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مقدمهاي بر
بيوشيمي

بيوشيمي را تعريف نمايد  .ارتباط آن با
ساير علوم را تشريح نمايد .داليل
مطالعه اين علم به عنوان يك علم پايه
و كلينيكال را ذكر نمايد و توضيح دهد.
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ساختمان،
خواص و نقش
اسيدهاي آمينه
و پروتئينها
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پروتئينهاي
پالسما

ساختار اسيدهاي امينه را بازبشناسد،
آنها را طبقهبندي و نامگذاري كند،
خواص عمومي اسيدهاي آمينه نظير
فعاليت نوري ،يونيزاسيون و  .....را
شرح دهد.
خصوصيات پيوندهاي پپتيدي و خواص
ساختار هاي اول  ،دوم  ،سوم و چهارم
پروتئين ها را با هم مقايسه نمايد.
پروتئينها را طبفه بندي نمايد  ،ساختار و
خصوصيات مختلف انواع پروتئينها را
شرح دهد .هيدروليز زنجير  ،پپتيدي را
تشريح نمايد  ،نحوة تشخيص و
جداسازي اسيدهاي امينه مختلف را با
استفاده از معرفها و تكنيكهاي موجود
تجزيه و تحليل نمايد.
انواع پروتئينهاي موجود در پالسما را
نام ببرد .در مورد خواص و اهميت هر
كدام بحث كند.
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كربوهيدرات را تعريف نمايد .شيمي
ساختمان،
خواص و نقش كربوهيدرات و انواع ايزومري را شرح
دهد .كربوهيدراتها را طبقه بندي نمايد .
كربوهيدراتها،
گليكو پروتينها ساختار و خواص فيزيكو شيميايي پلي
ساكاريدها را تشريح نمايد ،ساختار و
و
پروتئو گليكانها نقش گليكوپروتئينها را تجزيه و تحليل
كند .گليكوزآمينوگليكان را طبقه بندي
نمايد  ،ساختار و ارزش بيوشيميايي هر
يك را بحث كند.
ليپيدها را تعريف و طبقه بندي كند.
ساختمان،
خواص و نقش ساختار اسيدهاي چرب را باز بشناسد ،
ليپيدها و ليپو انواع آن را نامگذاري كند و در باره
خواص فيزيكو شيميايي آنها نظير
پروتئينها
صابوني شدن  ،پراكسيده شدن و....
بحث كند.
در باره ساختار و نقش بيولوژيك
گليسريدها
تري
ايكوزانوئيدها،
،فسفوگليسريدها ،اسفنگوليپيدها ،
گانگليوزيدها و سولفا تيدها تجزيه و
تحليل كند.
ليپوپروتئينها را تعريف و طبقه بندي
كند وارزش و اهميت هر يك را تشريح
نمايد.
ساختار پورفيرين را باز بشناسد و انواع
هموگلوبين
آن را طبقه بندي كند ،ساختار
هموگلوبين و خواص فيزيكوشيميايي
آن را شرح دهد .انواع مختلف
هموگلوبين را طبقه بندي كند  ،در باره
مكانيسم عمل هموگلوبين  ،عوامل
مؤثر برآن و برخي از اختالالت
هموگلوبين بحث كند.
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آنزيم را تعريف وطبقه بندي كند ،
مكانيسم عمل آنزيمها را شرح دهد.
معادالت ميكائيليس – منتن  ،لينوور –
برك و عوامل مؤثر بر فعاليت آنزيمها را
تجزيه و تحليل نمايد  ،انواع مهار كننده
ها را مقايسه كند  ،ايزوانزيمها و
ايزوفرمها را تشريح كند ،كنترل عمل
آنزيمها  ،آنزيمهاي آلوستريك  ،تغييرات
كوواالنسي وزيموژن را توجيه نمايد،
انواع واكنشهاي آنزيمي منظم و غير
منظم و چند سوبسترايي را شرح دهد.
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آنزيمها
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ساختار
اسيدهاي
نوكلئيك

ساختار بازهاي آلي پورين و پير يميدين
را بشناسد و بين آنها فرق بگذارد.
فرآيند توتومريسيم و ديمر يزاسيون را
شرح دهد ،ساختار نوكلئوزيد و نوكلئوتيد
را تعيين كند و نامگذاري نمايد ،ساختار
انواع DNAو RNAرا مقايسه نمايد.
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ويتامينها

ويتامين را تعريف وطبقه بندي كند،
ساختار شيميايي ويتامين را بشناسد ،
نقش بيولوژيك ويتامينهاي محلول در
آب و همچنين ويتامينهاي محلول در
چربي را تشريح نمايد .در باره اختالالت
ناشي از ويتامينها بحث كند.
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نحوه ارزشیابي:
بخش عمده ارزشيابي دانشجويان با استفاده از آزمون میان ترم ،آزمون پايان ترم انجام مي شود.
نكته قابل توجه اين است كه مطالبي كه درآزمون ميانترم موردارزشيابي قرارمي گيرند ،ازآزمون پايانترم حذف نخواهدشد و دانشجويان درآزمون
پايان ترم،كل مطالب ارائه شده درطول ترم تحصیلي را امتحان خواهندداد .باتوجه به مطالب يادشده،نحوه ارزشيابي به قرارزيراست:
 -1آزمون ميان ترم
 -2آزمون پايان ترم
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1-Lehninger principle of biochemisty . Last ed
2- Harper ,s illustrated Biochemisty last ed.
3- Textbook of biochemistry, Devlin, last ed.

