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 مقدمه:

در ایه درس سبختمبن ي خًاص ترکیببت حیبتی ي ياکىش َبی بیًشیمیبیی بذن اوسبن ي مکبویسم َبی 

تىظیم کىىذٌ آن َب معرفی ي اطًل ایه علم در تشخیض وبَىجبری َب ي اختالالت بیًلًشیک ي ویس ایجبد 

 ی دستگبٌ َبی بذن اوسبن بیبن می گردد.تعبدل در يضعیت بیًشیمیبی

 
 عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد :

 سبختمبن ي متببًلیسم مًاد قىذی (1

 سبختمبن شیمیبیی چربی َب ي اسیذَبی وًکلئیک (2

 سبختمبن شیمیبیی اسیذَبی آمیىٍ ي پريتئیه َب (3

 آوسیم َب ي وقش آن َب در ياکىش َبی شیمیبیی بذن (4

 يیتبمیه َب (5

 بیًشیمی خًن ي ادرار (6

 تفسیر وتبیج بیًشیمی آزمبیشگبَی (7

 اتاق عمل ی: کارشناسیلیمقطع و رشته تحص       اتاق عمل : یالرستان    گروه آموزش نبیحضرت ز یدانشکده :  پرستار

  1 :  تعداد ٍاحد بیَضیوی :  ًبم درس

 سبعت( 17ًظری )  ًَع ٍاحد :

 8-11ضٌبِ ّب رٍز ٍ سبعت برگساری کالس:   ًدارد پیص ًیبز:

 6کالس   هکبى برگساری:

 

 سوبًِ پَرعلیهسئَل برًبهِ :  

 سوبًِ پَرعلی هدرسیي) بِ ترتیب حرٍف الفبب(:

 سوبًِ پَرعلی تْیِ ٍ تٌظین : 

 داًطکدُ علَم پسضکی ٍ خدهبت بْداضتی درهبًی الرستبى

 هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

 ٍاحد برًبهِ ریسی درسی ٍ آهَزضی
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 اّدف کلی : 

 سبختوبى ضیویبیی کربَّیدرات ّب ٍ خَاظ آى ّبٍ آضٌبیی بب اصَل علن بیَضیوی  (1

 اّداف اختصبصی

 داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ :  

 علن ثیَؼیوی را تعریف کٌذ. -ا

 ثب علَم پسؼکی را درک ًوبیذ.ًقػ ثیَؼیوی در ظالهتی ٍ ثیوبری ٍ ارتجبط ثیَؼیوی -2

 کرثَّیذرات ّب را تعریف ٍ ظبختبر خغی ٍ حلقَی آى ّب را تَضیح دّذ. -3

 کرثَّیذرات ّب را عجقِ ثٌذی ٍ خفَـیبت ّر یک را تَضیح دّذ. -4

 اًَاع ایسٍهرّبی فضبیی هًََظبکبریذّب را تؽخیؿ دّذ. -5

 

 هطتقبت قٌدی  ٍپلی سبکبریدّب  گلیکَزیدّب،(2

 فَْم گلیکَزیذّب را تَضیح دّذ. ه -1

 دی ظبکبریذّبی هْن ٍ اًَاع احیب کٌٌذُ ٍ غیراحیب کٌٌذُ را ثؽٌبظذ.-2

 هفَْم ٍ اًَاع ّوَپلی ظبکبریذّب ٍ ّترٍپلی ظبکبریذّب ثؽٌبظذ. -3

 آهیٌی ٍ دزٍکعی را ثؽٌبظذ. یقٌذّب -4

 ظبختبر گلیکَپرٍتئیي ّب ٍ پرٍتئَگلیکبى ّب را تَضیح دّذ. -5

 

 خصَصیبت ٍ اّویت  اًَاع لیپیدّب ,آضٌبیی بب سبختبر  (3

 اّداف اختصبصی

 داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ :  

 اّویت ظبختبری ٍ پسؼکی لیپیذّب را ثیبى ًوبیذ. -1

 ظبختبر اظیذّبی چرة ٍ اًَاع آى ّب را تَضیح دّذ.-2

 خَاؾ ؼیویبیی ٍ فیسیکی اظیذّبی چرة را ثیبى کٌذ.  -3
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 گلیعرٍل ّب را ؼرح دّذ.ظبختبر آظیل  -4

