
  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      1 صفحه 

مشهدواحد   

  طرح درس روزانه
  :تاريخ ارائه درس    91-90:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  وحيد پوراسماعيلدكتر :  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

  25از         1:   شماره جلسه  اكسيداسيون بيولوژيك: عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •   )آخرين چاپ( 2009بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

   يداسيون بيولوژيكاكس:  عناوين درس  •

    آشنايي با  اكسيداسيون بيولوژيك، زنجيره تنفسي و مهار كننده هاي آن:  هدف كلي درس  •

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد:  اهداف جزئي  •
  از نظر شيميايي تعريف اكسيداسيون را بداند  
  آنزيم هاي دخيل در اكسيداسيون و احيا را بداند 
  بقه بندي اكسيدوردوكتازها را بداندط 
  عملكرد  اكسيدازها و انواع آن ها را بداند 
  عملكرد هيدروپر اكسيدازها و انواع آن ها را بداند 
  عملكرد  اكسيژنازها و انواع آن ها را بداند 
  زنجيره تنفسي و هدف آن در سلول را بداند 
  روي زنجيره بداندانواع مهاركننده هاي زنجيره تنفسي و محل اثرشان را بر 

  دانشكده پزشكي: محل برگزاري كالس  •  سخنراني                                                                :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه 10:   مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  سش و پاسخ و استراحت پر 
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  30:    مدت زمان 

 دقيقه  10:    مدت زمان 

  دقيقه  40:    مدت زمان 

  دقيقه    10:  مدت زمان  جمع بندي و نتيجه گيري •

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان ميان ترم در پايان بحث متابوليسم  :زشيابيار •
  ليپيدها

 دقيقه  10:    مدت زمان 

 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      2 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
   : تاريخ ارائه درس    90- 91: سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  وحيد پوراسماعيلر دكت:  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:  تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:   مدت كالس   دوم: نيمسال  

  25از         2:   شماره جلسه  ها آشنايي با  انواع هورمون: عنوان جلسه

بيوشيمي  –يمي راون بيوش -:    منابع كمكي درس  •  )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

   انواع هورمون ها وعملكرد آن ها                     :عناوين درس  •

  نحوه پيام رساني هورمون ها  آشنايي با آشنايي با  انواع هورمون ها ، آشنايي با  عملكرد هورمون ها،:  هدف كلي درس  •

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي  •
  تعريف هورمون و اهميت آن در بدن را بداند 
  مفهوم سلول هدف را بداند 
  با انواع گيرنده هاي هورموني و اهميت آن ها آشنا شود  
  د طبقه بندي غدد بر اساس نحوه ترشح هورمون را بدان 
  طبقه بندي هورمون ها بر اساس ساختمان آن ها و مكانيسم اصلي را بداند  
  مفهوم و اهميت پيامبر ثانويه براي هورمون ها بداند 
  انواع مختلف پيامبر هاي ثانويه و مسير هاي انتقال پيام هورمون ها آشنا شود 
   ناقل هاي پروتئيني برخي هورمون ها در پالسما را بداند 

 دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •  سخنراني                                                                  :روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  وم درس بخش د 

  
 دقيقه   40:    مدت زمان 

 دقيقه    10:    مدت زمان 

  دقيقه   30:    مدت زمان 

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

ليسم ليپيدها  سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان ميان ترم در پايان بحث متابو :ارزشيابي
 

 دقيقه. .  10:    . . . مدت زمان 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      3 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  :  تاريخ ارائه درس    90- 91:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  وحيد پوراسماعيلدكتر :  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:  نشجو  تعداد دا  2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

  25از          3:  شماره جلسه  هاي هيپوتاالموس و هيپوفيز هورمون: عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •  )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

  هورمون هاي هيپوتاالموس و هيپوفيز:   عناوين درس  •

  آشنايي با هورمون هاي هيپوتاالموس و هيپوفيز قدامي و مكانيسم عمل آن ها : هدف كلي درس  •

