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رشتهتحصیلی:پسشکی مقطع تحصیلی دانشجویان:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؽوبرُ

تبریخ

جلغِ

جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی :
ؽٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)



1

کزثَّیذراتْب

2

کزثَّیذراتْب

رٍػ یبددّی
یبدگیزی

آهَسؽی

ٍسهبى

ٍدرصذ آى

عبختوبى فضبئی آلذٍسّب ٍ عتَسّب را ًبم

گذاری کٌذ.




هَاد ٍ ٍعبیل

تبریخ جلغِ

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی

اعالیذ ،

کزثَّیذراتْب را طجقِ ثٌذی کٌذ.

ٍیذیَپزٍصکتَر

عبختوبى فضبئی ٍ خَاؿ ؽیویبئی
هٌَعبکبریذّب ؽبهل گلَکش،گبالکتَس،فزٍکتَس ٍ

ٍ اٍرّذ

هؾتقبت آًْب
 ...عبختوبى فضبئی ٍ خَاؿ ؽیویبئی دی

اعالیذ ،

عبکبریذ ٍ پلی عبکبریذّب ؽبهل گلیکَصى

ٍیذیَپزٍصکتَر

ً،ؾبعتِ ،آهیلَس ،آهیلَپکتیي ،گلیکَسآهیٌْب ٍ

ٍ اٍرّذ

اّویت ثبلیٌی آًْب
 .لیپیذّب را دعتِ ثٌذی کٌذ.
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لیپیذّب

عبختوبى اعیذ ّبی چزة ٍ خَاؿ

ؽیویبئی ٍ اًَاع آًْب را ثیبى کزدٍُ ،
ًبهگذاری کٌذ.




اعیذّب ی چزة را اس ًظز فیشیَلَصیکی

اعالیذ ،
ٍیذیَپزٍصکتَر
ٍ اٍرّذ

تَصیف ًوبیذ.
عبختوبى ؽیویبئی ،اًَاع ،خَاؿ ؽیویبئی ٍ
 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

اّویت ثبلیٌی تزی گلیغزیذّب ،فغفَلیپیذّب،
اعفٌگَلیپیذّب ،گلیکَلیپیذّب ،پزٍعتبگالًذیٌْب ،
اعتزٍئیذّب ،هیغل ،لیپَسٍم ً ،وکْبی صفزاٍی ،
تزپٌْب ٍ اًَاع لیپَپزٍتئیٌْب اسًظزاجشاء
عبختوبًی ؽزح دّذ.

هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
فزم طزح درط
نام درس:

ًیوغبل تحصیلی ……………………………

مقطع تحصیلی دانشجویان:

رشته تحصیلی:

مدرس:

محل برگساری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؽوبرُ

تبریخ

جلغِ

جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی :
ؽٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

 ...Fluid mosaicعبختوبى غؾبء  ،هذل



رٍػ یبددّی
یبدگیزی

هَاد ٍ ٍعبیل

سهبى جلغِ

آهَسؽی

(دقیقِ)

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی
ٍدرصذ آى



را تَضیح دّذ.
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لیپیذّب

اثز طَل رؽتِ ّیذرٍکزثٌی ٍ درجِ غیز

اؽجبعی اعیذّبی چزة ٍ حزارت را ثز ًزهی
غؾبء تَضیح دّذ.


عبختوبى غؾبء گلجَلْبی قزهش را در عطح

اعالیذ ،
ٍیذیَپزٍصکتَر
ٍ اٍرّذ

هَلکَل ؽزح دّذ.
اعالیذ ،
5

آة ،

6

اعیذ ٍ ثبس ّب

عبختوبى ٍ خَاؿ ٍیضُ آة را تَضیح دّذ

ٍیذیَپزٍصکتَر
ٍ اٍرّذ



اعیذّب ٍ ثبسّبی ضعیف ٍ ثبفزّبی

فیشیَلَصیکی ٍ هفبّیوی هبًٌذ  pka ٍ pHرا
ؽزح دّذ.

