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 اهداف آموزشی

در میتوکندری، آشنایی با روند اکسید شدن ماکرومولکول هایی از جمله آشنایی دانشجویان با اصول اکسیداسیون بیولوژیک : هدف کلی

 تئین و اسید نوکلئیک و بیماری های مرتبط با متابولیسم این ترکیباتکربوهیدرات، لیپید، پرو

 ایجاد نگرش مناسب در دانشجویان نسبت به مسیرهای متابولیسمی درگیر در بیماری های متابولیک

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

 حیطه شناختی: 

 سی از جمله اکسیداسیون بیولوژیک، تولید مفاهیم اساATP مهارکننده های اکسیداسیون بیولوژیک را به درستی بیان کند ، . 

 مفهوم و اهمیت اکسیداسیون بیولوژیک را توضیح دهد . 

 مراحل اکسید شدن کربوهیدرات در مسیرهای گلیکولیز، چرخه کربس، پنتوز فسفات و گلیکوژن را شرح دهد . 

 خیره گلیکوژن را ذکر کندبیماری های ذ . 

  به درستی ذکر نمایدسنتز و اکسیداسیون اسید های چرب را مراحل . 

 ارتباط مسیر متابولیسم چربی را با بیماری هایی مانند دیابت توضیح دهد . 

 مسیر متابولیسم اسید های آمینه به همراه بیماری های مربوطه را به درستی شرح دهد . 

 ی نوکلئیک را به همراه تنظیم این مسیرها و بیماری های مربوطه را توضیح دهدمسیر متابولیسم اسیدها . 

 حیطه روانی حرکتی: 

  بتواند تغییرات ایجاد شده در متابولیسم ماکرومولکول ها در مسیرهای مشخص را با توجه به بیماری های شایع آن مسیر

 . تشخیص دهد

 

 

 روش های تدریس

 ایفای نقش √روهیبحث گ √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

 وزشیمواد و وسایل آم
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 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

 شتیانواع پروژکتورهای اورهد، اوپک و اسالید، پوستر و پمفلت بهدا:  سایر مواد و وسایل آموزشی

 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

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

 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 شیمیاییاجتناب از خطر برق گرفتگی احتیاط در حین آموزش با پروژکتورهای برقی و

 فهرست منابع درسی

  

 روش ارزشیابی

 √جورکردنی √چند گزینه ای √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  41نظری : نمره 41از ) بارم بندی نمره 

 نمره -: کار عملی نمره 1 تکالیف کالسی نمره  5/1حضور و مشارکت فعال 

 نمره 18:  دوره/ امتحان پایان ترم نمره -: دوره/ امتحان میان ترم نمره 5/1: کوئیز

 :سایر موارد
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 برنامه نظریترتیب و توالی عناوین جدول 

شماره 

 جلسه
 مالحظات عنوان جلسه 

همتیدکتر  اکسیداسیون بیولوژیک 1  

همتیدکتر  متابولیسم کربوهیدراتها 4  

همتیدکتر  متابولیسم کربوهیدراتها 3  

یهمتدکتر  متابولیسم کربوهیدراتها 2  

همتیدکتر  متابولیسم لیپیدها و لیپوپروتئینها 5  

همتیدکتر  متابولیسم لیپیدها و لیپوپروتئینها 6  

اسید های آمینهمتابولیسم پروتئین ها و  1 مطلقدکتر    

اسید های آمینهمتابولیسم پروتئین ها و  8 مطلقدکتر    

مطلقدکتر  ترکیبات ازت دار غیرپروتئینیمتابولیسم  1  

شناسی بالینی یمآنز 11 مطلقدکتر    

و اسیدهای نوکلئیک متابولیسم نوکلئوتیدها 11 همتیدکتر    

و اسیدهای نوکلئیک متابولیسم نوکلئوتیدها 14 همتیدکتر    

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

 .خواهد شد
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دیسیپلینبیوشیمی   :نام درس واحد 3/1: تعداد واحد  تئوری  ساعت 42:  تعداد ساعت    

1211-1214سال تحصیلی     دوم: نیمسال *  علوم پایه     فیزیوپاتولوژی      كارآموزی بالینی یمیبیوش  :گروه آموزشی    

14:  تعداد جلسات  7/3/1214: پایان كالس  43/11/1211 :شروع كالس   دانشکده پزشکی:  حل برگزاری كالسم   

 

 مدرس موضوع  ساعت تاریخ روز جلسه

43/11/1211 یکشنبه 1  14-11  دکتر همتی اکسیداسیون بیولوژیک 

31/11/1211 یکشنبه 4  14-11 متیدکتر ه متابولیسم کربوهیدراتها   

1/14/1211 یکشنبه 3  14-11  دکتر همتی متابولیسم کربوهیدراتها 

12/14/1211 یکشنبه 2  14-11  دکتر همتی متابولیسم کربوهیدراتها 

41/14/1211 یکشنبه 5  14-11  دکتر همتی متابولیسم لیپیدها و لیپوپروتئینها 

41/1/1214 یکشنبه 6  14-11 تر همتیدک متابولیسم لیپیدها و لیپوپروتئینها   

41/1/1214 یکشنبه 1  14-11 اسید های آمینهمتابولیسم پروتئین ها و   مطلقدکتر    

11/4/1214 یکشنبه 8  14-11 اسید های آمینهمتابولیسم پروتئین ها و   مطلقدکتر    

11/4/1214 یکشنبه 1  14-11 ترکیبات ازت دار غیرپروتئینیمتابولیسم   مطلقدکتر    

42/4/1214 یکشنبه 11  14-11 شناسی بالینی آنزیم  مطلقدکتر    

31/4/1214 یکشنبه 11  14-11 و اسیدهای نوکلئیک متابولیسم نوکلئوتیدها   دکتر همتی 

1/3/1214 یکشنبه 14  14-11 و اسیدهای نوکلئیک متابولیسم نوکلئوتیدها   دکتر همتی 

 

 

                                                                    

                                                             




