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 آشنايي دانشجويان با مفاهيم و اصول پيشرفته بيوشيمي و مسيرهاي متابوليکي  :هدف کلی

 :در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند (:رفتاری)اهداف اختصاصی 

 حیطه شناختی: 

 مفاهیم اولیه و تاریخچه علم بیوشیمی را بیان کنند. 

 ها را شرح دهند ختار، انواع و خواص مربوط به کربوهیدراتسا. 

 ها را توضیح دهند فرایند هضم و جذب کربوهیدرات. 

 ها را شرح دهند ها و عوامل مؤثر در تنظیم آن مسیرهای متابولیسمی کربوهیدرات. 

 ساختار، انواع و خواص مربوط به نوکلئیک اسیدها را شرح دهند. 

 ها را شرح دهند ئیک اسیدها و عوامل مؤثر در تنظیم آنمسیرهای متابولیسمی نوکل. 

 ساختار، انواع و خواص مربوط به لیپیدها را شرح دهند. 

 فرایند هضم و جذب لیپیدها را توضیح دهند. 

 ها را بیان کنند مسیرهای کاتابولیسمی و آنابولیسمی لیپیدها و عوامل مؤثر در تنظیم آن. 

  ها را شرح دهند پروتئینساختار، انواع و خواص مربوط به. 

 ها را توضیح دهند فرایند هضم و جذب پروتئین. 

 ها را بیان کنند مسیرهای کاتابولیسمی و آنابولیسمی اسیدهای آمینه و عوامل مؤثر در تنظیم آن. 

 ها را شرح دهند های آنزیمی و فرایند تخلیص آنزیم اصول کلی واکنش. 

 ها را شرح دهند ها، لیپیدها و پروتئین یر کربوهیدراتارتباط بیوشیمیایی بین مواد سه گانه نظ. 

 های مورد استفاده برای ارزیابی فعالیت کبد و کلیه را بدست آورده باشند توانایی آنالیز آزمایش. 

 ها را شرح دهند ها و فعالیت کوانزیمی آن ساختار و خواص انواع ویتامین. 

 

 

 حیطه روانی حرکتی: 

 های طبی را در کالس درس بررسی کنند های بیوشیمیایی در آزمایشگاه نحوه استفاده و کاربرد تست. 

    های مؤثر در فرایندهای زیستی را در کالس مورد بررسی و طرح قرار دهند ایده پردازی در رابطه با تولید آنزیم. 
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  عاطفیحیطه: 

 فعال داشته باشند شرکت ندهای زیستی،رابطه با اهمیت مسیرهای بیوشیمیایی بر فرای در سؤال طرح باطول کالس درس  در. 

 دننمای فعال مشارکت و شده داوطلب در انتخاب عناوین مرتبط با مباحث درسی به منظور ارائه به صورت کنفرانس کالسی. 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL نمایش عملی کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    گردش علمی

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion بیمار شبیه سازی شده 

 :سایر روش های تدریس

 مواد و وسایل آموزشی

 رتچا/ نمودار بروشور /کاتالوگ عکس/ تصویر وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

 بیمار واقعی بیمار استاندارد شده اشیاء و لوازم واقعی ماکت نرم افزار فیلم آموزشی فایل صوتی

 انواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتی  :سایر مواد و وسایل آموزشی

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

/ درمانگاه

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

 (مرتبط با استاد)تجارب یادگیری 
 پرسش و پاسخ و بحث گروهی جهت یادگیری هر چه موثرتر مطالب

 یدرس یبر محتوا هیدر طول کالس درس با تک یپژوهش یها یپرداز دهیا

 (مرتبط با فراگیر) تکالیف یادگیری
  یکمک آموزش لیاز وسا یریگ با بهره یبه صورت کنفرانس کالس یدرس یمرتبط با محتوا دیجد نالیجیمقاله اور کیارائه 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
 ،یات در رابطه با مواد درسطرح سؤال و ابهام ،یدر مباحث آموزش ایحضور به موقع در کالس درس، شرکت فعال و پو: انتظارات

