
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه اول
 

 کارشناسی/بهداشت عمومی آموزشی: بهداشت عمومی                     مقطع / رشته تحصیلی:: بهداشت               گروه دانشکده

 98بهمن  تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

 12-10 ساعت:                            يکشنبهروز:   بیوشیمینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

  تعداد دانشجويان  :

 ساسان امانت مسئول درس: 2 واحد:تعداد 

 ساسان امانت مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90مدت کالس: 

 2/11/98: یبازنگر/نیتدو خیتار
 

. 

 ساختمان و خواص قندهاعنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 ساختمان و خواص قندها، چربی ها، اسیدهای آمینه و پروتئین ها را شرح دهد.

 

 

 
 اهداف جزئی : 

 از دانشجو انتظار می رود

 انواع قندهای ساده و پیچیده  را بشناسد.

 ایزومر را بشناسد و در مورد قندها توضیح دهد.

 قندهای احیا کننده و غیراحیا کننده را نام ببرد.

 خواص انواع متفاوت قندها را بشناسد.
              سخنرانی، پرسش و پاسخروش آموزش : 

پروژکتور، ویدئو پروژکتورکامپیوتر، اسالید امکانات آموزشی :   
 

بیوشیمی برای کنکور پاساالر -بیوشیمی شهبازی -بیوشیمی هارپر منبع درس  :  

  دقیقه  10   :مدت زمان مقدمه 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 جلسه دوم

 کارشناسی/بهداشت عمومی : بهداشت               گروه آموزشی: بهداشت عمومی                     مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : بهمن  99-98تحصیلی  :  سال 

 12-10ساعت:                          21/11/98روز:   نام درس )واحد(  :  بیوشیمی

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: ساسان امانت 2تعداد واحد: 

 امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: ساسان  دقیقه 90مدت کالس: 

 
. 

 ساختمان و خواص اسیدهای چربعنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 ساختمان و خواص قندها، چربی ها، اسیدهای آمینه و پروتئین ها را شرح دهد.

 

 

 
 اهداف جزئی : 

 از دانشجو انتظار می رود

 انواع لیپیدهای ساده و پیچیده  را بشناسد.

 دهد.مفهوم چربی اشباع و غیراشباع را توضیح 

 نقش و مواد مشتق از چربی را بشناسد.

 عوامل فیزیکی تعیین کننده ویژگی های چربی ها را بشناسد.
 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ             

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی :   
 

بیوشیمی برای کنکور پاساالر -بیوشیمی شهبازی -بیوشیمی هارپر منبع درس  :  

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 
 



 

 

 جلسه سوم

 کارشناسی/بهداشت عمومی : بهداشت               گروه آموزشی: بهداشت عمومی                     مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : بهمن  99-98سال تحصیلی  :  

 12-10ساعت:                             28/11/98روز:   نام درس )واحد(  :  بیوشیمی

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: ساسان امانت 2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: ساسان امانت دقیقه 90مدت کالس: 

 
. 

 ساختمان و خواص پروتئین و اسیدهای آمینهعنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 ساختمان و خواص قندها، چربی ها، اسیدهای آمینه و پروتئین ها را شرح دهد.

 

 

 
 اهداف جزئی : 

 از دانشجو انتظار می رود

 اسیدهای آمینه ضروری و غیر ضروری را بشناسد و نام ببرد.

 پیوند پپتیدی را بشناسد.

 انواع ساختمان پروتئین ها را شرح دهد.
 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ             

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی :   
 

بیوشیمی برای کنکور پاساالر -بیوشیمی شهبازی -بیوشیمی هارپر منبع درس  :  

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 
 

 

 
 



 

 جلسه چهارم

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  : بهداشت               گروه آموزشی: بهداشت عمومی                   دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : بهمن  99-98سال تحصیلی  :  

 12-10ساعت:                             5/12/98روز:   نام درس )واحد(  :  بیوشیمی

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: ساسان امانت 2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: ساسان امانت دقیقه 90کالس: مدت 

 
. 