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد:  اهداف جزئي  •
  انواع مختلف هورمون هاي غده هيپوتاالموس و غده هيپوفيز قدامي اهميت نقش آن ها را بداند 
  ساختمان هورمون رشد و نقش فيزيولوژيك و بيوشيميايي را بداند  
  ساختمان و مكانيسم عمل هورمون پروالكتين را بداند  
   را بداند )FSHو LH(ساختمان و مكانيسم عمل دو هورمون گنادوتروپين  
  ساختمان و مكانيسم عمل هورمون محرك تيروئيد را بداند  
  را بداند  POMCخانواده پپتيد پرواپيومالنوكورتين و توزيع، پردازش و عمل محصوالت ژن  
  ساختمان و مكانيسم عمل آدرنوكورتيكوتروپيك را بداند  
  انواع مختلف هورمون هاي غده هيپوفيز خلفي و اهميت نقش آن ها را بداند 
  تمان و مكانيسم عمل اكسي توسين را بداند و با تنظيم ترشح اين هورمون آشنا شودساخ 
 ساختمان و مكانيسم عمل هورمون ضد ادرار را بداند 

 دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •  سخنراني                                                                :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجراي درس اجزا و شيوه  •

  دقيقه  10:    مدت زمان   مقدمه  •
   كليات درس •

  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه40:    مدت زمان 

 دقيقه  10:    مدت زمان 

  دقيقه  40:    مدت زمان 
  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –ت در بحث توجه داشتن و مشارك: وظايف و تكاليف دانشجو •

سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان ميان ترم در پايان بحث متابوليسم ليپيدها   :ارزشيابي
 

 دقيقه  10:    مدت زمان 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      4 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  :  تاريخ ارائه درس   92-91: سال تحصيلي  

  تئوري:  س  نوع در  پزشكي: دانشكده 

  وحيد پوراسماعيلدكتر :  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:  تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

  25از        4:    شماره جلسه  مشتق اسيد آمينه تيروزينهورمون هاي  :عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •  )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:    درس   منبع اصلي •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

  مشتق اسيد آمينه تيروزينهورمون هاي :   عناوين درس  •

  واع مختلف هورمون هاي غده تيروئيد و كاتاكول آمين ها و اهميت نقش آن هاآشنايي با ان:  هدف كلي درس  •

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي  •
 هورمون هايي كه از اسيد آمينه تيروزين سنتز مي شوند را بداند 
  بيوسنتز و مكانيسم عمل كاتاكول آمين ها را بداند 
  ي تيروئيد را يداندانواع هورمون ها 
 بيوسنتز هورمن هاي تيروئيد را بداند 
 متابوليسم يد و انواع مراحل آن را بداند 
 انتقال هورمون هاي تيروئيد را بداند 
 مكانيسم عمل هورمون هاي تيروئيدي را بداند 
 با پاتوفيزيولوژي هورمون هاي تيروئيدي آشنا شود 

 دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •                                               سخنراني                   :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 قيقهد  40:    مدت زمان 

 دقيقه    10:    مدت زمان 

  دقيقه  30:    مدت زمان 

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان ميان ترم در پايان بحث متابوليسم ليپيدها   :ارزشيابي
 

 دقيقه  10:    مدت زمان 

 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      5 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  :  تاريخ ارائه درس    90- 91:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  وحيد پوراسماعيلدكتر :  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:  تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110 : مدت كالس   دوم: نيمسال  

  25از        5:    شماره جلسه  غده پاراتيروئيد:  عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •  )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  اهتخته سي –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

  غده پاراتيروئيد و هورمون هايي كه در متابوليسم كلسيم دخيل اند:  عناوين درس  •

  آشنايي با هورمون هايي كه متابوليسم كلسيم را تنظيم مي كنند:  هدف كلي درس  •

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي  •
  غلظت يون كلسيم را بداند 
  ون كلسيم را بدانداهميت و نقش ي 
  اشكال كلسيم در پالسما را بداند 
 سنتز و مكانيسم عمل هورمون پاراتيروئيد را بداند و با پاتوفيزيولوژي اين هورمون آشنا شود 
 را بداند Dساختمان و عملكرد ويتامين  
 آشنا شود Dبا پاتوفيزيولوژي ويتامين  
 سنتز و مكانيسم عمل هورمون كلسي تونين را بداند  

 

  دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •  سخنراني                                                                :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  راحت پرسش و پاسخ و است 
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  30:    مدت زمان 

 دقيقه   10:    مدت زمان 

  دقيقه  40:    مدت زمان 

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

حث متابوليسم ليپيدها  سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان ميان ترم در پايان ب :ارزشيابي
 

 دقيقه  10:    مدت زمان 

 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      6 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  :  تاريخ ارائه درس    90- 91:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  وحيد پوراسماعيلدكتر :  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:  نشجو  تعداد دا  2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

  25از         6:   شماره جلسه  غده لوزالمعده و دستگاه گوارشهورمون هاي  :عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •   )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

