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  پزشکی :/ مرکز آموزشی درمانیدانشکده

   بیوشیمی گروه آموزشی:

  Course Plan دورهطرح 

  مشخصات فراگیران  مشخصات درس

  پزشکی رشته تحصیلی:   مولکول سلولبیوشیمی  عنوان واحد درسی:

  علوم پایهدکتراي عمومی مقطع مقطع تحصیلی:   تئوري عملینوع واحد درسی: 

  واحد
نظري: 

9/1  
   اولترم ترم تحصیلی:   -کارورزي:  - کارآموزي:   4/0عملی: 

  ،ساعت

یا روز

  ماه

 32نظري: 

  ساعت

 16عملی: 

   ساعت
- سال:  کارآموز   -کارورزي:  - کارآموزي:    - بخش: 

  کد درس:

  

  -پیشنیاز: 

  

برنامه آموزشی  جدیدترین تاریخ تصویب

  1396/-/- توسط وزارت بهداشت: 

  - بخش:  - سال:  کارورز 

  - بخش:  - سال:  دستیار

  سایر:  سایر:

  مشخصات مسؤل درس

  دکتراي تخصصی بیوشیمی بالینیرشته تحصیلی:    دکتر مینا همتینام و نام خانوادگی: 

  دانشیاررتبه علمی:  PhDدکترا مقطع تحصیلی:  

  09171001411شماره تماس: 
                          پست الکترونیک:

mhemmati@zums.ac.ir       
 

   دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشکده پزشکی گروه بیوشیمی   محل کار: آدرس

  ، دکتر بهروز مطلقدکتر علی اوسط ملتینام و نام خانوادگی سایر مدرسان:  

  تاریخ تدوین طرح درس:  روش برگزاري برنامه:

 10/6/1398  

  15/6/1399بازنگري بر اساس نیاز جامعه:

  √ترکیبی  مجازي  حضوري

  یبتاریخ تصو

  :EDCتوسط شوراي  

-/-/1398  

 

  شماره جلسات

  تاریخ تأیید   بازنگري شده:

 :EDOتوسط شوراي 

-/6/1398  
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    1399شهریور 

  اهداف آموزشی

آشنایی دانشجویان با مقدمات و کلیات بیوشیمی و آشنایی با اهمیت ماکرومولکول ها در سالمت و عملکرد بافت هدف کلی:  

  هاي مختلف بدن 

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

 :حیطه شناختی 

  را توضیح دهدالکترولیت و اهمیت الکترولیت در تنظیم آب و متابولیسم ترکیبات اساسی از جمله مفاهیم . 

 نه و پروتئین، اسیدهاي ساختمان و عملکرد ماکرومولکول هایی همچون کربوهیدرات ها، چربی، اسید آمی

 را بیان کند. نوکلئیک، آنزیم ها و کوآنزیم ها و ویتامین ها

  .اهمیت ویتامین ها در تولید کوآنزیم هاي مورد نیاز بدن را بیان کند 

  را شرح دهد. و انواع آن اهمیت آنزیم ها 

 :حیطه روانی حرکتی  

 بیوشیمیایی را درك کند.  ارتباط بین ماکرومولکول هاي مختلف و اهمیت تنظیم مسیرهاي  

  

  

  روش هاي تدریس

  ایفاي 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 سازي شده  

  سایر روش هاي تدریس:

  مواد و وسایل آموزشی

  نمودار/ چارت  کاتالوگ/ بروشور  تصویر/ عکس  √وایت بورد  √پاورپوینت  جزوه  √کتاب

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

  یل آموزشی:  انواع پروژکتورهاي اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهداشتیسایر مواد و وسا

  مکان برگزاري آموزش
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   √کالس
  سایت

  √اینترنت

سالن 

  کنفرانس

  سالن

آمفی  

  تأتر

  سالن 

  موالژ
 Media  √آزمایشگاه

Lab  
Skill 
Lab  

درمانگاه/ 

بخش 

  بالینی

عرصه 

  بهداشت
  جامعه

  سایر مکان هاي آموزشی:  

  رب یادگیري (مرتبط با استاد)تجا

  

  تکالیف یادگیري( مرتبط با فراگیر)

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

  ضوابط آموزشی و سیاست هاي مدرس

 مرتبط ابهامات و سؤال حطر آموزشی، مباحث در پویا و فعال شرکت آموزشی، برنامه محل در کامل و موقع به حضورانتظارات: 

