
 
 

  

 

 تزکیبی  (lesson Plan)رٍساًِ طزح درس 

 جلسِ اٍل

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              31/33/44 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5ضٌبِ       دٍرٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   ببسًگزی5تذٍیي /  تبریخ
 

 بیَاًرشیتیک، اکسیداسیَى بیَلَشیک، فسفریالسیَى اکسیداتیَ:  جلسٍعىًان 

 بیَلَشیک، فسفریالسیَى اکسیداتیَآشٌبیی بب بیَاًرشیتیک، اکسیداسیَى :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 هٌببغ ػوذُ فسفبت پراًرشی در بذى را بشٌبسذ. -

 ٍاکٌش ّبی اگسرگًَیک ٍ اًذرگًَیک را شرح دّذ. -

 احیب را شرح دّذ.-طبقِ بٌذی آًسین ّبی دخیل در ٍاکٌش ّبی اکسیذاسیَى -

 خیز: ترکیبی       /          بلی: مجازی   /             خیز:حضًریريش آمًزش :  

  ، سبهبًِ ًَیذکبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز: /          پريشٌ          خیز: فعالیت آمًزشی :   تکلیف

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.مشخصات آن در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری  مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 

3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry 

 ٍدقیقِ      5هذت سهبى (جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.صرفا )ایه قسمت :    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 داًطکذُ علَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 

  

 جلسِ دٍم

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              14/33/44 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی5
 
 

 گلیکَلیش:  جلسٍعىًان 

 آشٌبیی بب گلیکَلیس :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 گلیکَلیس را تؼریف کٌذ ٍ هراحل آى را شرح دّذ. -

 تٌظین َّرهًَی هسیر گلیکَلیس را شرح دّذ. -

 آًسین ّبی کٌترلی هسیر گلیکَلیس را ًبم ببرد. -

 هحبسبِ ًوبیذ.اًرشی حبصل از اکسیذاسیَى گلَکس ٍ گلیکَلیس را  -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیزحضًری : ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:         خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 
3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry  

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 



 

 

  

 

 جلسِ سَم

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              12/33/44 ارائِ درس 5تبریخ  44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 سویِ یَسبییدکتز :هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی5
 

 چزخِ سیتزات:  جلسٍعىًان 

 آشٌبیی بب چرخِ سیترات :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 چرخِ سیترات را شرح دّذ. -

 ٍاکٌش ّبی چرخِ سیترات را رکر ًوبیذ. -

 تٌظین َّرهًَی ٍ آًسیوی چرخِ سیترات را شرح دّذ. -

 کربی را شرح دّذ.اًرشی حبصل از چرخِ  -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیزحضًری : ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:         خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 
3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry  

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



 

 

  

 جلسِ چْبرم

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              40/31/44 ارائِ درس 5تبریخ  44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 سویِ یَسبییدکتز :هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی5
 

 هسیز پٌتَس فسفبت ٍ هسیز اسیذ اٍرًٍیک:  جلسٍعىًان 

 آشٌبیی بب هسیر پٌتَز فسفبت ٍ هسیر اسید اٍرًٍیک :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 هسیر پٌتَز فسفبت را شرح دّذ. -

 شرح دّذ.هراحل اکسیذاتیَ ٍ غیراکسیذاتیَ پٌتَز فسفبت را  -

 ٍاکٌش ّبی هسیر اسیذ اٍرًٍیک را شرح دّذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیزحضًری : ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:         خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 
3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry  

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 



 

 

  

 

 جلسِ پٌجن

 تغذیِکبرضٌبسی/علَم مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              33/31/44 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 یَسبییدکتز سویِ هسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی5
 

 گلَکًَئَصًش:  جلسٍعىًان 

 آشٌبیی بب گلَکًَئَشًس :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 گلَکًَئَشًس را تؼریف کٌذ. -

 ٍاکٌش ّبی هسیر گلَکًَئَشًس را شرح دّذ. -

 گلَکًَئَشًس را شرح دّذ.تٌظین َّرهًَی هسیر  -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیزحضًری : ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:       بلیفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 
3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry  

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 



 

  

 

 جلسِ ضطن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  ٌداوشکذ

                              33/31/44 ارائِ درس 5تبریخ  44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 سویِ یَسبییدکتز :هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی5
 

