
                                                                          
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول                                                            

  کتول علی آباد واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی آموزش توسعه و مطالعات مرکز - علوم پزشکی معاونت

  طرح درس نظري

ندارد                             پیش نیاز:           97ورودي:            مقطع:کارشناسی             رشته:هوشبريواحد          2تعدادواحد:       بیوشیمیطرح درس:
          2/7/97تاریخ شروع:        8-9:30ساعت:       17نفر      تعدادجلسات:25تعداددانشجو:         98-97 اولنیمسال:                   07کد درس:

   مکان کالس: دانشکده علوم پزشکی   روش تدریس: سخنرانی        3/11/97تاریخ امتحان:        شنبهروز:دو        24/10/97تاریخ اتمام:
 خانم دکتر یداهللا زاده  مدرس:        فیلم،وایت برد،اورهد،جزوه روش تدریس: سخنرانی وسایل کمک آموزشی: 

 احساس رفتار، اساس و کرده تعریف را اجتماعی روانشناسی و شناسی جامعه روانشناسی، مفاهیم بود، خواهند قادر دانشجویان درس این پایان درهدف کلی: 
 .                   دهند توضیح را رفتار بر مؤثر عوامل سایر و شخصیتی ساختار بر را فرهنگ تاثیر و انگیزه و ادراك و

  تکالیف  حیطه   ارزیابی  وسایل موردنیاز  روش تدریس  اهداف رفتاري  جلسه  تاریخ
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  و نقش بیوشیمی در پزشکی اشنا شود.دانشجو بامفاهیم   1  2/7/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  کربوهیدرات و ساختار ان اشنا شود/فراگیر با   2  16/7/97
راشرح  چرب اسید مشتقات چرب، اسیدهاي: لیپیدهادانشجو   3  23/7/97

  دهد
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

 آمینه، اسیدها شناسائی آمینه، اسیدهاي بندي طبقه ساختمان، با  4  30/7/97
  آشنا شود. جداسازي فیزیکی، خواص

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

 تعیین پروتئین، سکانس پپتیدي، پیوند تشکیل،  پروتئین انواع  5  7/8/97
 ها، پروتئین شناسایی الکتروفورزو آمینه، اسیدهاي ردیف
  را شرح دهد کراتین کالژن، میوگلوبین، هموگلوبین، ساختمان

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

 ساختمان و دار آمین بازهاي نوکلئیک، اسیدهاي انواعبا دانشجو  6،7  14/8/97
 الکتروفورزو آمینه، اسیدهاي ردیف تعیین پروتئین، سکانس آنها

  اشنا شود هورمونها عمل مکانیسم پروتئین شناسایی

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  ) شرح دهد.وکربس گلیکولیز مسیرمتابولیسم کربوهیدارات ها (  8  21/8/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  را بداند آنها تنظیم و گلیکوژنولیز گلیکوژنز،دانشجو   9  28/8/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  را شرح دهد. آن تنظیم و گلوکونئوژنزدانشجو   10  5/9/97

را  چرب اسیدهاي متابولیسم انتقال، ، جذب هضم،فراگیران   11  12/9/97
  بیان کنند.

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  را شرح دھد. متابولیسم کلي اسیدھاي آمینھ و سیکل اوره  12  19/9/97

خون و انزیم هاي خونی PHدانشجو با بیوشیمی خون، حجم و   13  26/9/97
  اشنا شود.

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

دانشجو بابیوشیمی ادرار، رنگ، بو و آمونیاك، اوره گلوگز در   14/15  3/10/97
  ادرار اشنا شود

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

با هورمون هاي ترشح شده در بدن(جفت، پروالکتین، رشد،   15  10/10/97
  جنسی، پروالکتین، اکسی توسین... آشنا شود.

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث

  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  و بحثسخنرانی   دانشجو با انواع ویتامین ها محلول و غیرمحلول اشنا شود.  16  17/10/97
  مطالعه بحث گروهی  شناختی  پرسش پاسخ  پروژکتور/اسالید  سخنرانی و بحث  میان ترم   17  

 )نمره 16)                                 آزمون پایان ترم(نمره 4آزمون میان ترم (           روش ارزشیابی دانشجو

 عبدالحسین و همکاران، اصول بیوشیمی لیینجر، انشارات ارجمند، آخرین چاپ نیا، ستوده -
 سبحانیان و همکاران، بیوشیمی هارپر، انتشارات ارجمند، اخرین پاپ -


