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  :درس  شرح
میائی و ویژگی هاي مواد تشکیل دهنده سلول پستاندران و از جمله انسان براي درك یشناخت مواد ش 

بیماري براي دانشجویان کارشناسی تغذیه  ط سالمت وهاي آن در شراینیازهاي بدن و دگرگونی  مولکولی
  .اهمیت دارد

  
  :کلی هدف

سلول هاي بدن انسان و ویژگی  در پایان این دوره انتظار می رود دانشجو با اجزاي شیمیائی تشکیل دهنده 
  .هاي آن آشنا گردد

  :ویژه اهداف

به ساختمان کربوهیدرات هاي ساده و پیچیده ) 2.  با نقش آب در بیوشیمی موجودات زنده آشنا گردد) 1 
به ساختمان اسید هاي ) 4.    به ساختمان چند لیپید مهم در بیوشیمی انسان آشنا گردد) 3.   آشنا گردد



به ساختمان و ) 6.       آشنا گرددبه ساختمان و عملکرد آنزیم ها ) 5.      آمینه و پروتئین هاي آشنا گردد
مین هاي محلول در آب و چربی آشنا اساختمان و عمل ویت به) 7.   عملکرد اسید هاي نوکلئیک آشنا گردد

  .غشائی آشنا گرددبه ساختار و عملکرد برخی از هورمون هاي با گیرنده ) 8.    گردد

   :تدریس روش

 جهت مواردبالینی وطرح آموزشی هاي ازفیلم پاورپوینت،استفاده ازتکنولوژي بااستفاده کالسی ارائه بصورت
 .بعد درجلسهن دانشجویا وارائه تحقیق

  :آموزشیرسانه هاي 

   پاور پوینت و فیلم 
  

  دانشجو) وظایف( تکالیف
  بالینی موارد حل -1
 درهرجلسه پرسش طرح -2

 

  :  ارزشیابی نحوه

  هاي کوچککار کالسی شامل تحقیق . آزمون میان ترم و پایان ترم

  
  :منابع
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  :جدول زمان بندي جلسات
  موضوع  ساعت  تاریخ  روز  جلسه

  مولکول هاي حیاتی -اتم هاي تشکیل دهنده -تشکیل حیات –مقدمه         1

2   

  انواع سلول ها و ساختار آنها    

3   

  آب و الکترولیت ها    

4   

 در بیوشیمیکربوهیدرات هاي مهم     

5   

  گربوهیدرات هاي پیچیده - ادامه کربوهیدرات ها    

6   

    
  

  اسید هاي امینه
  

7   

  اسید هاي امینه و پیوند پپتیدي    

8   

  ساختار پروتئین ها    

9   

  کالژن، میوگلوبین و هموگلوبین -پروتئین هاي رشته اي و کروي    

10   

  آنزیم ها و کینتیک    

11   

  مهم در بیوشیمیساختار لیپید هاي     



12   

گلیروفسفو لیپید ها و اسفنکو فسفو لیپید ها و  –لیپید هاي ساختمانی و موجوددرغشاء     
  گلیکولیپید ها

13   

  و کروماتین DNAنوکلئو تید ها و ساختار     

14   

  سیکل سلولی و همانند سازي    

15   

  مبانی هورمون ها و تقسیم بندي بر اساس گیرنده    

16   

  ویتامین هاي محلول در آب و چربی ساختار    
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