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 جلسه 

هدف کلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

روش های 

 یاددهی 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 تدریس

  درصد متد

1 

اهمیت 

بافت عصب 

ساختار  –

 –نرون 

ساختمان 

 سینابس

 در پایان جلسه انتظار میرود دانشجو : 

 ساختار کلی نرون را توضیح دهد.-1

 ساختمان سینابس را شرح دهد. -2

پروتئین های ناحیه سینابس را -3

 توضیح دهد.

 postانواع رسپتور در ناحیه -4

synaptic  را نام ببرد 

مکانیسم اندوسیتوز نروترانسمیتر -5

 ها را توضیح دهد

سخنرانی 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-کالس 

سخنرانی و 

پرسش و پاسخ 

 کالسدر 

پرسش و پاسخ در مورد 

اهمیت بافت عصبی و 

 رونساختمان ن

 –وایت بورد 

 پروژکتور ویدئو

انجام -1 کالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )کتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس 

   70آزمون کتبی       

  

کتاب 

سلولی و 

ملکولی 

 لودیش 

Devlin 
 مقاله  –

   

 

 

شتي و ردماني  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا
 اراك

 معاونت آموزش و تحقیقات

  اراكمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 

 بخش الف

 بخش ب



 

 
 جلسه 

هدف کلی 

 جلسه

اساس سه اهداف ویژه رفتاری)بر 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

روش های 

 یاددهی 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 تدریس

  درصد متد

2 

نقش و 

سنتز 

اختالالت 

دوپامین و 

 گابا

 

 

 در پایان جلسه انتظار میرود دانشجو : 

سنتز دوپامین را توضیح نحوه -1

 دهد.

مسیرهای دوپامینرزیک در  -2

 قسمت های مختلف شرح دهد.

بیماری های مرتبط با دوپامین را  -3

 نام ببرد.

 نحوه سنتز گابا را توضیح دهد. -4

 اجزا رسپتور گابا را نام ببرد. -5

عالقه به مطالعه و ارائه سمینار   -6

تاثبر برخی داروها را  بر در مورد 

 دهد.نشان لکرد گابا  و رسپتور ان عم

سخنرانی 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-کالس 

سخنرانی و 

پرسش و پاسخ 

 کالسدر 

پرسش و پاسخ در مورد 

 نروترانسمیتر

 –وایت بورد 

 پروژکتور ویدئو

انجام -1 کالس

 تکالیف 

ارائه -2

سمینار کوتاه 

و بارگذاری 

 در نوید 

آزمون -3

پایان ترم 

 )کتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

  20سواالت             

   60آزمون کتبی       

ارائه سمینار          

20 

کتاب 

سلولی و 

ملکولی 

 لودیش 

Devlin 
 مقاله –

 

 

 

 

 جلسه 

هدف کلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

روش های 

 یاددهی 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 تدریس

  درصد متد

3 

بافت 

 -چشم

عملکرد 

 میتنظ

 با و جلسه نیا مطالب ارائه از بعد

 انتظار شده یمعرف منابع به مراجعه

 در را ریز مطالب دانشجو که رود یم

 .شرح دهد شده ارائه حد

. خصوصیات متابولیک و انرژتیک 1

بخش های مختلف چشم نظیر 

 عدسی، قرنیه و شبکیه

انواع سلول های مسئول بینایی و . 2

 خصوصیات منحصر به فرد آنها

 در سیکل بینایی A. نقش ویتامین 1

 . انتقال پیام از طریق2

سخنرانی  1

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

سخنرانی -کالس 

و پرسش و پاسخ 

  کالسدر 

اشکال آشنایی کلی با 

و  Aفعال ویتامین 

مسیر سیگنالینگ 
cGMP 

از طریق پرسش قبل از 

شروع تدریس و نیز 

 ین تدریسح

 –وایت بورد  1

  پروژکتور ویدئو

 

.انجام 1 کالس

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف و    -1

پاسخ سواالت و ارائه 

سمینار مرتبط با 

 درصد 15درس 

 85پایان ترم  -2

 درصد

)چهار گزینه ای و 

تشریحی و جواب 

 کوتاه(

   