 گلیکَصًَلیش:  جلسٍعىًان 

 آشٌبیی بب گلیکَشًَلیس:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 

 گلیکَشًَلیس را شرح دّذ. -

 ٍاکٌش ّبی هسیر گلیکَشًَلیس را شرح دّذ. -

 کٌترل کٌٌذُ ّبی آًسیوی ٍ َّرهًَی هسیر گلیکَشًَلیس را شرح دّذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /             خیز  حضًری:ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز :/        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 
3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry  

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 



 

  

 

 جلسِ ّفتن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              15/31/44 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تذٍیي / ببسًگزی5تبریخ 
 

 گلیکَسًش:  جلسٍعىًان 

  آشٌبیی بب گلیکَزًس:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 

 گلیکَشًس را شرح دّذ. -

 ٍاکٌش ّبی هسیر گلیکَشًس را شرح دّذ. -

 کنترل کننده های آنزیمی و هورمونی مسیر گلیکوژنز را شرح دهد. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          خیز فعالیت آمًزشی :   تکلیف:

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت  مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 

3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry 

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 



 
 

 

  

 

 جلسِ ّطتن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              31/43/044 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تذٍیي / ببسًگزی5تبریخ 
 

 بیَسٌتش اسیذّبی چزة:  جلسٍعىًان 

 آشٌبیی بب بیَسٌتس اسیدّبی چرة:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 

 لیپَشًس را شرح دّد. -

 ٍاکٌش ّبی هسیر لیپَشًس را شرح دّد. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          بلی فعالیت آمًزشی :   تکلیف:

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع  مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 

3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry 

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



 

 

 

 جلسِ ًْن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              11/43/044 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی5
 

 بیَسٌتس اسیدّبی چرة:  جلسٍعىًان 

 یَسٌتس اسیدّبی چرةآشٌبیی بب ب:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 کٌترل کٌٌذُ ّبی آًسیوی ٍ َّرهًَی هسیر گلیکَشًَلیس را شرح دّذ. -

 بیَسٌتس اسیذّبی چرة دارای یک ٍ چٌذ پیًَذ دٍگبًِ را شرح دّذ. -

 اًسین ّبی دخیل در طئیل شذى اسیذّبی چرة را ًبم ببرد. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری:ريش آمًزش :  

  کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:           خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت  مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 

3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry 

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



  

 جلسِ دّن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              14/43/044 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی5
 
 

 اکسیذاسیَى اسیذّبی چزة:  جلسٍعىًان 

 اکسیداسیَى اسیدّبی چرةآشٌبیی بب  :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 اکسیذاسیَى اسیذّبی چرة را شرح دّذ. -

 ٍاکٌش ّبی آًسیوی اکسیذاسیَى اسیذّبی چرة را شرح دّذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیزحضًری : ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:         خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 
3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry  

 هذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مٍمقذ 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 

 



  

 

 جلسِ یبسدّن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              41/41/044 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی5
 

 اکسیذاسیَى اسیذّبی چزة:  جلسٍعىًان 

 اکسیداسیَى اسیدّبی چرةآشٌبیی بب  :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 تٌظین َّرهًَی ٍ آًسیوی هسیر اکسیذاسیَى را شرح دّذ. -

 اکسیذاسیَى اسیذّبی چرة غیراشببع را شرح دّذ. -

 هسیر کتَشًسرا شرح دّذ. -

 ػلت ٍقَع کتَشًس را تَضیح دّذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیزحضًری : ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:        بلیفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ  مىبع درس :
1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 
3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry  

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 



  

 جلسِ دٍاسدّن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              31/41/044 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تذٍیي / ببسًگزی5تبریخ 
 

 ایکَساًَئیذّب:  جلسٍعىًان 

 ایکَزاًَئیدّبآشٌبیی بب  :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 گرٍُ ّبی هختلف ایکَزاًَئیذّب را ًبم ببرد. -

 هسیر لیپَاکسیصًبز را شرح دّذ. -

 اًَاع فسفَلیپیذّب ٍ اسفٌگَلیپیذّب را بشٌبسذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیزحضًری : ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:         خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت  مىبع درس :
1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 
3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry  

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 

 



  

 

 جلسِ سیشدّن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              14/41/044 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تذٍیي / ببسًگزی5تبریخ 
 

 لیپَپزٍتئیي ّب : جلسٍعىًان 

 لیپَپرٍتئیي ّبآشٌبیی بب  :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 اًَاع لیپَپرٍتئیي ّب را ًبم ببرد. -

