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 معرفی درس:

های ها فرایندشوند که به واسطه آنای بیوشیمیایی مطرح میهشصحبت از موجود زنده می شود، واکنوقتی 

 یهااست که به مطالعه واکنش یعلم (Biochemistryی )میوشبیـــ. شوندیانجام ممختلف سلولی 

 یلوژویعلم عناصر مختلف را از دو علم ب نی. اپردازدیم رندیگیانجام م یهاسمیدرون ارگان ای کهییایمیش

ای از هجداگان شاخه کیبه عنوان  یالدیم ستمیقرن ب لیدر اوابیـــوشیمی  .کندیم بیبا هم ترک یمیو ش

انند م یبزرگ یهامولکول یبر رو هاستیمیوشیب ای یمیوشیشناخته شد. متخصصان ب تیبه رسم علم

ند و بر دار تیمختلف اهم یهاسمیارگان یسمیمتابول یهاکه در واکنش هادراتیو کربوه هادیپیل ها،نیپروتئ

ساختار و نحوه عملکرد  هاستیمیوشیب گر،ید طرف. از کنندیموثر هستند، مطالعه م یسلول یهاتیفعال

 باعث هااین واکنش ل درالاختعالوه بر این، . کنندیم یبررس زیرا ن DNAو  هامیآنز رینظ ییهامولکول

عه قدم در مطال نیاول بنابراین، گردد.های مختلف میها و بیماریدر فعالیت سلولی و بروز ناهنجاریاختالل 

 یمیوشیکه اصول ب است نیا یهدف کل .است ییایمیوشیب مختلف یبا واکنش ها ییموجودات مختلف، آشنا

 .شودعرضه  دیمختصر و مف یبه گونه ا

 یو عدم امکان برگزار 91 دیکوو یماریب وعیبه وجود آمده در خصوص ش طیبا توجه به شراالزم به ذکر است 

شد. استاد  هدبرگزار خوا یدرس به صورت مجاز نیا تئوری جلسات تمامی ،یها به صورت حضورکالس

 در بخش منابع دیمحتوا آماده شده است، در سامانه نو دیتول یهادرس را که توسط نرم افزار یمربوطه محتوا

 طالعهم دییتا کیشده محتوا را مشاهده کند و ت نیی. دانشجو موظف است در مدت زمان تعدینمایم یبارگذار

 ف،یبه تکال انیدانشجو یدهپاسخ زانیو م ابیحضور و غ ستیتواند بر اساس ل یرا بزند. استاد مربوطه م

مشخص خواهد شد که دانشجو موظف است در زمان  فیتکل 2درس  نیالزم را انجام دهد. جهت ا یابیارز

خواهد  کسر شانیا یابیصورت از نمره ارزش نیا ریرا ارائه دهد، در غ یشده توسط استاد پاسخ مناسب نییتع

 شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عناوین کلی این درس شامل موارد زیر می باشد:

 مقدمه، شناخت بیوشیمی و ساختمان بدن انسان از نظر بیومولکولی

 هابندی آنها و طبقهکربوهیدرات

های خنثی )گلیسریدها(، ها، چربیصابونها، اسیدهای چرب )اشباع و غیراشباع(، بندی آنها و طبقهچربی

 فسفولیپیدها، استروئیدها

 های پالسماها، اسیدهای آمینه ضروری، پروتئینبندب آنها و طبقهاسیدهای آمینه و پروتئین

 های آنزیمیها، اصول کلی واکنشبندی آنها و طبقهآنزیم

 های محلول در آّب، مروری بر عناصر معدنیمینهای محلول در چربی، ویتاها، ویتامینها، کوآنزیمویتامین

 هام بیومولکولسمتابولی

 هابندی هورمونها، تنظیم ترشح و طبقههورمون

های پالسما، خون، انعقاد خون، عناصر سلولی خون، پروتئین PHبیوشیمی خون: وزن مخصوص، حجم خون، 

 های خونآنزیم

یت های خون و خاصدار غیرپروتئینی، الکترولیتترکیبات نیتروژنهای پالسما، های خون، قند خون، چربیرمونوه

 تامپونی خون

نین، اسید اوره، آمونیاک، کراتین و کراتی، رنگ ادرار، PHبیوشیمی ادرار: حجم ادرار، وزن مخصوص ادرار، 

