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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 علوم تغذيه Ph.Dدکترای  حصیلي:ت یرشتهو مقطع    علوم بهداشتي و تغذيه گروه آموزشي:بهداشت      دانشکده:

 2و1پیشرفته ـ تغذيه پیشرفته  هفیزيولوژی تغذي  یش نیاز:پ      ظریند:نوع واح   2  تعداد واحد:   تنظیم متابولیسم  نام درس: 

 نفر .....   تعداد دانشجویان:           دانشکده بهداشت کان برگزاري:م ............. :ساعت  .........  زمان برگزاري كالس: روز

 ............................................... مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر فرزاد شیدفر مسئول درس:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

در این درس دانشجو مکانیسم هاي تنظیم متابولیسم مواد مغذي درشت و ریز را از طریق سیستم هاي هورمونی، آنزیمی و ژنتیکی و 

بیماري واكنش متقابل بدن و مواد مغذي بصورت یکپارچه فرا می گیرد. این واكنش براي درک و تفسیر مفاهیم متابولیسم در سالمت و 

 ضروري محسوب می شود.
 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

واكنش هاي شیمیایی در بدن و بافت هاي  Integrationدر پایان این درس دانشجو قادر می باشد مفاهیم تنظیم متابولیکی و 

و در  نگیسیري، گرسمختلف تغذیه اي مثل مختلف، دستگاه عصبی، كبد، قلب، كلیه، بافت چربی، گلبول هاي قرمز در وضعیت هاي 

 را مورد بحث قرار دهد. برخی بیماریها و وضعیت هاي فیزیولوژیک مثل بارداري و شیردهی و ورزش

 

 اهداف بینابیني:

 ـ

 

 
 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  یسمی سلولی را شرح دهد.مکانیسم هاي معمول براي تغییر سریع جریانهاي متابول -

 شناختی(هدف . )مراحل مختلف كنترل تغییر مقدار پروتئین موجود در سلول را شرح دهد -

 شناختی(هدف ) روشهاي مختلف براي انجام تغییر در جریانهاي متابولیسمی در سلول را بیان نماید. -

 )هدف شناختی( حركت مواد از عرض غشاء را شرح دهد. -
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 ی مطالببندی ارائهنزمادول ج

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(
 ارزشیابي ی تدريسشیوه رئوس مطالب موضوع درس

04 

مکانیسم هاي معمول براي تغییر 

سریع جریانهاي متابولیسمی 

 سلولی

 
سخنرانی و پاورپوینت 

 و بحث گروهی

 امتحان كتبی

 پایان ترم

04 
مراحل مختلف كنترل تغییر مقدار 

 جود در سلولپروتئین مو
 // // 

04 
روشهاي مختلف براي انجام تغییر 

 در جریانهاي متابولیسمی در سلول
 // // 

 // //  حركت مواد از عرض غشاء 04

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .حركت مولکولها از عرض غشاء را شرح دهد -

 شناختی(هدف ) دهد. كز را نام برده و شرحترانسپورترهاي گلو -

 شناختی(هدف . )ترانسپورت گلوكز از عرض غشاء را شرح دهد -

 ترانسپورت اسیدهاي آمینه و اسیدهاي چرب از عرض غشاء را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 زشیابيار ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  حركت مولکولها از عرض غشاء 51
سخنرانی و پاورپوینت 

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

 // //  ترانسپورترهاي گلوكز 04

 // //  ترانسپورت گلوكز از عرض غشاء 04

01 
ترانسپورت اسیدهاي آمینه و 

 اسیدهاي چرب از عرض غشاء
 // // 
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 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر انتظار می رود: رسیان ددر پا  

 شناختی(هدف )  .تنظیم آنزیمی، تنظیم هورمونی و تنظیم ژنی را شرح دهد -

 شناختی(هدف . )هورمونها و كنترل كوتاه مدت فعالیت آنزیمی را شرح دهد -

- Signal transduction شناختی(هدف . )را شرح داده و اجزاء آن را بیان كند 

 . )هدف شناختی(ت آنزیمی را شرح دهدكنترل طوالنی مدت فعالی -

 انسولین و كنترل بیان ژن را شرح دهد. )هدف شناختی( -

- Signal chain )براي تحریک تجزیه گلیکوژن توسط آدرنالین )یا نورآدرنالین( و  گلوكاگون را شرح دهد. )هدف شناختی 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه مطالبرئوس  موضوع درس

