزیمي و 1

رسپتوری را نام و كاربرد آن را توضیح 

 دهد.

 .كاربرد تومور ماركرهای مانند2

 C19-9  ،CA15-3 ,    و سایرموارد

 مشابه را توضیح دهد 

.  كاربرد تومور ماركرهای ژنتیکي 3

 شرح دهد . 

دانشجو عالقه به تحقیق در مورد  -4

 تومورهای ماركرهای جدید نشان دهد 

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

سخنراني -كالس 

و پرسش و پاسخ 

 كالسدر 

مرتبط با بافت را بیان 

 كند .

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبي(

ارائه  -3

 سمینار

             مرتبط با درس

30  

   70آزمون كتبي       

 

 

 

 

 
 

 موفق باشید

 

 