 اسیدهای نوکلئیکعنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 نقش و ساختمان اسیدهای نوکلئیک و نوکلئوتیدها را شرح دهد.

 

 

 
 اهداف جزئی : 

 از دانشجو انتظار می رود

 بازهای پورین و پریمیدین را بشناسد و نام ببرد.

 نوکلئوتیدها را بشناسد.پلی 

 را شرح دهد. DNAساختمان 
 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ             

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی :   
 

بیوشیمی برای کنکور پاساالر -بیوشیمی شهبازی -بیوشیمی هارپر منبع درس  :  

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 
 
 
 
 

 



 

 جلسه پنجم

 کارشناسی/بهداشت عمومی گروه آموزشی: بهداشت عمومی                     مقطع / رشته تحصیلی:    : بهداشت           دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : بهمن  99-98سال تحصیلی  :  

 12-10ساعت:                             12/12/98روز:   نام درس )واحد(  :  بیوشیمی

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: ساسان امانت 2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: ساسان امانت دقیقه 90مدت کالس: 

 
. 

 اسیدهای نوکلئیکعنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 نقش و ساختمان اسیدهای نوکلئیک و نوکلئوتیدها را شرح دهد.

 

 

 
 اهداف جزئی : 

 انتظار می روداز دانشجو 

 مفهوم دناتوره شدن و عوامل ایجاد کننده آن را بشناسد.
 را نام ببرد و شرح دهد. RNAساختمان و انواع 

 
 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ             

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی :   
 

بیوشیمی برای کنکور پاساالر -بیوشیمی شهبازی -بیوشیمی هارپر منبع درس  :  

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 
 

 

 
 



 

 جلسه ششم

 کارشناسی/بهداشت عمومی : بهداشت               گروه آموزشی: بهداشت عمومی                     مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : بهمن  99-98سال تحصیلی  :  

 12-10ساعت:                             19/12/98روز:   نام درس )واحد(  :  بیوشیمی

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: ساسان امانت 2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: ساسان امانت دقیقه 90مدت کالس: 

 
. 

 مواد بیوانرژیکعنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 بشناسد.مواد بیوانرژيک را 

 

 

 
 اهداف جزئی : 

 از دانشجو انتظار می رود

 مفهوم واکنش اگزرگونیک و اندرگونیک را بداند.

عوامل هورمونی تنظیم کننده متابولیسم مواد سوخنتی در حالت بعد از صرف غذا، گرسنگی و استرس 

 را بشناسد.

 تغییرات متابولیسم در چاقی، هایپوگالسمی و هایپر گالیسمی را بداند.

 منابع عمده فسفات پرانرژی در بدن را نام ببرد.
 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ             

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی :   
 

بیوشیمی برای کنکور پاساالر -بیوشیمی شهبازی -بیوشیمی هارپر منبع درس  :  

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 
 



 

 جلسه هفتم

 کارشناسی/بهداشت عمومی گروه آموزشی: بهداشت عمومی                     مقطع / رشته تحصیلی:: بهداشت               دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : بهمن  99-98سال تحصیلی  :  

 12-10ساعت:                             16/12/98روز:   نام درس )واحد(  :  بیوشیمی

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: ساسان امانت 2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: ساسان امانت دقیقه 90مدت کالس: 

 
. 

 آنزیمعنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 نقش و ساختمان انزيم ها و کوآنزيم ها را توضیح دهد.
 

 اهداف جزئی : 
 از دانشجو انتظار می رود:

 ها را بشناسد.نامگذاری و طبقه بندی آنزیم 

 ساختمان آنزیم را شرح دهد. 

 عوامل موثر بر فعالیت آنزیم ها را شرح دهد.

