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 1399-1400فرم طرح درس گروه پیش بالینی پسشکی در نیمسال دوم سال 

  بیوشیمی ملکول و سلول نام درس:

 نظری نوع واحد:          88/1تؼداد واحد:

 ػمومی پسشکیػلوم پايه/ رشته تحصیلی:مقطغ و 

 نداردپیشنیاز : روس د

 12/4/1400 تاريخ امتحان پايان ترم:            تاريخ امتحان میان ترم:

 دکتر الهه پورػسيسی:  مدرس

                                               (مجازی صورت به) سیما سامانه:  کالس مکان

 8-9:30ساػت کالس :      يکشنبه :روز کالس

 http://vs.iaun.ac.ir/m1863لینک دفتر کار مجازی: 

 elahpoorazizi{at}gmail.com: الکترونیکی پست آدرس
 

  آشنایی تا ساختمان شيميائی مولکولهای حياتی و اساس مولکولی و تيوشيميائی تيماریها: هذف کلی
 

   اهذاف اختظاطی:

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهذ بود.

 حیطه شناختی

 هاي بیولوژیک را توضیح دهذ.اهمیت آب در سیستم -1

 ساختمان و طبقه بنذي ملکول هاي زیستی را بیان کنذ. -2

 خواص و عملکرد ملکول هاي زیستی را بیان کنذ. -3

 اهمیت بالینی ملکول هاي زیستی را بیان کنذ.-4

 

 حیطه نگرشی

 .در بحث هاي گروهی شرکت فعال داشته باشذ-1

 .در هر کالس در ارتباط با موضوع کالس سوال نمایذ-2

 .موضوعات مشخض نمایذ بتوانذ جایگاه آنرا نسبت به یادگیري-3
 

 ته تکاليف ارائه-6درکالس.  شذه ارائه مطالة تنذی جمع -5سؤال.  طرح-4جذیذ. درس معرفی-3قثل. ازدرس پرسش-2حضوروغياب.  1-:استاد چگونگی فعالیت

 .ازکالس درخارج انجام جهت اندانشجوی

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ایفای نقش و ......)روشی را که تا هذف های آموزشی و ویژگيهای فراگيران تيشتر تناسة دارد(.: شیوه تذریس



 پاورپوینت وسایل کمک آموزشی: 
 

 پاسخ ته سؤالهای استاد.-2تيان مشکالت درزمينه انجام آنها.  ارائه تکاليف جلسه قثل و-1: دانشجوچگونگی فعالیت 

 ، انجام تکاليف محول شذه در هر جلسهو یادداشت آنها ته مطالة استاد  توجهو  مشارکت فعال درفعاليتهای آموزشی کالس تکالیف دانشجو:

 چهار گسینه ای، جا خالی، ترم و پایان ترم. طرح سواالت شفاهی در طول ترم. ارزیاتی نتایج تکاليف ارائه شذه. سواالتآزمون کتثی در ميان  و:نحوه ارزیابی دانشج

.غلط/صحيح  

 . (توجه: سر فصل دروس بايد طبق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه باشد)جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب تاريخ رديف

 سیستمجبفشي - اسیذيثبص - آة -سلسلٍ مشاتت سبختمبوي دس سطح ملكًلي  01/01/0211 1

 (پپتیذَب )اص دي پپتیذ تب پلي پپتیذ -َبي مختلف PHوحًٌ يًویضاسیًن اسیذَبي آمیىٍ دس  -اسیذَبي آمیىٍ  06/01/0211 2

 ي دوبتًسٌ شذن پشيتئیه َبFolding  -اوًاع پشيتئیه َب )كشيي ي سشتٍ اي( -سطًح سبختمبوي پشيتئیه َب 13/01/0211 3

 میًگلًثیه، َمًگلًثیه ي وقش آوُب 04/0/0311 4

 پشيآوضيم َب -ايضيصيم َب  -طجقٍ ثىذي آوضيم َب  11/0/0311 5

 اوًاع مُبس كىىذٌ َبي آوضيمي -كیىتیك آوضيمي ي عًامل مؤثش ثش آن 11/0/0311 6

 آوضيم َبي آلًستشيك -ديسًثستشاييياكىشُبي  -مكبویسم عمل آوضيم َب 4/1/0311 7

 مًوًسبكبسيذَب ي دي سبكبسيذَب   01/1/0311 8

 لي سبكبسيذَب )َمً ي َتشي پلي سبكبسيذَب(پ 01/1/0311 9

 اوًاع لیپیذَب )لیپیذَبي سبختمبوي ي رخیشٌ اي( ، اسیذَبي چشة، وبمگزاسي ي خًاص آوُب 15/1/0311 10

 دس آةييتبمیه َبي محلًل  1/2/0311 11

 ييتبمیه َبي محلًل دس چشثي 1/2/0311 12

 وًكلئًصيذَب، وًكلئًتیذَب  12/2/0311 13

 اسیذَبي وًكلئیك 21/2/0311 14

 هماننذسازي پروکاریوتی 5/3/0311 15

 هماننذسازي یوکاریوتی جلسه جبرانی 16

 و اهمیت بالینی آن DNAترمیم  جلسه جبرانی 17
 

 اطول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود.لطفا طبق :منابع درسی

1. T.Devlin.Textbook of Biochemistry with clinical correlations, Seventh edition.Wiley –Liss, New York (the last 



edition). 
2. R.Murray, D. Granner, P. Mayes and V. Rowdwell. Harper Illustarated Biochemistry, McGraw-Hill companies. 
United States of America (the last edition). 

 