  غده لوزالمعده و دستگاه گوارشهورمون هاي :  عناوين درس  •

  انواع مختلف هورمون هاي غده لوزالمعده و دستگاه گوارش و اهميت نقش آن هاآشنايي با : هدف كلي درس 
 
 :كالس مواردزيرراتوضيح دهددانشجوبايدقادرباشددرپايان: اهداف جزئي  •

  مترشحه از جزاير پانكراس را بداندهورمون هاي  
  سنتز و مكانيسم عمل هورمون انسولين را بداند و با پاتوفيزيولوژي اين هورمون آشنا شود 
  سنتز و مكانيسم عمل هورمون گلوكاگن را بداند و با پاتوفيزيولوژي اين هورمون آشنا شود 
  مون سوماتوستاتين را بداندسنتز و مكانيسم عمل هور 
  تقسيم بندي هورمون هاي گوارشي را بر اساس توالي اسيدهاي آمينه و تشابه عمل آن ها را بداند 
  مكانيسم عمل دو خانواده گاسترين و سكرتين را بداند 
 سنتز و مكانيسم عمل هورمون آنژيوتانسين را بداند 

 دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •                                         سخنراني                         :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  30:    مدت زمان 

 دقيقه   10:    دت زمان م

  دقيقه  40:    مدت زمان 

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

 دقيقه  10:    مدت زمان   سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان ميان ترم در پايان بحث متابوليسم ليپيدها :ارزشيابي

 
 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      7 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  :  تاريخ ارائه درس    90- 91:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  وحيد پوراسماعيلدكتر :  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:  تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  يقهدق  110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

  25از         7:   شماره جلسه  غده آدرنال و غدد جنسيهورمون هاي  :عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •  )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

  غده آدرنال و غدد جنسيهورمون هاي :  عناوين درس  •

  آشنايي با  انواع هورمون هاي غده آدرنال و غدد جنسي:  هدف كلي درس 

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي  •
  هورمون هايي كه از كسترول ساخته مي شوند را بداند 
 دها را در فوق كليه بداندمسير توليد استروئي 
 سنتز و ساختمان مكانيسم عمل مينرالوكورتيكوئيدها را بداند 
 سنتز و ساختمان مكانيسم عمل گلوكوكورتيكوئيدها را بداند 
 سنتز و ساختمان مكانيسم عمل آندروژن ها را بداند 
 سنتز و ساختمان مكانيسم عمل استروژن ها را بداند 
 بداند ساخت استروئيد ها را در بيضه 
 ساخت استروئيد ها را در تخمدان بداند 

 دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •  سخنراني                                                                :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  هدقيق  10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  30:    مدت زمان 

 دقيقه  10:    مدت زمان 

  دقيقه  40:    مدت زمان 

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

 دقيقه  10:    مدت زمان   اهي در هر جلسه و امتحان ميان ترم در پايان بحث متابوليسم ليپيدهاسواالت شف :ارزشيابي

 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      8 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  :  تاريخ ارائه درس    90- 91:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  يلوحيد پوراسماعدكتر :  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:  تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

  25از         8:   شماره جلسه  متابوليسم آب: عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •  )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinوشيميبي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

  متابوليسم آب:  عناوين درس  •

  آشنايي با متابوليسم آب:  هدف كلي درس 

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي  •
  اختالالت اسيد و باز خون را بداند 
  س و ديررس جبراني اختالالت اسيد و باز خون را بداندمكانيسم زودر 
  پاتوفيزيولوژي اختالالت اسيد و باز آشنا شود با 
  اهميت باليني كتو اسيدوز ديابتي را بداند  

 

   دانشكده پزشكي: محل برگزاري كالس  •  سخنراني                                                                :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  40:    مدت زمان 

 دقيقه  10:    مدت زمان 

  دقيقه  30:    مدت زمان 

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –وجه داشتن و مشاركت در بحث ت: وظايف و تكاليف دانشجو •

سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان ميان ترم در پايان بحث متابوليسم :ارزشيابي
  ليپيدها

 دقيقه  10:    مدت زمان 

  
  
 
  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      9 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  :  تاريخ ارائه درس    90- 91:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: نشكده دا

  وحيد پوراسماعيلدكتر :  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:  تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

    25از        9:  شماره جلسه  گليكوليز : عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •  )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:     منبع اصلي درس  •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