 ٍیصگی ٍ ػولکرد ّر یک از اًَاع لیپَپرٍتئیي ّب را شرح دّذ. -

 آپَپرٍتئیي را تؼریف ًوبیذ. -

 یک از اًَاع لیپَپرٍتئیي ّب را بشٌبسذ. آپَپرٍتئیي اختصبصی ّر -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیزحضًری : ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:         خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 
3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry  

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 



  

 

 چْبردّنجلسِ 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  ٌداوشکذ

                              12/41/044 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییدرس5هسئَل  ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی5
 

 هتببَلیسن اسیذّبی آهیٌِ:  جلسٍعىًان 

 هتببَلیسن اسیدّبی آهیٌِآشٌبیی بب :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 

 اسیذّبی آهیٌِ ضرٍری ٍ غیر ضرٍری را بشٌبسذ. -

 سٌتس اسیذّبی آهیٌِ غیر ضرٍری را شرح دّذ.هسیرّبی  -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /             خیز  حضًری:ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز :/        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 
3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry  

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 

 



  

 

 پبًشدّنجلسِ 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              41/41/044 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییدرس5هسئَل  ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی5
 

 هتببَلیسن اسیذّبی آهیٌِ:  جلسٍعىًان 

  هتببَلیسن اسیدّبی آهیٌِآشٌبیی بب :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 

 هسیرّبی سٌتس اسیذّبی آهیٌِ غیر ضرٍری را شرح دّذ. -

 هفَْم اسیذّبی آهیٌِ ضرٍری شرطی را شرح دّذ. -

 انواع اسیدهای آمینه ضروری شرطی و مسیر سنتز آن ها را شرح دهد. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:         خیز :   تکلیف: فعالیت آمًزشی

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 

3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry 

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 



 

 

  

 

 ضبًشدّنجلسِ 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              34/41/044 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی5
 

 کبتببَلیسن اسیذّبی آهیٌِ:  جلسٍعىًان 

 کبتببَلیسن اسیدّبی آهیٌِآشٌبیی بب :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 

 اسیذّبی آهیٌِ را بذاًذ. هفَْم کبتببَلیسن -

 مسیرهای کاتابولیسم هر اسید آمینه و محصول نهایی کاتابولیسم هر یک از اسیدهای امینه را شرح دهد. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:         خیز فعالیت آمًزشی :   تکلیف:

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 

3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry 

 ٍسهبى5      دقیقِهذت  )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



 

 

  

 

 جلسِ ّفذّن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              32/41/044 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی5
 

 سزًَضت اسکلت کزبٌی اسیذّبی آهیٌِ:  جلسٍعىًان 

 اسکلت کربٌی اسیدّبی آهیٌِآشٌبیی بب سرًَشت :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 

 هفَْم اسیدّبی آهیٌِ گلَکَشًیک ٍ کتَشًیک را شرح دّد. -

 اسیدّبی اهیٌِ گلَکَشًیک ٍ کتَشًیک را ًبم ببرد. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

 ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذکبهپیَتز، امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          خیز فعالیت آمًزشی :   تکلیف:

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی  مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 

3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry 

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ تکمیل گردد.()ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری :    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



 

  

 

 جلسِ ّجذّن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              10/41/044 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی5
 

 چزخِ اٍرُ:  جلسٍعىًان 

 چرحِ اٍرُآشٌبیی بب :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 

 هکبًیسن کلی دفع ًیترٍشى اسیدّبی آهیٌِ را شرح دّد. -

 ٍاکٌش ّبی چرخِ اٍرُ را شرح دّد. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:        خیز فعالیت آمًزشی :   تکلیف:

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 

3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry 

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 

 



 

 

  

 جلسِ ًَسدّن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              13/41/044 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی5
 

 اختالالت چزخِ اٍرُ:  جلسٍعىًان 

 آشٌبیی بب اختالالت چرحِ اٍرُ:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 

 را شرح دّد. هکبًیسن ّبی کٌترلی چرخِ اٍرُ -

 اختالالت چرخِ اٍرُ را بشٌبسد ٍ شرح دّد. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          خیز فعالیت آمًزشی :   تکلیف:

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 

3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry 

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



 

 

  

 جلسِ بیستن

 تغذیِکبرضٌبسی/علَم مقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              42/40/044 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 یَسبییدکتز سویِ هسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی5
 

