
 
 

 

  

 ( lesson Plan)روزانه  طرح درس  

 جلسه اول 
 

 بهداشت عمومی کارشناسی  مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                 بهداشت اوز :دانشکده

 1401/ 11/ 19  :تاريخ ارائه درس 1401-1402سال تحصيلي   

 8-10  ساعت:                          چهارشنبهروز:     بيوشيمي     :نام درس )واحد(

 6 :تعداد دانشجويان نظری   نوع واحد:

 حبيب اله عباسيدکتر  مسئول درس: 2 تعداد واحد:

   حبيب اله عباسيدکتر   :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 11/ 07 بازنگری:تدوين /   تاريخ 
 

 ساختمان کربوهيدرات ها )بخش اول( مقدمه ای بر بيوشيمي و  :جلسهعنوان 

 )بخش اول( هادراتيکربوهآشنايي با ساختار  –بر بيوشيمي عمومي یامقدمه  :جلسههدف کلی 

 

  :اختصاصیاهداف 

 اوليه با دانشجويان. ييو آشنامعرفي 

 دهد.  را توضيح  را در علوم مختلف از جمله بهداشت عمومياهداف، اهميت و نقش علم بيوشيمي  

 بداند.  برای درس را  مورداستفادهعناوين، مباحث و مراجع 

 را شرح دهد.  هادراتي ساختار کربوه

 را بداند. هادراتي کربوه  یبنددسته

             حضوری  :روش آموزش

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بورد کامپیوتر  : امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه            : فعالیت آموزشی

دکتر پرويز   نيمؤلف - بيوشيمي عمومي ، 1استاد( جلد   5) 2021 نجريلن يميوشي اصول ب ، 2018مصور هارپر  يميوشيب  :منبع درس
 2و  1جلد  اينملکشهبازی و دکتر ناصر 

 دقيقه   5  :زمانمدت  (حضوری تکمیل گردد. یهاکالس جهت  صرفا  )این قسمت   :مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35  زمان:مدت 

 دقيقه 10: زمانمدت 

 دقيقه   35:   زمانمدت 

 دقيقه   5 زمان:مدت    یریگجهینتو  یبندجمع •

 
 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 

 

 

 

 

 جلسه دوم 

 کارشناسی بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                بهداشت اوز :دانشکده

 1401/ 11/ 26  :تاريخ ارائه درس 1401-1402سال تحصيلي   

 8-10  ساعت:                          چهارشنبهروز:     بيوشيمي     :نام درس )واحد(

 6 :تعداد دانشجويان نظری   نوع واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي    :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 11/ 07 تاريخ تدوين / بازنگری:
  

 

 (دوم)بخش   هادراتیکربوهساختمان  :عنوان جلسه

 (دوم)بخش  هادراتیکربوهآشنایی با ساختار  ادامه :هدف کلی جلسه

 

  :اهداف اختصاصی

 را بداند.  هادرات یکربوه یبنددسته

 شرح دهد.  یستی را در ساختار ز هادرات ینقش کربوه

 مهم را بشناسد.  ی آلدوزها و کتوزها ی و حلقو  یساختمان خط

 دهد. حی ها را توضو ساختمان آن  دها یساکاری و پل دها یساکاریانواع د

           حضوری  :روش آموزش

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بورد کامپیوتر  : امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه           : فعالیت آموزشی

دکتر پرویز شهبازی و   نیمؤلف - بیوشیمی عمومی ،1استاد( جلد  5) 2021 نجریلن  یمیوشیاصول ب ،2018مصور هارپر   یمیوشیب  :منبع درس
 2و  1جلد  اینملک دکتر ناصر 

 دقيقه   5 : زمانمدت  حضوری تکمیل گردد.( یهاکالس جهت  صرفا )این قسمت     :مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35  :زمانمدت 

