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كارشناسيپیوسته 

ردیف

اهداف کلی

اهداف ویژه رفتاری :درپایان
جلسه دانشجوباید قادرباشد

تعداد
جلسات

شیوه
تدریس

1

اکسیداسیون
بیولوژیک و
زنجیرتنفس
سلولی

انرژی را تعریف وهدف از
زنجیرها بیو انرژتیک را توجیه
نماید .قوانین ترمودینامیک و
انرژی آزاد را شرح دهد،
مولکولهای موجود در زنجیره
انتقال الکترون را صورت بندی
کند ،چگونگی عمل ATP
سنتاز را شرح دهد چگونگی
تولید  ATPو نسبت  pبه  oرا
تجزیه و و تحلیل نماید در باره
عملکرد سموم تنفسی و مواد
 uncouplerبحث کند .

2

سخنرانی،

گچ وتخته حضور منظم و
به موقع سر
وایت بورد کالس ،مطالعه
مطالب جلسه
گذشته پیش
ازورودبه کالس
شرکت فعال در
بحث های
کالسی و کوئیز

2

متابولیسم
کربوهیدارتها

مکانیسم هضم و جذب
کربوهیدراتهارا شرح دهد
مسیرهای مختلف متابولیسم
کربو هیدارتها را نامگذاری کند
مسیر های متابولیکی گلیکولیز
و سیکل کربس را شرح دهد و
چگونگی تنظیم آنها را بحث
کند متابولیسم کاالکتوز و
فروکتوز را توضیح دهد.
گلیکوژنولیز،
گلیکوژنز،
گلوکونئوژنز و سیکلهای کوری و
ینتوزفسفات را شرح دهد و در
مورد اهمیت اختالالت هریک از

5

سخنرانی،

گچ وتخته حضور منظم و
به موقع سر
وایت بورد کالس ،مطالعه
مطالب جلسه
power
گذشته پیش
point
ازورودبه کالس
شرکت فعال در
بحث های
کالسی و کوئیز

بحث
گروهی،
پرسش
وپاسخ

بحث
گروهی،
پرسش و
پاسخ

1

رسانه
آموزشی

فعالیتهای
دانشجو

مدرس

دکتر آقاداود

دکتر بهمنی

آنها و تنظیمات آنها بحث کند .
3

متابولیسم
اسیدهای آمینه
و پروتئینها

مکانیسم هضم و جذب اسید
های امینه را شرح دهد ،سیکل
اوره را تشریح و اختالالت
متابولیکی مربوطه را طبقه
واکنشهای
کند.
بندی
ترانس
و
دآمیناسیون
آمیناسیون اسید امینه را توجیه
کند بیو سنتز و کاتابولیسم
برخی از اسید های آمینه
ضروری و غیر ضروی را تشریح
نماید و اختالالت موجود را
توضیح دهد .

4

4

متابولیسم
لیپیدهاو
لیپوپروتئینها

فرآیند هضم و جذب لیپید ها
ومتابولیسم لیپوپروتئینها را
تشریح نماید بین مسرهای بیو
سنتز ،اکسیداسیون اسید چرب
و متابولیسم اجسام کتونی فرق
سنتز
بیو
بگذارد.
اسیلگلیسرولها ،فسفو لیپید ها
الکیل اتر ها و اسفنگو لیپید ها
را شرح دهد .بیو سنتز و
کاتابولیسم کلسترول را درک
کند در مورد اختالالت
متابولیکی لیپید ها و لیپیو
پروتئنها بحث وقضاوت نماید.

4

5

متابولیسم
اسیدهای
نوکلئیک

بیوسنتز نوکلئوتید های پورین و
پیریمیدین را تشریح نماید.
کاتابولیسم نوکئوئید های پورین
و پیریمیدین را شرح دهد .
اختالالت بالینی مربوط به
متابولیسم پورین و پیریمیدین
را طبقه بندی و بحث کند .