 هاها و اگزاالتها، فسفاتهیپوریک و اسید اوریک، اسیدهای آمینه ادرار، کلرورها، سولفات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هدف کلی 

 یومولکولیو ساختمان بدن انسان از نظر ب یمیوشیمقدمه، شناخت ب

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 ها را شرح دهدو 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 ی را نام برده و بیوشیمیدرون سلول افتهیتخصص  یها اندامک 

 

 هدف کلی 

 هاآن یبندو طبقه هادراتیکربوه

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 را نام برده و هر کدام را توضیح دهد هاانواع کربوهیدرات 

  دساکارید را توضیح دهساکارید و هتروپلیبین هموپلیتفاوت 

 ها را بیان کندو نقش فیزیولوژیک آن کردهها را تعریف گلیکوپروتئین 

 فرایند های گلیکوژنز، گلیکوژنولیز و گلیکونئوژنز را توضیح دهد 

 

 هدف کلی 

(، دهایسری)گل یخنث یهایها، چرب(، صابونراشباعیچرب )اشباع و غ یدهایها، اسآن یبندو طبقه هایچرب

 دهایاستروئ دها،یپیفسفول

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 را توضیح دهد  دهایپیو اسفنگول دهایپیکولیگل دها،یپیفسفول 

  خواص اسیدهای چرب را شرح دهدو بیوسنتز 

 دهدها توضیح فیزیولوژیک لیپوپروتئین شنف 

  دهدشرح را بیوسنتز کلسترول نقش و 

 

 هدف کلی 

 پالسما یهانیپروتئ ،یضرور نهیآم یدهایها، اسبندب آنو طبقه هانیو پروتئ نهیآم یدهایاس

 یمیآنز یهاواکنش یها، اصول کلآن یبندو طبقه هامیآنز

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:



 چگونگی تشکیل پپتید و پروتئین را توضیح دهد 

  آمینه ضروری و غیرضروری را نام ببرداسیدهای 

 مختلف پروتئین را نام برده و هر کدام را توضیح دهد یهاساختمان 

 را شرح دهد هاگیری اسیدهای آمینه و پروتئینهای جداسازی و اندازهروش 

 

 هدف کلی 

 یبر عناصر معدن یمحلول در آّب، مرور یهانیتامیو ،یمحلول در چرب یهانیتامیو ها،میکوآنز ها،نیتامیو

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 ها را شرح دهدساختار و نقش بیوشیمی ویتامین 

  ها را شرح دهدیتامینوهریک از کمبود نقش متابولیک و عوارض ناشی از 

 های محلول در آب و چربی را نام ببردویتامین 

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

 

 

 هدف کلی 

 هاومولکولیب مسیمتابول

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 را توضیح دهد هامتابوبیسم کربوهیدرات 

 را توضیح دهد هامتابوبیسم پروتئین 

 را توضیح دهد متابوبیسم لیپیدها 

  را توضیح دهد نوکلئیکمتابوبیسم اسیدهای 

 

 هدف کلی 

 هاهورمون یبندترشح و طبقه میها، تنظهورمون

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 بندی کندطبقه ییایمیش بیاز نظر ترکرا ها هورمون 

 را توضیح دهد حمل و انتقال هورمون در خون مکانیسم اثر و 

 ها را نام ببردهورمونی های تنظیمی بیولوژیکریتم 

 را توضیح دهد ترشح هورمون میعوامل موثر در تنظ 

 



 

 

 هدف کلی 

 یهامیپالسما، آنز یهانیخون، پروتئ یخون، انعقاد خون، عناصر سلول PHخون: وزن مخصوص، حجم خون،  یمیوشیب

 خون

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  را شرح دهد بیوشیمیایی خونساختار و عملکرد 

  را توضیح دهد هاهای ناشی از آندر خون و بیماریعوامل بیوشیمیایی تاثیر کمبود 

  را توضیح دهد خون هایعملکرد آنزیمنحوه 

 

 هدف کلی 

 تیخون و خاص یهاتیالکترول ،ینیرپروتئیغ دارتروژنین باتیپالسما، ترک یهایخون، قند خون، چرب یهارمونوه

 خون یتامپون

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 را نام ببرد یاختالالت هورمون 

