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  هدف کلی:

قندها، گلیکولیز، چرخه کربس، مسیر گلوکونئوژنز، مسیر گلیکوژنز و گلیکوژنولیز، مسیر پنتوز فسفات و متابولیسم یسم، متابولیسم مرور کلی متابول -1

 فروکتوز، گاالکتوز و مسیرهای جانبی دیگر

ایکوزانوییدها و کلسترول و ولیسم ، متابسرولهایگل لیسآ سمیو متابول یاجسام کتون وسنتزیب، چرب یدهایاس ونیداسیو اکس وسنتزیبمرور کلی  -2

 لیپوپروتئینها

 مرور کلی متابولیسم عمومی و اختصاصی اسیدهای آمینه، متابولیسم ترکیبات ازتدار غیر پروتئینی -3

 مرور کلی متابولیسم نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک -4

 

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

 :حیطه شناختی 

 را توضیح دهد. یحیات یترمودینامیک  و کاربرد اصول بیوانرژیتیک در واکنشها -

 در این را سیستم شرح دهد.  ATPسیستم انتقال الکترون درمیتوکندری را بشناسد و نحوه تولید  -

 را بداند . اتیر پنتوز فسفگلیکوژن و مسولیسم ب، متاواکنشهای مسیر گلیکولیز هوازی وغیر هوازی -

 ها و واکنشهای سیکل کربس رادرسلول بداند .آنزیم -

 انرژی تولید  شده از اکسیداسیون گلوکز را محاسبه نماید  -

 دهد.بتواند مراحل جذب چربیها در روده را شرح  -

 را بشناسد .ب رو سنتز اسیدهای چواکنشهای اکسیداسیون اسید های چرب  آنزیمها و -

 ا و واکنشهای بیوسنتز کلسترول رادانسته و آنزیمهای مربوطه رابشناسد.زیمهآن -

 متابولیسم ازت ونقش گلوتامین در جمع آوری وانتقال ازت را تعریف کند. -

 مراحل هضم پروتئینها درمعده وروده را شرح داده ونقش آنزیمهای  پروتئولیتیک مربوطه را بداند. -

 های آمینه را شرح دهد .لیسم اسیدای کاتابوو واکنشه اآنزیمه -

 آنزیمها و واکنشهای سنتز  اسیدهای آمینه غیر ضروری را بشناسد . -

 آنزیمها و واکنشهای سیکل اوره رابشناسد . -

 و آنزیمهای مربوطه را بشناسد.  واکنشهای کاتابولیسم نوکلئوتیدهای پورینها وپیریمیدینها رادانسته -

 .ی نقرس را بشناسدرم نوکلئوتیدهای پورینی  وبیمابه متابولیس ژنتیکی مربوطریهای ابیم -
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 :حیطه روانی حرکتی 

 را درک کند. ارتباط بین ماکرومولکولهای مختلف و اهمیت تنظیم مسیرهای بیوشیمیایی 

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش بحث گروهی پرسش و پاسخ سخنرانی

 پانل PBL ینمایش عمل کارگاه آموزشی 

 گروه کوچک              جورنال کالب                گزارش صبحگاهی                    میگردش عل

Bedside teaching Grand Round Case Based  Discussion ار شبیه سازی شدهبیم 

 سایر روش های تدریس:

 مواد و وسایل آموزشی

 نمودار/ چارت وربروش کاتالوگ/ عکس /تصویر وایت بورد پاورپوینت جزوه کتاب

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

 وژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتیانواع پر  سایر مواد و وسایل آموزشی:

 مکان برگزاری آموزش

 کالس 
 سایت

 اینترنت 

لن اس

 کنفرانس

 سالن

 آمفی تأتر 

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 

Skill 

Lab 

درمانگاه/ 

 بالینی بخش

 عرصه

 بهداشت
 جامعه

   :مکان های آموزشیسایر 

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

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
 ه در کالس و دارا بودن آمادگی کامل در جلسه ی بعد جهت ارزشیابی احتمالی از جلسات العه منظم مطالب مورد بحث قرار گرفتطم

 قبلی درس

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس
از حد مجاز  شیب بتیدر کالس داشته باشند. در صورت تعداد غ ، کامل و فعالحضور به موقع و منظم یستیبا انیدانشجوت: انتظارا

جو همراه با احترام متقابل و توجه کامل به مطالب ارائه شده حاکم  یستیدرس آنها حذف خواهد شد. در زمان حضور در کالس با

 باشد.

