
 طرح درس و بيان اهداف آموزشي 

 

 نيمسال اول   تاريخ ارائه درس: 1400-1401سال تحصيلي:

 تئوری   :نوع درس دانشکده: پرستاری  

 :دکتر عليرضا نورآذريان  نام مدرس   بهداشت عمومي  –مقطع/رشته: کارشناسي 

 14 تعداد دانشجو: واحد نظری(  2) بيوشيمي   :درس )واحد(نام 

 عت(سا 2جلسه ) 16     الس:مدت ک اول   ترم:

 بیوشیمی هارپر   -عمومی ملک نیا و شهبازی بیوشیمی : .منبع درس

 پروژکتور و وايت بورد   –کامپيوتر  امکانات آموزشي:  

 ساختمان و خواص بيوشيميايي کربوهيدراتها: اول عنوان درس جلسه

 هدف کلي درس: 

 مقدمه ای بر بیوشیمی   -1
 درات هارا بداند. ساختار و خواص کربوهی -2

 درک نماید.  بدن داخلرنقش های بیولوژیکی کربوهیدرات ها را د -3

   اهداف جزئي:
 درک نماید. انواع کربوهیدراتها را   ساختمان   -1

 نقش های بیولوژیک کربوهیدرات ها را فهرست نماید.  -2

 درک نماید.  راوچگونگی حلقوی شدن کربوهیدراتها  مونوساکاریدها  ایزومرهای -3

 

 Sudent centerراني به روش  نسخروش آموزش: 

 با استفاده از اساليدهای مربوطه تدريس و بحث مي گردد.   :شيوه اجرای درسو   اجزا
 

 دقيقه  20 مدت زمان:                        :  مقدمه  •

 :  کليات درس •

 دقيقه  40 مدت زمان:                             ول درس )توضيحات الزم (                                          بخش ا •

 دقيقه         10 مدت زمان:                       پرسش و پاسخ                                                                              •

 دقيقه                                                       40 مدت زمان:         انواع ايزومری منوساکاريدها و حلقوی شدن قندها (        رس )بخش دوم د •

  

 دقيقه  10مدت زمان :                         :  جمع بندی و نتيجه گيری  •

 

 

 

 



 

 نيمسال اول   تاريخ ارائه درس: 1400-1401سال تحصيلي:

 تئوری   :نوع درس دانشکده: پرستاری  

 :دکتر عليرضا نورآذريان  نام مدرس   بهداشت عمومي  –مقطع/رشته: کارشناسي 

 14 تعداد دانشجو: واحد نظری(  2) بيوشيمي   :درس )واحد(نام 

 عت(سا 2جلسه ) 16     مدت کالس: اول   ترم:

 بیوشیمی هارپر   -عمومی ملک نیا و شهبازی بیوشیمی : .منبع درس

 پروژکتور و وايت بورد   –کامپيوتر  امکانات آموزشي:  

 ساختمان و خواص بيوشيميايي کربوهيدراتها: دوم عنوان درس جلسه

 هدف کلي درس: 
 ساختار و خواص کربوهیدرات هارا بداند.  -1

 درک نماید.  بدن داخلرنقش های بیولوژیکی کربوهیدرات ها را د -2

   اهداف جزئي:
 .ند بداواکنشهای شیمیایی و مشتقات شیمیایی منوساکاریدها را  -1

 ساکاریدها را طبقه بندی نموده و نقش آنها را بداند . پلی  انواع -2

 Sudent centerسخراني به روش روش آموزش: 

 با استفاده از اساليدهای مربوطه تدريس و بحث مي گردد.   :شيوه اجرای درسو   اجزا
 

 دقيقه  20 مدت زمان:                        :  مقدمه  •

 :  کليات درس •

 دقيقه  40 مدت زمان:                                                                    حات الزم (  ول درس )توضيبخش ا •

 دقيقه         10 مدت زمان:                       پرسش و پاسخ                                                                              •

 دقيقه                                                       40 مدت زمان:         وساکاريدها و حلقوی شدن قندها (        زومری منانواع ايرس )بخش دوم د •

  

 دقيقه  10مدت زمان :                         :  جمع بندی و نتيجه گيری  •

 

 

 

 

 

 

 

 



 نيمسال اول  تاريخ ارائه درس: 1400-1401سال تحصيلي:

 تئوری   :نوع درس شکده: پرستاری  دان

 :دکتر عليرضا نورآذريان  نام مدرس   بهداشت عمومي  –مقطع/رشته: کارشناسي 

 14تعداد دانشجو: بيوشيمي    :درس )واحد(نام 

 ساعت( 2جلسه )   16:مدت کالس اول  ترم:

