
 

 

 طراحي پيشگام تدريس(( جدول) )
                                                                          

علوم آزمایشگاهیکارشناسی  گروه فراگير :                                                        : عنوان درس            

نام استاد : ال :نيمس           

 تعداد واحد : روز برگزاري كالس             
 

نحوه  جلسه

 برگزاري

 اهداف  جلسات موضوع

و برخی از مهمترین مختلف  یهادراتیکربوه د متابولیسمیدانشجو با هادراتیکربوه سمیمتابول نیآنالاول  

 .ردیبگ ادیاختالالت آن ها مانند دیابت را 

و برخی از مهمترین مختلف  یهادراتیکربوه د متابولیسمیدانشجو با هادراتیکربوه سمیمتابول نیآفالدوم

 .ردیبگ اداختالالت آن ها مانند دیابت را ی

و برخی از مهمترین مختلف  یهادراتیکربوه د متابولیسمیدانشجو با هادراتیکربوه سمیمتابول نیآفالسوم

 .ردیبگ اداختالالت آن ها مانند دیابت را ی

و برخی از مهمترین مختلف  یهادراتیکربوه د متابولیسمیدانشجو با هادراتیکربوه سمیمتابول نیآفالچهارم

 .ردیبگ اددیابت را ی اختالالت آن ها مانند

و برخی از مهمترین مختلف  یهادراتیکربوه د متابولیسمیدانشجو با هادراتیکربوه سمیمتابول نیآفالپنجم

 .ردیبگ اداختالالت آن ها مانند دیابت را ی

تز و مختلف مانند سن یدهایپیل زیو ن هانیپوپروتئیل سمیمتابول دیدانشجو با دهایپیل سمیمتابول نیآنالششم

 .داشته باشد ادیچرب، کلسترول و ...... را  یدهایاس هیتجز

مختلف مانند سنتز و  یدهایپیل زیو ن هانیپوپروتئیل سمیمتابول دیدانشجو با دهایپیل سمیمتابول نیآفالهفتم

 .داشته باشد ادیچرب، کلسترول و ...... را  یدهایاس هیتجز

مختلف مانند سنتز و  یدهایپیل زیو ن هانیپوپروتئیل سمیمتابول دیادانشجو ب دهایپیل سمیمتابول نیآفالهشتم

 .داشته باشد ادیچرب، کلسترول و ...... را  یدهایاس هیتجز

مختلف مانند سنتز و  یدهایپیل زیو ن هانیپوپروتئیل سمیمتابول دیدانشجو با دهایپیل سمیمتابول نیالفآنهم

 .داشته باشد ادیا چرب، کلسترول و ...... ر یدهایاس هیتجز

، سیکل اوره و هانیپروتئ سمیمتابول نیالنآدهم

 اختالالت آن

در دستگاه گوارش و در سلول را بداند  نهایپروتئ هیتجز یچگونگ دیدانشجو با

 .بشناسدو اختالالت آن را  اوره کلیو س

، سیکل اوره و هانیپروتئ سمیمتابول نیآفال يازدهم

 اختالالت آن

در دستگاه گوارش و در سلول را بداند  نهایپروتئ هیتجز یچگونگ دیدانشجو با

 .بشناسدو اختالالت آن را  اوره کلیو س

، سیکل اوره و هانیپروتئ سمیمتابول نیآنال دوازدهم

 روبیناختالالت آن و متابولیسم بیلی

در دستگاه گوارش و در سلول را بداند  نهایپروتئ هیتجز یچگونگ دیدانشجو با

 .بشناسدروبین را و اختالالت آن و نیز متابولیسم بیلی اوره کلیو س

 را بداند نیدیمیریو پ نیپور ی، بازهادهاینوکلئوت هیتجز یچگونگ دیدانشجو با دهاینوکلئوت سمیمتابول نیالفآ سيزدهم

 .اندها را بدآن تمهم موجود در پالسما و اختالال یهانیپروتئ دیدانشجو با پالسما یهانیپروتئ نیالنآ چهاردهم

 اندها را بدآن تمهم موجود در پالسما و اختالال یهانیپروتئ دیدانشجو با پالسما یهانیپروتئ نیآفال پانزدهم

 اندها را بدآن تمهم موجود در پالسما و اختالالهای آنزیم دیدانشجو با پالسما یهامیآنز نیآفال شانزدهم

 اندها را بدآن تمهم موجود در پالسما و اختالالهای آنزیم دینشجو بادا پالسما یهامیآنز نیآفال هفدهم



 

 طرح جامع تدريس 
  (Course Plan)  

 

 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  گروه فراگير :                                               عنوان درس :

سید حسین ابطحی ایوری نام استاد :                                                        1400-1401اول  :نيمسال 

 عمومیبیوشیمی  : پيشنياز                                                                                                   2 تعداد واحد :

  هدف كلي درس : 

 :اهداف ويژه 

 دانشجو باید

 های مختلف مانند گلوکز، فروکتوز، و گاالکتوز در بدن را بلد باشد.چگونگی استفاده از کربوهیدرات -1

 مسیرهای متابولیسمی گلوکز شامل گلیکولیز، پنتوز فسفات، سنتز و تجزیه گلیکوژن، متابولیسم فروکتوز و گاالکتوز -2

 آالنین را بداند.-ل کوری و گلوکزمسیر گلوکونئوژنز، سیکل کربس ، سیک -3

 را بلد باشد.  LDLو  HDLها مانند متابولیسم لیپوپروتئین -4

 و کلسترول را بلد باشد.چگونگی سنتز و تجزیه اسیدهای چرب  -5

 ز لیپیدهای مختلف مانند فسفولیپیدها و گلیکولیپیدها را بداند.تی سنگونگچ -6

 سلول را بداند.چگونگی تجزیه پروتئینها در دستگاه گوارش و در  -7

 سیکل اوره و اهمیت آن را بشناسد. -8

 را بداند.روبین بیلیسنتز و تجزیه  -9

 را بداند.ها اختالالت مهم آنچگونگی تجزیه نوکلئوتیدها، بازهای پورین و پیریمیدین و  -10

 را بشناسد. هاهای پالسما و اختالالت آنپروتئین -11

 را بلد باشد. هاهای پالسما و اختالالت آنآنزیم -12

 
 

  روش تدريس 

 سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

 )استفاده از وسایل سمعی و بصری )وایت برد و برنامه پاورپوینت کامپیوتر 

 

 

 

 

 

 



 
  الگوي تدريس :

 الگوی پیش سازماندهنده

 

 : وظابف و تکاليف دانشجو

 

 جلسات آنالین( حضور فعال و منظم در کالس درس( 

 ین()جلسات آنال شرکت فعال در مباحث درسی کالس 

 االمکان پاسخ دهدفراگیر باید ابهامات و سواالت ارائه شده در هر درس را پیگیری و حتی. 

 فراگیر باید با استفاده از منابع مختلف درسی موجب تعمیق یادگیری خود شود 

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 نمره از بيست فعاليت رديف

 2 انجام تکاليف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 8 زمون هاي كالسي در سامانه نويدآ 2

  حضور در كالس هاي مجازي 3

  امتحان ميان ترم 4

 10 امتحان پايان ترم 5

6   

 

 

 

 منابع مطالعه : 

  دولینبیوشیمی  

 بیوشیمی تصویری هارپر 

 بیوشیمی عمومی دکتر ملک نیا و شهبازی 

  شیمی بالینی تیتز 