  سیتدر تیفیجهت ارتقاء ک شنهادیشده، انتقاد و پ نییتع یآموزش فیو مناسب تکال حیانجام صح

 (در صورت اضطرار)ورود و خروج از کالس : مجازها

  چک کردن گوشی موبایل و یا صحبت کردن با آن: محدودیتها

 (رصهع/بالینی/آزمایشگاهی/دروس عملی)های ایمنی توصیه
 احتیاط در حین آموزش با پروژکتورهای برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی
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 فهرست منابع درسی
 -Burtis CA. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnosis. Elsevier Saunders (Last 

edition)   

    -Clinical Diagnosis (Henry). Last ed.  

 روش ارزشیابی

 مصاحبه چک لیست غلط/ صحیح  جورکردنی چند گزینه ای کوته پاسخ گسترده پاسخ

Key Feature OSCE Short Case Long Case Mini CEX DOPS 
Clinical Work 

Sampling 

Log Book 360
 0

 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 :سایر روش های ارزشیابی

 ( -: ،  عملینمره 27نظری: نمره 27از) بارم بندی نمره 

 نمره: ...... کار عملی نمره 7: تکالیف کالسی نمره 5/7: حضور و مشارکت فعال

 نمره 73  :دوره/ امتحان پایان ترم نمره.....  :دوره/ امتحان میان ترم نمره 5/7 :کوئیز

 :سایر موارد
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

 مدرس موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

 دکتر مطلق  مسیرهای متابولیسم قندها 11-11 01/7/0410 يکشنبه 1

 دکتر مطلق  تنظیم مسیرهای متابولیسمی قندها 11-11 07/7/0410 يکشنبه 2

 دکتر مطلق  هورمونهای موثر در تنظیم متابولیسم قندها 11-11 44/7/0410 يکشنبه 1

 طلق دکتر م چرخه کربس و تنظیم آن 11-11 0/8/0410 يکشنبه 4

 دکتر مطلق  تنظیم مسیر فسفوریالسیون اکسیداتیو 11-11 8/8/0410 يکشنبه 1

 دکتر مطلق  مسیرهای کاتابولیسمی چربیها و تنظیم آن 11-11 01/8/0410 يکشنبه 6

 دکتر مطلق مسیرهای آنابولیسمی چربیها و تنظیم آن 11-11 44/8/0410 يکشنبه 7

  آزمون میان ترم    

 دکتر جوهری  کاتابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئینها 11-11 42/8/0410 يکشنبه 8

 دکتر جوهری  آنابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئینها 11-11 6/2/0410 يکشنبه 9

 دکتر جوهری  تنظیم مسیرهای متابولیسمی اسیدهای آمینه 11-11 01/2/0410 يکشنبه 11

 دکتر ملتی  تولید نیمه صنعتی آنزیم -الیت آنزیمتخلیص و سنجش فع 11-11 41/2/0410 يکشنبه 11

 دکتر ملتی تولید نیمه صنعتی آنزیم -تخلیص و سنجش فعالیت آنزیم 11-11 47/2/0410 يکشنبه 12

 دکتر مطلق (قندها، چربیها و پروتئینها)ارتباط مواد سه گانه  11-11 4/01/0410 يکشنبه 11

 دکتر مطلق  ولیسم نوکلئوتیدهاتنظیم متاب 11-11 00/01/0410 يکشنبه 14

 دکتر مطلق تنظیم متابولیسم نوکلئوتیدها 11-11 08/01/0410 يکشنبه 11

 دکتر مطلق  آزمایشهای مورد استفاده برای ارزیابی کبد و کلیه 11-11 41/01/0410 يکشنبه 16

 دکتر مطلق ویتامینها و کوآنزیمها 11-11 4/00/0410 يکشنبه 17
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