 بیوشیمی هارپر   -عمومی ملک نیا و شهبازی بیوشیمی : .منبع درس

 پروژکتور و وايت بورد   –کامپيوتر  شي:  امکانات آموز

  ليپيدهاساختمان و خواص بيوشيميايي   :سوم عنوان درس جلسه

 هدف کلي درس: 
 بداند. طبقه بندی انواع لیپیدهای دارای نقش فیزیولوژیک را  -1

 شود.باساختمان و اهمیت چربی های مختلف اشنا  -2

   اهداف جزئي:
 ی نقش فیزیولوژیک باشد. لیپیدهای دارا قادر به طبقه بندی کردن انواع-1

 قادر به بیان ساختمان و اهمیت چربی های مختلف و نقش شیمیایی  آنهاباشد.     -2

 

 Sudent centerسخراني به روش روش آموزش: 

 : با استفاده از اساليدهای مربوطه تدريس و بحث مي گردد. شيوه اجرای درسو   اجزا
 

 دقيقه  20 مدت زمان:                     :  مقدمه  •

 :  کليات درس •

 دقيقه  40 مدت زمان:                                     بخش اول درس )توضيحات الزم (                                  •

 دقيقه         10 مدت زمان:      پرسش و پاسخ                                                                                               •

 دقيقه                                                       40 مدت زمان:                                     (            توضيح ساختمان انواع ليپيدهابخش دوم درس ) •
  

 دقيقه  10مدت زمان :                         :  جمع بندی و نتيجه گيری  •

 

 

 

 

 

 

 

 



 نيمسال اول  تاريخ ارائه درس: 1400-1401سال تحصيلي:

 تئوری   :نوع درس شکده: پرستاری  دان

 :دکتر عليرضا نورآذريان  نام مدرس   بهداشت عمومي  –مقطع/رشته: کارشناسي 

 14تعداد دانشجو: بيوشيمي    :درس )واحد(نام 

 ساعت( 2جلسه )   16:مدت کالس اول  ترم:

 بیوشیمی هارپر   -عمومی ملک نیا و شهبازی بیوشیمی : درس.منبع  

 پروژکتور و وايت بورد   –کامپيوتر  امکانات آموزشي:  

   ليپيدهاساختمان و خواص بيوشيميايي   چهارم : عنوان درس جلسه

 هدف کلي درس: 
 بداند. طبقه بندی انواع لیپیدهای دارای نقش فیزیولوژیک را  -1

 شود.چربی های مختلف اشنا باساختمان و اهمیت  -2

   اهداف جزئي:
 ولکوترین ها باشد.   – کسانهاترومبو  -پروستاگالندینها  –اسفنگولیپیدها  –قادر به توضیح ساختمان فسفوگلیسریدها  -1

 . ی کلسترول باشدقادر به بیان ساختمان کلسترول، انتقال و جذب سلول   -2

 Sudent centerسخراني به روش روش آموزش: 

 : با استفاده از اساليدهای مربوطه تدريس و بحث مي گردد. شيوه اجرای درسو   زاجا
 

 دقيقه  20 مدت زمان:                     :  مقدمه  •

 :  کليات درس •

 دقيقه  40 مدت زمان:                                     بخش اول درس )توضيحات الزم (                                  •

 دقيقه         10 مدت زمان:و پاسخ                                                                                                    سشپر •

                                       دقيقه                 40 مدت زمان:                                     (            توضيح ساختمان انواع ليپيدهابخش دوم درس ) •
  

 دقيقه  10مدت زمان :                         :  جمع بندی و نتيجه گيری  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نيمسال اول  تاريخ ارائه درس: 1400-1401سال تحصيلي:

 تئوری   :نوع درس   دانشکده: پرستاری  

 ورآذريان  ليرضا ن:دکتر ع نام مدرس بهداشت عمومي   –طع/رشته: کارشناسي مق

 14 تعداد دانشجو: بيوشيمي    :درس )واحد(نام 

 ساعت( 2جلسه ) 16     مدت کالس: اول ترم:

 بیوشیمی هارپر   -عمومی ملک نیا و شهبازی بیوشیمی : .منبع درس

 پروژکتور و وايت بورد   –کامپيوتر  امکانات آموزشي:  

