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              نظري بیوشیمی ملکول و سلولنام درس:

 نظرينوع واحد:          88/1تعداد واحد:

 نداردپیشنیاز : دروس پزشکی      علوم پايه/ رشته تحصیلی:مقطع و 

 

 دکتر الهه پورعزيزي:  مدرس

   کالس پزشکی : کالسمکان 

 يکشنیه الی چهارشنبه ساعات حضور در دفتر:        تلفن داخلی دفتر:

 

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

   اهداف اختصاصی:

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود.

 حیطه شناختی

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

 ساختمان و طبقه بندي ملکول هاي زیستی را بیان کند. -2

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

 اهمیت بالینی ملکول هاي زیستی را بیان کند.-4

 
 

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

 .ازکالس درخارج انجام جهت اندانشجوی به تکاليف ارائه

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

 بورد، وایت ویدیوپروژکتوروسایل کمک آموزشی: 
 

 درفعاليتهای فعال مشارکت -3 سؤالهای استاد. به پاسخ-2آنها.  انجام درزمينه مشکالت وبيان قبلجلسه  تکاليف ارائه-1:چگونگی فعالیت دانشجو:

 آنها یادداشت استادو مطالب بهه توجه-4کالس آموزشی

 تکالیف دانشجو:

چهار گزینه  ده. سواالتترم. طرح سواالت شفاهی در طول ترم. ارزیابی نتایج تکاليف ارائه شآزمون کتبی در ميان ترم و پایان نحوه ارزیابی دانشجو:

.جا خالی،غلط/صحيح ،ای  



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

 رئوس مطالب رديف

 سیستمبافري - اسیدوباز - آب -سلسله مراتب ساختماني در سطح ملكولي  1

 (پپتیدها )از دي پپتید تا پلي پپتید -هاي مختلف PHنحوه يونیزاسیون اسیدهاي آمینه در  -اسیدهاي آمینه  2

 و دناتوره شدن پروتئین هاFolding  -انواع پروتئین ها )كروي و رشته اي( -سطوح ساختماني پروتئین ها 3

 میوگلوبین، هموگلوبین و نقش آنها 4

 پروآنزيم ها -ايزوزيم ها  -طبقه بندي آنزيم ها  5

 انواع مهار كننده هاي آنزيمي -كینتیك آنزيمي و عوامل مؤثر بر آن 6

 آنزيم هاي آلوستريك -واكنشهاي دوسوبسترايي -مكانیسم عمل آنزيم ها 7

 مونوساكاريدها و دي ساكاريدها   8

 لي ساكاريدها )همو و هترو پلي ساكاريدها(پ 9

 انواع لیپیدها )لیپیدهاي ساختماني و ذخیره اي( ، اسیدهاي چرب، نامگذاري و خواص آنها 11

 ويتامین هاي محلول در آب 11

 ويتامین هاي محلول در چربي 12

 نوكلئوزيدها، نوكلئوتیدها  13

 اسیدهاي نوكلئیك 14

 همانندسازي پروکاریوتی 15

 همانندسازي یوکاریوتی 16

 و اهمیت بالینی آنDNAترمیم  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(2011). 
2. R.Murray, D. Granner, P. Mayes and V. Rowdwell. Harper Illustarated Biochemistry, Twenty eighth edition, 
McGraw-Hill companies. United States of America(2009). 

 

 

 

 


