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

 بیوشیمی :  نام درس
 5/1 :  تعداد واحد

 (5/0) عملی -(1) نوع واحد : نظری

 --------------- پیش نیاز:

 10-11شنبه  روز و ساعت برگزاری کالس:

 )س( دانشکده پرستاری حضرت زینب مکان برگزاری:

                                          تپهعلی پورعبدالهآقای دکتر مقداد مسئول برنامه :  

 Abdollahpour1891@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکی:                                     :                        دانشکده شماره تماس

 تپهعلی پورآقای دکتر مقداد عبداله  مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

  119داخلی  11-51155511-071 شماره تماس دانشکده:   

 Abdollahpour1891@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:

 تپهعلی پورآقای دکتر مقداد عبداله تهیه و تنظیم : 

 1001 مهرماه 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     

 



 معرفی درس:

های ها فرایندشوند که به واسطه آنای بیوشیمیایی مطرح میهشوقتی صحبت از موجود زنده می شود، واکن

 یهااست که به مطالعه واکنش یعلم (Biochemistryی )میوشبیـــ. شوندیمختلف سلولی انجام م

 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 هال در این واکنشالاختعالوه 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 مختلفی با 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 ،یبه صورت حضور هاکالس

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

طالعه م 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:

 های داخل سلولیسلول و ارگانل

 تعادل اسید، باز و آب و الکترولیت

 هضم و جذب مواد غذایی

 مکانیسم تولید انرژی

 ساختمان و متابولیسم مواد قندی

 هابیوشیمیایی و متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئینساختمان شمیایی، 

 هاساختمان شمیایی، بیوشیمیایی و متابولیسم چربی

 های بدنها در واکنشها و نقش آنها و کوآنزیمها، آنزیمویتامین

 نوکئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

 بیوشیمی دوران بارداری و قاعدگی

 بیوشیمی دوران پیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 هدف کلی 

 یداخل سلول یهاسلول و ارگانل

  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 

 تیباز و آب و الکترول د،یتعادل اس

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 اسید و باز را تعریف کند 

 pH  را نام ببرد اختالالت مربوط به آنرا تعریف کرده و 

 کنند شناسایی را آب هایویژگی و ساختمان 

 بافرهای زیستی را نام ببرد انواع 

 

 هدف کلی 

 ساختمان و متابولیسم مواد قندی

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 را نام برده و هر کدام را توضیح دهد هاانواع کربوهیدرات 

 دساکارید را توضیح دهساکارید و هتروپلیتفاوت بین هموپلی 

 ها را بیان کندو نقش فیزیولوژیک آن کردهها را تعریف گلیکوپروتئین 

 فرایند های گلیکوژنز، گلیکوژنولیز و گلیکونئوژنز را توضیح دهد 

 

 هدف کلی 

 هاآنزیم -هاساختمان شمیایی، بیوشیمیایی و متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین

  اهداف اختصاصی 

 بتواند:دانشجو در پایان دوره باید 

 چگونگی تشکیل پپتید و پروتئین را توضیح دهد 

 اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری را نام ببرد 



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

 را شرح دهد هاگیری اسیدهای آمینه و پروتئینهای جداسازی و اندازهروش 

 بندی کندها را تعریف و طبقهآنزیم 

 کند ها را تعریفکننده و ایزوآنزیمهای پروستتتیک، فعالمفاهیمی مانند سوبسترا، آپوآنزیم، هولوآنزیم، کوآنزیم، گروه 

 ها را درک نمایداهمیت بالینی آنزیم 

 شامل زمان، درجهسینتیک آنزیم( حرارت، ها و اثر عوامل مختلفpHرا برروی سرعت واکنش )غلظت آنزیم و سوبسترا ،

 آنزیمی بداندهای 

 

 هدف کلی 

 هایچرب سمیو متابول ییایمیوشیب ،ییایساختمان شم

  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 

 بدن یهاها در واکنشو نقش آن هامیو کوآنز هامیآنز ها،نیتامیو

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 ها را شرح دهدساختار و نقش بیوشیمی ویتامین 

  شرح دهدها را یتامینوهریک 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 

 نوکئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  ،ساختمان کروماتین، کروموزومDNA  وRNA را توضیح دهد 

 را شرح دهد بازهای پورین و پیریمیدین تفاوت 



 یستینقش ز و یکیزیخواص ف DNA را توضیح دهد 

  انواعRNA  هریک را توضیح دهدعملکرد را نام برده و 

 

 هدف کلی 

 بیوشیمی دوران بارداری، قاعدگی و پیری

  اهداف اختصاصی 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

  قاعدگی را توضیح دهدچرخه 

 گذاری را شرح دهدمرحله تخمک 

 پیری را نام ببرد بیوشیمیایی هایتئوری 

 پیری را نام ببرد ژنتیکی هایتئوری 

 

 آزمایشگاه 

 سازی )جلسه اول(معرفی ابزار و تجهیزات و محلول 

 گیری و تهیه سرم )جلسه دوم(نمونه 

 قند خون ناشتا، قند خونتست( های تشخیصی قند خون ( 2دوساعتهhpp ، )GTT  وGCT)جلسه سوم( ) 