اسيدهای آمينه و پروتئين ها يي  ساختمان و خواص بيوشيميا  :پنجم عنوان درس جلسه   

 هدف کلي درس: 
 ساختمان و خواص بیوشیمیایی اسیدهای آمینه را بداند. -1

 ساختمانهای مختلف و خواص پروتئینها را درک نماید.  -2

 بداند. نقش کلیدی پروتئینها را در فرآیندهای بیولوژیک  -3

   اهداف جزئي:
 م نماید. و ساختمان کلی آنها را رسستاندارد را تعریف نموده اسیدهای آمینه ا -1

 اسیدهای آمینه را تقسیم بندی نموده و از یکدیگر تمیز دهد.  -2

3- PH  ایزوالکتریک(PI)  .پپتیدها، پروتئینها و اسیدهای آمینه را تعریف و محاسبه نماید 

 

 Sudent centerسخراني به روش روش آموزش: 

 گردد. ی مربوطه تدريس و بحث مي : با استفاده از اساليدهاشيوه اجرای درسو   اجزا
 

 دقيقه   20 مدت زمان:                   :  مقدمه  •

 :  کليات درس •

 دقيقه  40 مدت زمان:زم (                                                                      بخش اول درس )توضيحات ال  •

 دقيقه         10 مدت زمان:                                                              پرسش و پاسخ                                       •

 دقيقه                                                       40 مدت زمان:انواع ليپيدها(                                                 بخش دوم درس )توضيح ساختمان •

  

 دقيقه  10مدت زمان :                      :  نتيجه گيری  ندی و جمع ب •

 

 

 

 

 

 

 



 

 نيمسال اول  تاريخ ارائه درس: 1400-1401سال تحصيلي:

 تئوری   :نوع درس   دانشکده: پرستاری  

 :دکتر عليرضا نورآذريان  نام مدرس بهداشت عمومي   –طع/رشته: کارشناسي مق

 14 :دانشجوتعداد  بيوشيمي    :درس )واحد(نام 

 ساعت( 2جلسه ) 16  مدت کالس: اول ترم:

 بیوشیمی هارپر   -عمومی ملک نیا و شهبازی بیوشیمی : .منبع درس

 پروژکتور و وايت بورد   –کامپيوتر  امکانات آموزشي:  

اسيدهای آمينه و پروتئين ها ساختمان و خواص بيوشيميايي   : ششم  عنوان درس جلسه  

 هدف کلي درس: 
 و خواص بیوشیمیایی اسیدهای آمینه را بداند. تمان ساخ-1

 ساختمانهای مختلف و خواص پروتئینها را درک نماید.  -2

 بداند. نقش کلیدی پروتئینها را در فرآیندهای بیولوژیک  -3
   اهداف جزئي:

 منحنی تیتراسیون اسیدهای آمینه را تفسیر نماید.  -1

 مینه( را بنویسد.ول و شمارش اسیدهای آید ) انتها، ساختار امشخصات کلی یک پپت -2

 نوع و میزان بار الکتریکی اسیدهای آمینه و پپتیدهای کوچک را مشخص نماید.  -3

 

 Sudent centerسخراني به روش روش آموزش: 

 : با استفاده از اساليدهای مربوطه تدريس و بحث مي گردد. شيوه اجرای درسو   اجزا
 

 دقيقه   20 ت زمان:دم                   :  مقدمه  •

 :  کليات درس •

 دقيقه  40 مدت زمان:زم (                                                                      بخش اول درس )توضيحات ال  •

 دقيقه         10 مدت زمان:  پرسش و پاسخ                                                                                                   •

 دقيقه                                                       40 مدت زمان:انواع ليپيدها(                                                 بخش دوم درس )توضيح ساختمان •

  

  دقيقه 10مدت زمان :                      :  جمع بندی و نتيجه گيری  •

 

 

 

 

 

 



 نيمسال اول  تاريخ ارائه درس: 1400-1401سال تحصيلي:

 تئوری   :نوع درس   دانشکده: پرستاری  

 :دکتر عليرضا نورآذريان  نام مدرس بهداشت عمومي   –طع/رشته: کارشناسي مق

 14 تعداد دانشجو: بيوشيمي    :درس )واحد(نام 

 ساعت( 2جلسه ) 16  مدت کالس: اول ترم:

 بیوشیمی هارپر   -عمومی ملک نیا و شهبازی بیوشیمی : .منبع درس

 پروژکتور و وايت بورد   –کامپيوتر  امکانات آموزشي:  

اسيدهای آمينه و پروتئين ها ساختمان و خواص بيوشيميايي   : هفتم  عنوان درس جلسه  

 هدف کلي درس: 
 ساختمان و خواص بیوشیمیایی اسیدهای آمینه را بداند. -1

 پروتئینها را درک نماید.  مختلف و خواص  ساختمانهای -2

 بداند. نقش کلیدی پروتئینها را در فرآیندهای بیولوژیک  -3

   اهداف جزئي:
 اسیدهای آمینه مشتق شده و چگونگی شرکت آنها را در ساختار پروتئینها شرح دهد. 