 دقيقه 10: زمانمدت 

 دقيقه   35:   زمانمدت 

 دقيقه   5 :زمانمدت    گیرینتیجهو  بندیجمع •

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه سوم
 

 کارشناسی بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                بهداشت اوز :دانشکده

 1401/ 12/ 3  :تاريخ ارائه درس 1401-1402سال تحصيلي   

 8-10  ساعت:                          چهارشنبهروز:     بيوشيمي     :نام درس )واحد(

 6 :تعداد دانشجويان نظری   نوع واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي    :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 11/ 07 تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 ساختمان لیپیدها )بخش اول( :عنوان جلسه

 آشنایی با ساختمان لیپیدهای مهم  :هدف کلی جلسه

 

  :اختصاصیاهداف 

 ساختار لیپیدها را شرح دهد. •

 را بداند.  دهایپیلی بنددسته •

 

           حضوری  :روش آموزش

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بورد کامپیوتر  : امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو    : فعالیت آموزشی

دکتر پرویز شهبازی و   نیمؤلف - بیوشیمی عمومی ،1استاد( جلد  5) 2021 نجریلن  یمیوشیاصول ب ،2018مصور هارپر   یمیوشیب  :منبع درس
 2و  1جلد  اینملک دکتر ناصر 

 دقيقه   5 : زمانمدت  حضوری تکمیل گردد.( هایکالس جهت  صرفا )این قسمت     :مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35  :زمانمدت 

 دقيقه 10: زمانمدت 

 دقيقه   35:   زمانمدت 

 دقيقه   5 :زمانمدت    گیرینتیجهو  بندیجمع •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه چهارم

 کارشناسی بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                بهداشت اوز :دانشکده

 1401/ 12/ 10  :تاريخ ارائه درس 1401-1402سال تحصيلي   

 8-10  ساعت:                          چهارشنبهروز:     بيوشيمي     :نام درس )واحد(

 6 :تعداد دانشجويان نظری   نوع واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي    :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 11/ 07 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 
 

 آشنایی با ساختار لیپیدها )بخش دوم( :عنوان جلسه

 آشنایی با ساختمان لیپیدهای مهم )بخش دوم(  :هدف کلی جلسه

 

  :اهداف اختصاصی

 شرح دهد.   یستیرا در ساختار ز  دهایپلی نقش •

 کند. م یساده را ترس یدها یپیساختمان ل •

 را بشناسد.  گرید یهاساختمان کلسترول و استرول  •

           حضوری  :روش آموزش

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بورد کامپیوتر  : امکانات آموزشی

 کوئیز تکلیف          /          پروژه        /            : فعالیت آموزشی

دکتر پرویز شهبازی و   نیمؤلف - بیوشیمی عمومی ،1استاد( جلد  5) 2021 نجریلن  یمیوشیاصول ب ،2018مصور هارپر   یمیوشیب  :منبع درس
 2و  1جلد  اینملک دکتر ناصر 

 دقيقه   5 : زمانمدت  حضوری تکمیل گردد.( هایکالس جهت  صرفا )این قسمت     :مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35  :زمانمدت 

 دقيقه 10: زمانمدت 

 دقيقه   35:   زمانمدت 

 دقيقه   5 :زمانمدت    گیرینتیجهو  بندیجمع •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جم پنجلسه  

 کارشناسی بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                بهداشت اوز :دانشکده

 1401/ 12/ 17  :تاريخ ارائه درس 1401-1402سال تحصيلي   

 8-10  ساعت:                          چهارشنبهروز:     بيوشيمي     :درس )واحد(نام 

 6 :تعداد دانشجويان نظری   نوع واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي    :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 11/ 07 تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 هاپروتئینساختار اسیدهای آمینه و  :جلسهعنوان 

 هاپروتئینآشنایی با ساختار اسیدهای آمینه و   :هدف کلی جلسه

 