  گليكوليز و اكسيداسيون پيروات:  عناوين درس  •

  و اكسيداسيون پيرواتآشنايي با چرخه گليكوليز :  هدف كلي درس  •

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي  •
  هدف چرخه گليكوليز در بدن را بداند 
  واكنش هاي گليكوليز را بداند 
 تنظيم گليكوليز را بداند 
 گليكوليز در گلبول قرمز را بداند 
 مسير راپورت شانت و اهميت آن در گلبول قرمز را بداند 
 رنوشت پيروات را بداندس 
 و تنظيم پيروات دهيدروژناز را بداند Aاكسيداسيون پيروات به استيل كوآنزيم  
 جنبه هاي باليني گليكوليز و مهاركننده هاي اين چرخه را بداند 

  دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •  سخنراني                                                                :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  40:    مدت زمان 

 دقيقه  10:    مدت زمان 

  دقيقه  30:    مدت زمان 

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : كاليف دانشجووظايف و ت •

سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان ميان ترم در پايان بحث متابوليسم :ارزشيابي
  ليپيدها

 دقيقه  10:    مدت زمان 

 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      10 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  : درس  تاريخ ارائه   90- 91:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  وحيد پوراسماعيلدكتر :  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82: تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

   25از      10:     شماره جلسه  چرخه اسيد سيتريك: عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •  )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

  چرخه اسيد سيتريك:  عناوين درس  •

  )كربس(ون هوازي گلوكز در چرخه اسيد سيتريك آشنايي با اكسيداسي:  هدف كلي درس  •

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي  •
  هدف از چرخه اسيد سيتريك را در بدن بداند 
 واكنش هاي چرخه اسيد سيتريك را بداند 
 نقش ويتامين ها در چرخه كربس را بداند 
 س آميناسيون و دآميناسيون را بداندنقش چرخه كربس در گلوكونئوژنز و تران 
 تنظيم چرخه كربس را بداند 
 مهار كننده هاي چرخه كربس و مكانيسم آن ها را بداند 

  دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •  سخنراني                                                                :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -مپيوتركا: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه   10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  30:    مدت زمان 

 دقيقه  10:    مدت زمان 

  دقيقه  40:    مدت زمان 

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان ميان ترم در پايان بحث متابوليسم :ارزشيابي
  ليپيدها

 دقيقه  10:    مدت زمان 

 
 
 
 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      11 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  :  تاريخ ارائه درس    90- 91:  سال تحصيلي  

  وريتئ:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  وحيدپوراسماعيلدكتر :  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:  تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

     25از     11:    شماره جلسه  گليكوژن و گلوكونئوژنز متابوليسم: عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •  )آخرين چاپ( 2006 هارپر بيوشيمي:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

  گليكوژن و گلوكونئوژنز متابوليسم : عناوين درس  •

  نوليز و گلوكونئوژنز و كنترل گلوكز خونآشنايي با گليكوژنز و گليكوژ:  هدف كلي درس  •

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي  •
 هدف از متابوليسم گليكوژن در بدن را بداند 
  مراحل ساخت گليكوژن را بداند 
  مراحل تجزيه گليكوژن را بداند 
  تنظيم گليكوژنز و گليكوژنوليز را بداند 
  ز كبد و عضله را بداندتفاوت گليكوژنولي 
  واژه گلوكونئوژنز و هدف آن در بدن را بداند 
  واكنش هاي گلوكونئوژنز را بداند 
 تنظيم همزمان گليكوليز و گلوكونئوژنز را بداند 

  كي دانشكده پزش: محل برگزاري كالس  •  سخنراني                                                                :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  30:   مدت زمان 

 دقيقه  10:    مدت زمان 

  دقيقه  40:    مدت زمان 

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان ميان ترم در پايان بحث متابوليسم :ارزشيابي
  ليپيدها

 دقيقه  10:    مدت زمان 

 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      12 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  :  تاريخ ارائه درس    90- 91:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: كده دانش

  وحيدپوراسماعيلدكتر :  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:  تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

   25از       12:    شماره جلسه  مسير هاي متابوليسمي هگزوزها: عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •   )آخرين چاپ( 2006بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

  مسير پنتوز فسفات و ساير مسير هاي متابوليسمي هگزوزها:  عناوين درس  •

  مسير پنتوز فسفات و ساير مسير هاي متابوليسمي هگزوزهاآشنايي با :   هدف كلي درس  •

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي  •
 فرآيند چرخه كوري يا چرخه اسيد الكتيك  و هدف اين چرخه را بداند 
  مسير پنتوز فسفات و هدف آن در بدن را بداند 
  واكنش هاي مسير پنتوز فسفات را بداند 
  اهميت مسير پنتوز فسفات را بداند 
  مسير اسيد اورونيك و هدف آن را بداند 
  واكنش هاي مسير اسيد اورونيك را بداند 
  مراحل تبديل قند گاالكتوز به گلوكز را بداند 
  مراحل تبديل قند فروكتوز به گلوكز را بداند 
 ربوهيدرات ها آشنا شودبا جنبه هاي باليني متابوليسم ك 

  دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •  سخنراني                                                                :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  ل درس بخش او 
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  40:    مدت زمان 

 دقيقه  40:    مدت زمان 

  دقيقه  30:    مدت زمان 

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

حان ميان ترم در پايان بحث متابوليسمسواالت شفاهي در هر جلسه و امت :ارزشيابي
  ليپيدها

 دقيقه   10:    مدت زمان 

 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      13 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  :تاريخ ارائه درس    90- 91:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  وحيدپوراسماعيلدكتر :  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:  تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه    110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

    25از       13:   شماره جلسه  متابوليسم اسيدهاي چرب : عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •   )آخرين چاپ( 2006بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

  متابوليسم اسيدهاي چرب و كتوژنز :  عناوين درس  •

  آشنايي با فرآيند هاي بيوشيميايي ليپوژنز و ليپوليز و كتوژنز:  هدف كلي درس  •

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي  •
  يپوزنز و هدف آن در بدن را بداندل 
  واكنش هاي ليپوژنز را بداند 
  ليپوليز و هدف آن را در بدن بداند 
  واكنش هاي اكسيداسيون اسيد هاي چرب را بداند 
  كتوژنز و هدف آن را در بدن بداند 
  واكنش هاي كتوژنز و كنترل آن را در بدن بداند 
  ها را بداندتنظيم ليپوژنز و ليپوليز و كتوژنز و ارتباط آن  
 با جنبه هاي باليني متابوليسم چربي ها آشنا شود 

  دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •  سخنراني                                                                :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    ن مدت زما  مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  30:    مدت زمان 

 دقيقه   10:    مدت زمان 

  دقيقه  40:    مدت زمان 

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان ميان ترم در پايان بحث متابوليسم :شيابيارز
  ليپيدها

 دقيقه   10:    مدت زمان 

 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      14 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  :   تاريخ ارائه درس   90- 91:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  وحيد پوراسماعيلتر دك:  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82: تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

  25از       14:     شماره جلسه  متابوليسم اسيدهاي چرب غير اشباع: عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •  )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

  متابوليسم اسيدهاي چرب غير اشباع و ايكوزانوئيدها، اسيل گليسرول ها و اسفنگولييدها:  عناوين درس  •

  اسيدهاي چرب غير اشباع و ايكوزانوئيدها، اسيل گليسرول ها و اسفنگولييدهاآشنايي با متابوليسم اسيدهاي چرب :  هدف كلي درس  •

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي  •
  اسيدهاي چرب ضروري بدن و اهميت آن ها را بداند 
  ايكوزانوئيدها و اهميت آن ها را در بدن بداند 
  ا بداندمسير سيكلواكسيژناز و اهميت آن ر 
  مسير ليپواكسيژناز و اهميت آن را بداند 
  محل اثر داروهاي ضد التهاب كورتيكواستروئيدي و غير استروئيدي در مسير بيوسنتز ايكوزانوئيدها را بداند 
  روند بيوسنتز فسفوگليسرول ها و اتر فسفوليپيدها را بداند 
  روند بيوسنتز اسفنگوليپيدها و گليكواسفنگوليپيد ها را بداند 
 با جنبه هاي باليني متابوليسم اسفنگوليپيدها و مشتقات آن ها آشنا شود 

  دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •  سخنراني                                                                :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    مدت زمان   ه مقدم •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  30:    مدت زمان 

 دقيقه  10:    مدت زمان 

  دقيقه  40:    مدت زمان 

  شده پاسخ به سواالت مطرح –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان ميان ترم در پايان بحث متابوليسم :ارزشيابي
  ليپيدها

 دقيقه  10:    مدت زمان 

 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      15 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  :  تاريخ ارائه درس    90- 91:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  وحيدپوراسماعيلدكتر :  س  نام مدر  دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:  تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

    25از      15:    شماره جلسه  هاي صفراوي متابوليسم كلسترول و نمك: عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    درس منابع كمكي  •  )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