04 
تنظیم آنزیمی، تنظیم هورمونی و تنظیم 

 ژنی
 

سخنرانی و پاورپوینت و 

 بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

04 
هورمونها و كنترل كوتاه مدت فعالیت 

 آنزیمی
 // // 

01 Signal transduction و اجزاء  // // 

 // //  كنترل طوالنی مدت فعالیت آنزیمی 01

 // //  انسولین و كنترل بیان ژن 54

54 

Signal chain  براي تحریک تجزیه

گلیکوژن توسط آدرنالین )یا نورآدرنالین( و  

 گلوكاگون

 // // 

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

- Signal chain  شناختی(هدف )  .شرح دهد. ها آدیپوسیتبراي كنترل لیپاز حساس به هورمون را در 

هـدف . )در كنترل بیان ژن را شرح دهدو كلسترول و اكسیرن نقش مواد مغذي )كربوهیدرات، اسید چرب و اسیدهاي آمینه(  -

 شناختی(

 شناختی(هدف . )ژنهاي درگیر در متابولیسم انرژي كه بیان آنها تحت تأثیر انسولین یا گلوكز است را شرح دهد -
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 ی مطالبندی ارائهبجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

51 
Signal chain  براي كنترل لیپاز

 حساس به هورمون در آدیپوسیت ها
 

سخنرانی و 

پاورپوینت و بحث 

 گروهی

امتحان كتبی پایان 

 ترم

04 

نقش مواد مغذي )كربوهیدرات، اسید 

نه( و كلسترول و چرب و اسیدهاي آمی

 اكسیژن در كنترل بیان ژن

 // // 

51 
ژنهاي درگیر در متابولیسم انرژي كه بیان 

 آنها تحت تأثیر انسولین یا گلوكز است
 // // 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .، گلوكونئوژنز( را شرح دهدتنظیم هورمونی آنزیمی و ژنی متابولیسم كربوهیدراتها )گلیکولیز -

) تنظیم هورمونی آنزیمی و ژنی متابولیسم كربوهیدراتها )كمپلکس، پیروات هیدروژناز و چرخه اسید سیتریک(را شـرح دهـد.  -

 شناختی(هدف 

 (شناختیهدف ) ( را شرح دهد.  پنتوز فسفات شانتتنظیم هورمونی آنزیمی و ژنی متابولیسم كربوهیدراتها ) -

 بیس فسفات در كنترل گلیکولیز را شرح دهد. )هدف شناختی( 6و  0نقش فروكتوز  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

14 
تنظیم هورمونی آنزیمی و ژنی متابولیسم 

 كربوهیدراتها )گلیکولیز، گلوكونئوژنز(
 

و پاورپوینت  سخنرانی

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

14 

تنظیم هورمونی آنزیمی و ژنی متابولیسم 

كربوهیدراتها )كمپلکس پیروات 

 هیدروژناز و چرخه اسید سیتریک(

 // // 

04 
تنظیم هورمونی آنزیمی و ژنی متابولیسم 

 (پنتوز فسفات شانتكربوهیدراتها )
 // // 
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 :اهداف رفتاری جلسه ششم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 تنظیم متابولیسم چربیها )اكسیداسیون اسیدهاي چرب( را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 تنظیم متابولیسم كتون بادیها را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 تنظیم متابولیسم چربیها )سنتز چربی( را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 ی در كبد را شرح دهد. )هدف شناختی(كنترل طوالنی مدت متابولیسم چرب -

 تنظیم سنتز اسیدهاي چرب و كلسترول از گلوكز را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

04 
تنظیم متابولیسم چربیها )اكسیداسیون 

 اسیدهاي چرب(
 

ی و پاورپوینت سخنران

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

 // //  تنظیم متابولیسم كتون بادیها 04

 // //  تنظیم متابولیسم چربیها )سنتز چربی( 04

 // //  كنترل طوالنی مدت متابولیسم چربی در كبد 51

51 
تنظیم سنتز اسیدهاي چرب و كلسترول از 

 گلوكز
 // // 

 

 هفتم:اهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .را شرح دهد و اعصاب تنظیم متابولیسم بافت مغز -

 تنظیم متابولیسم )متابولیسم گلوكز و اسیدهاي چرب( عضله اسکلتی را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 تنظیم متابولیسم عضله قلبی را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 ی مطالبائهبندی ارجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  تنظیم متابولیسم بافت مغز و اعصاب 01
سخنرانی و پاورپوینت 