Textbo
ok of 

Bioche
mistry 

with 
Clinical 
Correla

tions, 
Thoma

s M. 
Devlin 

, th7
John 

Wiley 



 

 در سیکل CGMPمسیر  

 

 بینایی و چگونگی تنظیم آن 

بیماری های چشم نظر . برخی از 3

رتینیت پیگمنتوزا و نواقص 

 بیوشیمیایی آنها

& 

Sons, 

Inc. 
2011 

 

 

 

 

 جلسه 

هدف کلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

روش های 

 یاددهی 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 تدریس

  درصد متد

4 

استخوان 

و کنترل 

 متابولیسم

 

 با و جلسه نیا مطالب ارائه از بعد

 انتظار شده یمعرف منابع به مراجعه

 در را ریز مطالب دانشجو که رود یم

 .شرح دهد شده ارائه حد

انواع سلول های بافت استخوان و  -1

 عملکرد بیوشیمیایی آنها

تجزیه فرآیند های باز جذب و  -2

 استخوان

 بافت آلی و معدنی استخوان  -3

سلولی فرآیند های  لنحوه کنتر -4

 باز جذب و تجزیه استخوان

  

سخنرانی  1

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

سخنرانی -کالس 

و پرسش و پاسخ 

  کالسدر 

ساختار آشنایی کلی با 

کالژن و نیز بافت 

 معدنی استخوان

طریق پرسش قبل از از 

شروع تدریس و نیز 

 حین تدریس

 ویدئو –وایت بورد 

  پروژکتور

 

.انجام 1 کالس

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف و    -1

پاسخ سواالت و ارائه 

سمینار مرتبط با 

 درصد 15درس 

 85پایان ترم  -2

 درصد

)چهار گزینه ای و 

تشریحی و جواب 

 کوتاه(

   

Harper'
s 

Illustrat
ed 

Bioche
mistry 

,31e, 
New 
York, 
2018 

 

 

 

 

 جلسه 

هدف کلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

روش های 

 یاددهی 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 تدریس

  درصد متد

5 
استخوان و 

کنترل 

 متابولیسم

 با و جلسه نیا مطالب ارائه از بعد

 انتظار شده یمعرف منابع به مراجعه

 در را ریز مطالب دانشجو که رود یم

 .شرح دهد شده ارائه حد

سخنرانی 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

فرآیند آشنایی کلی با 

تشکیل بازجذب و  های

 استخوان

 –ورد وایت ب 1

 پروژکتور ویدئو

 

.انجام 1 کالس

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف و    -1

پاسخ سواالت و ارائه 

سمینار مرتبط با 

 درصد 15درس 

Tietz 

Textbo

ok of 

Clinica

l 

Chemis



مارکر های بازجذب استخوان -1   

استخوان تشکیلمارکر های  -2  

مارکر های اهمیت بالینی  -3

استخوان تشکیلبازجذب و   

بررسی بیوشیمیایی بیماری های  -4

 شایع متابولیک استخوان 

-کالس 

سخنرانی و 

پرسش و پاسخ 

  کالسدر 

از طریق پرسش قبل از 

شروع تدریس و نیز 

 حین تدریس

 85پایان ترم  -2

 درصد

)چهار گزینه ای و 

تشریحی و جواب 

 کوتاه(

   

try and 

Molecu

lar 

Diagno

stics, 

Nader 

Rifai, 

6th 

Edition

, 

Saunde

rs, 

2018 

 

 

 

 جلسه 

هدف کلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

روش های 

 یاددهی 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 تدریس

  درصد متد

6 

بیوشیمی 

بافت 

 گوارش 

 در پایان جلسه انتظار میرود دانشجو : 

ساختار دستگاه گوارشی و اجزا -1

 تشکیل دهنده آنرا بداند 

ویژگی بافت هر یک از اجزا  -2

دستگاه گوارش و همچنین سلول 

 های سازنده هر بخش را توضیح دهد

هورمون ها و وظایف هورمون  -3

های مترشحه از هربخش را توضیح 

 دهد.

