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  ها  آشنایی با ساختمان شيميائی مولکولهای حياتی و اساس مولکولی و بيوشيميائی بيماری: هدف کلی
 

   اهداف اختصاصی:

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود.

 حيطه شناختی 

 اهميت آب در سيستم های بيولوژیک را توضيح دهد. -1

 ساختمان و طبقه بندی ملکول های زیستی را بيان کند.  -2

 خواص و عملکرد ملکول های زیستی را بيان کند.  -3

 اهميت بالينی ملکول های زیستی را بيان کند. -4

 

 حيطه نگرشی

 در بحث های گروهی شرکت فعال داشته باشد. -1

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

 بتواند جایگاه آنرا نسبت به یادگيری موضوعات مشخص نماید. -3
 

  به تکاليف ارائه-6درکالس.  شده ارائه مطالب بندی جمع  -5سؤال.  طرح-4جدید. درس معرفی-3قبل. ازدرس پرسش-2حضوروغياب.  1-استاد: چگونگی فعاليت 

 . ازکالس درخارج انجام جهت اندانشجوی 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ایفای نقش و ......)روشی را که با هدف های آموزشی و ویژگيهای فراگيران بيشتر تناسب دارد(. شيوه تدریس: 



 پاورپوینت وسایل کمک آموزشی: 
 

 پاسخ به سؤالهای استاد.-2ارائه تکاليف جلسه قبل و بيان مشکالت درزمينه انجام آنها.  -1: چگونگی فعاليت دانشجو 

 مشارکت فعال درفعاليتهای آموزشی کالس و توجه  به مطالب استاد و یادداشت آنها، انجام تکاليف محول شده در هر جلسه  تکاليف دانشجو:

نمره(.   1رائه شده )نمره(. ارزیابی نتایج تکاليف ا 1نمره(. طرح سواالت شفاهی در طول ترم )  12نمره( و پایان ترم )  5آزمون های ميان ترم )  نحوه ارزیابی دانشجو:

.نمره(.  سواالت  امتحان چهار گزینه ای و تشریحی 1حضور و غياب )   

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

 رئوس مطالب  تاريخ  رديف 

 بافری  سيستم – اسيدوباز - آب  -سلسله مراتب ساختمانی در سطح ملکولی  1401/ 10/7 1

 پپتيدها )از دی پپتيد تا پلی پپتيد(  -های مختلف PHنحوه یونيزاسيون اسيدهای آمينه در  -اسيدهای آمينه  1401/ 17/7 2

 و دناتوره شدن پروتئين ها Folding  -انواع پروتئين ها )کروی و رشته ای(  -سطوح ساختمانی پروتئين ها 1401/ 24/7 3

 ميوگلوبين، هموگلوبين و نقش آنها  1/8/1401 4

 پروآنزیم ها  -ایزوزیم ها  -طبقه بندی آنزیم ها   8/8/1401 5

 انواع مهار کننده های آنزیمی  -و عوامل مؤثر بر آن  کينتيک آنزیمی 1401/ 15/8 6

 آنزیم های آلوستریک  -واکنشهای دوسوبسترایی -مکانيسم عمل آنزیم ها 1401/ 22/8 7

 مونوساکاریدها و دی ساکاریدها    1401/ 29/8 8

 لی ساکاریدها )همو و هترو پلی ساکاریدها(پ 6/9/1401 9

 نامگذاری و خواص آنها،  انواع ليپيدها )ليپيدهای ساختمانی و ذخيره ای( اسيدهای چرب،  1401/ 13/9 10

 ویتامين های محلول در آب  1401/ 20/9 11

 ویتامين های محلول در چربی  1401/ 27/9 12

 نوکلئوزیدها، نوکلئوتيدها  1401/ 4/10 13

 اسيدهای نوکلئيک 11/10/1401 14

 پروکاریوتی همانندسازی  18/10/1401 15

 همانندسازی یوکاریوتی 25/10/1401 16

 و اهميت بالينی آن  DNAترميم  جبرانی 17
 

 



 لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود. :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). 
3. Botham, K.M. and Mayes, P.A. Harper’s Illustrated Biochemistry, the last edition. 

 


