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 ثسوِ تعبلی

 دانشگاه علوم پسشکی گلستان  

 پسشکی علوم مرکس مطالعات و توسعه آموزش

  عوَهی یویَشیث  course planتزهی دٍرُ  طزح 

 1044 -1041 6تحصیلی دٍم* ًیوسبل                یشگبّیآسهب علَم آهَسشی6*گزٍُ                     پیزاپششکی       6 داًشکذُ* 

                  3300414 کذ درس6 *                                                عوَهی یویَشیث عٌَاى درس6 *

  یشگبّیعلَم آسهبرشتِ تحصیلی 6  *                                                      کبرشٌبسی پیَستِ هقطع 6 *

      6 داًشکذُ پیزاپششکیثزگشاري  هحل*               ( 14 -10( ٍ سِ شٌجِ ) 12 -14شٌجِ )سهبى ثزگشاري6  *

                                    00 تعذاد جلسبت6  *                   تئَري ًَع ٍاحذ6 *                                                               ٍاحذ 63  تعذاد ٍاحذ* 

                   عوَهی یویشپیش ًیبس یب ّن ًیبس6   *                                                                      تعذاد فزاگیزاى6 *

  دکتز هصطفی هیز -دکتز سّزا حصبريهذرسیي6 ًبم 

                                         دکتز سّزا حصبري َل درس6 ئهسًبم 

 )ثزطجق ثزًبهِ ّفتگی استبد( ّوِ رٍسُ رٍسّبي توبس ثب هسئَل درس6

 413 30032140 – 015 تلفي6                  گزٍُ علَم آسهبیشگبّی -داًشکذُ پیزاپششکی آدرس دفتز6 

 drhesari@goums.ac.ir 6پست الکتزًٍیک

 6 ّذف کلی درس
  آًْب ییبیویسبختبر ٍ خَاص ش ،یبتیهَاد ح ییشٌبسبثب  بىیداًشجَ ییآشٌب

 اختصبصی6 اّذاف
 از داوشجً اوتظبر می ريد در پبیبن ديرٌ قبدر ببشد 

 را شرح دَد.  یتبمپًو ستمیي ببز  را بشىبسد ي س دیاس 

 ي ببز را بشىبسد. دیاس تعبدل 

 آن َب را شرح دَد.  سمیي خًاص ي متببًل دیومب بنیَب را ب دراتیکربًَ ییبیمیش سبختمبن 

 آن َب را شرح دَد.   سمیي خًاص ي متببًل دیومب بنیَب را ب هیئي پريت ىٍیآم یدَبیاس ییبیمیش سبختمبن 

 آن َب را شرح دَد.  سمیي خًاص ي متببًل دیومب بنیَب را ب میآوس ییبیمیش سبختمبن 

 آن َب را شرح دَد.  سمیي خًاص ي متببًل دیومب بنیرا ب دَبیپیل ییبیمیش سبختمبن 

 آن َب را شرح دَد.  سمیي خًاص ي متببًل دیومب بنیرا ب کیوًکلئ یدَبیاس ییبیمیش سبختمبن 

 آن َب را شرح دَد.  سمیي خًاص ي متببًل دیومب بنیَب را ب هیتبمیي ییبیمیش سبختمبن 

 آن َب را شرح دَد.   سمیي خًاص ي متببًل دیومب بنیَم را ب ییبیمیش سبختمبن 

 دیومب هیا در ارتببط ببَم ب( ردَبیپیل -َب هیپريتئ -َب دراتیسٍ گبوٍ )کربًَ ببتیترک سمیمتببًل .  

   ًحَُ ارسشیبثی داًشج6َ

 ًوزُ کل %11هعبدل  ًوزُ 3 (6پزسش ٍ پبسخالف( در طَل دٍرُ )تکبلیف، 

 ًوزُ کل %41هعبدل  ًوزُ 13  ة( پبیبى تزم  6

  آسهَى6شیَُ ج( 

       ٍ تستی  شفبّی 6ى تزم هیب

   تستی 6پبیبى تزم  

   6  ت ٍ تبخیز داًشجًَحَُ ثزخَرد ثب غیجهقزرات ٍ 

ى درس آغیجت هَجِ هَجت حذف  آهَسشی ، غیجت غیز هَجِ در اهتحبى پبیبى تزم ثِ هٌشلِ  ًوزُ صفز ٍ 10ثز اسبس هبدُ 

 خَاّذ شذ .