  متابوليسم كلسترول و نمك هاي صفراوي:  عناوين درس  •

  آشنايي با متابوليسم كلسترول و نمك هاي صفراوي و ليپوپروتئين ها:  هدف كلي درس  •

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اف جزئي اهد •
  بيوسنتز كلسترول را بداند 
  نحوه انتقال كلسترول بوسيله ليپوپروتئين ها را بداند 
  ليپوپروتئين ها و ساختمان كلي آن ها را بداند 
  تنظيم روند سنتز كلسترول را بداند 
  را بداند LDLتنظيم گيرنده  
  را بداند ACATو   LCAT فعاليت دو آنزيم 
  چگونگي دفع كلسترول را بداند 
  اسيدهاي صفراوي و اهميت آن ها را بداند 
  بيوسنتز و كنترل سنتز نمك هاي صفراوي را بداند  
 آشنايي با برخي جنبه هاي باليني متابوليسم كلسترول 

  دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •                سخنراني                                                  :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  40:    مدت زمان 

 دقيقه   10:    مدت زمان 

  دقيقه  30:    دت زمان م

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان ميان ترم در پايان بحث متابوليسم :ارزشيابي
  ليپيدها

 دقيقه  10:    مدت زمان 



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      16 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  :  تاريخ ارائه درس    90- 91:  ال تحصيلي  س

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  وحيدپوراسماعيلدكتر :  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

  25از         17: شماره جلسه  هاي آمينهمتابوليسم اسيد: عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •  )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

   كربني اسيدهاي آمينه كاتابوليسم اسكلت:  عناوين درس  •

  آشنايي با كاتابوليسم اسكلت كربني اسيدهاي آمينه و اختالالت آن ها:  هدف كلي درس  •

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي  •
  اسيدهاي آمينه ضروري و غير ضروري را بداند 
  را بداند بيوسنتز اسيدهاي آمينه غير ضروري از نظر تغذيه اي 
  كاتابوليسم اسكلت كربني اسيدهاي آمينه را بداند 
  واسطه هاي آمفي بوليك متشكل از اسكلت كربني اسيدهاي آمينه را بداند 
  چرخه آالنين پيروات و اهميت آن را در بدن بداند 
  با اختالالت متابوليك فنيل آالنين آشنا شود 
  كاتابوليسم اسيدهاي آمينه شاخه دار را بداند 
 نبه هاي باليني كاتابوليسم اسكلت كربني اسيد هاي آمينه آشنا شودبا ج 

  دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •  سخنراني                                                                :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    زمان  مدت  مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  30:    مدت زمان 

 دقيقه   10:    مدت زمان 

  دقيقه  40:    مدت زمان 

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

 دقيقه   10:    مدت زمان   سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان نهائي در پايان ترم :ارزشيابي درس

  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      17 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  : تاريخ ارائه درس    90- 91:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  اعيلوحيد پوراسمدكتر :  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:  تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

     25از     18:     شماره جلسه  متابوليسم تركيبات نيتروژن دار: عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •  )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

   كاتابوليسم پروتئين ها و نيتروژن اسيدهاي آمينه:  عناوين درس  •

 يوسنتز اوره، اختالالت متابوليسمي بآشنايي با كاتابوليسم پروتئين ها و نيتروژن اسيدهاي آمينه ، :  هدف كلي درس  •
                                   

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي  •
  تعادل نيتروژن در بدن را بداند 
  اهميت تعادل نيتروژن را در بدن بداند 
  واكنش هاي ترانس آميناسيون را بداند 
  سم زدايي يون آمونيوم را بداند 
  ه و اهميت آن را بداندبيوسنتز اور 
  تنظيم متابوليسم اوره را بداند 
 با اختالالت متابوليسمي بيوسنتز اوره آشنا شود 

  دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •  سخنراني                                                                :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -داوره -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  40:    مدت زمان 

 دقيقه   10:    مدت زمان 

  دقيقه  30:    مدت زمان 

  پاسخ به سواالت مطرح شده –مهم درس  يادداشت نكات –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

 دقيقه   10:    مدت زمان   سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان نهائي در پايان ترم :ارزشيابي درس

 
  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      18 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  :  تاريخ ارائه درس    90- 91:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  وحيدپوراسماعيلدكتر :  نام مدرس    ي عموميدكتري پزشك:  رشته / مقطع 

  82:  تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

  25از         19:   شماره جلسه  متابوليسم هم: عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -   : منابع كمكي درس  •  )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