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

11 
تنظیم متابولیسم )متابولیسم گلوكز و 

 اسیدهاي چرب( عضله اسکلتی
 // // 

 // //  لیسم عضله قلبیتنظیم متابو 04
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 :هشتماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .سفید و قهوه اي را شرح دهد آدیپوزبافت  -

 را شرح داده و ارتباط آن را با بافت چربی قهوه اي شرح دهد. )هدف شناختی( Uncouplingفرضیه  -

 شرح دهد. )هدف شناختی( بافت چربی سفید و عمل لیپوپروتئین لیپاز رامتابولیسم گلوكز و اسید چرب در  -

 تنظیم هاي كوتاه مدت و بلند مدت ذخیره سازي چربیها را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 تنظیم بیان ژنها در بافت چربی در هنگام افزایش انرژي دریافتی را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  بافت آدیپوز سفید و قهوه اي 51
سخنرانی و پاورپوینت 

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

01 
و ارتباط آن را با  Uncouplingفرضیه 

 بافت چربی قهوه اي
 // // 

04 
متابولیسم گلوكز و اسید چرب در بافت 

 فید و عمل لیپوپروتئین لیپازچربی س
 // // 

01 
تنظیم هاي كوتاه مدت و بلند مدت 

 ذخیره سازي چربیها
 // // 

01 
تنظیم بیان ژنها در بافت چربی در هنگام 

 افزایش انرژي دریافتی
 // // 

 

 :نهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .شرح دهد یریمیدین راانواع نوكلئوتیدهاي پورین و پ -

 شرح دهد. )هدف شناختی( تنظیم هاي كوتاه مدت و بلند مدت )آنزیمی، هورمونی، ژنی( نوكلئوتیدهاي پورین را -

 تنظیم هاي كوتاه مدت و بلند مدت )آنزیمی، هورمونی، ژنی( نوكلئوتیدهاي پیریمیدین را شرح دهد. )هدف شناختی( -
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 ی مطالبرائهبندی اجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  انواع نوكلئوتیدهاي پورین و پیریمیدین 04
سخنرانی و پاورپوینت 

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

14 
تنظیم هاي كوتاه مدت و بلند مدت )آنزیمی، 

 هورمونی، ژنی( نوكلئوتیدهاي پورین
 // // 

14 
تنظیم هاي كوتاه مدت و بلند مدت )آنزیمی، 

 هورمونی، ژنی( نوكلئوتیدهاي پیریمیدین
 // // 

 

 :دهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .متابولیسم كلسترول و لیپوپروتئین هاي پالسما را شرح دهد -

 را شرح دهد. )هدف شناختی( LDL-Cتنظیم مقدار كلسترول سلولی و  -

 ارتباط انسولین و متابولیسم تري گلیسیریدها را در لیپوپروتئین ها شرح دهد. )هدف شناختی( -

 عوامل رژیمی تأثیرگذار بر غلظت كلسترول سرمی را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 شناختی( تنظیم بیان ژنی در ارتباط با كلسترول و لیپوپروتئین هاي پالسما را شرح دهد. )هدف -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

54 
متابولیسم كلسترول و لیپوپروتئین هاي 

 پالسما
 

سخنرانی و پاورپوینت 

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

 // //  LDL-Cتنظیم مقدار كلسترول سلولی و  51

51 
ارتباط انسولین و متابولیسم تري گلیسیریدها 

 را در لیپوپروتئین ها
 // // 

04 
عوامل رژیمی تأثیرگذار بر غلظت كلسترول 

 سرمی
 // // 

64 
تنظیم بیان ژنی در ارتباط با كلسترول و 

 لیپوپروتئین هاي پالسما
 // // 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 8 

 :يازدهم اهداف رفتاری جلسه

ی رود:از فراگیر انتظار م رسدر پایان د  

كربوهیدرات، پروتئین و چربی را در انسان بین انـدامهاي مختلـف را  (Metabolism integration)یکپارچگی متابولیسم  -

 شناختی(هدف )  .شرح دهد Post absorptiveدر وضعیت سیري، گرسنگی و 

تریک و مدوالسـیون مکانیسم هاي درگیري در سوئیچ متابولیسم كبد بـین وضـعیت سـیري و گرسـنگی )فاكتورهـاي آلوسـ -

 شرح دهد. )هدف شناختی( كوواالنت( را

متابولیک بین بافت هاي بدن، در چاقی، ورزش، بـارداري، شـیردهی و دیابـت را شـرح  (Interrelationship)كنش متقابل  -

 )هدف شناختی( دهد.