  :اهداف اختصاصی

 ی آمینه  را شرح دهد.دها یاسو  هانیپروتئساختار  •

 ی آمینه را بداند. دهایاسو  هانیپروتئی بنددسته •

 را نام ببرد و اهمیت آن را در تغذیه و بهداشت عمومی بداند.   یرضرور یغ. اسیدهای آمینه ضروری و 

           حضوری  :روش آموزش

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بورد کامپیوتر  : امکانات آموزشی

 کوئیز  /تکلیف          /          پروژه           : فعالیت آموزشی

دکتر پرویز شهبازی و   نیمؤلف - بیوشیمی عمومی ،1استاد( جلد  5) 2021 نجریلن  یمیوشیاصول ب ،2018مصور هارپر   یمیوشیب  :منبع درس
 2و  1جلد  اینملک دکتر ناصر 

 دقيقه   5 : زمانمدت  حضوری تکمیل گردد.( هایکالس جهت  صرفا )این قسمت     :مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35  :زمانمدت 

 دقيقه 10: زمانمدت 

 دقيقه   35:   زمانمدت 

 دقيقه   5 :زمانمدت    گیرینتیجهو  بندیجمع •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه ششم 

 کارشناسی بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                بهداشت اوز :دانشکده

 1401/ 12/ 24  :تاريخ ارائه درس 1401-1402سال تحصيلي   

 8-10  ساعت:                          چهارشنبهروز:     بيوشيمي     :نام درس )واحد(

 6 :دانشجويانتعداد  نظری   نوع واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي    :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 11/ 07 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 
 

 ساختار هموگلوبین و میوگلوبین :عنوان جلسه

 و هموگلوبین و نقش آن در بدن  آشنایی با ساختار میوگلوبین  :هدف کلی جلسه

 

  :اهداف اختصاصی

 شرح دهد. ی ستیرا در عملکرد ز   نهیآم یدهایو اس هانپروتئی قشن •

 دهد.   حیها را توضرا بشناسد  و نقش آن  نیو هموگلوب نیوگلوبیم یبعدساختمان سه  •

 . نحوه تشکیل ساختار این دو پروتئین را بداند. 

           حضوری  :روش آموزش

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بورد کامپیوتر  : امکانات آموزشی

 کوئیز تکلیف          /          پروژه        /            : فعالیت آموزشی

دکتر پرویز شهبازی و   نیمؤلف - بیوشیمی عمومی ،1استاد( جلد  5) 2021 نجریلن  یمیوشیاصول ب ،2018مصور هارپر   یمیوشیب  :منبع درس
 2و  1جلد  اینملک دکتر ناصر 

 دقيقه   5 : زمانمدت  حضوری تکمیل گردد.( هایکالس جهت  صرفا )این قسمت     :مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35  :زمانمدت 

 دقيقه 10: زمانمدت 

 دقيقه   35:   زمانمدت 

 دقيقه   5 :زمانمدت    گیرینتیجهو  بندیجمع •

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 جلسه هفتم 

 کارشناسی بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                بهداشت اوز :دانشکده

 1402/ 01/ 16  :تاريخ ارائه درس 1401-1402سال تحصيلي   

 8-10  ساعت:                          چهارشنبهروز:     بيوشيمي     :)واحد(نام درس 

 6 :تعداد دانشجويان نظری   نوع واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي    :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 11/ 07 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 
 

 ها م یآنزمعرفی  :عنوان جلسه

 )بخش اول( هامیآنزآشنایی با ساختمان و عملکرد   :هدف کلی جلسه

 

  :اهداف اختصاصی

 را تعریف نماید.  هام یآنزی مرتبط با بحث هاواژه •

 را بداند.  هامیآنزی بندطبقه  •

           حضوری  :روش آموزش

 بورد  ، ویدئو پروژکتور، وایتکامپیوتر  : امکانات آموزشی

 کوئیز تکلیف          /          پروژه        /            : فعالیت آموزشی

دکتر پرویز شهبازی و   نیمؤلف - بیوشیمی عمومی ،1استاد( جلد  5) 2021 نجریلن  یمیوشیاصول ب ،2018مصور هارپر   یمیوشیب  :منبع درس
 2و  1جلد  اینملک دکتر ناصر 