 مفهوم تنظیم آلوستریک را شرح دهد.
 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ             

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی :   
 

بیوشیمی برای کنکور پاساالر -بیوشیمی شهبازی -بیوشیمی هارپر منبع درس  :  

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 
 

 

 

 

 



 

 جلسه هشتم

 کارشناسی/بهداشت عمومی : بهداشت               گروه آموزشی: بهداشت عمومی                     مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : بهمن  99-98سال تحصیلی  :  

 12-10ساعت:                             18/1/99روز:   نام درس )واحد(  :  بیوشیمی

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: ساسان امانت 2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: ساسان امانت دقیقه 90مدت کالس: 

 
. 

 ویتامینعنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 بیوشیمیايی ويتامین ها را شرح دهد.نقش و عملکردهای 

 
 

 اهداف جزئی : 
 از دانشجو انتظار می رود:

 ویتامین های محلول در آب و محلول در چربی را بشناسد و نام ببرد.

 نقش کوآنزیمی ویتامین ها را بشناسد.

 تاثیر و عوارض کمبود ویتامین ها بر مسیرهای بیوشیمیایی و متابولیسم را بشناسد.
 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ             

مجازیامکانات آموزشی :   
 

سامانه آموزش مجازی منبع درس  :  

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 
 

 

 

 



 

 جلسه نهم

 کارشناسی/بهداشت عمومی : بهداشت               گروه آموزشی: بهداشت عمومی                     مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 98ارائه درس : بهمن تاريخ  99-98سال تحصیلی  :  

 12-10ساعت:                             27/1/99روز:   نام درس )واحد(  :  بیوشیمی

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: ساسان امانت 2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: ساسان امانت دقیقه 90مدت کالس: 

 
 

 گلیکولیزعنوان درس : 

 هدف کلی درس : 

 مسیرهای متابولیسم قندها، چربی ها و اسیدهای آمینه و پروتئین ها را شرح دهد.

 

 

 
 اهداف جزئی : 

 از دانشجو انتظار می رود

 گلیکولیز را شرح دهد.

 آنزیم های تنظیمی مسیر گلیکولیز را بشناسد.

 تنظیم هورمونی مسیر گلیکولیز را شرح دهد.
 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ             

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی :   
 

بیوشیمی برای کنکور پاساالر -بیوشیمی شهبازی -بیوشیمی هارپر منبع درس  :  

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 دهمجلسه 

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:  : بهداشت               گروه آموزشی: بهداشت عمومی                   دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : بهمن  99-98سال تحصیلی  :  

 12-10ساعت:                             1/2/99روز:   نام درس )واحد(  :  بیوشیمی

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: ساسان امانت 2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: ساسان امانت دقیقه 90کالس: مدت 

 
. 

 عنوان درس : گلیکوژنز و گلیکوژنولیز

 هدف کلی درس : 

 مسیرهای متابولیسم قندها، چربی ها و اسیدهای آمینه و پروتئین ها را شرح دهد.

 

 

 
 اهداف جزئی : 

 از دانشجو انتظار می رود

 دهد. گلیکوژنولیزو گلیکوژنز را شرح

 آنزیم های تنظیمی مسیر گلیکوژنولیز و گلیکوژنز را بشناسد.

 تنظیم هورمونی مسیر گلیکوژنولیز و گلیکوژنز را شرح دهد.
 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ             

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی :   
 

بیوشیمی برای کنکور پاساالر -بیوشیمی شهبازی -بیوشیمی هارپر منبع درس  :  

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 

 



 

 جلسه يازدهم

 کارشناسی/بهداشت عمومی : بهداشت               گروه آموزشی: بهداشت عمومی                     مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : بهمن  99-98سال تحصیلی  :  

 12-10ساعت:                             8/2/99روز:   بیوشیمینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: ساسان امانت 2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: ساسان امانت دقیقه 90مدت کالس: 

 
. 

 عنوان درس : گلوکونئوژنز

 هدف کلی درس : 

 متابولیسم قندها، چربی ها و اسیدهای آمینه و پروتئین ها را شرح دهد.مسیرهای 

 

 

 
 اهداف جزئی : 

 از دانشجو انتظار می رود

 مفهوم گلوکونئوژنز را شرح دهد.

