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ها در بدن، آشنایی با ساختار شیمیایی آمینواسیدها، مونوساکاریدها ، نوکلئوتیدها و  آشنایی دانشجویان با اهمیت آب و اکترولیت: هدف کلی

کینتیک آنزیم ها،    ،، ساختار ، فعالیت DNA RNAماکرومولکول های سازنده بدن شامل قندها، پروتئین ها ، لیپیدها ، اسیدهای نوکلئیک 

  با اختالالتآنها ویتامین ها و ارتباط 

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

 حیطه شناختی : 

  بامیزان آب بدن انسان و نقش آب در بدن انسان آشنا شوند 

  آشنا شودبا بافرهای بدن انسان و اکترولیت های بدن. 

 ساختار کربوهیدرات ها و انواع آنها طبقه بندی آنها در بدن انسان را بداند. 

 ساختار لیپیدها و لیپوپروتئین ها و دسته بندب آنها را یاد بگیرد . 

 شگاه جهت تشخیص بیماری را یاد بگیردساختار اسیدهای آمینه و یونیزاسیون اسیدهای آمینه و کاربرد آنها در آزمای. 

 ساختار پروتئین ها طبقه بندب پروتئین ها اهمیت آنها در بدن انسان و اختالالت مربوط به کانفرماسیون پروتئین را بداند. 

 اصول واکنش آنزیمی فعالیت آنزیمی کینتیک آنزیمی و آنزیم های آلوستریک را یاد بگیرد. 

  ویتامین های محلول در چربی و آب را در بدن انسان بداندساختار و اهمیت و وظایف 

  ساختار اسیدهای نوکلئیکDNA  وRNA  را بشناسد 

 اهمیت غشاء سلولی و مولکول های شیمیایی تشکیل دهنده غشاء سلولی را یاد بگیرد . 

  

 حیطه روانی حرکتی: 

   بتواند تغییرات ایجاد شده در میزان آب و الکترولیت های بدن و تغییرات ساختار بیومولکول ها و ماکرومولکول های سازنده بدن

 . در ارتباط با  نارسایی ها و بیماری های انسان تشخیص دهد

 

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش √بحث گروهی √پرسش و پاسخ √سخنرانی

 پانل PBL عملینمایش  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

 چارت/ 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
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 مکان برگزاری آموزش

  √کالس
 سایت

 اینترنت 

سالن 

 کنفرانس

 سالن

آمفی  

 تأتر

 سالن 

 موالژ
 Media آزمایشگاه

Lab 
Skill 

Lab 
/ درمانگاه

 بخش بالینی

عرصه 

 بهداشت
 جامعه

 :  سایر مکان های آموزشی

 (مرتبط با استاد)تجارب یادگیری 

 

 (مرتبط با فراگیر) تکالیف یادگیری

  ارائه کنفرانس آموزشی و یا ترجمه مقاله پژوهشی در یکی از حیطه های تدریس شده 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 آموزش، با مرتبط ابهامات و سؤال طرح آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت آموزشی، برنامه محل در کامل و موقع به حضور: انتظارات

 برنامه ارزشیابی درجلسۀ موقع به حضور شده، تعیین آموزشی تکالیف مناسب و موقع انجام به

 

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

  آشامیدن و خوردن موبایل، با صحبت عدم موبایل، نمودن سایلنت: محدودیتها

 (عرصه/بالینی/آزمایشگاهی/دروس عملی)های ایمنی توصیه

 ، احتیاط در حین کار در آزمایشگاه و تماس با مواد شیمیاییبرقی و اجتناب از خطر برق گرفتگیاحتیاط در حین آموزش با پروژکتورهای 

 فهرست منابع درسی

  (آخرین ویرایش)بيوشيمي هارپر 

  (آخرین ویرایش)اصول بيوشيمي لنينجر 

  (آخرین ویرایش)بيوشيمي با کاربرد باليني دولين 

 روش ارزشیابی

 √جورکردنی √گزینه ای چند √کوته پاسخ گسترده پاسخ
/ صحیح 

 √غلط
 مصاحبه چک لیست

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

 (--: نمره،  عملی  14نظری : نمره 14از ) بارم بندی نمره 

 نمره -: کار عملی نمره 1 تکالیف کالسی نمره  2/4حضور و مشارکت فعال 

 نمره 11:  دوره/ امتحان پایان ترم نمره 6: دوره/ امتحان میان ترم نمره 2/4: کوئیز

 :سایر موارد
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