اعالیذ ،
ٍیذیَپزٍصکتَر
ٍ اٍرّذ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
فزم طزح درط
نام درس:

ًیوغبل تحصیلی ……………………………

مقطع تحصیلی دانشجویان:

رشته تحصیلی:

مدرس:

محل برگساری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؽوبرُ

تبریخ

جلغِ

جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی :
ؽٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)





رٍػ یبددّی
یبدگیزی

هَاد ٍ ٍعبیل

سهبى جلغِ

آهَسؽی

(دقیقِ)

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی
ٍدرصذ آى

عبختوبى ؽیویبئی اعیذّبی آهیٌِ را

تَضیح دّذ.


اًَاع اعیذّبی آهیٌِ را ثز حغت ریؾِ R

طجقِ ثٌذی کٌذ.
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اعیذّبی آهیٌِ

اًَاع اعیذّبی آهیٌِ قطجی ٍ

غیزقطجی،گَگزددار،ؽبخِ
دار،آرٍهبتیک،اعیذی ٍ ثبسی را ًبم ثجزد


اعالیذ ،
ٍیذیَپزٍصکتَر
ٍ اٍرّذ

پیًَذ پپتیذی را تعزیف کٌذ ٍ هبّیت آى را

تَضیح دّذ.


عبختوبى اٍل یک پزٍتئیي را تعزیف کٌذ.

عبختوبًْبی فضبئی پزٍتئیي ؽبهل
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پزٍتئیي ّب.

pHایشٍالکتزیک اعیذّبی آهیٌِ را

هحبعجِ کٌذ.


عبختوبى دٍم ٍ اًَاع آى ،عبختوبى عَم ٍ

عبختوبى چْبرم را تعزیف کٌذ.


اعالیذ ،
ٍیذیَپزٍصکتَر
ٍ اٍرّذ

ًیزٍّبیی کِ ثبعث حفظ ٍ ًگْذاری

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

عبختوبًْبی فضبئی پزٍتئیي هی ؽًَذ را ثیبى
کٌذ.


اّویت ثبلیٌی عبختوبى پزٍتئیي ّب را ثیبى

کٌذ.


عبختوبى فضبئی ثزخی اس پزٍتئیي ّبی

عبختوبًی هبًٌذ کالصى  ،ا ال عتیي  ،کزاتیي ٍ
اّویت ثبلیٌی آًْب را تَضیح دّذ.


ًحَُ عٌتش کالصى در علَلْبی فیجزٍثالعت

را تَضیح دّذ.


عبختوبى فضبئی ّوَگلَثیي ٍ هیَگلَثیي

را تَصیف ًوبیذ ٍ ًقؼ ثیَؽیویبئی آًْب را در
عیغتن فیشیَلَصی ثیبى کٌذ.


ٍاحذّبی تؾکیل دٌّذُ اعیذّبی

ًَکلئیک  DNA ٍ RNAرا تَضیح دّذ.


اجشاء تؾکیل دٌّذُ ًَکلئَتیذی را ثیبى

کٌذ ٍ ًَکلئَتیذ ّب ی پَریي ٍ پیزیویذیي را
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اعیذّبی ًَکلئیک

تعزیف کٌذ.


پلی ًَکلئَتیذّب ٍ خَاؿ آًْب را تَضیح

دّذ.


عبختوبى اًَاع ً ٍ RNAقؼ ثیَؽیویبئی

آًْب را تَضیح دّذ.
ضزیت تِ ًؾیٌی را تعزیف کٌذ.

