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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالنمعاونت آموزشی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 آموزش الکترونیک

 

  یوشیمی بالینیبگروه آموزشی:   بیوشیمی پزشکی عنوان درس/کارگاه/دوره:

 شرق گیالن پیراپزشکیوزشی درمانی: دانشکده/ مرکز آم واحد 2تعداد واحد/ساعت: )برای درس(: 

  ساعت در هفته 2مدت زمان ارائه درس/ کارگاه/دوره:   1تعداد گروه هدف: 

زیست رشته  و مقطع تحصیلی گروه هدف : 

 کارشناسی ارشد -فناوری پزشکی
  18/1/1400زمان شروع: 

 مشخصات استاد مسؤول:

 شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام
تلفن 

 مراهه
 آدرس ایمیل

  01333690884 دانشیار نصارا معینلک م
Ansar_moien@yahoo.com 

 

 مشخصات استادان/مدرسان همکار:

 شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام
تلفن 

 همراه
 آدرس ایمیل

 E_mirzajani@yahoo.com  01342565058 دانشیار میرزاجانی ابراهیم 

 maghajani@gmail.com  01333690884 استادیار نسبآقاجانی  منیره

 pourzardosht@yahoo.com  01333690884 استادیار پورزردشت نوید 

 Khanaki_korosh_bio@yahoo.com  01342565058 دانشیار خانکی کورش 

  لکترونیکا دورهطرح 
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 معرفی و اهداف درس

 کلمه در مورد درس بنویسید. 300تا  250. معرفی مختصری در حدود 1

که در آن از روش های شیمیایی برای درک و شناخت فرایند های زیستی استفاده می شود، دارای  پزشکیبیوشیمی  

ساختمان  زشکیپبیوشیمی اند و  اهمیت روز افزونی می باشد؛ تمام گیاهان و جانوران از ترکیب های شیمیایی ساخته شده 

فقط  پپتید ها . کربوهیدرات ها، لیپید ها و می نمایدها را در حیات موجودات زنده بررسی و شناسایی  این مواد و نقش آن

  زشکیپبه شمار می آیند. بیوشیمی  در این زمینهتعدادی از مولکول های شیمیایی هستند که از موضوعات مورد مطالعه 

و مهندسی  ثبیتتهمچنین  بحث می نماید.با آن ها  اختالالت و بیماری های مرتبطدر مورد  مسیر های متابولیکی بدن و 

 مورد بحث می باشد. مثل صنعت، لوازم بهداشتی، و...در زمینه های مختلف  جهت کاربرد  آنزیمها

 

: نقش مرکزی آن در علوم زیستی ،  زشکیپمفهوم بیوشیمی با  شدن فراگیران  آشنا /کارگاه/دوره:اهداف کلی درس

این مسیر های اختالالت و بیماری های مرتبط با ساختار مولکولهای زیستی و مسیر های سنتز و تجزیه آنها در انسان، 

 ...مثل صنعت، لوازم بهداشتیدر زمینه های مختلف  جهت کاربرد  و مهندسی آنزیمها ثبیتت، متابولیسمی

 

  /کارگاه/دوره:اهداف اختصاصی درس 

 فراگیران انتظار می رود در پایان دوره:از 

 را بیان کند  متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئینها. 

  هد.کربوهیدراتها و اختالالت مربوطه را شرح دمتابولیسم 

  آنزیم را بیان کند.و کینتیک آنزیمها 

  اختالالت مربوطه را شرح دهد.لیپید ها و متابولیسم 

 را توضیح دهد.و متابولیسم بینابینی   تنظیم متابولیسم مواد سه گانه 

 را بیان کند. تثبیت آنزیمها ، مهندسی آنزیم،و تولید نیمه صنعتی آن 

 و اختالالت مربوطه را بیان کند. متابولیسم نوکلئوتیدها 

 را بیان نماید. سیگنالینگ  وسیستمهای آبشاری 
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 99-1400وم د نیمسال -تقویم درسی الکترونیکی

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

-) صوتی/ چند رسانه

 ای(

 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 
متابولیسم اسیدهای آمینه و 

   پروتئینها

 کورش خانکی
18/1/1400 

چندرسانه ای/سامانه 

 نوید

  

2 
متابولیسم اسیدهای آمینه و 

   پروتئینها

 کورش خانکی
25/1/1400 

چندرسانه ای/سامانه 

 نوید

  

3 
کربوهیدراتها و متابولیسم 

 اختالالت مربوطه

آقاجانی نیره م

 نسب
1/2/1400 

چندرسانه ای/سامانه 

 نوید

  

4 
کربوهیدراتها و متابولیسم 

 اختالالت مربوطه

آقاجانی نیره م

 نسب
8/2/1400 

چندرسانه ای/سامانه 

 نوید

  