 پروتئینها را توضیح دهد.  انواع ساختارهای

 را نام ببرد.  دناتوره کنندهه و عوامل تئینها را تعریف نمودپرو  دناتوره شدن

 Sudent centerسخراني به روش روش آموزش: 

 : با استفاده از اساليدهای مربوطه تدريس و بحث مي گردد. شيوه اجرای درسو   اجزا
 

 دقيقه   20 مدت زمان:                   :  مقدمه  •

 :  کليات درس •

 دقيقه  40 مدت زمان:                                                       زم (               بخش اول درس )توضيحات ال  •

 دقيقه         10 مدت زمان:پرسش و پاسخ                                                                                                    •

 دقيقه                                                       40 مدت زمان:                                           انواع ليپيدها(      بخش دوم درس )توضيح ساختمان •

  

 دقيقه  10مدت زمان :                      :  جمع بندی و نتيجه گيری  •

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نيمسال اول  تاريخ ارائه درس: 1400-1401سال تحصيلي:

 تئوری   :نوع درس اری  تدانشکده: پرس

 :دکتر عليرضا نورآذريان  نام مدرس   بهداشت عمومي  –مقطع/رشته: کارشناسي 

 14 تعداد دانشجو: بيوشيمي    :درس )واحد(نام 

 ساعت( 2جلسه ) 16     مدت کالس: اول   ترم:

 بیوشیمی هارپر   -عمومی ملک نیا و شهبازی بیوشیمی : .منبع درس

 و وايت بورد پروژکتور    –تر  پيوکام امکانات آموزشي:  

آنزيمها ساختمان  : هشتم عنوان درس جلسه   

 هدف کلي درس: 
 . بداندساختار و خواص آنزیمها را  -1

 نقش حیاتی آنزیمها را در کاتالیز واکنشهای بدن درک نماید.  -2

 بداند.   نقش شرایط و ترکیبات مختلف را روی سرعت واکنشهای آنزیمی -3

   اهداف جزئي:
 ر آنزیمها را توضیح دهد. ماهیت و ساختا  -1

 نقش بیولوژیکی آنزیمها را روشن نموده و آنها را تقسیم بندی نماید.  -1

 چگونگی تاثیر آنزیم بر سرعت واکنشها را توضیح دهد.  -2

 جایگاه فعال آنزیمها را تشریح نماید.  -3

 

 Sudent centerسخراني به روش روش آموزش: 

 : با استفاده از اساليدهای مربوطه تدريس و بحث مي گردد. ای درسشيوه اجرو   اجزا
 

 دقيقه  20 مدت زمان:                      :  مقدمه  •

 :  کليات درس •

 دقيقه  40 مدت زمان:بخش اول درس )توضيحات الزم (                                                                       •

 دقيقه         10 مدت زمان:                                                                              پرسش و پاسخ                      •

                                    دقيقه                    40 مدت زمان:                      (            آنزيمهای آلوستريک و انواع مهارکنندهبخش دوم درس ) •

  

 دقيقه  10مدت زمان :                      :  جمع بندی و نتيجه گيری  •

 

 

 

 

 



 نيمسال اول  تاريخ ارائه درس: 1400-1401سال تحصيلي:

 تئوری   :نوع درس اری  دانشکده: پرست

 رآذريان  :دکتر عليرضا نونام مدرس   بهداشت عمومي  –مقطع/رشته: کارشناسي 

 14 تعداد دانشجو: بيوشيمي    :درس )واحد(نام 

 ساعت( 2جلسه )  16   مدت کالس: اول   ترم:

 بیوشیمی هارپر   -عمومی ملک نیا و شهبازی بیوشیمی : .منبع درس

 و وايت بورد پروژکتور    –کامپيوتر  امکانات آموزشي:  

آنزيمها ساختمان  : نهمعنوان درس جلسه    

 هدف کلي درس: 
 . بداندساختار و خواص آنزیمها را  -1

 نقش حیاتی آنزیمها را در کاتالیز واکنشهای بدن درک نماید.  -2

 بداند.   نقش شرایط و ترکیبات مختلف را روی سرعت واکنشهای آنزیمی -3

   اهداف جزئي:
 اید. و تفسیر نماثرات درجه حرارت، اسیدیته، و غلظت سوبسترا را بر سرعت واکنش آنزیمی مشخص  -1