   متابوليسم هم:  عناوين درس  •

  متابوليسم همپورفيري ها و   آشنايي با:  هدف كلي درس 

 :ضيح دهددانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتو: اهداف جزئي  •
  ساختمان مولكول پورفيرين را بداند  
  بيوسنتز هم را بداند 
  با پورفيري ها آشنا شود 
  كاتابوليسم هم را بداند 
  تنظيم متابوليسم هم را بداند 
  متابوليسم بيلي روبين را در بدن بداند 
  با جنبه هاي باليني اختالالت ناشي از كاتابوليسم هم و افزايش بيلي روبين آشنا شود 

  دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •  سخنراني                                                                :  ش آموزش رو •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:   مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  ت پرسش و پاسخ و استراح 
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه   40:    مدت زمان 

 دقيقه    10:    مدت زمان 

  دقيقه   30:    مدت زمان 

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

 دقيقه   10:    مدت زمان   رم سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان نهائي در پايان ت:ارزشيابي درس

  
  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      19 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  :  تاريخ ارائه درس    90- 91:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  وحيدپوراسماعيلدكتر :  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:  تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم:   نيمسال

   25از        20:   شماره جلسه  متابوليسم اسيدهاي نوكلئيك: عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •  )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -تركامپيو:  امكانات آموزشي  •

  متابوليسم اسيدهاي نوكلئيك :  عناوين درس  •

  آشنايي با متابوليسم اسيدهاي نوكلئيك :  هدف كلي درس  •

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي  •
  انواع بازهاي نوكلئوتيدي را بداند 
  بداند بيوسنتز نوكلئوتيدهاي پوريني را 
  كاتابوليسم نوكلئوتيدهاي پوريني را بداند 
  تنظيم بيوسنتز نوكلئوتيدهاي پوريني را بداند 
  بيوسنتز نوكلئوتيدهاي پيريميديني را بداند 
  كاتابوليسم نوكلئوتيدهاي پيريميديني را بداند 
 تنظيم بيوسنتز نوكلئوتيدهاي پيريميديني را بداند 

  دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •                                                     سخنراني             :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  30 :   مدت زمان 

 دقيقه  10:    مدت زمان 

  دقيقه  40:    مدت زمان 

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

 دقيقه  10:    مدت زمان   سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان نهائي در پايان ترم :ارزشيابي درس

  
  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      20 صفحه 

مشهدواحد   

  تار  طرح درس روزانهساخ
  : تاريخ ارائه درس    90- 91:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  وحيدپوراسماعيلدكتر :  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:  تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

  25از         21:   شماره جلسه و آنزيم هاي محدودكننده RNAو  DNAساختمان : ان جلسهعنو

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •  )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

  انواع اسيدهاي نوكلئيك و ويژگي هاي آن ها:  عناوين درس  •

  نوكلئيك و ويژگي هاي آن هابا  آشنايي:هدف كلي درس  •

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد: اهداف جزئي  •
  را بداند DNAانواع ساختمان 

  را بداند DNAابر مارپيچ 
  عملكردشان را بداندانواع توپوايزومرازها و 

  انواع اسيدريبونوكلئيك را نام ببرد
  ويژگي هاي انواع ريبونوكلئيك اسيدها را بداند

  تجزيه اسيدهاي نوكلئيك را بداند
 تفاوت عملكرد اندونوكلئازها و اگزونوكلئازها را بداند

  دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •           سخنراني                                                       :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  30:   مدت زمان 

 دقيقه  10:    مدت زمان 

  دقيقه  40:     مدت زمان

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

 دقيقه  10:    مدت زمان   سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان نهائي در پايان ترم :ارزشيابي درس

  
  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      21 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  : ريخ ارائه درس  تا  90- 91:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  وحيد پوراسماعيلدكتر :  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:  تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

   25از         22:  شماره جلسه  DNAسازمان يابي و همانندسازي و ترميم : عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •  )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

  DNAسازي و ترميم سازمان يابي و همانند:  عناوين درس  •

  DNAآشنايي با سازمان يابي و همانندسازي و ترميم :  هدف كلي درس  •

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد:  اهداف جزئي  •
  انواع هيستون ها را بداند 
  نوكلئوزوم را بداند 
  ساختمان كرومتين را بداند 
  مفهوم كروموزوم و ژنوم را بداند 
  و تبديل ژني را بداندنوتركيبي  
  را بداند DNAمراحل همانندسازي  
 را بداندDNAانواع سيستم ترميم  

  دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •  سخنراني                                                                :  روش آموزش  •

  خته سياهت –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  30:    مدت زمان 