 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًشج6َ

 در کالس  بىیحضَر ثِ هَقع داًشجَ -1

 داًشگبُ یآهَسش يیثز طجق قَاً بةیٍ غ حضَر -0
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 ٍ شئًَبت کالس يیقَاً تیرعب -3

 یفعبل در ثحث ٍ پزسش ّبي کالس هشبرکت -0

 یداًشگبّ نیطجق تقَ   تبریخ اهتحبى پبیبى تزم6 *

 * سبیز تذکزّبي هْن ثزاي داًشجَیبى6

 حضَر فعبل در کالس ٍ هشبرکت در پزسش ٍ پبسخ اس اّویت ثزخَردار است.   

 رعبیت شئًَبت اخال قی در کالس   

 6یهٌبثع اصل

- Harper's Illustrated Biochemistry. Latest ed.    
 

 

 

 یجذٍل سهبى ثٌذي ثزًبهِ درس

 هذرس ارائِ درس شیَُ رئَس هطبلت سبعت تبریخ ردیف
ٍسبیل کوک 

 آهَسشی

1 

43/41/4311 

41/41/4311 

14- 12 

10- 14 
 

ٍ  ذیتعبدل اسٍ  ّب تیآة ٍ الکتزٍل

 ثبس

سخٌزاًی ٍ پزسش ٍ 

  پبسخ 
 يدکتز حصبر

 کتَر،تبپزٍصید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 شيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

2 

14/41/ 4311 

13/41 /4311 

12/41 /4311 

14- 12 

10- 14 
 

 ّب يیپزٍتئ ٍ ٌِیآه يذّبیاس
سخٌزاًی ٍ پزسش ٍ 

  پبسخ 
 يدکتز حصبر

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 شيیوی)اً لنیف

 (... ّبي کَتبُ ٍ

3 
41/4 /4314 

11/4/ 4314 

14- 12 

10- 14 
 

 ّب نیآًش
سخٌزاًی ٍ پزسش ٍ 

  پبسخ 
 يدکتز حصبر

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 شيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

4 
12/4 /4314 

11/4/ 4314 

14- 12 

10- 14 
 

 ّب يیتبهیٍ
سخٌزاًی ٍ پزسش ٍ 

  پبسخ 
 يدکتز حصبر

 ر،تبپزٍصکتَید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 شيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

5 

21/4/ 4314 

1/1/ 4314 

41/1/ 4314 

14- 12 

10- 14 
 

 ّب آى سنیٍ هتبثَل ّب ذراتیکزثَّ
سخٌزاًی ٍ پزسش ٍ 

  پبسخ 
 يدکتز حصبر

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 شيیوی)اً لنیف
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 (ّبي کَتبُ ٍ ...

6 41/1/ 4314 

14- 12 

10- 14 
 

 کیَاًزصتیث
سخٌزاًی ٍ پزسش ٍ 

  پبسخ 
 يدکتز حصبر

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 شيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

7 

11/1/ 4314 

13/1/ 4314 

11/1/ 4314 

14- 12 

10- 14 
 

 ّب آى سنیٍ هتبثَل ذّبیپیل
سخٌزاًی ٍ پزسش ٍ 

  پبسخ 
 يدکتز حصبر

 بپزٍصکتَر،تید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 شيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

8 
24/1/ 4314  

2/2/ 4314 

14- 12 

10- 14 
 

 کیًَکلئي ّب ذیاس
سخٌزاًی ٍ پزسش ٍ 

  پبسخ 
 هیزدکتز 

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 شيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

9 
1/2/ 4314  

41/2/ 4314 

14- 12 

10- 14 
 

 ٌِیآه يّب ذیاس یعوَه سنیهتبثَل
سخٌزاًی ٍ پزسش ٍ 

  پبسخ 
 هیزدکتز 

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 شيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

11 
41/2/ 4314  

14/2/ 4314 

14- 12 

10- 14 
 

 يذّبیاس یاختصبص سنیهتبثَل

 ٌِیآه

سخٌزاًی ٍ پزسش ٍ 

  پبسخ 
 هیزدکتز 

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 شيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

11 
13/2/ 4314  

12/2/ 4314  

14- 12 

10- 14 
 

 ّب يیزیٍ  پَرف Heme  سنیهتبثَل
سخٌزاًی ٍ پزسش ٍ 

  پبسخ 
 هیزدکتز 

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 شيیوی)اً لنیف

 (ي کَتبُ ٍ ...ّب

 

 

  4311ماه بهمن                                                                                                               