اعالیذ ،
ٍیذیَپزٍصکتَر
ٍ اٍرّذ

هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
فزم طزح درط
نام درس:

ًیوغبل تحصیلی ……………………………

مقطع تحصیلی دانشجویان:

رشته تحصیلی:

مدرس:

محل برگساری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؽوبرُ

تبریخ

جلغِ

جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی :
ؽٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)



رٍػ یبددّی
یبدگیزی

را ؽزح  ...DNAعبختوبى دٍ رؽتِ ای

هَاد ٍ ٍعبیل

سهبى جلغِ

آهَسؽی

(دقیقِ)

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی
ٍدرصذ آى



دّذ.


اًَاع عبختوبًْبی  ٍ DNAاّویت

فیشیَلَصیکی آًْب را ثیبى کٌذ..
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اعیذّبی ًَکلئیک

11

آًشین ّب



ٍیزٍعْب را اس ًظز ًَع هبدُ صًتیکی ًبم

ثجزد.

اعالیذ ،
ٍیذیَپزٍصکتَر
ٍ اٍرّذ

ًقؼ ٍکبرثزدّبی آًشین ّبی Restriction
 endonucleaseرا در ثیَلَصی هَلکَلی ٍ
هٌْذعی صًتیک ثیبى کٌذ.


آًشین ّب را تعزیف ٍ طجقِ ثٌذی کٌذ.



هفبّیوی هبًٌذ عَثغتزا آپَآًشین ،

َّلَآًشین ،کَآًشین  ،گزٍّْبی پزٍعتتیک ،
فعبل کٌٌذُ ٍ ایشٍآًشین ّب را تعزیف کٌذ.


اّویت ثبلیٌی آًشیوْب را ثیبى کٌذ.

عیٌتیک آًشیوْب ٍ اثز عَاهل هختلف ؽبهل

اعالیذ ،
ٍیذیَپزٍصکتَر
ٍ اٍرّذ

سهبى ،درجِ حزارت ، pH،غلظت آًشین ٍ
عَثغتزا را ثزرٍی عزعت ٍاکٌؾْبی آًشیوی
 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

تَضیح دّذ


راثطِ عزعت ٍاکٌؼ ثب غلظت عَثغتزا ثب

اعتفبدُ اس هعبدالت هیکبئیلیظ هٌتي ٍ
لیٌَیَرثزک را تَضیح دادُ ٍ ثتَاًذ Km
ٍ Vmaxرا هحبعجِ کٌذ ٍ ًوَدارّبی هزثَطِ
را رعن کٌذ.


ٍاحذ فعبلیت آًشین ،فعبلیت ٍیضُ ٍ

 Turnover numberرا تعزیف کزدُ ٍ
هحبعجِ کٌذ.
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آًشین ّب

هْبر کٌٌذُ ّب ،خَاؿ آًْب ٍ اًَاع آًْب را

ثیبى کٌذ.


اثز هْبر کٌٌذُ ّب را ثب اعتفبدُ اس

ًوَدارّبی هعکَط ارسیبثی کٌذ ٍ اثز آًْب را
ثز عزعت ٍاکٌؼ ٍ  Kmثیبى کٌذ.


هکبًیشم ّبی هختلف تٌظین آًشیوی را

تعزیف کزدُ ٍ ثزای ّز هکبًیغن یک هثبل ثیبى
کٌذ.


آًشین ّبی آلَاعتزیک را تعزیف کٌذ ٍ

اّویت آًْب را در عیغتن فیشیَلَصیکی ثیبى
کٌذ.

اعالیذ ،
ٍیذیَپزٍصکتَر
ٍ اٍرّذ

هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
فزم طزح درط
نام درس:

ًیوغبل تحصیلی ……………………………

مقطع تحصیلی دانشجویان:

رشته تحصیلی:

مدرس:

محل برگساری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؽوبرُ

تبریخ

جلغِ

جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی :
ؽٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)





رٍػ یبددّی
یبدگیزی

هَاد ٍ ٍعبیل

سهبى جلغِ

آهَسؽی

(دقیقِ)