اختالالت و بیماری های هر یک  -4

 از اجزا بافت گوترش را شرح دهد

داروهای مفید در درمان بیماری  -5

 های گوارشی را نام ببرد

سخنرانی 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-کالس 

سخنرانی و 

پرسش و پاسخ 

 کالسدر 

در  هیپرسش و پاسخ اول

دانش  یابیجهت ارز

 انیدانشجو یقبل

 –وایت بورد 

 پروژکتور ویدئو

انجام - کالس

 تکالیف 

ارائه -2

سمینار کوتاه 

و بارگذاری 

 در نوید 

آزمون -3

پایان ترم 

 )کتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

  20سواالت             

   70آزمون کتبی       

ارائه سمینار          

10 

بیوشیمی 

 دولین 

بیوشیمی 

بافت 

 مارشال

 

 جلسه 

هدف کلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

روش های 

 یاددهی 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 تدریس

  درصد متد



7 

جدا کردن 

بافت ، 

نگهداری و 

روش 

هموژنیزه 

 کردن بافت 

 در پایان جلسه انتظار میرود دانشجو : 

انواع روش نگهداری بافت را  -1

 توضیح دهد.

انواع روش هموژنیزه کردن بافت  -2

 ها را توضیح دهد.

روش جداسازی سیتوزول و سایر  -3

 ارگانل های بافت را شرح دهد.

4-  

سخنرانی 

مطالب )توضیح 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-کالس 

سخنرانی و 

پرسش و پاسخ 

 کالسدر 

سوال از دانشجویان در 

علت استفاده از  مورد 

انواع بافت ها را در 

 تحقیق
 

 –وایت بورد 

 پروژکتور ویدئو

انجام -1 کالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )کتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس 

   70آزمون کتبی       

 

مقاله و 

پروتکل 

ارائه شده 

در سایت 

های 

 معتبر

 

 

 جلسه 

هدف کلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

روش های 

 یاددهی 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 تدریس

  درصد متد

8 

روش 

جداسازی و 

 تخلیص 

 در پایان جلسه انتظار میرود دانشجو :

کاربرد جداسازی پالکت و -1

 لنفوسیت را توضیح دهد .  

روش جداسازی پالکت و لنفوسیت -2

 را شرح دهد.

روش جداسازی اندامک های  -3

 سلولی را توضیح دهد . 

 

سخنرانی 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-کالس 

سخنرانی و 

پرسش و پاسخ 

 کالسدر 

توضیح مختصری در 

مورد نقش پالکت و 

 لنفوسیت 

 –وایت بورد 

 پروژکتور ویدئو

انجام -1 کالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )کتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس 

   70آزمون کتبی       

 

مقاله و 

پروتکل 

ارائه شده 

در سایت 

های 

 معتبر

 

 جلسه 

هدف کلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

روش های 

 یاددهی 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 تدریس

  درصد متد

9 

روش های 

مختلف 

جداسازی 

ارگانل ها و 

 تخلیص

 در پایان جلسه انتظار میرود دانشجو :

کاربرد انالیز پروتئین ها را توضیح -1

 دهد 

روش ها جداسازی پروتئین را -2

 شرح دهد 

 

 

سخنرانی 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-کالس 

سخنرانی و 

سوال از دانشجویان در  

مورد روش جداسازی 

 پروتئین ها 

 –وایت بورد 

 پروژکتور ویدئو

انجام -1 کالس

 تکالیف 

پرسش و  -2

پاسخ در سما 

 الیو 

انجام تکالیف و  پاسخ 

  20سواالت             

   70آزمون کتبی       

ارائه سمینار          

10 

Protein 

purifica

tion 

protoco

l  



 

 

پرسش و پاسخ 

 کالسدر 

آزمون -3

پایان ترم 

 )کتبی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه 

هدف کلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

روش های 

 یاددهی 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 تدریس

  درصد متد

1

0 

آشنایی 

دانشجویان 

با نقش بیو 

شیمایی 

بافت عضله. 