 دقيقه   10:    مدت زمان 

  دقيقه  40:    مدت زمان 

  به سواالت مطرح شده پاسخ –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

 دقيقه  10:    مدت زمان   سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان نهائي در پايان ترم :ارزشيابي درس

  
  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      22 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  : تاريخ ارائه درس    90- 91:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  وحيدپوراسماعيلدكتر :   نام مدرس   دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:  تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

  25از         23:   شماره جلسه فرآيند رونويسي: عنوان جلسه

بيوشيمي  –ون بيوشيمي را -:    منابع كمكي درس  •  )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

  RNAسنتز، پردازش و متابوليسم :  عناوين درس  •

  RNAآشنايي با سنتز، پردازش و متابوليسم :  هدف كلي درس  •

 :توضيح دهددانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيررا: اهداف جزئي  •
  پلي مراز را بداند RNAانواع زيرواحدها و عملكرد آنزيم  
  پيامبر را بداند RNAويژگي  
  را بداند انواع جهش  
  را بداند DNAمراحل رونويسي  
 كمپلكس نسخه برداري پايه در يوكاريت ها را بداند 

  دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •               سخنراني                                                   :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 دقيقه  30:    مدت زمان 

 دقيقه   10:    مدت زمان 

  دقيقه  40:    ت زمان مد

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

 دقيقه  10:    مدت زمان   سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان نهائي در پايان ترم :ارزشيابي درس

  
  
  
  



  دانشگاه آزاد اسالمي مشهد
 دانشكده پزشكي

  )EDC (مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي
  طرح وبرنامه ريزي آموزش مركز 

 
 

  .بالمانع است ذكر منبع  با  كليه حقوق اين مطالب متعلق به دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد بوده و  استفاده از آن
  23 از      23 صفحه 

مشهدواحد   

  ساختار  طرح درس روزانه
  :  تاريخ ارائه درس    90- 91:  سال تحصيلي  

  تئوري:  نوع درس    پزشكي: دانشكده 

  وحيدپوراسماعيلدكتر :  نام مدرس    دكتري پزشكي عمومي:  رشته / مقطع 

  82:  تعداد دانشجو    2بيوشيمي )  :  واحد(نام درس 

  دقيقه   110:  مدت كالس   دوم: نيمسال  

     25از       24:  شماره جلسه  ژن فرآيند ترجمه و تنظيم بيان: عنوان جلسه

بيوشيمي  –بيوشيمي راون  -:    منابع كمكي درس  •  )آخرين چاپ( 2006 بيوشيمي هارپر:    منبع اصلي درس   •
          Devlinبيوشيمي - استراير

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر:  امكانات آموزشي  •

  بيان ژنفرآيند ترجمه و تنظيم : عناوين درس  •

  آشنايي با فرآيند ترجمه و تنظيم بيان ژن:  هدف كلي درس  •

 :دانشجوبايدقادرباشددرپايان كالس مواردزيرراتوضيح دهد:  اهداف جزئي  •
  را بداند mRNAمراحل ترجمه  
  با برخي از آنتي بيوتيك هايي كه در مهار فرآيندترجمه دخيل اند آشنا شود 
  بداند تنظيم بيان ژن در پروكاريت ها را 
  اهميت زيست پزشكي تنظيم بيان ژن را بداند 
  فرضيه اپرون و متابوليسم الكتوز در اشيرشياكلي را بداند 
و شكل گيري مجدد كروماتين را DNAبرخي از ويژگي هاي خاص در تنظيم نسخه برداري ژن در يوكاريت ها نظير متيالسيون  

  آشنا شود

  دانشكده پزشكي : محل برگزاري كالس  •                                               سخنراني                   :  روش آموزش  •

  تخته سياه –طلق شفاف  -اورهد -كامپيوتر: اجزا و شيوه اجراي درس  •

  دقيقه  10:    مدت زمان   مقدمه  •

   كليات درس •
  بخش اول درس  
  پرسش و پاسخ و استراحت  
  بخش دوم درس  

  
 قيقهد  30:    مدت زمان 

 دقيقه  10:    مدت زمان 

  دقيقه  40:    مدت زمان 

  پاسخ به سواالت مطرح شده –يادداشت نكات مهم درس  –توجه داشتن و مشاركت در بحث : وظايف و تكاليف دانشجو •

 دقيقه  10:    مدت زمان   سواالت شفاهي در هر جلسه و امتحان نهائي در پايان ترم :ارزشيابي درس

  
 