 هحصَالت هطتق اس اسیذّبی آهیٌِ:  جلسٍعىًان 

 آشٌبیی بب هحصَالت هشتق از اسیدّبی آهیٌِ:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 

 هحصَالت هشتق از اسیدّبی آهیٌِ را ًبم ببرد. -

 هشتق از گلیسیي ٍ ًش ّبی اختصبصی آى را شرح دّد.هحصَالت  -

 هتببَلیسن ٍ تجسیِ بتباالًیي را شرح دّد. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          خیز فعالیت آمًزشی :   تکلیف:

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 

3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry 

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 



 

 

  

 جلسِ بیست ٍ یکن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              30/40/044 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی5
 

 هحصَالت هطتق اس اسیذّبی آهیٌِ:  جلسٍعىًان 

 آشٌبیی بب هحصَالت هشتق از اسیدّبی آهیٌِ:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 

 کبرًَزیي ٍ پلی آهیي ّب را بشٌبسد. -

 تجسیِ ٍ عولکردّبی کبرًَزیي ٍ پلی آهیي ّب را شرح دّد. -هسیر سٌتس -

 َّرهَى ّبی هشتق از اسیدّبی آهیٌِ را ًبم ببرد. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

 ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذکبهپیَتز، امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          خیز فعالیت آمًزشی :   تکلیف:

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی  مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 

3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry 

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ تکمیل گردد.()ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری :    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



  

 جلسِ بیست ٍ دٍم

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              13/40/044 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی5
 

 آًشین ّبی تٌظین کٌٌذُ هسیزّبی هتببَلیک:  جلسٍعىًان 

 آًسین ّبی تٌظین کٌٌدُ هسیرّبی هتببَلیکآشٌبیی بب :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 

 اًسین را تؼریف کٌذ. -

 طبقِ بٌذی اًسین را شرح دّذ. -

 آًسین ّبی تٌظین کٌٌذُ ّر یک از هسیرّبی هتببَلیک را بشٌبسذ. -

 هْبر کٌٌذُ ٍ فؼبل کٌٌذُ ّبی الَستریک را شرح دّذ. -

 آنزیم الوستریک را تعریف کند. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          خیز فعالیت آمًزشی :   تکلیف:

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. در مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 

3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry 

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



 

  

 جلسِ بیست ٍ سَم

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              13/40/044 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس5 ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تذٍیي / ببسًگزی5تبریخ 
 

 هتببَلیسن ّن، اسیذّبی ًَکلئیک ٍ پَرفزیي ّب:  جلسٍعىًان 

 هتببَلیسن ّن، اسیدّبی ًَکلئیک ٍ پَرفریي ّبآشٌبیی بب :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 

 بیَسٌتس ّن را شرح دّذ. -

 پَرفیریي ّب را شرح دّذ. -

 هسیر کبتببَلیسن ّن را شرح دّذ. -

 ببزّبی پَریي ٍ پریویذیي را شرح دّذ.سبخت  -

-  

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          خیز فعالیت آمًزشی :   تکلیف:

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 

3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry 

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 



 

  

 جلسِ بیست ٍ چْبرم

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              40/45/044 تبریخ ارائِ درس 5 44-044سبل تحصیلی  5  

 3-31سبعت5دٍضٌبِ       رٍس5  بیَضیوی هتببَلیسنًبم درس )ٍاحذ(  5  

 عولی-ًظزیًَع ٍاحذ5
 

 14تعذاد داًطجَیبى  5

 دکتز سویِ یَسبییدرس5هسئَل  ٍاحذ عولی( 3-ٍاحذ ًظزی 1) 0تعذاد ٍاحذ5

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس5 

 44بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی5
 

 ّوبًٌذ سبسی ٍ رًٍَیسی:  جلسٍعىًان 

 ّوبًٌدسبزی، رًٍَیسیآشٌبیی بب :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 

 ّوبًٌذسبزی را شرح دّذ. -

 رًٍَیسی را شرح دّذ. -

 را شرح دّذ.خطبّبی رًٍَیسی  -

 ٍ ًقش اى ّب را بذاًذ. RNAاًَاع هختلف  -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیز حضًری: ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          خیز فعالیت آمًزشی :   تکلیف:

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :

1- Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

2- Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 

3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry 

 ٍهذت سهبى5      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  34دت سهبى 5  

 دقیقِ  5هذت سهبى 5  

 دقیقِ 14هذت سهبى5     

  دقیقِ  5هذت سهبى 5   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 