 دقيقه   5 : زمانمدت  حضوری تکمیل گردد.( هایکالس جهت  صرفا )این قسمت     :مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35  :زمانمدت 

 دقيقه 10: زمانمدت 

 دقيقه   35:   زمانمدت 

 دقيقه   5 :زمانمدت    گیرینتیجهو  بندیجمع •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 جلسه هشتم

 کارشناسی بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                بهداشت اوز :دانشکده

 1402/ 01/ 23  :تاريخ ارائه درس 1401-1402سال تحصيلي   

 8-10  ساعت:                          چهارشنبهروز:     بيوشيمي     :نام درس )واحد(

 6 :تعداد دانشجويان نظری   نوع واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي    :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 11/ 07 تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 ( دوم)بخش  هاآنزیم آشنایی با ساختمان و عملکرد  :عنوان جلسه

 هاآنزیمآشنایی با مکانیسم عمل   :هدف کلی جلسه

 

  :اهداف اختصاصی

 اولیه با دانشجویان.  ییو آشنامعرفی 

 کند.  فیرا تعر  یمیآنز کینتسی •

 دهد حیرا توض  ی میعوامل مؤثر بر سرعت واکنش آنز •

 منتون را بداند.  سیکائیرابطه م •

           (گرددی م مجازی )به دلیل تعطیل رسمی بودن مجازی برگزار   :روش آموزش

 ، سامانه نوید ، ویدئو پروژکتور، وایت بوردکامپیوتر  : امکانات آموزشی

 تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو    : فعالیت آموزشی

دکتر پرویز شهبازی و   نیمؤلف - بیوشیمی عمومی ،1استاد( جلد  5) 2021 نجریلن  یمیوشیاصول ب ،2018مصور هارپر   یمیوشیب  :منبع درس
 2و  1جلد  اینملک دکتر ناصر 

 دقيقه   5 : زمانمدت  حضوری تکمیل گردد.( هایکالس جهت  صرفا )این قسمت     :مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35  :زمانمدت 

 دقيقه 10: زمانمدت 

 دقيقه   35:   زمانمدت 

 دقيقه   5 :زمانمدت    گیرینتیجهو  بندیجمع •

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه نهم 

 کارشناسی بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                بهداشت اوز :دانشکده

 1402/ 01/ 30  :تاريخ ارائه درس 1401-1402سال تحصيلي   

 8-10  ساعت:                          چهارشنبهروز:     بيوشيمي     :نام درس )واحد(

 6 :تعداد دانشجويان نظری   نوع واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي    :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 11/ 07 تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 اکسیداسیون بیولوژیک  :عنوان جلسه

 آشنایی با اکسیداسیون بیولوژیک در بدن   :هدف کلی جلسه

 

  :اهداف اختصاصی

 را بشناسد. اءیو اح ون یداسیاکس هایواکنش •

 دهد. حی را توض یتنفس رهیزنج •

           حضوری  :روش آموزش

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بورد کامپیوتر  : امکانات آموزشی

 کوئیز تکلیف          /          پروژه        /            : فعالیت آموزشی

دکتر پرویز شهبازی و   نیمؤلف - بیوشیمی عمومی ،1استاد( جلد  5) 2021 نجریلن  یمیوشیاصول ب ،2018مصور هارپر   یمیوشیب  :منبع درس
 2و  1جلد  اینملک دکتر ناصر 

 دقيقه   5 : زمانمدت  حضوری تکمیل گردد.( هایکالس جهت  صرفا )این قسمت     :مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35  :زمانمدت 