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

  )نیاز صورت در( کالس از خروج و ورود موبایل، کردن چک مجازها:

  آشامیدن، و خوردن موبایل، با صحبت عدم موبایل، نمودن سایلنتمحدودیتها:  

   

  )/بالینی/عرصهي ایمنی (دروس عملی/آزمایشگاهیهاتوصیه

احتیاط در حین کار در آزمایشگاه و تماس با مواد  ،احتیاط در حین آموزش با پروژکتورهاي برقی و اجتناب از خطر برق گرفتگی

  شیمیایی

  فهرست منابع درسی

   

 روش ارزشیابی

  گسترده پاسخ
کوته 

  √پاسخ
  √جورکردنی  √چند گزینه اي

صحیح / 

  √غلط
 مصاحبه  چک لیست

Key Feature OSCE  Short Case Long Case 
Mini 
CEX 

DOPS  
Clinical Work 

Sampling  

Log Book  0 360 Portfolio PUZZLE  PMP SCT CRP 

  سایر روش هاي ارزشیابی:

  ) 5/3نمره،  عملی:    5/16نمره: نظري  20بارم بندي نمره ( از 

  نمره - کار عملی:   نمره 1الیف کالسیتک  نمره 5/0حضور و مشارکت فعال: 

  نمره 19امتحان پایان ترم/ دوره:    نمره -امتحان میان ترم/ دوره:   نمره -کوئیز: 

  سایر موارد:
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  برنامه نظريترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

  جلسه
  مالحظات  عنوان جلسه 

1  
ساختمان سلول شناخت بیوشیمی و ،مقدمه ملتیدکتر    

2  
پونهاتام و آب ملتیدکتر    

3  
ملتیدکتر  الکترولیت ها  

4  
همتیدکتر  ساختمان وخواص کربوهیدراتها  

5  
همتیدکتر  ساختمان وخواص کربوهیدراتها  

6  
و لیپوپروتئینها ساختمان وخواص لیپیدها همتیدکتر    

7  
و لیپوپروتئینها ساختمان وخواص لیپیدها همتیدکتر    

8  
ملتیدکتر  ساختمان وخواص اسیدهاي آمینه وپروتئینها  

9  
ملتیدکتر  ساختمان وخواص اسیدهاي آمینه وپروتئینها  

10  
ملتیدکتر  ساختمان وخواص آنزیمها  

11  
ملتیدکتر  ساختمان وخواص آنزیمها  

12  
و کوآنزیمها ویتامینها مطلقدکتر    

13  
و کوآنزیمها ویتامینها مطلقدکتر    

14  
و کوآنزیمها هاویتامین مطلقدکتر    

15  
و کوآنزیمها ویتامینها مطلقدکتر    

16  
همتیدکتر  ساختمان وخواص نوکلئوتیدها واسیدهاي نوکلئیک  

17  
همتیدکتر  ساختمان وخواص نوکلئوتیدها واسیدهاي نوکلئیک  
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آموزش، به اطالع *توجه: تاریخ شروع و پایان، در زمان آغاز برنامه آموزشی، توسط مسؤول درس/ کارشناس 

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

  

  

  

