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 (Course Plan) دوره طرح
 

 30/09/1399لغايت    15/06/99  :تاريخ ارائه درس 99-400:  سال تحصيلي

 دکتر حسين زاده :  نام مدرس هوشبری کارشناسي/      :رشتهمقطع/ 

 25  :تعداد دانشجو بالينيبيوشيمي      :)واحد(  نام درس

 جلسه  14:  تعداد جلسات/مدت کالس اول   :نيمسال
 

 :  ابع درسمن

 بيوشيمي لنينجر  اصول-1

 بيوشيمي برای پرستار: مولف دکتر رضا محمدی    -2

با توجه به مجازی بودن کالسها به ازای سه جلسه آفالين و بارگذاری در سامانه نويد، يک جلسه آنالين از طريق اسکای  :  امکانات آموزشي
 روم برگزار مي شود در صورت نياز از قلم نوری هم استفاده مي شود. 

 

 آشنايي با ساختار و متابوليسم ماکرومولکولها و چربيها، آشنايي با ساختار ويتامينها و هورمونها :  مطالب درسلي  کرئوس  
 

آشنايي دانشجويان با بيومولکولها و واکنشهای بيوشيمايي دستگاههای بدن انسان و تاثير آنها در سالمت و بيماری مي  : هدف کلي درس

 باشد.
 

   روش آموزش:

 محور  انشجو استاد و د

 . توضيح بيشتر داردبه    و نوشتن بعضي از مطالب که نياز  Powerpointاستفاده از    -1

 س پرسش از دانشجويان در طول کال   -2

 تشویق و ترغیب دانشجویان براي مطالعه منابع علمی  -3

 اجرای درس:   شيوه 

 دقيقه(  10)  مقدمه 

 دقيقه(            30بخش اول درس )

 دقيقه(  10سواالت )  استراحت و پاسخ به

 دقيق(  30بخش دوم )

 دقيقه(  10جمع بندی )

 

 

 ی ارزشيابينحوه 

 غيبت بيش از دو جلسه با عث حذف درس مي شود. 

 نمره     7امتحان ميان ترم    

 نمره      13   امتحان پايان ترم      
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تاريخ 
برگزاری  
 جلسات 

عنوان  
جلسه/رئوس  

 مطالب 

روش  
 تدريس

وسايل کمک  
 آموزشي 

 ه حيط
 اهداف 

 جلسه اول 

 شهريور   31

مقدمه، شناخت  
بيوشيمي و  

ساختمان بدن  
انسان از نظر  
 ببيومولکولي 

سخنراني،  
و   پرسش 

 پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

 شناختي 

  با عناصر، بيو مولکول، ماکرو  کلي  آشناييدانشجو  
 داشته باشد.   سلول  مولکول، سوپرا مولکول، اندامکها و

 دوم جلسه  

 مهر    7

ختمان  سا
شيميايي  

کربوهيدراتها و  
 خواص آنها 

سخنراني،  
و   پرسش 

 پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

کربوهيدرات )ترکيبات   با  اوليه ای  آشناييدانشجو   شناختي 
 داشته باشد.   پلي اول، آلدوز و کتوز(

کلياتي در مورد مونوساکاريدها، اليگو  دانشجو  
 بداند   ساکاريدها و پلي ساکاريدها

   مسوجلسه  

 مهر   14

ساختمان  
شيميايي چربيها  

 و خواص آنها 

سخنراني،  
و   پرسش 

 پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

  کلياتي در مورد ليپيدها، اسيدهای چرب،دانشجو   شناختي 
تقسيم بندی  و    عدد گذاری به روش کالسيک و امگا

 را ياد بگيرد.   اسيدهای چرب

  اسيدهای چرب اشباع و غير اشباع،  دانشجو بتواند
خنثي )گليسريدها(، فسفوليپيدها و    چربيهای

 را ياد گرفته و توضيح دهد.   استروئيدها

جلسه  
 چهارم 

 مهر   21

ساختمان  
 اسيدهای آمينه  

سخنراني،  
و   پرسش 

 پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

 را ياد بگيرد.  اسيدهای آمينه  ساختمانبتواند  دانشجو   شناختي 

مينه را ياد اسيدهای آ طبقه بندی    بتوانددانشجو  
 بگيرد 

  اسيدهای آمينه ضروری و غير ضروریدانشجو  
 بشناسد و فرق بين آنها را توضيح بدهد. 

 پنجمجلسه  

 مهر   28

ساختمان  
و    پروتئين

پروتئينهای  
 پالسما 

سخنراني،  
و   پرسش 

 پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

)اول،  های کروی ساختمان پروتئيندانشجو با  شناختي 

 آشنا بشود.  رم(دوم، سوم و چها

دانشجو با پروتئينهای رشته ای آشنا و وظايف  

 آنها را شرح دهد. 