 دقيقه 10: زمانمدت 

 دقيقه   35:   زمانمدت 

 دقيقه   5 :زمانمدت    گیرینتیجهو  بندیجمع •

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 جلسه دهم

 کارشناسی بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                بهداشت اوز :دانشکده

 1402/ 02/ 06  :تاريخ ارائه درس 1401-1402سال تحصيلي   

 8-10  ساعت:                          چهارشنبهروز:     بيوشيمي     :نام درس )واحد(

 6 :دانشجويانتعداد  نظری   نوع واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي    :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 11/ 07 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 
 

 متابولیسم قندها  :عنوان جلسه

 آشنایی با متابولیسم قندها  :هدف کلی جلسه

 

  :اهداف اختصاصی

 کند.  حی را تشر زی کولیگل رمسی •

 گلوکز را محاسبه کند. ون یداسیاکس یانرژ الن یب •

 .دیچرخه کربس را ذکر نما ی میآنز یهاواکنش •

           حضوری  :روش آموزش

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بورد کامپیوتر  : امکانات آموزشی

 کوئیز تکلیف          /          پروژه        /            : فعالیت آموزشی

دکتر پرویز شهبازی و   نیمؤلف - بیوشیمی عمومی ،1استاد( جلد  5) 2021 نجریلن  یمیوشیاصول ب ،2018مصور هارپر   یمیوشیب  :منبع درس
 2و  1جلد  اینملک دکتر ناصر 

 دقيقه   5 : زمانمدت  حضوری تکمیل گردد.( هایکالس جهت  صرفا )این قسمت     :مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35  :زمانمدت 

 دقيقه 10: زمانمدت 

 دقيقه   35:   زمانمدت 

 دقيقه   5 :زمانمدت    گیرینتیجهو  بندیجمع •

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 جلسه يازدهم 

 کارشناسی بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                بهداشت اوز :دانشکده

 1402/ 02/ 13  :تاريخ ارائه درس 1401-1402سال تحصيلي   

 8-10  ساعت:                          چهارشنبهروز:     بيوشيمي     :نام درس )واحد(

 6 :دانشجويانتعداد  نظری   نوع واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي    :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 11/ 07 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 
 
 
 

 ها چربیمتابولیسم  :عنوان جلسه

 و لیپیدها هاچربیآشنایی با متابولیسم   :هدف کلی جلسه

 

  :اهداف اختصاصی

 اسیدهای چرب  را تشریح کند. ون یداسیبتا اکسمسیر  •

 بیالن انرژی حاصل از اسیدهای چرب را محاسبه کند. •

 و تری گلیسیریدها را بشناسد. هانیپوپروتئیلانواع  •

           حضوری  :روش آموزش

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بورد کامپیوتر  : امکانات آموزشی

 کوئیز تکلیف          /          پروژه        /            : فعالیت آموزشی

دکتر پرویز شهبازی و   نیمؤلف - بیوشیمی عمومی ،1استاد( جلد  5) 2021 نجریلن  یمیوشیاصول ب ،2018مصور هارپر   یمیوشیب  :منبع درس
 2و  1جلد  اینملک دکتر ناصر 

 دقيقه   5 : زمانمدت  حضوری تکمیل گردد.( هایکالس جهت  صرفا )این قسمت     :مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35  :زمانمدت 

 دقيقه 10: زمانمدت 

 دقيقه   35:   زمانمدت 

 دقيقه   5 :زمانمدت    گیرینتیجهو  بندیجمع •

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 جلسه دوازدهم

 کارشناسی بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                بهداشت اوز :دانشکده

 1402/ 02/ 20  :تاريخ ارائه درس 1401-1402سال تحصيلي   

 8-10  ساعت:                          چهارشنبهروز:     بيوشيمي     :نام درس )واحد(

 6 :دانشجويانتعداد  نظری   نوع واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي    :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 11/ 07 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 
 
 

 )بخش اول( هاپروتئینمتابولیسم  :عنوان جلسه

 هاپروتئینآشنایی با متابولیسم   :هدف کلی جلسه

 