 اسیدهای آمینه و سایر پیش سازهای گلوکز را بشناسد و نام ببرد.

 تنظیم کننده های مسیر گلوکونئوژنز را شرح دهد.
 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ             

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی :   
 

بیوشیمی برای کنکور پاساالر -بیوشیمی شهبازی -بیوشیمی هارپر منبع درس  :  

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 
 
 

 
 

 



 
 

 

 جلسه دوازدهم

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:       : بهداشت               گروه آموزشی: بهداشت عمومی              دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : بهمن  99-98سال تحصیلی  :  

 12-10ساعت:                             15/2/99روز:   نام درس )واحد(  :  بیوشیمی

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: ساسان امانت 2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: ساسان امانت دقیقه 90مدت کالس: 

 
. 

 عنوان درس : بیوسنتز اسیدهای چرب

 هدف کلی درس : 

 مسیرهای متابولیسم قندها، چربی ها و اسیدهای آمینه و پروتئین ها را شرح دهد.

 

 

 
 اهداف جزئی : 

 از دانشجو انتظار می رود

 شرکت در بیوسنتز اسیدهای چرب را بشناسد. نحوه فعال شدن استیل کوآ جهت

 بیوسنتز اسیدهای چرب دارای یک/چند پیوند دوگانه را شرح دهد.
 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ             

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی :   
 

بیوشیمی برای کنکور پاساالر -بیوشیمی شهبازی -بیوشیمی هارپر منبع درس  :  

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 

 

 

 



 

 جلسه سیزدهم

 کارشناسی/بهداشت عمومی : بهداشت               گروه آموزشی: بهداشت عمومی                     مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : بهمن  99-98سال تحصیلی  :  

 12-10ساعت:                             22/2/99روز:   نام درس )واحد(  :  بیوشیمی

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: ساسان امانت 2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: ساسان امانت دقیقه 90مدت کالس: 

 
. 

 عنوان درس : اکسیداسیون اسیدچرب

 هدف کلی درس : 

 متابولیسم قندها، چربی ها و اسیدهای آمینه و پروتئین ها را شرح دهد.مسیرهای 

 

 

 
 اهداف جزئی : 

 از دانشجو انتظار می رود

 اکسیداسیون اسید چرب را شرح دهد.

 تنظیم کننده های اکسیداسیون اسید چرب را بشناسد و توضیح دهد.

 روند کتوژنز را شرح دهد.

 اجسام کتونی را نام ببرد.
 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ             

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی :   
 

بیوشیمی برای کنکور پاساالر -بیوشیمی شهبازی -بیوشیمی هارپر منبع درس  :  

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 
 

 
 



 

 جلسه چهاردهم

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:   : بهداشت               گروه آموزشی: بهداشت عمومی                  دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : بهمن  99-98سال تحصیلی  :  

 12-10ساعت:                             29/2/99روز:   نام درس )واحد(  :  بیوشیمی

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: ساسان امانت 2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: ساسان امانت دقیقه 90کالس: مدت 

 
. 

 اسیدهای صفراوی-عنوان درس : کلسترول

 هدف کلی درس : 

 مسیرهای متابولیسم قندها، چربی ها و اسیدهای آمینه و پروتئین ها را شرح دهد.

 

 

 
 اهداف جزئی : 

 از دانشجو انتظار می رود

 را شرح دهد.تنظیم روند بیوسنتز کلسترول 

 افزایش دهنده کلسترول خون را شرح دهد.-عوامل کاهش دهند

 بیوسنتز اسیدهای صفراوی را شرح دهد.