 ظبختبر فعفَلیپیذّب را ؼرح دّذ ٍ فعفَلیپیذّبی هْن را ثؽٌبظذ. -5

 

 لیپَپرٍتئیي ّب استرٍئیدّب ٍ  (4

 ظبختبر کلعترٍل ٍ اظترٍئیذّب را ثؽٌبظذ. -1

 ظبختبر غؽبی ظلَل ٍ لیپیذّبی هْن آى را تَضیح دّذ. -2

 آى ّب را رکر ًوبیذ. ظبختبر لیپَپرٍتئیي ّب را ؼرح دّذ ٍ اًَاع -3

 اّویت پسؼکی ٍ ثبلیٌی لیپَپرٍتئیي ّب را ثیبى ًوبیذ. -4

 ًقػ لیپَپرٍتئیي ّب در ثیوبری ّبی قلجی ٍ عرٍقی را تَضیح دّذ. -5

 

 پرٍتئیي ّبٍ  آهَزش سبختوبى اسیدّبی آهیٌِ (5

 اّداف اختصبصی

 داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ :  

 ثؽٌبظذ ٍ آى ّب را عجقِ ثٌذی کٌذ. ظبختوبى عوَهی آلفب آهیٌَاظیذّب را -1

 اظیذّبی آهیٌِ ضرٍری ٍ غیرضرٍری  ثؽٌبظذ. -2

 پلی هریساظیَى اظیذّبی آهیٌِ ٍ تؽکیل پپتیذ ّب را تَضیح دّذ. -3

 ظَم ٍ چْبرم پرٍتئیي ّب را از ّن تؽخیؿ دّذ ٍ ٍیصگی ّبی ّریک را ثیبى کٌذ. ,دٍم ,ظبختبرّبی اٍل -4

 

 پرٍتئیي ّب ٍ آًسین ّب ٍیژگی ّبی هْن اًَاع(6

 اّداف اختصبصی

 داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ :  

 عَاهل ایجبد ظبختبر غیرعجیعی پرٍتئیي ّب را تؽریح ًوبیذ. -1

  ثیبى کٌذ. پرٍتئیي ّب را  ٍیصگی ّب ٍ ًقػ ّبی هْن اًَاع  -2
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 .ثجردکٌذ ٍ اًَاع ّوَگلَثیي را ًبم ظبختبر هیَگلَثیي ٍ ّوَگلَثیي را ثب ّن هقبیعِ  -3

 ًقػ آًسین ّب در پیؽرفت یک ٍاکٌػ را ثیبى ًوبیذ. -4

 عجقِ ثٌذی اـلی آًسین ّب را ًبم ثجرد ٍ ٍیصگی ّبی ّر یک را تَضیح دّذ. -5

 

 خصَصیبت آًسین ّب ٍ عَاهل هَثر بر فعبلیت آًسیوی (7

 اّداف اختصبصی

 داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ :  

 فعبلیت آًسیوی را ؼرح دّذ.ٍیصگی عول آًسین ّب ٍ عَاهل هَثر ثر  -1

 هٌتَى را ثؽٌبظذ. –کیٌیتیک آًسین ّب ٍ هعبدلِ هیکبئیلیط  -2

 ًقػ اًَاع هْبرکٌٌذُ ّب در ٍاکٌػ ّبی آًسیوی را ثیبى ًوبیذ. -3

 زیوَشى ّب ٍ اًَاع آى ّب را ثؽٌبظذ. -4

 ٍ ثب هثبل تَضیح دّذ. ایسٍزین ّب را تعریف ًوبیذ -5

 

 ٍ ٍیتبهیي ّب اسیدّبی ًَکلئیک( سبختبر ٍ ٍیژگی ّبی 8

 اًَاع ثبزّبی پَریي ٍ پیریویذیي ٍ هفَْم ًَکلئَزیذ ٍ ًَکلئَتیذ را ثیبى ًوبیذ. -1

 فعبلیت ًَکلئَتیذ ّب ٍ اّویت آى ّب در ظیعتن ّبی ثیَلَشیکی را ثیبى ًوبیذ.-2

 را تَضیح دّذ. RNAٍ اًَاع  DNAظبختبر  -3

 کَآًسیوی آى ّب را تَضیح دّذ.عجقِ ثٌذی ٍیتبهیي ّب ٍ ًقػ  -4

 ظبختبر ٍ ًقػ ّبی ثیَؼیویبیی ٍیتبهیي ّب را ثؽٌبظذ. -5

 عَارق کوجَد ٍیتبهیي ّب را ثیبى ًوبیذ. -6

 