 های آزمایش قند و چربی خون را نام ببرد و توضیح دهدروش 

 را تعریف و انواع آن را نام ببرد تامپونی سیستم 

 

 هدف کلی 

 کیپوریه دیاس ن،ینیو کرات نیکرات اک،یادرار، اوره، آمون، رنگ PHادرار: حجم ادرار، وزن مخصوص ادرار،  یمیوشیب

 هاها و اگزاالتها، فسفاتادرار، کلرورها، سولفات نهیآم یدهایاس ک،یاور دیو اس

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 بیوشیمیایی موجود در ادرار را توضیح دهد عواملهای مختلف و ساختارها، سلول 

 های ناشی از کمبود مواد شیمیایی موجود در ادرار را توضیح دهدبیماری 

 های مجاری ادراری را توضیح دهدعلل بیماری 

 

 

 

 
 



 روش آموزش 
 

 حضوری                   مجازی                                 ترکیبی                            

 شرایط اجراء

 

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

 

 

 

  منابع درسی:  

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

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپمشخصات کتاب شامل 
های مشخص صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

 2192هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب 

 ۱9 شیرایو 219۲هارپر  یمیوشیب 
 

 

 

 

 

 

 

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

 مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ



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

آن  ایلف، مشخصات آن را ذکر کنید و به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیفوق یا به تنهایی به عنوان 

 را ضمیمه نمایید:

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

 

  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

ین موارد ه برای ا، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانبه دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

.  
9 .........................................................................................................................................................................................................  

2 .........................................................................................................................................................................................................  

۱ .........................................................................................................................................................................................................  

4........................................................................................................................................................................................................ 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود9

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

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبحث 

نیازسنجی در برنامه 

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
21/2/9411تا  94/2/9411از  24/2/9411تا تاریخ    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

مشخصات آن 

متعاقبا اعالم 

 خواهد شد

 مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شد مشخصات آن متعاقبا اعالم خواهد شد

 

 

 

 

   

 

 

 های دانشجویانتکالیف و پروژه 

 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟در نظر گرفته/میان ترم . آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 9

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

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ........................................................................................................................................................................................  

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 

 

دوم تکلیف 

 کالسی
 ارائه سواالت به صورت تشریحی و تستی ،بارگذاری در ماجول تکلیف در سامانه نوید

در اسرع وقت در سامانه 

 اعالم خواهد شد

حداکثر یک هفته 

 پس از ارائه تکلیف

حداکثر یک هفته پس 

 از پاسخ دانشجو

 

 

     



 یریادگی یها تیفعال ریسا 

مباحثه دقت  تیو هدا ی(، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ یه امکان فعال سازدر سامان

به  لی. در صورت تمادینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

 )اتاق بحث )فورم 

بحث:  موضوع

.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................ 

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 ---------- آزمون میان ترم

 91 آزمون پایان ترم

 ۱ شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 مقررات 

  

                    

 

 

 

 

 

 

 



 

 تاریخ ارائه

91/7/9011 97-91 
و ساختمان بدن انسان از نظر  یمیوشیمقدمه، شناخت ب

 یومولکولیب
 رم افزار تولید محتوان مجازی رپودکتر عبداله

 تکلیف
 پایانی آزمون

 رم افزار تولید محتوان مجازی رپودکتر عبداله هاآن یبندو طبقه هادراتیکربوه 97-91 62/7/9011
 تکلیف

 پایانی آزمون

3/8/9011 97-91 
چرب )اشباع و  یدهایها، اسآن یبندو طبقه هایچرب

، (دهایسری)گل یخنث یهایها، چرب(، صابونراشباعیغ
 دهایاستروئ دها،یپیفسفول

 رم افزار تولید محتوان مجازی رپودکتر عبداله
 تکلیف

 پایانی آزمون

91/8/9011 97-91 
 یدهایها، اسبندب آنو طبقه هانیو پروتئ نهیآم یدهایاس
 پالسما یهانیپروتئ ،یضرور نهیآم