مکانیسم 

 انقباضی آن

 

 در پایان جلسه انتظار میرود دانشجو :
 
 را عضله بافت تیاهم دیبا دانشجو -1

 کند انیب  دربدن

 ییایمیوشیب باتیترک دیبا دانشجو -2

 بشناسد را دربدن عضله بافت

 ییمایوشیب نقش دیبا دانشجو -3

 کند انیب را بدن در عضله

 سمیمکان بداند دیبا دانشجو -4

 دهد شرح را عضله یانقباض

 یها نیپروتئ نقش دیبا دانشجو -5

 کند انیب را بدن در عضله

 عوامل بداند دیبا دانشجو -5

 اختالالت در لیدخ ییایمیوشیب

 دهد شرح را عضله

سخنرانی 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-کالس 

سخنرانی و 

پرسش و پاسخ 

 کالسدر 

پرسش و پاسخ در مورد 

 اهمیت بافت عضله

 –وایت بورد 

 پروژکتور ویدئو

انجام -1 کالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )کتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس 

   70آزمون کتبی       

  

کتاب 

سلولی و 

ملکولی 

 لودیش 

Devlin 
 مقاله  –

   

 

 جلسه 

هدف کلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

روش های 

 یاددهی 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 تدریس

  درصد متد



1

1 

آشنایی 

دانشجویان 

با بافت 

چربی و 

ترکیبات 

 آن

 

 در پایان جلسه انتظار میرود دانشجو :

دانشجو باید اهمیت بافت چربی  -1

 را دربدن  بیان کند

دانشجو باید اهمیت بیوشیمیایی  -2

 بافت چربی را دربدن  شرح دهد

دانشجو باید هورمونهای بافت  -3

 چربی در بدن را نام ببرد

دانشجو باید بداند عوامل دخیل  --4

 در اختالالت بافت چربی را شرح دهد

سخنرانی 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-کالس 

سخنرانی و 

پرسش و پاسخ 

 کالسدر 

خ در مورد پرسش و پاس

 اهمیت بافت چربی

 –وایت بورد 

 پروژکتور ویدئو

انجام -1 کالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )کتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس 

   70آزمون کتبی       

  

کتاب 

سلولی و 

ملکولی 

 لودیش 

Devlin 
 مقاله  –

   

 

 جلسه 

هدف کلی 

 جلسه

ویژه رفتاری)بر اساس سه  اهداف

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

روش های 

 یاددهی 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 تدریس

  درصد متد

1
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 ییآشنا

 انیدانشجو

 ویب نقش با

 ییمایش

 و کبد بافت

 نقش

یایمیوشیب

 ان ی

 پایان جلسه انتظار میرود دانشجو: در

 را کبد بافت تیاهم دیبا دانشجو 1

 کند انیب  دربدن

 ییایمیوشیب باتیترک دیبا دانشجو2

 بشناسد را دربدن کبد بافت

 کبد ییمایوشیب نقش دیبا دانشجو -3

 کند انیب را بدن در

 سمیمکان بداند دیبا دانشجو-4

 دهد شرح را کبد یها واکنش

 یها میآنز نقش دیبا دانشجو -5

 کند انیب را بدن در یکبد

 عوامل بداند دیبا دانشجو -6

 کبد اختالالت در لیدخ ییایمیوشیب

 دهد شرح را

سخنرانی 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-کالس 

سخنرانی و 

پرسش و پاسخ 

 کالسدر 

پرسش و پاسخ در مورد 

 اهمیت بافت کبد

 –وایت بورد 

 پروژکتور ویدئو

انجام -1 کالس

 تکالیف  

آزمون -2

پایان ترم 

 )کتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس 

   70آزمون کتبی       

  

کتاب 

سلولی و 

ملکولی 

 لودیش 

Devlin 
 مقاله  –

   

 

 

 

 

 



 

 جلسه 
هدف کلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

اهداف آموزشی: شناختی، حیطه 

 عاطفی، روان حرکتی(

روش های 

 یاددهی 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 تدریس

  درصد متد

1

3 

فراگیران 

ضمن 

آشنایی با 

بافت قلب 

با 

مسیرهای 

متابولیسم 

در قلب 

 آشنا شود

 دانشجو : در پایان جلسه انتظار میرود

اهمیت بررسی پارامترهای  %60تا 

 بیان کند.بیوشیمیایی در قلب را 

 

