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 :  اهدف آموزشی عمومی

 

 شناخت زنجیره تنفسی سلول، انرژی و اکسیداسیون بیولوژیک و اهمیت آن ها 

 و بیماری های حاصل از اختالالت آنها آشنایی با متابولیسم قندها  

 آشنایی با متابولیسم لیپیدها ، لیپوپروتئین ها و بیماری های حاصل از اختالالت آنها  

 آشنایی با متابولیسم انواع اسیدهای آمینه و بیماری های حاصل از اختالالت آنها 

 ت آنهاآشنایی با متابولیسم پورفیرین ها و هم و بیماری های حاصل از اختالال 

 آشنایی با متابولیسم  نوکلئوتیدها  و بیماری های حاصل از اختالالت آنها 

       شناخت ساختمان، وظایف هورمون ها و اختالالت مربوط به غدد اندوکرین 

 

 

 

 

 

 



 در کالس درس  همراه با پرسش و پاسخ  power pointدرصورت لزوم با استفاده از Lecture   :متد

 

 کالس درس : جايگاه آموزشی

نمره نهایی دانشجو بر اساس نمرات اخذ شده در  امتحانات  میان ترم و امتحان نهایی و کوئیزها یی که در برخی  : : ارزشیابی

و MCQامتحانات به صورت . جلسات به عمل می آید می باشد،  خواهد بود،  هر استاد یک سوم نمره دانشجو را خواهد داد 

  .کوتاه پاسخ می باشد
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 دکتر رامین سراوانی :مسئول دوره و نحوه تماس 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رشته پزشکی  -  2برنامه آموزش بیوشیمی 

  

 

 ایام هفته

  

 نام مدرس موضوع درس جلسه شماره

 دکتر سراوانی ATPنقش : بیوانرژتیک 1 

 دکتر سراوانی اکسیداتیو فسفوریالسیون و زنجیره انتقال الکترون 2 

گلیکولیز، متابولیسم فروکتوز و گاالکتوز: متابولیسم کربوهیدرات ها 3   دکتر سراوانی 

چرخه کربس، گلیکوژنز و گلیکوژنولیز: امتابولیسم کربوهیدرات ه 4   دکتر سراوانی 

گلوکونئوژنز، پنتوز فسفات  : متابولیسم کربوهیدرات ها 5   دکتر سراوانی 

بیوسنتز و بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب: متابولیسم لیپید ها 6   دکتر سراوانی 

یدها و آسیل گلیسرول هابیوسنتزاسیدهای چرب غیراشباع وایکوزانوئ: متابولیسم لیپیدها   7   دکتر سراوانی 

متابولیسم اسفنگولیپیدها  و  لیپو پروتئین ها: متابولیسم لیپید ها  8   دکتر سراوانی 

 دکتر سراوانی آزمون میان ترم اول 9 

 دکتر سراوانی کاتابولیسم پروتئین ها، چرخه اوره 11 

سم اسکلت کربنی اسیدهای آمینهکاتابولی: متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین ها 11   دکترسراوانی 

بیوسنتز اسیدهای آمینه غیر ضروری : متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین ها 12   دکتر سراوانی 

تبدیل اسیدهای آمینه به محصوالت خاص:متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین ها 13   دکتر سراوانی 

سنتز پورفیرین ها و حلقه هم: های صفراویمتابولیسم پورفیرین ها و پیگمان  14   دکتر سراوانی 

هم و تولید بیلی روبینֽکاتابولیسم  حلقه: متابولیسم پورفیرین ها و پیگمان های صفراوی 15   دکتر سراوانی 

 دکتر سراوانی متابولیسم نوکلئوتیدهای پورینی 16 

ریمیدینییمتابولیسم نوکلئوتیدهای  پ 17   دکتر سراوانی 

راوانیدکتر س آزمون میان ترم دوم 18   



 ایام هفته

 

 نام مدرس موضوع درس جلسه شماره 

 مکانیسم عمل وانتقال پیام هورمون ها 19 

 

 دکتر سراوانی

 هورمون های غده هیپوفیز و هیپوتاالموس 21 

 

 دکتر سراوانی

 دکتر سراوانی هورمون های غده تیروئید 21 

ده متابولیسم استخوانهورمون های تنظیم کنن 22   دکتر سراوانی 

 هورمون های قشر فوق کلیه و متابولیسم آب و الکترولیت ها 23 

 

 دکتر سراوانی

 دکتر سراوانی هورمون های بخش مرکزی فوق کلیه 24 

 هورمون های گنادها 25 

 

 دکتر سراوانی

 هورمون های پانکراس و دستگاه گوارش 26 

 

 دکتر سراوانی

پایان ترمآزمون  27   دکتر سراوانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