  :اختصاصیاهداف 

 .را ذکر کند نهیآم ی دهایاس ینیسرنوشت عامل آم •

 . را بداند   نهیآم ی دهایاس یسرنوشت اسکلت کربن •

           حضوری  :روش آموزش

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بورد کامپیوتر  : امکانات آموزشی

 کوئیز تکلیف          /          پروژه        /            : فعالیت آموزشی

دکتر پرویز شهبازی و   نیمؤلف - بیوشیمی عمومی ،1استاد( جلد  5) 2021 نجریلن  یمیوشیاصول ب ،2018مصور هارپر   یمیوشیب  :منبع درس
 2و  1جلد  اینملک دکتر ناصر 

 دقيقه   5 : زمانمدت  حضوری تکمیل گردد.( هایکالس جهت  صرفا )این قسمت     :مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35  :زمانمدت 

 دقيقه 10: زمانمدت 

 دقيقه   35:   زمانمدت 

 دقيقه   5 :زمانمدت    گیرینتیجهو  بندیجمع •

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 جلسه سيزدهم

 کارشناسی بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                بهداشت اوز :دانشکده

 1402/ 02/ 27  :تاريخ ارائه درس 1401-1402سال تحصيلي   

 8-10  ساعت:                          چهارشنبهروز:     بيوشيمي     :نام درس )واحد(

 6 :دانشجويانتعداد  نظری   نوع واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي    :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 11/ 07 تاريخ تدوين / بازنگری:

 

 
 
 

 متابولیسم پروتئیت ها )بخش دوم( :عنوان جلسه

 )بخش دوم( هاپروتئینآشنایی با متابولیسم   :هدف کلی جلسه

 

  :اهداف اختصاصی

 .دینما  ح یچرخه اوره را تشر هایواکنش •

 چرخه اوره را بداند.  میتنظ •

           حضوری  :روش آموزش

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بورد کامپیوتر  : امکانات آموزشی

 کوئیز تکلیف          /          پروژه        /            : فعالیت آموزشی

دکتر پرویز شهبازی و   نیمؤلف - بیوشیمی عمومی ،1استاد( جلد  5) 2021 نجریلن  یمیوشیاصول ب ،2018مصور هارپر   یمیوشیب  :منبع درس
 2و  1جلد  اینملک دکتر ناصر 

 دقيقه   5 : زمانمدت  حضوری تکمیل گردد.( هایکالس جهت  صرفا )این قسمت     :مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35  :زمانمدت 

 دقيقه 10: زمانمدت 

 دقيقه   35:   زمانمدت 

 دقيقه   5 :زمانمدت    گیرینتیجهو  بندیجمع •

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه چهاردهم 

 کارشناسی بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                بهداشت اوز :دانشکده

 1402/ 03/ 03  :تاريخ ارائه درس 1401-1402سال تحصيلي   

 8-10  ساعت:                          چهارشنبهروز:     بيوشيمي     :نام درس )واحد(

 6 :دانشجويانتعداد  نظری   نوع واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي    :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 11/ 07 تاريخ تدوين / بازنگری:

 
 

 متابولیسم اسیدهای نوکلئیک )بخش اول( :عنوان جلسه

 آشنایی با متابولیسم اسیدهای نوگلئیک   :هدف کلی جلسه

 

  :اهداف اختصاصی

 دهد. ح یرا توض نیپور  یازها ب سم یمتابول •

           حضوری  :روش آموزش

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بورد کامپیوتر  : امکانات آموزشی

 کوئیز تکلیف          /          پروژه        /            : فعالیت آموزشی

دکتر پرویز شهبازی و   نیمؤلف - بیوشیمی عمومی ،1استاد( جلد  5) 2021 نجریلن  یمیوشیاصول ب ،2018مصور هارپر   یمیوشیب  :منبع درس
 2و  1جلد  اینملک دکتر ناصر 

