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  بسمه تعالی
  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

  پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش
   course planترمی  دوره  طرح 

  
  92-93 نیمسال تحصیلی  *.                                                                                     بیوشیمی عمومی :نام درس
  کارشناسی اطاق عمل :رشته و مقطع تحصیلی .*                                                                                   پزشکیپیرا    : دانشکده

  ............................:درس پیشنیاز                                                                                2  :تعداد واحد* 
        شنبه 16- 14 :روز و ساعت برگزاري*  
  علوم آزمایشگاهی: گروه آموزشی*.                                              7کالس شماره  :محل برگزاري .*  

  محدثه نامجو: مدرسیننام 
  :  تماس با مسئول درسروزهاي                                         محدثه نامجو : مسوول درسنام 

 پست الکترونیک .............................. : تلفن دانشکده پیراپزشکی گروه علوم آزمایشگاهی        : آدرس دفتر

ــی درس  ــدف کل ــتی  : ه ــان دوره بایس ــجو در پای ــدن    دانش ــه در ب ــه گان ــواد س ــم م ــیمی و متابولیس ــاهیم بیوش   را  مف
  فرا گیرد

  
  

  :اهداف اختصاصی
  :اگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشنداز فر

 تعاریف اسید و باز و انواع بافرها را بداند )1

 ساختمان اسیدهاي آمینه و خواص آنها را  شرح دهد )2

 .ساختار پروتئین ها را توضیح دهد )3

 ساختمان و نحوه عملکرد آنزیم ها بیان نماید )4

 ا بیان نمایدعمکرد و خواص کوآنزیمی ویتامین هاي محلول در آب ر )5

 عمکرد و خواص کوآنزیمی ویتامین هاي محلول در چربی را بیان نماید )6

 ساختمان کربوهیدرات ها را بداند )7

  مسیرهاي اصلی متابولیسم کربوهیدراتها را شرح دهد )8
  مسیرهاي جانبی متابولیسم کربوهیدراتها را شرح دهد )9

  ساختمان چربی ها را بداند )10
  متابولیسم چربی ها را شرح دهد )11
 فسفریالسیون را بداند    –فاهیم بیوانرژتیک و اکسیداسیون م )12

 .ساختمان و متابولیسم اسیدهاي نوکلئیک را توضیح دهد )13

  متابولیسم اسیدهاي آمینه را شرح دهد )14
 متابولیسم ترکیبات ازت دار را شرح دهد )15

 ساختمان و نحوه عملکرد هورمون ها را بداند    )16
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  : شیوه تدریس
v وزش تئوريآم 

ارائه مقاله خواهد بود و در این راستا از امکانات کمک  وو بحث گروهی  به روش سخنرانی آموزش تئوري شامل تدریس استاد
  .می شوداستفاده  و اسالید موزشی نظیر پروژکتورآ
  
 
  

  :نحوه ارزشیابی دانشجو
 .در این زمینه دانشجو به سواالت نظري شامل امتحانات میان ترم، پایان ترم و کوئیز پاسخ خواهد داد

  . اي خواهد بود سؤاالت ارزشیابی عمدتاً به فرم چند گزینه
  
  
  

ور به موقع، رعایت نظم و حض. دییلطفا به مقرارت آموزشی دانشکده توجه فرما : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 
 .ارائه پروژه هاي کالسی در زمان مقرر، همکاري با سایر دانشجویان، عدم استفاده از تلفن همراه در کالس ضروري می باشد

  
  نمره 1: پرسش و پاسخ هاي کالسی

  
 نمره 1: ت اخالق دانشجویی یحضور منظم و رعا

  نمره  1:  ن درسییارائه مطالب با عناو
 

  نمره 2: ن درسی ید و مرتبط با عناویسی جدیانگل مقاالت/ ارائه مقاله 
   

  :وظایف و تکالیف دانشجو
  

  2/9/92: تاریخ امتحان میان ترم* 
  23/10/92: تاریخ امتحان پایان ترم

  . حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است: سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان* 
  
  

  یمنابع اصل
 
  بیوشیمی براي پیراپزشکان - شیمی هارپربیو

  
  منابع براي یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید
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  ..... یجدول زمان بندي برنامه درس
    

آمادگی الزم / مالحظات   مدرس  عنوان  ساعت  روز
دانشجویان قبل از شروع 

  کالس
    محدثه نامجو تعاریف اسید و باز و انواع بافرها  16-14  30/6/92

    محدثه نامجو ساختمان اسیدهاي آمینه و خواص آنها  16-14 6/7/92

   محدثه نامجو ساختار پروتئین ها  16-14 13/7/92

   محدثه نامجو ساختمان و نحوه عملکرد آنزیم ها  16-14 20/7/92

   محدثه نامجو عمکرد و خواص کوآنزیمی ویتامین هاي محلول در آب  16-14 27/7/92

   محدثه نامجو رد و خواص کوآنزیمی ویتامین هاي محلول در چربیعمک  16-14 4/8/92

   محدثه نامجو ساختمان کربوهیدرات ها  16-14 11/8/92

    محدثه نامجو مسیرهاي اصلی متابولیسم کربوهیدراتها  16-14 18/8/92

    محدثه نامجو  مسیرهاي جانبی متابولیسم کربوهیدراتها  16-14 25/8/92

    محدثه نامجو  ان چربی هاساختم  16-14 2/9/92

    محدثه نامجو  فسفریالسیون –مفاهیم بیوانرژتیک و اکسیداسیون   16-14 9/9/92

    محدثه نامجو  ساختمان و متابولیسم اسیدهاي نوکلئیک  16-14 16/9/92

    محدثه نامجو  متابولیسم اسیدهاي آمینه  16-14 23/9/92



 ٤

    ثه نامجومحد  متابولیسم ترکیبات ازت دار  16-14 30/9/92

    محدثه نامجو  ساختمان و نحوه عملکرد هورمون ها  16-14 7/9/92

    محدثه نامجو تعاریف اسید و باز و انواع بافرها  16-14 14/9/92

 