  مدرس  موضوع  ساعت  تاریخ  روز  جلسه

 دکترملتی  ساختمان سلول شناخت بیوشیمی و ،مقدمه  10-12  6/7/99  یکشنبه  1

 دکترملتی  تامپونها و آب  10-12 7/7/99 دوشنبه  2

 دکترملتی  الکترولیت ها  10-12  13/7/99  یکشنبه  3

 همتی دکتر  ساختمان وخواص کربوهیدراتها  10-12  14/7/99 دوشنبه  4

 همتی دکتر  ساختمان وخواص کربوهیدراتها  10-12  20/7/99  یکشنبه  5

 همتی دکتر  و لیپوپروتئینها ساختمان وخواص لیپیدها  10-12  21/7/99 دوشنبه  6

 همتی دکتر  و لیپوپروتئینها ساختمان وخواص لیپیدها  10-12  27/7/99  یکشنبه  7

 دکترملتی  ساختمان وخواص اسیدهاي آمینه وپروتئینها  10-12  28/7/99 دوشنبه  8

 دکترملتی  ساختمان وخواص اسیدهاي آمینه وپروتئینها  10-12  5/8/99  دوشنبه  9

 دکترملتی  ساختمان وخواص آنزیمها  10-12  11/8/99 یکشنبه  10

 دکترملتی  ساختمان وخواص آنزیمها  10-12  12/8/99  دوشنبه  11

 مطلق دکتر  و کوآنزیمها ویتامینها  10-12  18/8/99 یکشنبه  12

 مطلق دکتر  و کوآنزیمها ویتامینها  10-12  19/8/99  دوشنبه  13

 مطلق دکتر  و کوآنزیمها ویتامینها  10-12  25/8/99 یکشنبه  14

 مطلق دکتر  و کوآنزیمها ویتامینها  10-12  26/8/99  دوشنبه  15

 همتی دکتر  نوکلئوتیدها واسیدهاي نوکلئیکساختمان وخواص   10-12  2/9/99  شنبهکی  16

 همتی دکتر  ساختمان وخواص نوکلئوتیدها واسیدهاي نوکلئیک  10-12  3/9/99 شنبهود  17

  

  اصول بیوشیمی لنینجر، آخرین ویرایش -بیوشیمی با کاربرد بالینی دولین، آخرین ویرایش  -بیوشیمی هارپر، آخرین ویرایش رفرانس:

 و مطالب مورد تایید استاد مربوطه درسنامهمنابع کمکی: 

  حضور منظم درکالسهاي آموزشی و آزمون پایان ترم شیوه ارزیابی دانشجویان:

  

لولس- مولکول بیوشیمی      نام درس:   تئوري  

 

واحد 9/1تعداد واحد :  ساعت 23تعداد ساعت :     

 1399-1400 :سال تحصیلی: اول          نیمسال  علوم پایه     فیزیوپاتولوژي      کارآموزي بالینی بیوشیمیگروه آموزشی :   

16تعداد جلسات :   6/7/99کالس:  شروع  3/9/99س:پایان کال  دانشکده محل برگزاري کالس:  

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

  فراگیران رسانیده خواهد شد.

  

  

                     Burtis CA. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnosis. Elsevier Saunders (Last edition)-رفرانس:
  -Clinical Diagnosis (Henry). Last ed. 

 منابع کمکی: 

  و آزمون پایان ترمآزمایشگاه حضور منظم در شیوه ارزیابی دانشجویان:

 مدرس موضوع ساعت تاریخ روز جلسه

7/7/99 دوشنبه 1 13-14تئوري:    

45/16-45/17، 30/15-30/16، 15/14-15/15: عملی  

لودکتر خدابنده آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی  

14/7/99 دوشنبه 2 13-14تئوري:    

45/16-45/17، 30/51-30/16، 15/14-15/15: عملی  

لودکتر خدابنده محلولسازي وتیتراسیون  

21/7/99 دوشنبه 3 13-14تئوري:    

45/16-45/17، 30/15-30/16، 15/14-15/15: عملی  
pH ییمعرفهاي شیمیاو ربرد آن متري وکا لودکتر خدابنده   

28/7/99 دوشنبه 4 13-14تئوري:    

45/16-45/17، 30/15-30/16، 15/14-15/15: عملی  

ول کروماتوگرافیاص لودکتر خدابنده   

5/8/99 دوشنبه 5 13-14تئوري:    

45/16-45/17، 30/15-30/16، 15/14-15/15: عملی  

)1آزمایشهاي آنالیز ادرار (  دکتر قدیمی 

12/8/99 دوشنبه 6 13-14تئوري:    

45/16-45/17، 30/15-30/16، 15/14-15/15: عملی  

)2آزمایشهاي آنالیز ادرار (  دکتر قدیمی 

19/8/99 دوشنبه 7 13-14تئوري:    

45/16-45/17، 30/15-30/16، 15/14-15/15: عملی  

 دکتر قدیمی اصول اسپکتروفتومتري

26/8/99 دوشنبه 8 13-14تئوري:    

45/16-45/17، 30/15-30/16، 15/14-15/15: عملی  

λmaxدکتر قدیمی  تعیین 

 

لسلو-مولکولنام درس: بیوشیمی  گروه 3 -عملی  واحد 4/0تعداد واحد :   ساعت 16تعداد ساعت :    

9913- 1400تحصیلی سال : اولنیمسال بالینی بیوشیمی گروه آموزشی:   

8: تعداد جلسات 7/7/99: شروع کالس  26/8/99س: کالپایان   دانشکده پزشکی محل برگزاري کالس:   