 در صورت اضطرار(مجازها: ورود و خروج از کالس )
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  محدودیتها: چک کردن گوشی موبایل و یا صحبت کردن با آن

 (بالینی/عرصه/آزمایشگاهیهای ایمنی )دروس عملی/توصیه
 احتیاط در حین آموزش با پروژکتورهای برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی

 فهرست منابع درسی
  آخرین ویرایش(بیوشیمی هارپر( 
  آخرین ویرایش()اصول بیوشیمی لنینجر 
  آخرین ویرایش(بیوشیمی با کاربرد بالینی دولین( 
  آخرین ویرایش(بیوشیمی استرایر( 

 
 -Burtis CA. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnosis. Elsevier Saunders (Last 

edition)   
    -Clinical Diagnosis (Henry). Last ed.  

 روش ارزشیابی

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

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

Sampling 

Log Book 0 360 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

 سایر روش های ارزشیابی:

 ( نمره 5ره،  عملی: نم 15نمره: نظری 20) ازبارم بندی نمره 

 ملی: ...... نمرهکار ع نمره 1: تکالیف کالسی نمره 5/0: حضور و مشارکت فعال

 نمره 18  :دوره /امتحان پایان ترم ..... نمره :دوره /امتحان میان ترم نمره 5/0 یز:کوئ

 سایر موارد:
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

 مدرس موضوع  ساعت تاریخ روز جلسه

 ه لودکتر خدابند اکسیداسیون بیولوژیکبیوانرژتیک و  13-15 24/11/1401 دوشنبه 1

 دکتر خدابنده لو اکسیداسیون بیولوژیکبیوانرژتیک و  13-15 25/11/1401 شنبهسه 2

 دکتر خدابنده لو بوهیدراتهامتابولیسم کر 13-15 1/12/1401 دوشنبه 3

 دکتر خدابنده لو یسم کربوهیدراتهابولمتا 13-15 2/12/1401 شنبهسه 4

 ودکتر خدابنده ل تهامتابولیسم کربوهیدرا 13-15 8/12/1401 دوشنبه 5

 دکتر خدابنده لو متابولیسم کربوهیدراتها 13-15 9/12/1401 شنبهسه 6

 دکتر خدابنده لو زانوئیدهاو ایکو وتئین هالیپوپرا و هدلیپی متابولیسم  13-15 15/12/1401 دوشنبه 7

 لودکتر خدابنده  دهاو ایکوزانوئی متابولیسم  لیپیدها و لیپوپروتئین ها 13-15 16/12/1401 شنبهسه 8

 دکتر خدابنده لو و ایکوزانوئیدها ها متابولیسم  لیپیدها و لیپوپروتئین 13-15 22/12/1401 دوشنبه 9

 دکتر خدابنده لو و ایکوزانوئیدها پیدها و لیپوپروتئین هامتابولیسم  لی 13-15 23/12/1401 شنبهسه 10

  ن ترمآزمون میا    

 دکتر مطلق پروتئین هاو  هد های آمیناسیمتابولیسم  13-15 21/1/1402 دوشنبه 11

 دکتر مطلق پروتئین هاو  هاسید های آمینمتابولیسم  13-15 22/1/1402 شنبهسه 12

 دکتر مطلق پروتئین هاو  اسید های آمینهلیسم متابو 13-15 28/1/1402 دوشنبه 13

 مطلق دکتر تئین هاپروو  اسید های آمینهمتابولیسم  13-15 29/1/1402 شنبهسه 14

 دکتر مطلق و اسیدهای نوکلئیک متابولیسم نوکلئوتیدها 13-15 4/2/1402 دوشنبه 15

 دکتر مطلق کلئیکای نوهو اسید هامتابولیسم نوکلئوتید 13-15 5/2/1402 شنبهسه 16

 دکتر مطلق و اسیدهای نوکلئیک متابولیسم نوکلئوتیدها 13-15 11/2/1402 دوشنبه 17

 دکتر مطلق م و متابولیسم پورفیرین هاساختمان ه 13-15 12/2/1402 شنبهسه 18

 دکتر مطلق م و متابولیسم پورفیرین هاساختمان ه 13-15 18/2/1402 دوشنبه 19

 دکتر مطلق متابولیسم پورفیرین هاساختمان هم و  13-15 19/2/1402 شنبهسه 20

 دکتر مطلق آن های تنظیمزی و ساز و کارهمانندسا 13-15 25/2/1402 دوشنبه 21

 دکتر مطلق زی و ساز و کارهای تنظیم آنهمانندسا 13-15 26/2/1402 شنبهسه 22

 دکتر مطلق و ساز و کارهای تنظیم آن رونویسی 13-15 1/3/1402 دوشنبه 23
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 دکتر مطلق و ساز و کارهای تنظیم آن پروتئین سازی 13-15 2/3/1402 شنبهسه 24

 دکتر مطلق های تنظیم آنو ساز و کار روتئین سازیپ 13-15 8/3/1402 دوشنبه 25

 

توسط مسؤول درس/ کارشناس آموزش، به اطالع  پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی،تاریخ شروع و *توجه: 

 فراگیران رسانیده خواهد شد.