 )هدف شناختی( سیکل گلوكز/اسیدچرب و گلوكز/اسیدچرب/كتون بادي را شرح دهد. -

 

 ی مطالبندی ارائهبجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

01 

 Metabolism)یکپارچگی متابولیسم 

integration)  كربوهیدرات، پروتئین و

چربی را در انسان بین اندامهاي مختلف را در 

 Postوضعیت سیري، گرسنگی و 

absorptive 

 
سخنرانی و پاورپوینت 

 بحث گروهیو 

امتحان كتبی 

 پایان ترم

01 

مکانیسم هاي درگیري در سوئیچ متابولیسم 

كبد بین وضعیت سیري و گرسنگی 

)فاكتورهاي آلوستریک و مدوالسیون 

 كوواالنت(

 // // 

04 

 (Interrelationship)كنش متقابل 

متابولیک بین بافت هاي بدن، در چاقی، 

 ورزش، بارداري، شیردهی و دیابت

 // // 

04 
سیکل گلوكز/اسیدچرب و 

 گلوكز/اسیدچرب/كتون بادي
 // // 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 9 

 :دوازدهم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .تنظیم و كنترل سوخت بدن در افراد سالم را شرح دهد -

 شناختی( تنظیم و كنترل سوخت بدن در گرسنگی و شرایط استرس را شرح دهد. )هدف -

 را شرح دهد. )هدف شناختی( (NEFA)ارتباط گلوكز و اسیدهاي چرب غیراستریفیه  -

 را شرح دهد. )هدف شناختی( (Overnight fast)گرسنگی شبانه بعد از صبحانه و  NEFAمتابولیسم  -

 نوسازي پروتئین و اسیدهاي آمینه در بدن و بافت هاي مختلف را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 لی جریان اسیدهاي آمینه بین بافت هاي مختلف را شرح دهد. )هدف شناختی(مسیرهاي اص -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  تنظیم و كنترل سوخت بدن در افراد سالم 04
سخنرانی و پاورپوینت 

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 رمپایان ت

04 
تنظیم و كنترل سوخت بدن در گرسنگی و 

 شرایط استرس
 // // 

ارتباط گلوكز و اسیدهاي چرب غیراستریفیه  04
(NEFA) 

 // // 

04 
بعد از صبحانه، گرسنگی  NEFAمتابولیسم 

 (Overnight fast)شبانه 
 // // 

54 
نوسازي پروتئین و اسیدهاي آمینه در بدن و 

 بافت هاي مختلف
 // // 

54 
مسیرهاي اصلی جریان اسیدهاي آمینه بین 

 بافت هاي مختلف
 // // 
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 :سیزدهم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .وضعیت هایی كه بدن نیازمند ذخایر انرژي خویش )كربوهیدرات، چربی و پروتئین( دارد را شرح دهد -

ولیک )تغییرات هورمونی، تطابق در متابولیسم گلوكز و كتون بادي و اسیدهاي چرب، متابولیسم كلیـوي( سازش و تطابق متاب -

 كه منتهی به صرفه جویی پروتئین ماهیچه در گرسنگی می گردد را شرح دهد. )هدف شناختی(

 دوره گرسنگی تطابق یافته را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 را شرح دهد. )هدف شناختی( تنظیم متابولیسم در ورزش هاي بیهوازي -

 تنظیم متابولیسم در ورزش هاي هوازي را شرح دهد. )هدف شناختی( -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

54 
وضعیت هایی كه بدن نیازمند ذخایر انرژي 

 دارد خویش )كربوهیدرات، چربی و پروتئین(
 

سخنرانی و پاورپوینت 

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

14 

سازش و تطابق متابولیک )تغییرات هورمونی، 

تطابق در متابولیسم گلوكز و كتون بادي و 

اسیدهاي چرب، متابولیسم كلیوي( كه 

منتهی به صرفه جویی پروتئین ماهیچه در 

 گرسنگی

 // // 

 // //  دوره گرسنگی تطابق یافته 54

 // //  تنظیم متابولیسم در ورزش هاي بیهوازي 01

 // //  تنظیم متابولیسم در ورزش هاي هوازي 01
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 :چهاردهم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 (هدف رفتاري) عواملی كه در تنظیم بیان ژن و سنتز پروتئین نقش دارند را شرح دهد.  -