 و غیر آلوستریک را مقایسه نماید. آنزیمهای آلوستریک  -2

 انواع مهارکنندهای آنزیمی را توضیح دهد.   -3

 Sudent centerسخراني به روش روش آموزش: 

 : با استفاده از اساليدهای مربوطه تدريس و بحث مي گردد. شيوه اجرای درسو   اجزا
 

 دقيقه  20 :مدت زمان                      :  مقدمه  •

 :  کليات درس •

 دقيقه  40 مدت زمان:بخش اول درس )توضيحات الزم (                                                                       •

 دقيقه         10 مان:مدت ز     پرسش و پاسخ                                                                                               •

 دقيقه                                                       40 مدت زمان:                      (            آنزيمهای آلوستريک و انواع مهارکنندهبخش دوم درس ) •

  

 دقيقه  10مدت زمان :                      :  جمع بندی و نتيجه گيری  •

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ل  نيمسال او تاريخ ارائه درس: 1400-1401سال تحصيلي:

 تئوری   :نوع درس دانشکده: پرستاری  

 :دکتر عليرضا نورآذريان  نام مدرس بهداشت عمومي   –مقطع/رشته: کارشناسي 

 14تعداد دانشجو: بيوشيمي    :درس )واحد(نام 

 ساعت( 2جلسه ) 16  مدت کالس: اول   ترم:

 بیوشیمی هارپر   -عمومی ملک نیا و شهبازی می بیوشی: .منبع درس

 پروژکتور و وايت بورد   –کامپيوتر  امکانات آموزشي:  

بيوانرژی، اکسيداسيون بيولوژيک و متابوليسم کربوهيدراتها  :دهمعنوان درس جلسه   

 هدف کلي درس: 

 چگونگی تبادل انرژی در سلولهای زنده را درک نمایند.  -1

 فهمند. ن انرژی برای بدن انسان را بنقش گلوکز در تامی -2

 . دانندرا بو تنظیم آنها لزوم انجام مسیرهای متابولیکی در شرایط مختلف  -3

   اهداف جزئي:
 ارتباط تغییرات انرژی آزاد و جهت واکنشها را توضیح دهد.  -1

 تنفس سلولی را تعریف و مراحل و جایگاه آن را مشخص نماید.  -2

 مشخص نماید.  یو را تعریف و مکانیسم آن رافسفریالسیون اکسیدات -3

 را توضیح دهد.  انواع و مکانیسم مهار کننده ها ی زنجیره انتقال الکترون -4

 اهمیت گلیکولیز را در شرایط و سلولهای مختلف توضیح دهد.  -5

 مواد اولیه، ترکیبات واسط و نقشهای چرخه کربس را نام ببرد.   -6

 . یبات واسط را محاسبه نمایدو ترک داسیون ملکولهای سوختیانرژی استخراج شده از اکسی -7

 گلوکونئوژنز را تعریف و اهمیت آن را در شرایط مختلف مشخص نماید.  -8

 متابولیسم گلیکوژن را توضیح داده و نقش گلیکوژن کبدی و عضالنی را مقایسه نماید.  -9

 . را در شرایط مختلف مشخص نماید اهمیت مسیر پنتوز فسفات -10

 چگونگی تنظیم گلوکز در خون و عوامل دخیل در آن را تشریح نماید.  -11

 Sudent centerسخراني به روش روش آموزش: 

 : با استفاده از اساليدهای مربوطه تدريس و بحث مي گردد. شيوه اجرای درسو   اجزا
 

 دقيقه  20 مدت زمان:                     :  مقدمه  •

 :  کليات درس •

 دقيقه  40 مدت زمان:وضيحات الزم (                                                                      )ت بخش اول درس •

 دقيقه         10 مدت زمان:پرسش و پاسخ                                                                                                    •

 دقيقه                                                       40 مدت زمان:                           (                               ليسم کربوهيدراتها ابومتبخش دوم درس ) •
  

 دقيقه  10مدت زمان :                      :  جمع بندی و نتيجه گيری  •



 نيمسال اول   س:تاريخ ارائه در 1400-1401سال تحصيلي:

 تئوری   :نوع درس شکده: پرستاری  دان

 :دکتر عليرضا نورآذريان  نام مدرس بهداشت عمومي   –مقطع/رشته: کارشناسي 

 14 تعداد دانشجو: بيوشيمي    :درس )واحد(نام 

 ساعت( 2جلسه ) 16  مدت کالس: اول   ترم:

 هارپر بیوشیمی   -عمومی ملک نیا و شهبازی بیوشیمی : .منبع درس

 پروژکتور و وايت بورد   –کامپيوتر  امکانات آموزشي:  

متابوليسم اسيدهای آمينه : يازدهم  عنوان درس جلسه  

 هدف کلي درس: 

 اسیدهای آمینه و پروتئینها را بداند.  نحوه هضم و جذب -1

 . اهمیت شکسته شدن اسیدهای آمینه اضافی و اختالالت موجود در این زمینه را درک نماید -2

 ات ازت دار غیر پروتئینی را بفهمد. چگونگی تشکیل و غیر فعال شدن ترکیب -3

   اهداف جزئي:
 هضم و جذب پروتئینها در دستگاه گوارش را بطور مختصر توضیح دهد.  -1

 سرنوشت گروه آمین اسیدهای آمینه اضافی در بدن را شرح دهد. -2

 جنبه های مختلف چرخه اوره سازی را توضیح دهد.  -3

 مهم و اختالالت موجود در این مسیرها را توضیح و تفسیر نماید.  متابولیسم اسکلت کربنی اسیدهای آمینه -4

 چگونگی تشکیل اسیدهای آمینه غیر ضروری در بدن انسان را مشخص نماید.  -5

 نقش، منبع و چگونگی انتقال واحدهای یک کربنی را مشخص نماید.  -6

 نماید  ت کلینیکی آنها را تجزیه و تحلیلمیجزیه ترکیبات ازت دار غیر پروتئینی و اهپیش ساز و چگونگی تشکیل و ت -7

 Sudent centerسخراني به روش روش آموزش: 

 : با استفاده از اساليدهای مربوطه تدريس و بحث مي گردد. شيوه اجرای درسو   اجزا
 

 دقيقه  20 مدت زمان:                     :  مقدمه  •

 :  کليات درس •

 دقيقه  40 مدت زمان:                                                             بخش اول درس )توضيحات الزم (          •

 دقيقه         10 مدت زمان:پرسش و پاسخ                                                                                                    •

 دقيقه                                                       40 مدت زمان:مينه(                                       ش دوم درس )مسيرهای متابوليسم اسيدهای آبخ •

  

 دقيقه  10مدت زمان :                      :  جمع بندی و نتيجه گيری  •

 

 



 نيمسال اول   ئه درس:تاريخ ارا 1400-1401سال تحصيلي:

 تئوری   :سنوع در دانشکده: پرستاری  

 :دکتر عليرضا نورآذريان  نام مدرس بهداشت عمومي  –مقطع/رشته: کارشناسي 

 14 تعداد دانشجو: بيوشيمي    :درس )واحد(نام 

 ساعت( 2جلسه ) 16     مدت کالس: ل  او ترم:

 وشیمی هارپربی   -عمومی ملک نیا و شهبازی بیوشیمی : .منبع درس

 پروژکتور و وايت بورد   –کامپيوتر  امکانات آموزشي:  

متابوليسم ليپيدها : دوازدهم  درس جلسهعنوان   

 هدف کلي درس: 
 نقش ذخیره ای و انرژی زایی لیپیدها را بفهمد.  -1

 چگونگی ذخیره سازی و استخراج انرژی از لیپیدها را درک نماید.  -2

 برخی از لیپیدها را بداند. نقش ساختاری و پاتولوژیک  -3

   اهداف جزئي:
 را در سلول شرح دهد.  مراحل استخراج انرژی از لیپیدها  -1

 مراحل بیوسنتز و حمل و نقل لیپیدها در بدن را مشخص نماید.  -2

 هر مرحله را مشخص نماید.  محصولاکسیداسیون اسیدهای چرب را توضیح داده و -مراحل بتا -3

 اکسیداسیون کامل انواع اسیدهای چرب را محاسبه نماید.  انرژی ذخیره شده از -4

 

 Sudent centerسخراني به روش روش آموزش: 

 ستفاده از اساليدهای مربوطه تدريس و بحث مي گردد. : با اشيوه اجرای درسو   اجزا
 

 دقيقه    20 مدت زمان:                              :  مقدمه  •

 :  کليات درس •

 دقيقه  40 مدت زمان:                يحات الزم (                                                                   بخش اول درس )توض •