 کلسترل، تریتست( گلیسرید، های تشخیصی چربی خونHDL ،LDL  وVLDL)جلسه چهارم( ) 

 های تشخیصی پروتئین خون )توتال پروتئین و آلبومین( )جلسه پنجم(تست 

 )پنل کلیوی )اوره و کراتنین( )جلسه ششم 

 )الیزا )جلسه هفتم 

 تست( های هورمونیLH ،FSH)پروالکتین و تستسترون( )جلسه هشتم ، 

 

 

 

 روش آموزش 
 

 ترکیبی                                          مجازی                                      حضوری

 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 

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

 مطالعهشده برای 

 2192هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب 

 ۱9 شیرایو 219۲هارپر  یمیوشیب 

 بیوشیمی برای پرستاران تالیف دکتر جواد محمدنژاد و دکتر پروین پاساالر 

 

 

 

 

 

 

 

 صفحاتمشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و 
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

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

 را ضمیمه نمایید:

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** بارگذاری

    

    

    

    

    



 
 و ... است. های دیگر دانشگاهمحتوای بارگذاری شده بر روی سامانهمنظور اسالید پاور پوینت، جزوه، فیلم آموزشی،  *

 

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

را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه برای این موارد  ، مشخصات کامل آنبه دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

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

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

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

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

 

 

 آزمون های خود ارزیابی 

 خیر   بلی   اید؟نظر گرفتهآزمون در  . 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
21/2/9419تا  94/2/9419از  24/2/9419تا 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:           

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

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

 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 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک 

 دادن مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

 

 

 کالسی تکلیف

 تئوری و عملی
 ارائه سواالت به صورت تشریحی و تستی

در اسرع وقت در سامانه 

 اعالم خواهد شد

حداکثر یک هفته 

 پس از ارائه تکلیف

حداکثر یک هفته پس 

 از پاسخ دانشجو

 

 

     



بحث:  موضوع

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

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

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

 ارزشیابی دانشجویان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی

 ---------- آزمون میان ترم

 91 آزمون پایان ترم

 1/2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 1/2 تکالیف و سایر فعالیت ها

 

 

 

 

 مقررات 

  

  

 

 

تاریخ 

 ارائه

 پوردکتر عبداله یداخل سلول یهاسلول و ارگانل 13-14 32/7/1041
سخنرانی، 

 پاسخوپرسش

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

آزمایشگاه -پوینتر  

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

کار  -سواالت مطرح شده در کالس

 عملی

24/7/1041 13-14 
باز و آب و  د،یاس تعادل

 تیالکترول
 پوردکتر عبداله

سخنرانی، 

 پاسخوپرسش

کامپیوتر، ماژیک، 

ویدئوپرژکتور، 

آزمایشگاه -پوینتر  

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

کار  -سواالت مطرح شده در کالس

 عملی

 پوردکتر عبداله یمواد قند سمیو متابول ساختمان 13-14 7/8/1041
سخنرانی، 

 پاسخوپرسش

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

آزمایشگاه -پوینتر  

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

کار  -سواالت مطرح شده در کالس

 عملی

10/8/1041 13-14 

و  ییایمیوشیب ،ییایشم ساختمان
و  نهیآم یدهایاس سمیمتابول

 هاآنزیم -هانیپروتئ
 پوردکتر عبداله

سخنرانی، 

 پاسخوپرسش

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

آزمایشگاه -پوینتر  

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

کار  -سواالت مطرح شده در کالس

 عملی



31/8/1041 13-14 
و  ییایمیوشیب ،ییایشم ساختمان

 هایچرب سمیمتابول
 پوردکتر عبداله

سخنرانی، 

 پاسخوپرسش

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

آزمایشگاه -پوینتر  

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

کار  -سواالت مطرح شده در کالس

 عملی

38/8/1041 13-14 

 اهمیو کوآنز هامیآنز ها،نیتامیو
 یهاها در واکنشو نقش آن

 بدن
 پوردکتر عبداله

سخنرانی، 

 پاسخوپرسش

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

آزمایشگاه -پوینتر  

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

کار  -سواالت مطرح شده در کالس

 عملی

 پوردکتر عبداله کینوکلئ یدهایو اس دهاینوکئوت 13-14 5/9/1041
سخنرانی، 

 پاسخوپرسش

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

آزمایشگاه -پوینتر  

کالس به صورت حضور فعاالنه در 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

کار  -سواالت مطرح شده در کالس

 عملی

13/9/1041 13-14 
 ،یدوران باردار یمیوشیب

 یریو پ یقاعدگ
 پوردکتر عبداله

سخنرانی، 

 پاسخوپرسش

ماژیک، کامپیوتر، 

ویدئوپرژکتور، 

آزمایشگاه -پوینتر  

حضور فعاالنه در کالس به صورت 

سوال و پاسخ دادن به  دنیپرس

کار  -سواالت مطرح شده در کالس

 عملی

 

 