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی
ٍدرصذ آى

عبختوبى ؽیویبئی ٍیتبهیٌْبی هحلَل در

آة را تَضیح دّذ.
اًَاع ٍیتبهیٌْبی هحلَل در
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ٍیتبهیي ّب
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کَآًشین ّب
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پزٍتئیي ّبی پالعوب

آة(ًیبعیي،تیبهیي،ثیَتیي،ریجَفالٍیي،اعیذ
فَلیکٍ ،یتبهیٌْبی  ، ( B12 ٍ B6فزهْبی
فعبل ٍ کَآًشیوی را تعزیف کٌذ ٍ ًقؼ

اعالیذ ،
ٍیذیَپزٍصکتَر
ٍ اٍرّذ

ثیَؽیویبیی آًْب را ؽزح دّذ


عبختوبى ؽیویبئی ٍیتبهیٌْبی هحلَل در

چزثی)ً ٍ )K E ,D ,Aقؼ ثیَؽیویبئی آًْب را
ؽزح دّذ.
عَارض کوجَد ٍیتبهیٌْبی هحلَل در آة ٍ

اعالیذ ،
ٍیذیَپزٍصکتَر
ٍ اٍرّذ

چزثی را ثیبى کٌذ


اًَاع پزٍتئیٌْبی ًبقل در خَى  ،پزی

آلجَهیي  ،پزٍتئیٌْبی ًبقل ٍیتبهیي D ٍ A
گلَثَلیي ًبقل تیزٍکغیي را ًبم ثجزد.


عبختوبى ٍ ًقؼ آلجَهیي  ،ارٍعَهَکَئیذ

اعالیذ ،
ٍیذیَپزٍصکتَر
ٍ اٍرّذ
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ّ ،بپتَگلَثیي ّ ،وَپکغیي ،تزاًغفزیي،
عزٍلَپالعویي ،تزاًظ کَثبالهیي  ،آًتی
تزیپغیي  ، Acute phase reactants ،گبهب
گلَثیي ّب ،فبکتَرّبی اًعقبدی را ثیبى کٌذ ٍ
ّوَگلَثیي ّبی طجیعی ٍ غیز طجیعی را ؽزح
دّذ.


عبختوبى ٍ ًقؼ هیَگلَثیي ٍ اًَاع

ّوَگلَثیي ّبی طجیعی در دٍراًْبی هختلف
سًذگی را ثیبى کٌذ.


ًقؼ ّوَگلَثیي ٍ هیَگلَثیي دراًتقبل

گبسّبی CO2ٍ O2درثذى را تَضیح دّذ.

هعبًٍت آهَسؽی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَععِ آهَسػ پشؽکی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽبّزٍد
فزم طزح درط
نام درس:

ًیوغبل تحصیلی ……………………………

مقطع تحصیلی دانشجویان:

رشته تحصیلی:

مدرس:

محل برگساری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؽوبرُ

تبریخ

جلغِ

جلغِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اعبط عِ حیطِ اّذاف آهَسؽی :
ؽٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)





رٍػ یبددّی
یبدگیزی

هَاد ٍ ٍعبیل

سهبى جلغِ

آهَسؽی

(دقیقِ)

تکبلیف داًؾجَ

ًحَُارسؽیبثی
ٍدرصذ آى

ثزتغییزات ٍ pHغلظت  2،3ٍ CO2دی

فغفَ گلیغزات ثز رٍی هٌحٌی اؽجبع اکغیضى
ّوَگلَثیي را تَضیح دّذ.

16

ّوَگلَثیي

ّوَگلَثیٌَپبتی ٍ اًَاع آى را تَضیح

دّذ.


اعبط هَلکَلی ثیوبریْبی ارثی هزثَط ثِ

اعالیذ ،
ٍیذیَپزٍصکتَر
ٍ اٍرّذ

ّوَگلَثیي ؽبهل  ٍThalasemiaاًَاع آى ٍ
Sickle cell anemiaرا ثیبى کٌذ.
-1
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