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مقدمه
در این درس ساختمان و خواص ترکیبات حیاتی بدن و واکنش های بیوشیمیایی و آنزیمی بخش های مختلف بدن انسان و مکانیسم های
تنظیم کننده ان ها معرفی می شوند.بدین ترتیب دانشجویان تا حدودی  ،توانایی تفسیر نتایج آزمایش های بیوشیمی را به دست خواهند آورد.

هدف کلی
آشنایی دانشجوی پرستاری با واکنش های بیوشیمیایی دستگاه های بدن انساان و کساب مراارت در ن اوه باه کاارصیری اناول ایان علام در
تشخیص اختالالت فیزیولوژیک بدن انسان و در نتیجه کمک به برقراری مجدد تعادل در وضعیت بیوشیمیایی دستگا ه های بدن.

اهداف رفتاری
در پایان ترم دانشجو می بایستی


توانایی طبقه بندی و تونیف صروه های مختلف مواد از نظر بیوشیمیایی را کسب کرده باشد.



در مورد صروه های عامل موجود در قندها  ،چربی ها  ،پروتیین ها و اسید های نوکلییک توضیح دهد.



اطالعات ساختاری در رابطه با هر یک از صروهرای فوق ذکر و همچنین آنابولیسم و کاتابولیسم آنرا داشته باشد.



آنزیم های مختلف دخیل در واکنش های بیو شیمیایی و مک انیسم عمال آنراا را توضایح داده و انازیم هاای دارای اهمیات باالینی را
بشناسد.

استراتژی آموزشی
سخنرانی و پرسش و پاسخ معرفی کتاب یا جزوه .
وسایل سمعی و بصری  :ویدئوپروژکتور  -وایت برد – پاورپوینت
ارزشیابی
امت ان کتبی  ،سئواالت چند صزینه ای
 -5امت ان ،پایان ترم%05
 -2امت ان میان ترم%21
حضور فعال در کالس و فعالیت های تکمیلی %1
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