      دقيقه    10  مدت زمان:              سخ                                                                                                   پرسش و پا •

                                       دقيقه                  40  مدت زمان:          متابوليسم ليپيدها و اختالالت مربوطه (   نحوه تنظيم مسيرهای بخش دوم درس ) •

  

 دقيقه  10مدت زمان :                         :  جمع بندی و نتيجه گيری  •

 

 

 

 

 

 



 نيمسال اول   تاريخ ارائه درس: 1400-1401سال تحصيلي:

 تئوری   :سنوع در دانشکده: پرستاری  

 :دکتر عليرضا نورآذريان  نام مدرس بهداشت عمومي  –مقطع/رشته: کارشناسي 

 14 تعداد دانشجو: بيوشيمي    :درس )واحد(نام 

 ساعت( 2جلسه ) 16     مدت کالس: ل  او ترم:

 بیوشیمی هارپر   -شهبازی عمومی ملک نیا و بیوشیمی : .منبع درس

 پروژکتور و وايت بورد   –کامپيوتر  امکانات آموزشي:  

متابوليسم ليپيدها :  سيزدهم درس جلسهعنوان   

 هدف کلي درس: 
 نقش ذخیره ای و انرژی زایی لیپیدها را بفهمد.  -1

 چگونگی ذخیره سازی و استخراج انرژی از لیپیدها را درک نماید.  -2

 پاتولوژیک برخی از لیپیدها را بداند.  نقش ساختاری و -3

   اهداف جزئي:
 بیوسنتز انواع لیپیدها را مشخص نماید. پیش سازها و مراحل  -1

 چگونگی تنظیم اکسیداسیون و بیوسنتز انواع لیپیدها را شرح دهد.  -2

 ید. اختالالت مربوط به متابولیسم و حمل و نقل لیپیدها در مایعات بدن را مشخص و تفسیر نما -3

 Sudent centerسخراني به روش روش آموزش: 

 ستفاده از اساليدهای مربوطه تدريس و بحث مي گردد. : با اشيوه اجرای درسو   اجزا
 

 دقيقه    20 مدت زمان:                              :  مقدمه  •

 :  کليات درس •

 دقيقه  40 مدت زمان:                                             بخش اول درس )توضيحات الزم (                                       •

 دقيقه         10  مدت زمان:              سخ                                                                                                   پرسش و پا •

                                       دقيقه                  40  مدت زمان:          يپيدها و اختالالت مربوطه (  متابوليسم ل نحوه تنظيم مسيرهای بخش دوم درس ) •

  

 دقيقه  10مدت زمان :                         :  جمع بندی و نتيجه گيری  •

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نيمسال اول   تاريخ ارائه درس: 1400-1401سال تحصيلي:

 تئوری   :نوع درس اری  دانشکده: پرست

   :دکتر عليرضا نورآذرياننام مدرس بهداشت عمومي   –مقطع/رشته: کارشناسي 

 14 تعداد دانشجو: بيوشيمي    :درس )واحد(نام 

 ساعت(   2جلسه )16  مدت کالس: اول   ترم:

 بیوشیمی هارپر   -عمومی ملک نیا و شهبازی بیوشیمی : .منبع درس

 پروژکتور و وايت بورد   –وتر  کامپيامکانات آموزشي:  

ويتامينها و کوآنزيمها : چهاردهم  عنوان درس جلسه  

 ف کلي درس: هد
 وکوآنزیمهارا بفهمد    اهمیت و ساختمان کلی هریک از ویتامینهای محلول در آب -1

 بفهمدرا   نقش بیوشیمیایی هریک از ویتامینهای محلول در آب با ذکر مثال واکنشهای بیوشیمیایی مربوطه -2

ود یا فقدان هریک از ویتامینهای  عالیم ناشی از کمبود هریک ویتامینهای محلول در آب وبیماریهای ناشی از کمب    -3

 .بفهمدرا   محلول در آب رادر ارتباط با مکانیسم عمل بیوشیمیایی ویتامین

 

   اهداف جزئي:
 ر آب باشد.  قادر به بیان اهمیت و ساختمان کلی هریک از ویتامینهای محلول د -1

از ویتامینهای محلول در آب با ذکر مثال واکنشهای بیوشیمیایی مربوطه قادر به توضیح ن  -2 قش بیوشیمیایی هریک 

 باشد.  

 قادر به بیان عالیم ناشی از کمبود هریک ویتامینهای محلول در آب باشد.   -3

مح  -4 ویتامینهای  از  هریک  فقدان  یا  کمبود  از  ناشی  بیماریهای  مکانیبتواند  با  ارتباط  رادر  آب  در  عمل  لول  سم 

 بیوشیمیایی ویتامین توضیح دهد.  