 هرٍری بر هتببَلیسن ٍ هتببَلیسن کربَّیدرات ّب  (9

 اّداف اختصبصی
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 داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ :  

 هتبثَلیکی را تَضیح دّذ.هتبثَلیعن را تعریف کٌذ ٍ اًَاع هعیرّبی  -1

 هعیر گلیکَلیس ٍ ٍاکٌػ ّبی هْن آى را تَضیح دّذ. -2

 چرخِ کرثط ٍ آًسین ّبی هْن آى را ثؽٌبظذ. -3

 ًقػ هعیر پٌتَز فعفبت در جلَگیری از ثیوبری فبٍیعن را تَضیح دّذ. -4

 هعیر گلیکَلیس را تَضیح دّذ.هعیر گلَگًَئَشًس ٍ تفبٍت ّبی آى ثب  -5

 

 آهَزش بیَضیوی خَى ٍ ادرار (11

 اّداف اختصبصی

 داًؽجَ ثبیذ ثتَاًذ :  

 عٌبـر ظلَلی خَى ٍ خفَـیبت آى ّب را ثیبى ًوبیذ. -1

 هَلکَل ّبی هَجَد در خَى را ًبم ثردُ ٍ ثِ عَر هختفر ٍیصگی ّبی ّر یک را ؼرح دّذ. -2

 ثؽٌبظذ ٍ اّویت آى ّب راثیبى کٌذ.خَى را هْن الکترٍلیت ّبی  -3

 ًتبیج آزهبیؽبت خَى را ثِ عَر ظبدُ تفعیر کٌذ -4

 خفَـیبت فیسیکی ادرار را ثیبى ًوبیذ. -5

 را ًبم ثجرد.ؼیویبیی عجیعی هَجَد در ادرار  ترکیجبت -6

 ًتبیج آزهبیؽبت ادرار را ثِ عَر هختفر تفعیر ًوبیذ. -7
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 روش آموزش

 

 ظخٌراًی 

 ٍ پبظخ پرظػ 

 اظتفبدُ از ٍایت ثرد ٍ ثرًبهِ پبٍرپَیٌت کبهپیَتر 

  کوک ثِ ارائِ ظویٌبر در هَضَعبت هرتجظ تَظظ داًؽجَیبى عالقِ هٌذ 

 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

 

  کبهپیَتر ٍیذٍئَ پرٍشکتَر ،اظالیذ پرٍشکتَر ٍ 

 

 

   آموزش دهنذه 

 

 ًِپَرعلی سوب 

 

  منابع اصلي درسي 
 

 1389اًتؽبرات آییص .ثیَؼیوی پرظتبری ٍ هبهبیی .رضب ,هحوذی. 

 1390. اًتؽبرات کتبة ارجوٌذ ٍ ًعل فرداتسیت یٌیثبل یویَؼی, َّؼٌگ. اـَل ثیررظَلیاه. 

 ثیَؼیوی ثرای پرظتبر. اًتؽبرات جَاد.  ,هحعي. هحوذًصاد ارٍق ,هحوذیبى یبجلَ .پرٍیي ,پبظبالر

 اًذیؽِ رفیع.

 ثیَؼیوی ثبلیٌی ٌّری علیرضب. ًصادًٍذ ظعیذ ,جَاد. خَؼذل ,ظبالر. هحوذًصاد ارٍق ,ثختیبری .

 .1388دیَیذظَى. اًتؽبرات رفیع

 ثیَؼیوی ثرای پرظتبر. اًتؽبرات چْر. .عجذالَّبة ,هرتضی. احعبًی ,زهبًی 
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 نحوه ارزشيابي 

 

  کالض اًجبم هی گیرد.در ؼرٍع ترم : ارزؼیبثی اٍلیِ ثِ ـَرت عرح ظَاالت ؼفبّی در 

  در عی ترم : حضَر فعبل در کالض، پبظخگَیی ثِ ظَاالت هغرٍحِ ٍ ؼرکت در اهتحبى هیبى ترم اًجبم

 هی گیرد.