 

سخنرانی  1

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-کالس 

سخنرانی و 

پرسش و پاسخ 

  کالسدر 

آشنایی با مباحث پایه 

 ای بیوشیمی

 ارزشیابی با:

 پرسش در گفتگو-

 پرسشنامه انالین-

در ابتدای  سوال-

 آموزش همزمان
 ویدئو –وایت بورد 

 پروژکتور

 

 . بحث1 کالس

. انجام 2

 تکلیف 

 

. انجام تکالیف و  1

پاسخ سواالت و ارائه 

سمینار مرتبط با درس 

30  

  20. شرکت در بحث 2

. آزمون پایان ترم 3

  50تستی و تشریحی   

بیو شیمی 

 -دولین

بیوشیمی 

 هارپر

سایت 

بیوشیمی 

دکتر 

هادی 

انصاری 

هادی پور 

 به آدرس
www.d
ezazm
a.com 

 

 جلسه 

هدف کلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

روش های 

 یاددهی 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 تدریس

  درصد متد

1

4 
 رانیفراگ

 ضمن

 با ییآشنا

 قلب بافت

 با

 یپارامترها

 یصیتشخ

 قلب در

 شود آشنا

 در پایان جلسه انتظار میرود دانشجو :

 %60 تا شده یمعرف منابع  اساس بر

بیوشیمی بافت قلب را توضیح -1

 دهد .

 در را ییایمیوشیب یپارامترها تیاهم 

 کند انیب یعروق و یقلب یها یماریب

 

 

 

 

 

 

سخنرانی 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-کالس 

سخنرانی و 

پرسش و پاسخ 

  کالسدر 

آشنایی با مباحث پایه 

ای بیوشیمی ارزشیابی 

 با:

 پرسش در گفتگو-

 پرسشنامه انالین-

سوال در ابتدای -

 آموزش همزمان

 –وایت بورد  1

  پروژکتور ویدئو

 . بحث1 کالس

. انجام 2

 تکلیف 

 

. انجام تکالیف و  1

پاسخ سواالت و ارائه 

سمینار مرتبط با درس 

30  

 

  20. شرکت در بحث 2

. آزمون پایان ترم 3

 50تستی و تشریحی   

بیو شیمی 

 -دولین

 بیوشیمی 

سایت 

بیوشیمی 

دکتر 

هادی 

انصاری 

هادی پور 

 به آدرس



www.d
ezazma

.com 
 

 

 جلسه 

هدف کلی 

 جلسه

سه  اهداف ویژه رفتاری)بر اساس

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(

روش های 

 یاددهی 

 رفتار ورودی

 

فعالیت های  محل تدریس وسایل آموزشی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 تدریس

  درصد متد

1

5 
فراگیران 

ضمن 

آشنایی با 

استرس 

اکسیداتیو 

پارامترهای 

تشخیصی 

در خون 

 آشنا شود

 انتظار میرود دانشجو : در پایان جلسه

 %60تا  منابع معرفی شدهبر اساس  

اهمیت مسیرهای استرس اکسیداتیو 

 بیان کندو بیماری های مربوطه را 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخنرانی 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه طرح سوال 

مرتبط با بحث 

-کالس 

سخنرانی و 

پرسش و پاسخ 

  کالسدر 

آشنایی با 

مباحث پایه 

ای 

بیوشیمی 

 ارزشیابی با:

پرسش در -

 گفتگو

پرسشنامه -

 انالین

سوال در ابتدای -

 آموزش همزمان

 
 –وایت بورد  1

 پروژکتور ویدئو

 

 . بحث1 کالس

. انجام 2

 تکلیف 

 

1 

انجام تکالیف و  پاسخ 

سواالت و ارائه سمینار 

  30مرتبط با درس 

 
  20 بحث در شرکت. 2

 ترم انیپا آزمون. 3

 50   یحیتشر و یتست

بیو شیمی 

  -دولین

 مقاله 

بیوشیمی 

دکتر 

هادی 

انصاری 

هادی پور 

 به آدرس

www.d
ezazma

.com 
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