5 

و آنزیمها 

کینتیک 

 آنزیم

براهیم ا

 15/2/1400 میرزاجانی

چندرسانه ای/سامانه 

 نوید

  

6 
براهیم ا آنزیمو کینتیک آنزیمها 

 میرزاجانی
22/2/1400 

چندرسانه ای/سامانه 

 نوید

  

7 
اختالالت لیپید ها و متابولیسم 

 مربوطه

معین لک م

 انصار
29/2/1400 

چندرسانه ای/سامانه 

 نوید
  

8 
اختالالت لیپید ها و متابولیسم 

 مربوطه 

معین لک م

 انصار
5/3/1400 

چندرسانه ای/سامانه 

 نوید

  

9 
  تنظیم متابولیسم مواد سه گانه

 و متابولیسم بینابینی

آقاجانی نیره م

 نسب
12/3/1400 

ه چندرسانه ای/سامان

 نوید

  

10 
  تنظیم متابولیسم مواد سه گانه

 و متابولیسم بینابینی

آقاجانی نیره م

 نسب

چندرسانه ای/سامانه  19/3/1400

 نوید

  

11 
تثبیت آنزیمها ، مهندسی 

 آنزیم،و تولید نیمه صنعتی آن

وید ن

 پورزردشت

چندرسانه ای/سامانه  26/3/1400

 نوید

  

12 
تثبیت آنزیمها ، مهندسی 

 آنزیم،و تولید نیمه صنعتی آن

وید ن

 پورزردشت

ه ای/سامانه چندرسان 2/4/1400

 نوید

  

13 

و  متابولیسم نوکلئوتیدها

 اختالالت مربوطه

براهیم ا

 میرزاجانی

چندرسانه ای/سامانه  9/4/1400

 نوید

  

14 

و  متابولیسم نوکلئوتیدها

 اختالالت مربوطه

براهیم ا

 میرزاجانی

چندرسانه ای/سامانه  16/4/1400

 نوید

  

15 

سیگنالینگ  وسیستمهای 

 آبشاری

معین ملک 

 انصار

چندرسانه ای/سامانه  23/4/1400

 نوید

  

16 

سیگنالینگ  وسیستمهای 

 آبشاری

معین ملک 

 انصار

چندرسانه ای/سامانه  6/5/1400

 نوید
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 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ماژول ها

 استاد وظایف دانشجو/شرکت کنندگان وظایف توضیح خیر بلی

 مطالعه درس    * محتوای و منابع اصلی

یح و بطور صح انجام دادن تکالیف

 مورد تایید استاد

 تدریس 

   مطالعه درس   * بیشتر مطالعه منابع

بطور صحیح و  یفانجام دادن تکال   * تمرین ها

 مورد تایید استاد

  یستدر

      تاالر گفتگو

      طرح سوال

      سواالت متداول

     * آزمون

  پاسخ به سواالت    اتاق گفتگو

  مشارکت فعال در درس در صورت امکان  *  Sky roomکالس آنالین

      اخبار

      نظرسنجی

      خود آزمون

بطور صحیح و  یفانجام دادن تکال   * هاتکالیف و پروژه

 مورد تایید استاد

 

  از طریق( در خصوص کالس آنالین لطفاً روش برگزاریAdobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….و تاریخ و روز و ساع ).ت شروع و پایان  برگزاری را قید نمایید 

 جلسه برگزار خواهند شد.  3با هماهنگی قبلی با دانشجویان و واحد آموزش بصورت وبیناری در طی  Roomکالسهای آنالین با توجه به محدود بودن 
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 :منابع اصلی درس

در صورتی که -فحات مورد نظردر این درس) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا ص

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(مطالعه همه کتاب یا همه مجال

 1397هنری دیویدسون بیوشیمی 

 . 2018بیوشیمی بالینی تیتز 

 دکتر رضا محمدی بیوشیمی وشهای رها و تکنیک 

 :بیشتر مطالعه منابع

 مروری و اصیل با ضریب تاثیر باال و معتبرمقاالت 

 نوع محتوا

  فیلم اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdfمتن) پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی

 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

برای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکالیف درس خود لحاظ 

 نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

اسخ مهلت پ

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

1 

 بطور صحیح و مورد تایید استاد:انجام تکالیف  

بخصوص مقاالت معتبر همراه با معتبر منابع 

 های الیت قسمت های استفاده شده در مقاله

، متن تایپ شده و صوت قابل اجرا یا مقاله ها

mp3.  

پس از  یک هفته

دریافت 

 تکالیف

 تهای  بهبود مهار

و ارائه  علمی 

 دانشجویان 

      

      

 نحوه ارزشیابی دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابی:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ / درصدنمره ارزشیابیروش 

انجام صحیح تکالیف 

 ها و پروژه

 طول ترم نمره  2-1

 پایان ترم هنمر 18-19 امتحان پایان ترم
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 : یان/شرکت کنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: / شرکت کنندههر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 

 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


