
 

 طراحي پيشگام تدريس(( جدول) )
                                                                          

 گروه فراگير :                                             : عنوان درس 

نام استاد :  نيمسال :

 تعداد واحد : روز برگزاري كالس  
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

تعريف، طبقه بندي، ساختمان قندها، ايزومري در قندها، انواع  انيب کربوهيدراتهاي مهم فيزيولوژيکاول  

 منوساکاريدها و ساختمان حلقوي قند

 خواص فيزيکي و بيوشيميايي قندها، مشتقات قندها و سياليک اسيد منوساکاريدها و مشتقات آنها خواصدوم

ساکاريدها، پلي ساکاريدها،  ديسوم

 گليکوپروتئين ها

 ساختمان دي ساکاريدها، پلي ساکاريدها، گليکوپروتئين ها و نقش آنها

ا: اسيدهاي چرب، مشتقات ليپيدهچهارم

 اسيدهاي چرب

 ليپيدها: نقش هاي فيزيولوژيک، طبقه بندي چربيها

 اسيدهاي چرب: ساختمان، طبقه بندي، خواص فيزيکي و بيوشيميايي آنها،

 (مشتقات اسيدهاي چرب )انواع پروستاگالندين ها، ترپنها

گليسريدها(و مرکب )فسفوليپيدها، گليکوليپيدها(،  ليپيدهاي ساده )تري ليپيدها: ليپيدهاي ساده، مرکب و ...پنجم

 استروئيدها، مومها: ساختمان، انواع

ليپيدهاي ساده )تري گليسريدها(و مرکب )فسفوليپيدها، گليکوليپيدها(،  ليپيدها: ليپيدهاي ساده، مرکب و ...ششم

 استروئيدها، مومها: ساختمان، انواع

 ول در چربي بيان ويتامينهاي محل هاويتامينهفتم

 بيان ويتامينهاي محلول در آب  هاويتامينهشتم

 بيان ويتامينهاي محلول در آب هاويتاميننهم

آنزيمها، طبقه بندي، خواص، ساختمان، ويژگي و اختصاصي بودن آنزيم  آنزيمهادهم

بررسي جزء به جزء مکانيسم عمل آنزيم، معادله ميکائليس منتون، سرعت 

وامل موثر در فعاليت، مهار کننده هاي آنزيمي )مهار کننده فعاليت آنزيم، ع

 هاي برگشت پذير و برگشت ناپذير( و کنترل آنزيمي

بررسي جزء به جزء مکانيسم عمل آنزيم، معادله ميکائليس منتون، سرعت  آنزيمها يازدهم

فعاليت آنزيم، عوامل موثر در فعاليت، مهار کننده هاي آنزيمي )مهار کننده 

 رگشت پذير و برگشت ناپذير( و کنترل آنزيميهاي ب

بررسي جزء به جزء مکانيسم عمل آنزيم، معادله ميکائليس منتون، سرعت  آنزيمها دوازدهم

فعاليت آنزيم، عوامل موثر در فعاليت، مهار کننده هاي آنزيمي )مهار کننده 

 هاي برگشت پذير و برگشت ناپذير( و کنترل آنزيمي

 هضم، جذب و انتقال کربوهيدراتهامتابوليسم  سيزدهم

 گليکوليز، کربس و تنظيم آنها متابوليسم کربوهيدراتها چهاردهم

 گليکوژنز، گليکوژنوليز گلوکونئوژنز، مسيرهاي فرعي و اختصاصي متابوليسم کربوهيدراتها پانزدهم

 فرعي و اختصاصيگليکوژنز، گليکوژنوليز گلوکونئوژنز، مسيرهاي  متابوليسم کربوهيدراتها شانزدهم

   هفدهم



 

 طرح جامع تدريس 
  (Course Plan)  

 
شناسي علوم آزمايشگاهيدانشجويان کار گروه فراگير :                                   عملي بيوشيمي عمومي عنوان درس :

سيد حسين ابطحي ايوري نام استاد :                                                        1397-98دوم  :نيمسال 

  : پيشنياز                                                                                               3 تعداد واحد :

  هدف كلي درس : 

 :اهداف ويژه 
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  روش تدريس 

 سخنراني 

 پرسش و پاسخ 

 )استفاده از وسايل سمعي و بصري )وايت برد و برنامه پاورپوينت کامپيوتر 

 

  الگوي تدريس :

 الگوي پيش سازماندهنده

 : بف و تکاليف دانشجووظا

 

 حضور فعال و منظم در کالس درس 

 شرکت فعال در مباحث درسي کالس 

 فراگير بايد ابهامات و سواالت ارائه شده در هر درس را پيگيري و حتي االمکان پاسخ دهد 

 فراگير بايد با استفاده از منابع مختلف درسي موجب تعميق يادگيري خود شود 

 

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

   .در شروع ترم: ارزشيابي اوليه به صورت طرح سواالت شفاهي در کالس انجام مي گيرد 



 

    در طي ترم: حضور فعال در کالس، پاسخگويي به سواالت مطروحه و ارزشيابي تکويني با شرکت در امتحان ميان تررم انجرام

 مي گيرد.  

 در پايان ترم پاياني: ارزشيابي نهائي انجام مي شود 

 

 ه : منابع مطالع

  لنينجربيوشيمي اصول  

 بيوشيمي تصويري هارپر 

 بيوشيمي عمومي دکتر ملک نيا و شهبازي 