 دقيقه   5 : زمانمدت  حضوری تکمیل گردد.( هایکالس جهت  صرفا )این قسمت     :مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35  :زمانمدت 

 دقيقه 10: زمانمدت 

 دقيقه   35:   زمانمدت 

 دقيقه   5 :زمانمدت    گیرینتیجهو  بندیجمع •

 
 

  



 
 پانزدهم جلسه 

 کارشناسی بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                بهداشت اوز :دانشکده

 1402/ 03/ 10  :تاريخ ارائه درس 1401-1402سال تحصيلي   

 8-10  ساعت:                          چهارشنبهروز:     بيوشيمي     :نام درس )واحد(

 6 :دانشجويانتعداد  نظری   نوع واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي    :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 11/ 07 تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 
 
 

 متابولیسم اسیدهای نوکلئیک )بخش دوم( :عنوان جلسه

 آشنایی با متابولیسم اسیدهای نوکلئیک  :هدف کلی جلسه

 

  :اهداف اختصاصی

 . دهد  ح یرا توض نیدیمی ریپ یزها با سم یمتابول •

           حضوری  :روش آموزش

 ، ویدئو پروژکتور، وایت بورد کامپیوتر  : امکانات آموزشی

 کوئیز تکلیف          /          پروژه        /            : فعالیت آموزشی

دکتر پرویز شهبازی و   نیمؤلف - بیوشیمی عمومی ،1استاد( جلد  5) 2021 نجریلن  یمیوشیاصول ب ،2018مصور هارپر   یمیوشیب  :منبع درس
 2و  1جلد  اینملک دکتر ناصر 

 دقيقه   5 : زمانمدت  حضوری تکمیل گردد.( هایکالس جهت  صرفا )این قسمت     :مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35  :زمانمدت 

 دقيقه 10: زمانمدت 

 دقيقه   35:   زمانمدت 

 دقيقه   5 :زمانمدت    گیرینتیجهو  بندیجمع •

 
  



 
 شانزدهم جلسه 

 کارشناسی بهداشت عمومی  مقطع / رشته تحصیلی:              بهداشت عمومیگروه آموزشی:                بهداشت اوز :دانشکده

 1402/ 03/ 17  :تاريخ ارائه درس 1401-1402سال تحصيلي   

 8-10  ساعت:                          چهارشنبهروز:     بيوشيمي     :نام درس )واحد(

 6 :دانشجويانتعداد  نظری   نوع واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر حبيب اله عباسي    :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1401/ 11/ 07 تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 
 
 

 ارائه پروژه های دانشجویی :عنوان جلسه

 مشارکت دانشجویان در درس با ارائه پروژه   :هدف کلی جلسه

 

  :اهداف اختصاصی

 تقویت فرایند روش های جستجو 

 افزایش اعتماد به نفس دانشجویان با ارائه پروزه به صورت سخنرانی

 آشنایی عمیق تر با موضوع انتخابی پروژه

           حضوری  :روش آموزش

 پروژکتور، وایت بورد ، ویدئو کامپیوتر  : امکانات آموزشی

 بحث و گفتگو تکلیف          /          پروژه        /           : فعالیت آموزشی

دکتر پرویز شهبازی و   نیمؤلف - بیوشیمی عمومی ،1استاد( جلد  5) 2021 نجریلن  یمیوشیاصول ب ،2018مصور هارپر   یمیوشیب  :منبع درس
 2و  1جلد  اینملک دکتر ناصر 

 دقيقه   5 : زمانمدت  حضوری تکمیل گردد.( هایکالس جهت  صرفا )این قسمت     :مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس   ▪

 و استراحت  وپاسخپرسش  ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه   35  :زمانمدت 

 دقيقه 10: زمانمدت 

 دقيقه   35:   زمانمدت 

 دقيقه   5 :زمانمدت    گیرینتیجهو  بندیجمع •

 


