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 مقدمه:

ها  شوند که به واسطه آن ای بیوشیمیایی مطرح میه شصحبت از موجود زنده می شود، واکنوقتی 

در فعالیت سلولی و بروز اختالل  باعث ها این واکنش ل درال. اختشوند یانجام مهای مختلف سلولی فرایند

با  ییقدم در مطالعه موجودات مختلف، آشنا نیاول بنابراین،گردد.  های مختلف می ها و بیماری ناهنجاری

 دیمختصر و مف یبه گونه ا یمیوشیکه اصول ب است نیا یهدف کل .است ییایمیوشیب مختلف یواکنش ها

 .شودعرضه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناسی پرستاری مقطع و رشته تحصیلی:پرستاری                       گروه آموزشی:      پرستاری حضرت زینب )س(              دانشکده :

 5/1 :  تعداد واحد بیوشیمی :  نام درس

 عملی -نظری نوع واحد :

 8-10ساعت   -شنبه کالس: روز و ساعت برگزاری  ------- پیش نیاز:

 )س( دانشکده پرستاری حضرت زینب مکان برگزاری:

 پور  دکتر مقداد عبداله :  مسئول برنامه

 پور مدرسین ) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر مقداد عبداله

 پور دکتر مقداد عبداله تهیه و تنظیم : 

 10/6/1398 ---5/6/1397تاریخ تدوین/ بازنگری: 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 

 

 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 
 

 های داخل سلولی سلول و ارگانل

 تعادل اسید، باز و آب و الکترولیت

 هضم و جذب مواد غذایی

 مکانیسم تولید انرژی

 ساختمان و متابولیسم مواد قندی

 ها متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئینساختمان شمیایی، بیوشیمیایی و 

 ها ساختمان شمیایی، بیوشیمیایی و متابولیسم چربی

 های بدن ها در واکنش ها و نقش آن ها و کوآنزیم ها، آنزیم ویتامین

 نوکئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

 بیوشیمی دوران بارداری و قاعدگی

 بیوشیمی دوران پیری

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  كليهدف 
 

 های داخل سلولی سلول و ارگانل

  اهداف اختصاصي 
 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 ها را شرح دهد و ماکرومولکول ومولکولیب 

 را شرح دهد آنها یها و ساختمان عموم ومولکولیب نیمهمتر 

 ی را بیان کندوتیو پروکار یوتیوکاری یسلول ها مشخصه 

 سلول را توضیح دهد غشاء برده و بیوشیمیی را نام درون سلول افتهیتخصص  یها اندامک 

 

 

 هدف كلي 
 

 تعادل اسید، باز و آب و الکترولیت

  اهداف اختصاصي 
 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 داسید و باز را تعریف کن 

 pH  درا نام ببر اختالالت مربوط به آنرا تعریف کرده و 

 کنند شناسایی را آب های ویژگی و ساختمان 

 بافرهای زیستی را نام ببرد انواع 

 

 

 هدف كلي 
 

 هضم و جذب مواد غذایی و مکانیسم تولید انرژی

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 نام ببرداساسی در جذب دارند را  هایی که نقش ارگان 

 دهای تولید انرژی را شرح ده انیسممک 

 را نام ببرد.پرانرژی  ترکیبات 

 دهد توضیحهای زنجیره انتقال الکترون را  کمپلکس 

 
 



 هدف كلي 
 

 ساختمان و متابولیسم مواد قندی

  اهداف اختصاصي 
 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 دنام برده و هر کدام را توضیح ده را ها انواع کربوهیدرات 

 دساکارید را توضیح ده و هتروپلی ساکارید تفاوت بین هموپلی 

 دها را بیان کن ش فیزیولوژیک آنو نق کردهها را تعریف  گلیکوپروتئین 

 دنولیز و گلیکونئوژنز را توضیح دهفرایند های گلیکوژنز، گلیکوژ 

 را توضیح دهد فسفات پنتوز و کربس سیکل 

 
 
 هدف كلي 
 

 ها ساختمان شمیایی، بیوشیمیایی و متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین

  اهداف اختصاصي 
 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 چگونگی تشکیل پپتید و پروتئین را توضیح دهد 

 اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری را نام ببرد 

 دنام برده و هر کدام را توضیح ده مختلف پروتئین را یها ساختمان 

 درا شرح ده ها گیری اسیدهای آمینه و پروتئین های جداسازی و اندازه روش 

 

 
  كليهدف 
 

 ها ساختمان شمیایی، بیوشیمیایی و متابولیسم چربی

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 د را توضیح ده دهایپیو اسفنگول دهایپیکولیگل دها،یپیفسفول 

  خواص اسیدهای چرب را شرح دهدو بیوسنتز 

 دهدها توضیح  فیزیولوژیک لیپوپروتئین شنف 

  دهدشرح را بیوسنتز کلسترول نقش و 

 



 
 هدف كلي 
 

 های بدن ها در واکنش ها و نقش آن ها و کوآنزیم ها، آنزیم ویتامین

  اهداف اختصاصي 
 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

 دها را شرح ده قش بیوشیمی ویتامینساختار و ن 

  ددهها را شرح  یتامینوهریک از کمبود نقش متابولیک و عوارض ناشی از 

 دی محلول در آب و چربی را نام ببرها ویتامین 

 ی را بیان کندمیعوامل مؤثر در سرعت واکنش آنزی و میآنز یها اصول واکنش، هامیساختمان آنز 