 .در پبیبى ترم : ارزؼیبثی ًْبئی در اهتحبى پبیبى ترم اًجبم هی ؼَد 

 

 
 

  نحوه محاسبه نمره كل 

 

  : درـذ 40آزهَى هیبى ترم 

  : درـذ 10کَئیس 

  : درـذ 50آزهَى پبیبى ترم 

  ٍ هؽبرکت در هجبحث کالظی ثِ ـَرت ًورُ تؽَیقی لحبػ هی گردد. ارائِ هغلت 

 

 مقررات 

 

   : 10حذاقل ومرٌ قبًلی   

                                       

  حضَر داًؽجَیبى در توبم جلعبت الساهی اظت. ظبعبت :   تعذاددفعبت مجبز غیبت در کالس 

 

 تجبٍز کٌذ. 17/4هَجِ )ثب ارائِ هذارک هعتٌذ(  ًجبیذ از غیجت 
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 بيوشيمي درس زمانبنذي جذول

 نحوه ارائه مدرس موضوع جلسه ساعت ارائه تاریخ ارائه
امكانات مورد 

 نياز
 روش ارزشيابي

13/07/98 10-8 
ظبختبر ٍ عجقِ  -1

 ّب  ذراتیکرثَّ یثٌذ
 سمبوٍ پًرعلی

 ,ظخٌراًی

 ٍیذئَپرٍشکتَر
 پرظػ ؼفبّی کبهپیَتر ,ٍایت ثَرد

04/08/98 10-8 

 یپل ذّب،یکَزیگل -2

ٍ هؽتقبت  ذّبیظبکبر

 یقٌذ

 سمبوٍ پًرعلی
 ,ظخٌراًی

 ٍیذئَپرٍشکتَر
 پرظػ ؼفبّی کبهپیَتر ,ٍایت ثَرد

11/08/98 10-8 

 ثب ییآؼٌب -3

  تیٍ اّو بتیخفَـ

 ذّبیپیاًَاع ل

 ,ظخٌراًی سمبوٍ پًرعلی

 ٍیذئَپرٍشکتَر
 کَئیس کبهپیَتر ,ثَردٍایت 

18/08/98 10-8 
ٍ  ذّبیاظترٍئ -4

 ّب  يیپَپرٍتئیل
 ,ظخٌراًی سمبوٍ پًرعلی

 ٍیذئَپرٍشکتَر
  یپرظػ ؼفبّ کبهپیَتر ,ٍایت ثَرد

25/08/98 10-8 

آهَزغ ظبختوبى  -5

, ٌِیآه یذّبیاظ

 ّب يیپرٍتئ

 سمبوٍ پًرعلی
 ,ظخٌراًی

 ٍیذئَپرٍشکتَر
 یؼفبّپرظػ  کبهپیَتر ,ٍایت ثَرد

02/09/98 10-8 

هْن  یّب یصگیٍ -6

ّب ٍ  يیاًَاع پرٍتئ

 ّب نیآًس

 ,ظخٌراًی سمبوٍ پًرعلی

 ٍیذئَپرٍشکتَر
  یپرظػ ؼفبّ کبهپیَتر ,ٍایت ثَرد

09/09/98 10-8 

 نیآًس بتیخفَـ -7

ّب ٍ عَاهل هَثر ثر 

 یویآًس تیعبلف

 ,ظخٌراًی سمبوٍ پًرعلی

 ٍیذئَپرٍشکتَر
 کَئیس کبهپیَتر ,ٍایت ثَرد

     امتحان میان ترم  61/90/09

23/09/98 10-8 

 یصگیظبختبر ٍ ٍ -8

 یذّبیاظ یّب

 يیتبهیٍ ٍ کیًَکلئ

 ّب

 ,ظخٌراًی سمبوٍ پًرعلی

 ٍیذئَپرٍشکتَر
   یپرظػ ؼفبّ کبهپیَتر ,ٍایت ثَرد

30/09/98 10-8 
هتبثَلیعن  -9

 کرثَّیذرات ّب
 ,ظخٌراًی سمبوٍ پًرعلی

 ٍیذئَپرٍشکتَر
   یپرظػ ؼفبّ کبهپیَتر ,ثَردٍایت 

03/10/98 10-8 

خَى ٍ ثیَؼیوی  -10

ٍ تفعیر ًتبیج  ادرار

 آزهبیؽبت آى ّب

 ,ظخٌراًی سمبوٍ پًرعلی

 ٍیذئَپرٍشکتَر
   یپرظػ ؼفبّ کبهپیَتر ,ٍایت ثَرد

     ترم پایانامتحان   90/69/09

 


