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 جلسه 16تعداد جلسات: 

 

 دقیقه 90: مدت هر جلسه

 زمان : 

 دانشجویان علوم آزمایشگاهی :فراگیران 1بیوشیمی پزشکی  پیش نیاز: 

 مشخصات استاد درس :

 جاوید )دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی(دکتر حسین 

 (16-8شنبه تا چهارشنبه ) ساعات حضور :

 Javidh@varastegan.ac.ir الکترونیکی :پست  آدرس

 بیوشیمی بافت های مختلف بدن انسانآشنایی با    : کلیهدف 

فرایندهای شیمیایی موجود در داخل و مرتبط با موجودات زنده می پردازد. این یک علم آزمایشگاهی است وشیمی به بررسی بی  شرح درس: 

 .که زیست شناسی و شیمی را به ارمغان می آورد

 سخنرانی و تدریس، پرسش و پاسخ، تشویق دانشجویان برای مشارکت در مباحث کالسی و یادگیری بیشتر، استفاده از تصاویر : فعالیت استاد

 حضور به موقع و منظم در کالس قوانین کالس :

 های دانشجویان: وظایف و فعالیت

 حضور و غیاب های کالسی هر جلسه،امتحان پایان ترم، پرسش  : ) با تعیین میزان نمره هر آیتم(شیوه ارزشیابی
 حضور فعال در کالس

 ویدیو پروژکتور، کامپیوتر، تخته وایت برد و ماژیک وایت برد :  آموزشی امکانات

 ارائه سخنرانی توسط استاد با استفاده از ویدیو پروژکتور و وایت برد همراه با پرسش و پاسخ از دانشجویان :  آموزش روش

  منابع:

Medical Biochemistry, Tietz (Latest edition) 

Medical Biochemistry, Devlin (Latest edition)  

Henry's Illustrated Biochemistry (Latest edition) 
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