 

 
 هدف كلي 
 

 نوکئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

  اهداف اختصاصي 
 

 در پایان دوره باید بتواند: دانشجو

  ،ساختمان کروماتین، کروموزومDNA  وRNA درا توضیح ده 

 درا شرح ده بازهای پورین و پیریمیدین تفاوت 

 یستینقش ز و یکیزیخواص ف DNA را توضیح دهد 

  انواعRNA  دهریک را توضیح دهعملکرد را نام برده و 

 

 
 هدف كلي 
 

 بیوشیمی دوران بارداری، قاعدگی و پیری

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

  قاعدگی را توضیح دهدچرخه 

 گذاری را شرح دهد مرحله تخمک 

 پیری را نام ببرد بیوشیمیایی های تئوری 

 پیری را نام ببرد ژنتیکی های تئوری 

 



 

 

 روش آموزش 
 

 سخنرانی، پرسش و پاسخ 

 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  پوینترو کامپیوتر ویدوئو پروژکتور ،اسالید پروژکتور ، 

 

 

   آموزش دهنده 

   :پور دکتر عبدالهاساتیدمربوطه 

 

  منابع اصلي درسي: 
 بیوشیمی لنینجر، بیوشمی هارپر 

 
 

  ارزشيابي 

 میان ترم 

 پایان ترم 

 

 

  نحوه محاسبه نمره كل 
 عملی 

 فعاليت کالسی 

 ميان ترم 

 پایان ترم 

 

 

 مقررات 

 10 :حداقل نمره قبولي                                      

 جلسه 2: تعداددفعات مجاز غيبت در كالس      

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بیوشیمی درس زمانبندي جدول

 تاریخ ارائه
ساعت 

 ارائه

موضوع 

 جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات 

 مورد نياز
 روش ارزشيابي

30/6/98 8-10  

مقدمه بیوشیمی، 

سللللللللللللول و 

های داخلل   ارگانل

 سلولی

 پور دکتر عبداله
سللللللللللللخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کلللللللللامپیوتر، 

ویلللللدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شللفاهی، میللزان  یسللواالت کتبلل

مشللارکت دانشللجو در پرسللش و   

 پاسخ

6/7/98 8-10  

تعادل اسید، باز و 

 آب و الکترولیت
 پور دکتر عبداله

سللللللللللللخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کلللللللللامپیوتر، 

ویلللللدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شللفاهی، میللزان  یسللواالت کتبلل

مشللارکت دانشللجو در پرسللش و   

 پاسخ

13/7/98 8-10  

هضلللم و جلللذب 

ملللواد غلللذایی و 

مکانیسللم تولیللد  

سلاختمان   ,انرژی

و متابولیسم ملواد  

 قندی

 پور دکتر عبداله
سلللللللللللخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کلللللللللامپیوتر، 

ویلللللدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شللفاهی، میللزان  یسللواالت کتبلل

مشللارکت دانشللجو در پرسللش و   

 پاسخ

20/7/98 8-10  

سلللللللللاختمان 

شللللللللللمیایی، 

بیوشلللللیمیایی و 

متابولیسللللللللم 

اسیدهای آمینه و 

 ها پروتئین

 پور دکتر عبداله
سللللللللللللخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کلللللللللامپیوتر، 

ویلللللدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شللفاهی، میللزان  یسللواالت کتبلل

مشللارکت دانشللجو در پرسللش و   

 پاسخ

11/8/98 8-10  

سلللللللللاختمان 

شللللللللللمیایی، 

بیوشلللللیمیایی و 

متابولیسللللللللم 

 ها چربی

 پور دکتر عبداله
سللللللللللللخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کلللللللللامپیوتر، 

ویلللللدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شللفاهی، میللزان  یسللواالت کتبلل

مشللارکت دانشللجو در پرسللش و   

 پاسخ

10-8 )مجازی( 18/8/98  

هللللا،  ویتللللامین

هلللللا و  آنلللللزیم

ها و نقش  کوآنزیم

هللللللللللا در  آن

 های بدن واکنش

 پور دکتر عبداله
سللللللللللللخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کلللللللللامپیوتر، 

ویلللللدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شللفاهی، میللزان  یسللواالت کتبلل

مشللارکت دانشللجو در پرسللش و   

 پاسخ

10-8 )مجازی( 25/8/98  

نوکئوتیللللللدها و 

اسلللللللللیدهای 

 نوکلئیک
 پور دکتر عبداله

سللللللللللللخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 بورد، ماژیک وایت

کلللللللللامپیوتر، 

ویلللللدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شللفاهی، میللزان  یسللواالت کتبلل

مشللارکت دانشللجو در پرسللش و   

 پاسخ

2/9/98 8-10  

بیوشیمی پیری، 

بارداری و دوران 

 قاعدگی
 پور دکتر عبداله

سللللللللللللخنرانی، 

 پاسخ و پرسش

 ماژیکبورد،  وایت

کلللللللللامپیوتر، 

ویلللللدئوپرژکتور، 

 پوینتر

و شللفاهی، میللزان  یسللواالت کتبلل

مشللارکت دانشللجو در پرسللش و   

 پاسخ

 

 

 

 