2

در مورد منابع انرژی و تنظیم
انرژی بحث نماید ،سیکل
گرسنگی وسیری را تشریح
نماید .راههای تنظیم متابولیسم
درسیکل گرسنگی وسیری را

2

6

تنظیم
متابولیسم

سخنرانی،
بحث
گروهی،
پرسش
وپاسخ

سخنرانی،
بحث
گروهی،
پرسش
وپاسخ

گچ وتخته حضور منظم و
به موقع سر
وایت بورد کالس ،مطالعه
مطالب جلسه
گذشته پیش
ازورودبه کالس
شرکت فعال در
بحث های
کالسی و کوئیز

سخنرانی،

گچ وتخته حضور منظم و
به موقع سر
وایت بورد کالس ،مطالعه
مطالب جلسه
power
گذشته پیش
point
ازورودبه کالس
شرکت فعال در
بحث های
کالسی و کوئیز

سخنرانی،

گچ وتخته

بحث
گروهی،
پرسش

وایت بورد

حضور منظم و
به موقع سر
کالس ،مطالعه
مطالب جلسه
گذشته پیش

بحث
گروهی،
پرسش
وپاسخ

2

گچ وتخته حضور منظم و
به موقع سر
وایت بورد کالس ،مطالعه
مطالب جلسه
گذشته پیش
ازورودبه کالس
شرکت فعال در
بحث های
کالسی و کوئیز

دکتر بهمنی

دکتر نمازی

دکتر آقاداود

دکتر آقاداود

بفهمد و شرح دهد .در باره
هموستازگلوکز بحث کند..
سرنوشت مواد سه گانه در هر
کدام از حاالت فیزیولوژیک
(Well
fed,
Early
fasting, Fasting, Early
) refedرا تشریح نماید.

وپاسخ

7

متابولیسم آب و چگونگی توزیع آب در بدن و
ترکیبات موجود در آب داخل و
الکترو لیت
تعادل اسید و باز خارج سلولی را بشناسد .عوامل
موثر در تبادل آب در فضا های
داخل و خارج سلولی پدیده
اسمز و قوانین مربوطه را تشریح
نمایند  PHرا تعریف کند و
عوامل موثر در تنظیم آن را نام
ببرد نقش تامپونها در خون و
همچنین نقش کلیه و ریه در
حفظ تعادل اسید وباز را
بشناسد و بحث کند .اسیدوز و
الکالوز حقیقی وجبران شده و
علل هرکدام را تجزیه و تحلیل
کند.

2

8

اساس آنزیم شناسی بالینی را
بداند .ارزش بالینی آنزیمها را
بفهمد .انزیمهای مهم در
کلینیک رانام ببرد و جایگاه
بافتی آنها را بداند .نحوه نمونه
گیری ،شرایط نگهداری نمونه
ها و برخی متدهای اندازه گیری
را شرح دهد

3

آنزیم شناسی
بالینی

ازورودبه کالس
شرکت فعال در
بحث های
کالسی و کوئیز

سخنرانی،

گچ وتخته حضور منظم و
به موقع سر
وایت بورد کالس ،مطالعه
مطالب جلسه
power
گذشته پیش
point
ازورودبه کالس
شرکت فعال در
بحث های
کالسی و کوئیز

سخنرانی،

گچ وتخته حضور منظم و
به موقع سر
کالس،
وایت بورد
شرکت فعال در
بحث های
کالسی

بحث
گروهی،
پرسش
وپاسخ

بحث
گروهی،
پرسش
وپاسخ

دکترآقاداود

دکتر بهمنی

نحوه ارزشیابی:
بخش عمده ارزشیابی دانشجویان با استفاده از آزمون میان ترم،آزمون پایان ترم انجام خواهدشد.
نکته قابل توجه این است که مطالبی که درآزمون میانترم موردارزشیابی قرارمی گیرند،ازآزمون پایانترم حذف نخواهدشد و دانشجویان
درآزمون پایان ترم،کل مطالب ارائه شده درطول ترم تحصیلی را امتحان خواهندداد.باتوجه به مطالب یادشده،نحوه ارزشیابی به
قرارزیراست:
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 آزمون میان ترم-1

%55

 آزمون پایان ترم-3
:منابع

1-Lehninger principle of biochemisty . Last ed
2- Harper ,s illustrated Biochemisty last ed.
3- Textbook of biochemistry, Devlin, last ed.
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