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 معرفی درس:
ساختار و عملکرد اجزای سلولی زیستی است. بیوشیمی با  جانداران در شیمیایی فرایندهایمطالعه  بیوشیمی

همه گیاهان  .سروکار دارد  هامولکول زیست دیگر هایو گونه نوکلئیکاسیدهای ،لیپیدها ،هاکربوهیدرات ،هاپروتئین مثل

 وماکرومولکولها  این ساختمان که است آن دانانبیوشیمییفه اند و وظشدههای شیمیایی ساختهو جانوران از ترکیب

 ئیکنوکل اسیدهای و پروتئینها ،لیپیدها ها،کربوهیدرات. کنند شناسایی و بررسی زنده موجودات حیات در را هاآن نقش

 از یکی در. آیدمی شماربه دانانبیوشیمیهای شیمیایی هستند که موضوع مطالعه تنها شماری از مولکول  DNA مانند
استفاده  اوریون مانند ویروسی هایبیماری با کنندهمقابله هایواکسن تولید برای مطالعات این از علم این هایشاخه

یک اتفاق مهم دیگر در تاریخ  .کاربرد داردنیز سرطان و ایدز چون هاییبیماری درماندر زمینه  شود. بیوشیمیمی

 .شودنامیده می مولکولی سلولی شناسیزیست است. این بخش از بیوشیمی سلول آن درو نقش  ژن بیوشیمی کشف

 .حوزه عملکرد بیوشیمی در سه سطح فیزیکی شیمیایی و سلولی ملکولی می باشد

 

 گروه آموزشی:                                      مقطع و رشته تحصیلی:               دانشکده :                               

 2 :  تعداد واحد بیوشیمی بالینی :  نام درس

 نظری نوع واحد :

 روز و ساعت برگزاری کالس:   پیش نیاز:

 مکان برگزاری:

                                              مسئول برنامه :  

 آدرس پست الکترونیکی:                                     :                        دانشکده تماسشماره 

             دکتر مرتضی اخضری         مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 maratez2009@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی:                            70052225770شماره تماس دانشکده:        

 تهیه و تنظیم : 

 0270مهرماه  بازنگری: تدوین/ تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد :

 

و نقش آنها را در عملکرد فیزیولوژیک و برخی  نوکلئیک اسیدهایآمینه، پروتئینها و  قندها،چربیها، اسیدهای ارساختبررسی  -1

 بیماریها 

و عوامل موثر بر واکنش های آنزیمی و کاربرد آنزیم ها در تشخیص و  و شناخت و عملکرد بالینی آنزیمها ارزیابی ساختاری -2

  پیگیری بیماریها 

و  برخی عوارض شایع کمبود و آشنایینقش بیوشیمیایی آنها  و ویتامین ها و متابولیسم ار و عملکرد بالینیساخت بررسی  -3

 ویتامین هامسمومیت با 

 تابولیسم کربوهیدراتها، چربیها و پروتئینها و چگونگی تنظیم مسیرهای متابولیک و ارتباطات آنها ارزیابی بیوشیمیایی م-5

  تنظیم ترشح و طبقه بندی هورمونها ,عملکرد بالینی ,ساختاربررسی  -6

خون، انعقاد خون، عناصر سلولی خون، پروتئینهای پالسما،آنزیمهای PHبیوشیمی خون: وزن مخصوص، حجم خون، ارزیابی -7

 چربیهای پالسما، ترکیبات نیتروژندار غیرپروتئینی، الکترولیتهای خون و خاصیت تامپونی خون وقند  ,خون

و ... و ارزیابی میکروسکوپی ادرار شامل  رنگ ادرارPHو رار، ،حجم ادرار، وزن مخصوص ادبررسی ماکروسکوپی ادرار شامل  -8

 کریستالهاو کاستهای ادراری ,سلولهای اپی تلیال ,گلبول سفید ,تشخیص گلبول قرمز
 

 

 ف كلیاهدا 

 سلولهای انسانی آشنایی با ساختار ماکرومولکولهای

…………………………….. 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مشتقات و خواص آنهارا توضیح دهد  ,ساختار کربوهیدراتها 

 مشتقات و خواص آنهارا توضیح دهد  ,ساختار چربیها 

 مشتقات و خواص آنهارا توضیح دهد ,ساختار پروتئینها و اسیدهای امینه 

  و خواص و عملکرد آنها را توضیح دهد ساختار اسیدهای نوکلئیک و ژنها 

  توضیح دهد را در بدن آنها افزایشو عملکرد بالینی و تاثیرات کمبود یا  خواص ,مشتقات ,ویتامینهاساختار 