 پروتئین را شرح دهد. )هدف رفتاري( Turnoverل تنظیم كننده عوام -

 متابولیسم اسیدهاي آمینه گلوكوژنیک و كتوژنیک را شرح دهد. )هدف رفتاري( -

- Interchanges )اسیدهاي آمینه و متابولیت هاي آنها بین اندامهاي مختلف و بافتها را شرح دهد. )هدف رفتاري 

را توسط بافتهاي مختلف بـدن شـرح  (NBCAA)و غیر شاخه دار  (BCAA)اخه دار اهمیت متابولیسم اسیدهاي آمینه ش -

 دهد. )هدف رفتاري(

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

04 
عواملی كه در تنظیم بیان ژن و سنتز 

 پروتئین نقش دارند
 

نت سخنرانی و پاورپوی

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

 // //  پروتئین Turnoverعوامل تنظیم كننده  04

04 
متابولیسم اسیدهاي آمینه گلوكوژنیک و 

 كتوژنیک
 // // 

04 
Interchanges  اسیدهاي آمینه و متابولیت

 هاي آنها بین اندامهاي مختلف و بافتها
 // // 

04 

ه شاخه دار اهمیت متابولیسم اسیدهاي آمین

(BCAA)  و غیر شاخه دار(NBCAA)  را

 توسط بافتهاي مختلف بدن

 // // 

 

 :پانزدهم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 (هدف رفتاري) تنظیم سیکل كوري را شرح دهد.  -

- Interconversions شرح دهد. )هدف رفتاري( اسیدهاي آمینه اصلی را در ماهیچه 

 شرح دهد. )هدف رفتاري(ترل سنتز و تجزیه پروتئین در ماهیچه و سایر بافت ها را كن -

 شرح دهد. )هدف رفتاري( سیکل آالنین گلوكز و عوامل تنظیمی آنرا -

 شرح دهد. )هدف رفتاري( ارتباط سیکل آالنین گلوكز و سیکل كوري را -

 اهمیت گلوتامین را در متابولیسم انسان شرح دهد. )هدف رفتاري( -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

  تنظیم سیکل كوري 04
سخنرانی و پاورپوینت 

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

04 
Interconversions  اسیدهاي آمینه اصلی

 را در ماهیچه
 // // 

04 
وتئین در ماهیچه و كنترل سنتز و تجزیه پر

 سایر بافت ها
 // // 

 // //  سیکل آالنین گلوكز و عوامل تنظیمی 04

 // //  ارتباط سیکل آالنین گلوكز و سیکل كوري 04

 // //  اهمیت گلوتامین را در متابولیسم انسان 

 

 

 :شانزدهم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 (هدف رفتاري) را شرح دهد.  (Intake, expenditure)كننده تعادل انرژي عوامل تنظیم  -

 ارتباط بین میزان متابولیسم و توده چربی و بدون چربی را شرح دهد. )هدف رفتاري( -

عوامل هورمونی، آنزیمی و مواد مغذي تأثیرگذار بر میزان متابولیسم، توده چربی و بـدون چربـی بـدن را شـرح دهـد. )هـدف  -

 رفتاري(

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 ,Intake)عوامل تنظیم كننده تعادل انرژي  04

expenditure) 
 

سخنرانی و پاورپوینت 

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

04 
ارتباط بین میزان متابولیسم و توده چربی و 

 ن چربیبدو
 // // 

04 

عوامل هورمونی، آنزیمی و مواد مغذي 

تأثیرگذار بر میزان متابولیسم، توده چربی و 

 بدون چربی بدن

 // // 
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 :هفدهم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

لمی مربوط به مباحـث تـدریس شـده و بررسی، مطالعه، بحث و تفسیر و تبادل نظر در مورد جدیدترین و مهم ترین مقاالت ع -

 شناختی(هدف )  .جلسه 50تنظیم متابولیسم در طی این 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

504 

بحث و تفسیر و تبادل نظر در مورد 

جدیدترین و مهم ترین مقاالت علمی مربوط 

 جلسه قبل 50احث تدریس شده به مب

 
سخنرانی و پاورپوینت 

 و بحث گروهی

امتحان كتبی 

 پایان ترم

 
 

 

 

 

 
 