 تنظیم بیوسنتز اسیدهای صفراوی را شرح دهد.
 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ             

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی :   
 

بیوشیمی برای کنکور پاساالر -بیوشیمی شهبازی -بیوشیمی هارپر درس  :منبع   

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه  5:   مدت زمان جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 
 

 
 



 

 جلسه پانزدهم

 کارشناسی/بهداشت عمومی : بهداشت               گروه آموزشی: بهداشت عمومی                     مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : بهمن  99-98سال تحصیلی  :  

 12-10ساعت:                             12/3/99روز:   بیوشیمینام درس )واحد(  :  

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: ساسان امانت 2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: ساسان امانت دقیقه 90مدت کالس: 

 
. 

 عنوان درس : سنتز اسیدهای آمینه

 هدف کلی درس : 

 متابولیسم قندها، چربی ها و اسیدهای آمینه و پروتئین ها را شرح دهد. مسیرهای

 

 

 
 اهداف جزئی : 

 از دانشجو انتظار می رود

 اسیدهای آمینه قابل سنتز در بدن را نام ببرد.

 مسیر سنتز اسیدهای آمینه را شرح دهد.

 اسیدهای آمینه ضروری شرطی را بشناسد.

 
 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ             

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی :   
 

بیوشیمی برای کنکور پاساالر -بیوشیمی شهبازی -بیوشیمی هارپر منبع درس  :  

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 
 

 

 



 

 جلسه شانزدهم

 کارشناسی/بهداشت عمومی مقطع / رشته تحصیلی:   : بهداشت               گروه آموزشی: بهداشت عمومی                  دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : بهمن  99-98سال تحصیلی  :  

 12-10ساعت:                             19/3/99روز:   نام درس )واحد(  :  بیوشیمی

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: ساسان امانت 2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: ساسان امانت دقیقه 90کالس: مدت 

 
. 

 سرنوشت گروه آمین-عنوان درس : کاتابولیسم اسیدهای آمینه

 هدف کلی درس : 

 مسیرهای متابولیسم قندها، چربی ها و اسیدهای آمینه و پروتئین ها را شرح دهد.

 

 

 
 اهداف جزئی : 

 از دانشجو انتظار می رود

 دفع نیتروژن اسیدهای آمینه را شرح دهد.مکانیسم 

 سیکل اوره را توضیح دهد.
 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ             

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی :   
 

بیوشیمی برای کنکور پاساالر -بیوشیمی شهبازی -بیوشیمی هارپر منبع درس  :  

  دقیقه  10زمان:   مدت  مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 

 

 

 

 

 



 

 جلسه هفدهم

 کارشناسی/بهداشت عمومی : بهداشت               گروه آموزشی: بهداشت عمومی                     مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 98تاريخ ارائه درس : بهمن  99-98سال تحصیلی  :  

 12-10ساعت:                             22/3/99روز:   نام درس )واحد(  :  بیوشیمی

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  : 

 مسئول درس: ساسان امانت 2تعداد واحد: 

 مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: ساسان امانت دقیقه 90مدت کالس: 

 
. 

 سرنوشت اسکلت کربنی-عنوان درس : کاتابولیسم اسیدهای آمینه

 هدف کلی درس : 

 ها را شرح دهد.مسیرهای متابولیسم قندها، چربی ها و اسیدهای آمینه و پروتئین 

 

 

 
 اهداف جزئی : 

 از دانشجو انتظار می رود

 مفهوم اسیدهای آمینه گلوکونئوژنیک و کتوژنیک را بداند.

 اسیدهای آمینه گلوکوژنیک و کتوژنیک را نام ببرد.

 محصوالت غیرپروتئینی مشتق از اسیدهای آمینه را نام ببرد.
 روش آموزش : سخنرانی، پرسش و پاسخ             

کامپیوتر، اسالید پروژکتور، ویدئو پروژکتورامکانات آموزشی :   
 

بیوشیمی برای کنکور پاساالر -بیوشیمی شهبازی -بیوشیمی هارپر منبع درس  :  

  دقیقه  10مدت زمان:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  40مدت زمان :  

 دقیقه  15مدت زمان :  

 دقیقه  40مدت زمان:    

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