 

 
  

 هدف كلی 
 آشنایی با متابولیسم ماکرومولکولهای سلول انسانی

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  آنزیم ها در تشخیص و پیگیری بیماریها را شرح با انواع آنزیمها آشنا شده و عوامل موثر بر واکنش های آنزیمی و کاربرد

 …دهد

  کلیات متابولیسم کربوهیدراتها، چربیها و پروتئینها را درک نموده و چگونگی تنظیم مسیرهای متابولیک و ارتباطات آنها

 را توضیح دهد

 



 
 

 هدف كلی 

 

 بیوشیمی خون و بیوشیمی ادرار   ,عملکرد بالینی هورمونها وساختارآشنایی با 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 هورمونهای مختلف بدن انسان را بشناسدو عملکرد بالینی ساختار 

  ،پروتئینهای  و  عناصر سلولی و ترکیبات خون شامل خون، انعقاد خون اسیدیتهوزن مخصوص، حجم خون

ا ر الکترولیتهای خون و خاصیت تامپونی خونترکیبات نیتروژندار غیرپروتئینی، و  پالسما،آنزیمهای خون

 توضیح دهد

  و بخش   رنگ ادراراسیدیته و حجم ادرار، وزن مخصوص ادرار،ماکروسکوپی ادرار شامل موارد بخش

 کریستالهاو کاستهای ادراری ,سلولهای اپی تلیال ,گلبول سفید ,میکروسکوپی ادرار شامل گلبول قرمز

 تشخیص دهد

 

 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی:  
  با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید کامپیوتر ، ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور 

 

 

 

  منابع درسی:  

 خیر   بلی  در نظر دارید؟ درسی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبعخاصی /مقاله آیا کتاب 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های صفحات و  فصل

 مطالعهمشخص شده برای 

 

 2720ویرایش جدید بیوشیمی عمومی هارپر                 

 

 

 2720بیوشیمی دکتر رضا محمدی          ویرایش جدید

 

 



 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان 

 به مقاله

  

  
 

  در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب

ن را آ فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 

 

 

 

 

  كويیز/ میان ترم( تکوينیآزمون های( 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید.در صورت وجود تعداد و نوع آزمون 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

1-  

 
گزینه ای 4کتبی  میان ترم بیوشیمی قسمت ساختمان   

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 

    

    

    



2-  

 
گزینه ای 4کتبی  نهایی بیوشیمی قسمت متابولیسم   

 

 های دانشجويانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:           

آشنایی دانشجویان با ساختمان کربوهیدراتها  در پروژه میان ترم ساختار ماکرو مولکولها ارزیابی میشود و هدف

چربیها پروتئینها و ویتامینها و مشتقات و خواص آنها خواهد بود ودر پروژه نهایی متابولیسم توضیح داده خواهد 

میباشد یماکرومولکولهای مهم سلول انسان یمتابولیک شد و هدف بررسی سرنوشت  

 

 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

مدرس توسط  

هدف از ارائه 

 تکلیف

      

 

 

     



 

انارزشیابی دانشجوي ............................................................................................................................................ ...................  

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 8 آزمون میان ترم

 8 آزمون پایان ترم

 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

  

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تاریخ ارائه

مقدمه و شناخت 

 دانش بیوشیمی
 لب تاپ

 

آشنایی با ساختار و 

 خواص کربوهیدراتها
 لب تاپ

 

 
ساختار و با آشنایی 

خواص چربیها
 لب تاپ

 

آشنایی با ساختار و 

خواص اسیدهای 

 آمینه و پروتئینها
 لب تاپ

 

آشنایی با ساختار و 

خواص ویتامینها و 

 کوآنزیمها
 لب تاپ 

 

آنزیم شناسی بالینی 

 لب تاپ 1
 

آنزیم شناسی بالینی 

 لب تاپ  2
 

آشنایی با متابولیسم 

لب تاپ  1کربوهیدراتها 
 

آشنایی با متابولیسم 

لب تاپ  2کربوهیدراتها 
 

آشنایی با متابولیسم 

لب تاپ  لیپیدها
 

آشنایی با متابولیسم 

اسیدهای آمینه و 

 ترکیبات ازت دار
لب تاپ 

 



 

 

 

آشنایی با هورمونها، 

تنظیم ترشح، طبقه 

بندی و انتقال آنها در 

 بدن

لب تاپ 
 

 بیوشیمی خون
لب تاپ 

 

تفسیرصحیح 

آزمایشات مهم 

 بیوشیمیایی

 

لب تاپ
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