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گروه  :بیوشیمی و بیولوژی مولکولی
اسم درس :بیوشیمی متابولیسم ( )2علوم تغذیه

شماره درس :

تعداد واحد 3( :واحد تئوری) مسئول درس  :دکتر مرادی

روزهای تشکیل کالس  :شنبه و دو شنبه ساعت 14-16

مدرسین :دکتر مرادی ،دکتر زواررضا و دکتر گودرزوند

محل تشکیل :دانشکده بهداشت  -مجازی
ردیف

روزهای

عنوان

تاریخ

مدرس

هفته
.1

 1دوشنبه

 99/12/11بیوانرژی و جذب و هضم قندها

.2

 2شنبه

دکتر مرادی

99/12/16

چرخه گلیکولیز

دکتر مرادی

.3

دوشنبه

99/12/18

چرخه کربس و گلکونئوژنز

دکتر مرادی

.4

شنبه

99/12/23

زنجیره انتقال الکترون

دکتر مرادی

99/12/25

چرخه پنتوز فسفات ،فروکتوز و گاالکتوز

دکتر مرادی

00/01/14

متابولیسم گلیکوژن

دکتر مرادی

00/01/16

اکسیداسیون اسیدهای چرب

دکتر مرادی

.8

شنبه

00/01/21

اکسیداسیون اسیدهای چرب فرد کربن و کتوژنز

دکتر مرادی

.9

دوشنبه

00/01/23

سنتز لیپیدهای ساده

.5
.6
.7

 3دوشنبه
شنبه
 4دوشنبه

دکتر گودرزوند

 7 .11دوشنبه

00/01/28
 00/01/30سنتز فسفولیپیدها و بیمارهای مربوطه

 6 .10شنبه

سنتز لیپیدهای ایکوزانوئید

دکتر گودرزوند
دکتر گودرزوند

 8 .12شنبه

00/02/04

سنتز کلسترول و اسیدهای صفراوی

دکتر گودرزوند

 9 .13دوشنبه

00/02/06

متابولیسم لیپوپروتئین ها

دکتر گودرزوند

 4 .14شنبه
.15

دوشنبه

.16

شنبه

00/02/11
 00/02/13متابولیسم بازهای پیریمیدین
 00/02/18اختالالت بالینی مسیر نوکلئوتیدها
متابولیسم بازهای پورین

دکتر گودرزوند
دکتر گودرزوند
دکتر گودرزوند

.17

دوشنبه

00/02/20

هضم و جذب پروتئین ها

دکتر زواررضا

.18

شنبه

00/02/25

چرخه اوره و بیماری های مربوطه

دکتر زواررضا

.19

دوشنبه

.20

شنبه

.21

دوشنبه

00/03/08

.22

شنبه

00/03/17

.23

دوشنبه

.24

شنبه

00/02/27
 00/03/01کاتابولیسم اسیدهای امینه گلیسین ،سرین و شاخه دار و
بیوسنتز آمینواسیدهای ضروری و اختالالت آن

دکتر زواررضا
دکتر زواررضا

اختالالت مربوطه
کاتابولیسم اسیدهای امینه فنیل االنین وتیروزین

دکتر زواررضا

واختالالت مربوطه
نقش اسیدهای امنیه در تولید ترکیبات اختصاصی

دکتر زواررضا

(سروتونین ،مالنین ،کراتین و )..

.25

00/03/22
 00/03/29کاتابولیسم هم و بیمای های مربوطه
بیوسنتز هم

امتحان

دکتر زواررضا
دکتر زواررضا

*در صورت تعطیلی رسمی کالس بصورت جبرانی در همان هفته بارگزاري خواهد شد.
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References:
 -1بیوشیمی پزشکی ،اصول و کاربردها ،ترجمه دکتر رضا محمدی ،انتشارات آییژ (رفرنس مد نظر گروه)
)رفرنس مد نظر گروه( 2- Lehninger, Principle of Biochemistry

)رفرنس مد نظر وزارت خانه( 3- Harper's, Illustrated Biochemistry
)مطالعه اختیاری( 4- Stryer, Biochemistry

)مطالعه اختیاری ( 5- Devlin T M, Text Book of Biochemistry with clinical correlation,

توجه :تدریس از کتاب بیوشیمی پزشکی ( رفرنس اول) می باشد و بنابر این سواالت امتحانی نیز از این کتاب داده می شود.
بقیه رفر نس هایی که معرفی شده اند برای مطالعه بیشتر و یا زمانی است که کسی قادر به تهیه رفرنس اول نباشد.
ارزشیابی:
❖ امتحان میان ترم در بازه زمانی آموزش
❖ تکالیف در سایت نوید
❖ امتحان پایان ترم طبق برنامه آموزشی

