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 2  آخرين مدرک تحصیلي: دكترا  7 رشته تحصیلي فراگیران: پزشکي  12 0.25تعداد واحد: 

 3  رشته تحصیلي: بیوشیمي بالیني  8 مقطع: دكترا ي حرفه اي 13 3تعداد جلسه: 

 –بیوشیمي سلول و ملکول  عنوان درس پیش نیاز:

 بیوشیمي ديسیپلین 
 1401-1402نیمسال تحصیلي: اول  14
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 مرتبه علمي: دانشیار 
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 5  گروه آموزشي: بیوشیمي و ژنتیک  10 80فراگیران:  تعداد 15  1401 نیمسال اول تاريخ ارائه: 
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آشنایی  اول
دانشجویان با 
اهمیت آب و 
الکترولیت هاو 
نقش کلیه در 
تنظیم اب و 
الکترولیت ها 
 و انیون گپ

 دانشجو باید اهمیت اب را در-1

 بدن  بیان کند
دانشجو باید اهمیت الکترولیت  -2

ها ) کلسیم، فسفر، منیزیم، کلر . 
بیکربنات،سدیم و پتاسیم( را دربدن  

 شرح دهد
دانشجو باید کاتیون ها و انیون  -3

 های اصلی بدن را نام ببرد
دانشجو باید بداند اسمواللیتی را  -4

 محاسبه نماید
دانشجو باید بداند عوامل مداخله  -5

کننده در اندازه گیری الکترولیت ها 
 را شرح دهد مختلف

دانشجو باید بتواند کاربرد  -6
کاتیون ها و انیون های اصلی بدن 

 کندرا بیان 
دانشجو باید بتواند نقش کلیه در  -7

تنظیم  آب و الکترولیت ها دربدن  
 را بنویسد

دانشجو باید اختالالت اب  را  -8
 دربدن بیان کند

 آنیون گپ تغییراتدانشجو باید  -9
تشخیص را با حد نرمال ان  بیمار
 دهد.
دانشجو باید بداند آنیون گپ را  -10

 محاسبه نماید
دانشجو باید بتواند نقش کلیه  -11

در تنظیم  آنیون گپ  دربدن  را 
 شرح دهد

دانشجو عالقه تحقیق در مورد  -12
کاربرد موضوعات بحث شده با بالین  

 نشان دهد

 

 درصورت حضوری
 سخنرانی با کمک

 پاور پوینت و وایت برد
 

 در صورت مجازی
سخنرانی انالین با 

استفاده از پاورپوینت  
قرار  سپس ضبط و

 دادن در نوید

در خصوص 
نقش اب و 
سدیم و 

نقش مهم 
کلیه از 

دانشجویان 
سوال می 

 شود 

ارایه آنالین 
ویدیو پرژکتور 

 و
 رایانه

كالس 

در  109درس

دانشکده 

 پزشکي

پرسش و  -1

پاسخ شفاهی  
 در حین درس

 

انجام -2 

کوئیز در 

جلسه بعد از 

 تدریس

 

ارائه  -3 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو به 

منابع معرفی 

شده جهت 

پیدا کردن 

پاسخ به 

 سوال 

 %20سواالت شفاهی
 %40سواالت کتبی 
 %30چهار گزینهای

 و 
سواالت 

 %10تشریخی

دکتر بیوشیمی پزشکی 
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 دوم

 آشنایی با 
آشنایی 

دانشجویان با 
اسید و باز  
واختالالت 
اسید و باز و 
نقش کلیه در 
تنظیم اسید و 

 بازها

دانشجو باید اختالالت --1
الکترولیت ها) کلسیم، فسفر، 

منیزیم، کلر . بیکربنات، سدیم و 
 پتاسیم( را دربدن  شرح دهد

دانشجو بایدخصوصیات عناصر  -2
 سمی را بنویسد

اسید و باز را  اهمیتدانشجو باید -3
 دربدن  بیان کند

دانشجو باید نحو ه ی تغییرات   -4
 اسیدوز را دربدن  شرح دهد

دانشجو باید نحو ه ی تغییرات   -5
 الکالوز را دربدن  شرح دهد

نقش کلیه در تنظیم  دانشجو باید-6
 را مقایسه کند اسید و بازها

دانشجو عالقه بررسی ارتباط  -7
مباحث بیوشیمی کلیه با فیزیولوژی  

کلیه نشان دهد و به صورت نقشه 
 مفهومی نشان دهد  

 

 درصورت حضوری
 سخنرانی با کمک

 پاور پوینت و وایت برد
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سخنرانی انالین با 
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ارائه  -3 

سوال و 

ارجاع 

دانشجو به 

منابع معرفی 

شده جهت 

پیدا کردن 

پاسخ به 

 سوال 

 %20سواالت شفاهی
 %40سواالت کتبی 
 %30چهار گزینهای

 و 
سواالت 

 %10تشریخی

دکتر  بیوشیمی پزشکی

جلد دوم بخش  محمدی 

 42و 41و  40های 

1397 

 سوم

آشنایی 
دانشجویان با 

ABG ,  
اختالالت 

اسید و باز  و 
نقش کلیه در 

اختالالت 
 اسید و بازها

دانشجو باید اسیدیته را با  -1

  ABG پارامترهای  استفاده از
 تشخیص دهد

دانشجو باید الکالوز را با استفاده  -2

تشخیص  ABG پارامترهای  از
  دهد

دانشجو باید بتواند اختالالت -3
 اسیدوز و الکالوز را شرح دهد

دانشجو باید بتواند نقش کلیه در  -4
تنظیم  اسیدوز و الکالوز را دربدن  را 

 شرح دهد

 ABGدانشجو باید پارامترهای -5
 را نام ببرد

 درصورت حضوری
 سخنرانی با کمک

 پاور پوینت و وایت برد
 

 در صورت مجازی
انالین با سخنرانی 

استفاده از پاورپوینت  
سپس ضبط و قرار 

 دادن در نوید

دانشجویان 
دو پارامتر 
که باعث 
افزایش 

PH   خون
می شود را 
 نام ببرند 

ارایه آنالین 
ویدیو پرژکتور 

 و
 رایانه

كالس درس 

در دانشکده 

 پزشکي

پرسش و  -1

پاسخ شفاهی  
 در حین درس

 

انجام -2 

کوئیز در 

جلسه بعد از 

 تدریس
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 و 
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دانشجو باید میزان پارامترهای  -6

ABG  داده شده را تفسیر کند 
شده جهت 

پیدا کردن 

پاسخ به 

 سوال 

 نمره کتبی ،، نمره شفاهی کسب شده به وی تعلق خواهد گرفت .  %50دانشجو باید در امتحان پایان ترم شرکت نماید و در صورت کسب 
 در صورت عدم کسب نمره شفاهی  بدلیل تعداد زیاد دانشجو ، دانشجو باید به سواالت مازاد کتبی جواب دهد.

درصد نمره در ازمون شفاهی انالین قرارداده  40درصد نمره بصورت سواالت چهارجوابی با نمره منفی خواهد بود و  60توجه : در صورت برگزاری ازمون بصورت مجازی 
 خواهد شد . ضمنا حضور در ازمون شفاهی انالین الزامی خواهد بود

 