 

 Sudent centerسخراني به روش روش آموزش: 

 : با استفاده از اساليدهای مربوطه تدريس و بحث مي گردد. شيوه اجرای درسو   اجزا
 

   دقيقه  20 مدت زمان:                             :  مقدمه  •

 :  کليات درس •

 دقيقه  50 مدت زمان:         بخش اول درس )توضيحات الزم (                                                                           •

 دقيقه         10 ن:مدت زما         پرسش و پاسخ                                                                                                       •

 دقيقه                                                       30 مدت زمان:                                            (          تفسير نتايج آزمايشات بيوشيمي بخش دوم درس ) •

  

 دقيقه   10مدت زمان :                            :  جمع بندی و نتيجه گيری  •



 نيمسال اول   تاريخ ارائه درس: 1400-1401سال تحصيلي:

 تئوری   :نوع درس اری  دانشکده: پرست

   :دکتر عليرضا نورآذرياننام مدرس بهداشت عمومي   –مقطع/رشته: کارشناسي 

 14 تعداد دانشجو: بيوشيمي    :درس )واحد(نام 

 ساعت(   2جلسه )16  مدت کالس: اول   ترم:

 بیوشیمی هارپر   -عمومی ملک نیا و شهبازی بیوشیمی : .منبع درس

 پروژکتور و وايت بورد   –وتر  کامپيامکانات آموزشي:  

ورمون ها  : ه پانزدهم  عنوان درس جلسه  

 ف کلي درس: هد
 بداند. وظایف هورمونها را  -1

 . ساختار و نحوه متا بو لسیم هورمونها را بداند -2

   اهداف جزئي:
 . هورمونها را تعریف کند-1

 . هورمونها را بداند  نحوه عمل-2

 . دسته بندی هورمونها را بداند-3

 Sudent centerسخراني به روش روش آموزش: 

 : با استفاده از اساليدهای مربوطه تدريس و بحث مي گردد. شيوه اجرای درسو   اجزا
 

   دقيقه  20 مدت زمان:                             :  مقدمه  •

 :  کليات درس •

 دقيقه  50 مدت زمان:         بخش اول درس )توضيحات الزم (                                                                           •

 دقيقه         10 ن:مدت زما         پرسش و پاسخ                                                                                                       •

 دقيقه                                                       30 مدت زمان:                                            (          تفسير نتايج آزمايشات بيوشيمي بخش دوم درس ) •

  

 دقيقه   10مدت زمان :                            :  جمع بندی و نتيجه گيری  •

 

 

 

 

 

 



 نيمسال اول   تاريخ ارائه درس: 1400-1401سال تحصيلي:

 تئوری   :نوع درس اری  دانشکده: پرست

   :دکتر عليرضا نورآذرياننام مدرس بهداشت عمومي   –مقطع/رشته: کارشناسي 

 14 تعداد دانشجو: بيوشيمي    :درس )واحد(نام 

 ساعت(   2جلسه )16  مدت کالس: اول   ترم:

 بیوشیمی هارپر   -عمومی ملک نیا و شهبازی بیوشیمی : .منبع درس

 پروژکتور و وايت بورد   –وتر  کامپيامکانات آموزشي:  

ورمون ها  : ه شانزدهم عنوان درس جلسه  

 ف کلي درس: هد
 بداند. وظایف هورمونها را  -1

 . ساختار و نحوه متا بو لسیم هورمونها را بداند -2

   اهداف جزئي:
 مهم را توضیح دهد. هورمونهای انواع  ساختار و وظایف   -1

 اختالالت هورمونی و بیماریهای مربوطه را توضیح دهد. -2

 Sudent centerسخراني به روش روش آموزش: 

 : با استفاده از اساليدهای مربوطه تدريس و بحث مي گردد. شيوه اجرای درسو   اجزا
 

   دقيقه  20 مدت زمان:                             :  مقدمه  •

 :  کليات درس •

 دقيقه  50 مدت زمان:         بخش اول درس )توضيحات الزم (                                                                           •

 دقيقه         10 ن:مدت زما         پرسش و پاسخ                                                                                                       •

 دقيقه                                                       30 مدت زمان:                                            (          تفسير نتايج آزمايشات بيوشيمي بخش دوم درس ) •

  

 دقيقه   10مدت زمان :                            :  جمع بندی و نتيجه گيری  •

 