 رم افزار تولید محتوان مجازی رپودکتر عبداله
 تکلیف

 پایانی آزمون

97/8/9011 97-91 
 یهاواکنش یها، اصول کلآن یبندو طبقه هامیآنز
 یمیآنز

 رم افزار تولید محتوان مجازی رپودکتر عبداله
 تکلیف

 پایانی آزمون

60/8/9011 97-91 
 ،یمحلول در چرب یهانیتامیو ها،میکوآنز ها،نیتامیو
 یبر عناصر معدن یمحلول در آّب، مرور یهانیتامیو

 رم افزار تولید محتوان مجازی رپودکتر عبداله
 تکلیف

 پایانی آزمون

9/1/9011 97-91 
 ،یمحلول در چرب یهانیتامیو ها،میکوآنز ها،نیتامیو
 یبر عناصر معدن یمحلول در آّب، مرور یهانیتامیو

 رم افزار تولید محتوان مجازی رپودکتر عبداله
 تکلیف

 پایانی آزمون

8/1/9011 97-91 
 هاومولکولیب میمتابول

 هاهورمون یبندترشح و طبقه میتنظ ها،هورمون
 وامحترم افزار تولید ن مجازی رپودکتر عبداله

 تکلیف
 پایانی آزمون

91/1/9011 97-91 
خون،  PHخون: وزن مخصوص، حجم خون،  یمیوشیب

ما، پالس یهانیخون، پروتئ یانعقاد خون، عناصر سلول
 خون یهامیآنز

 رم افزار تولید محتوان مجازی رپودکتر عبداله
 تکلیف

 پایانی آزمون

66/1/9011 97-91 
خون،  PHخون: وزن مخصوص، حجم خون،  یمیوشیب

ما، پالس یهانیخون، پروتئ یانعقاد خون، عناصر سلول
 خون یهامیآنز

 رم افزار تولید محتوان مجازی رپودکتر عبداله
 تکلیف

 پایانی آزمون

61/6/9011 97-91 
خون،  PHخون: وزن مخصوص، حجم خون،  یمیوشیب

ما، پالس یهانیخون، پروتئ یانعقاد خون، عناصر سلول
 خون یهامیآنز

 رم افزار تولید محتوان مجازی رپودکتر عبداله
 تکلیف

 پایانی آزمون

2/91/9011 97-91 
پالسما،  یهایخون، قند خون، چرب یهارمونوه

خون و  یهاتیالکترول ،ینیرپروتئیغ دارتروژنین باتیترک
 خون یتامپون تیخاص

 رم افزار تولید محتوان مجازی رپودکتر عبداله
 تکلیف

 پایانی آزمون

93/91/9011 97-91 
پالسما،  یهایخون، قند خون، چرب یهارمونوه

خون و  یهاتیالکترول ،ینیرپروتئیغ دارتروژنین باتیترک
 خون یتامپون تیخاص

 رم افزار تولید محتوان مجازی رپودکتر عبداله
 تکلیف

 پایانی آزمون

61/91/9011 97-91 

، PHادرار: حجم ادرار، وزن مخصوص ادرار،  یمیوشیب
 دیاس ن،ینیو کرات نیکرات اک،یرنگ ادرار، اوره، آمون

ادرار، کلرورها،  نهیآم یدهایاس ک،یاور دیو اس کیپوریه
 هاها و اگزاالتها، فسفاتسولفات

 رم افزار تولید محتوان مجازی رپودکتر عبداله
 تکلیف

 پایانی آزمون

67/91/9011 97-91 

، PHادرار: حجم ادرار، وزن مخصوص ادرار،  یمیوشیب
 دیاس ن،ینیو کرات نیکرات اک،یرنگ ادرار، اوره، آمون

ادرار، کلرورها،  نهیآم یدهایاس ک،یاور دیو اس کیپوریه
 هاها و اگزاالتها، فسفاتسولفات

 رم افزار تولید محتوان مجازی رپودکتر عبداله
 تکلیف

 پایانی آزمون

0/99/9011 97-91 

، PHادرار: حجم ادرار، وزن مخصوص ادرار،  یمیوشیب
 دیاس ن،ینیو کرات نیکرات اک،یرنگ ادرار، اوره، آمون

ادرار، کلرورها،  نهیآم یدهایاس ک،یاور دیو اس کیپوریه
 هاها و اگزاالتها، فسفاتسولفات

 رم افزار تولید محتوان مجازی رپودکتر عبداله
 تکلیف

 پایانی آزمون

 

 