آلبومين، مانند ) يي پروتئينهای پالسمادانشجو با 

 آشنا و وظايف آنها را درک کنند.  گلوبولينها(

 جلسه ششم  

 جبراني 
 آنزيم

سخنراني،  
و   پرسش 

 پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

دانشجو با ساختار و خواص آنزيم و طبقه بندی   شناختي 

 آنها آشنا بشود.  

آشنا  اصول کلي واکنشهای آنزيميبا  دانشجو

 بشود. 

دانشجو عوامل موثر بر سرعت و فعاليتهای 

 آنزيمي را درک کند. 

دانشجو مهارگرهای برگشت پذير و برگشت  

 ناپذير را توضيح دهد. 
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  هفتمجلسه  

 آبان   5

و    ويتامينها
 يمها کوآنز

سخنراني،  
و   پرسش 

 پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

ينهای محلول در چربي و خواص ويتامدانشجو با  شناختي 

 آنها آشنا شود. 

مينهای محلول در آب و خواص آنها  ويتا دانشجو

 را توضيح دهد. 

دانشجو فرق بين کوفاکتور و کوآنزيم را درک و  

بتواند کوآنزيم را بطور روشن و صريح توضيح 

 هد. د

جلسه  
 هشتم

 آبان   12

متابوليسم  
بيومولکولها  

 کربوهيدراتها( )

سخنراني،  
و   پرسش 

 پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

 بداند.   کلياتي در مورد متابوليسمدانشجو   شناختي 

ترکيبات پر انرژی، هضم و جذب کربوهيدراتهای  
غذايي، عبور کربوهيدرات به صورت مونوساکاريد به  

 را درک و توضيح دهد.  نسلول و خروج از آ

به خون و انتقال    مونوساکاريد  وروددانشجو با نحوه  
 را درک کند.   بافتهاآن به  

را درک و  مسير گليکوليز )امبدن ميرهوف(  دانشجو  
 توضيح دهد.

 نهمجلسه  

 آبان   19

متابوليسم  
 کربوهيدراتها 

 قسمت دوم 

سخنراني،  
و   پرسش 

 پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

وکونئوژنز )سنتز گلوکوز از ترکيبات غير  گل شناختي 
کربوهيدراتي(، سوبستراهای مورد استفاده در  

گلوکونئوژنز، متابوليسم گليکوژن )تخريب گليکوژن  
 )گليکوژنوليز( و سنتز گليکوژن )گليکوژنز( 

 

 دهمجلسه  

 آبان   26

متابوليسم  
 ليپيدها 

 قسمت اول 

سخنراني،  
و   پرسش 

 پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

غذايي، جذب  هضم و جذب ليپيدهای  دانشجو با   شناختي 
ورود و خروج از سلولهای    اسيدهای چرب از روده،

 درک و توضيح دهد.  روده ای

متابوليسم اسيدهای چرب )اکسيداسيون  دانشجو  
انواع اکسيداسيون(، محاسبه    و  اسيدهای چرب آزاد

انرژی توليد شده از اسيد چرب در مقايسه با  
 ا توضيح دهد.ر  کربوهيدرات

تنظيم و اختالالت اکسيداسيون اسيدهای  دانشجو  
 را ياد بگيرد.   چرب

جلسه  
 يازدهم

 سوم آذر 

 هورمونها 

سخنراني،  
و   پرسش 

 پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

 شناختي 
  هورمونها کلي  تنظيم ترشح و طبقه بندیدانشجو با  
 د. آشنا بشو

جلسه  
 دوازدهم 

 آذر  10

متابوليسم  
 نهاسيدهای آمي

سخنراني،  
و   پرسش 

 پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

هضم و جذب پروتئينها در مجرای گوارشي،  دانشجو   شناختي 
جذب آنها و متابوليسم اسيدهای آمينه به صورت 

 را ياد گرفته و توضيح دهد.  خالصه

سخنراني،   بيوشيمي خون جلسه  
و   پرسش 

و   انعقاد خون،  خون، PHحجم خون،  دانشجو با   ختي شناويدئوپروژکتور 

را درک و   آنزیمهای خونپروتئینهای پالسما و 
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 سيزدهم

 آذر  17

 توضیح دهند  کامپيوتر  پاسخ 

جلسه  
 چهاردهم

 آذر  24

 ترکيبات خون 

سخنراني،  
و   پرسش 

 پاسخ 

و   ويدئوپروژکتور 
 کامپيوتر 

 شوند. بدانشجو با هورمونهای خون آشنا   شناختي 

رکيبات  دانشجو با گلوکز خون، چربيهای پالسما، ت
نيتروژن دار غير پروتئيني و الکتروليتهای خون آشنا  

 شوند. ب

جلسه  
 پانزدهم

 آذز  30

جمع بندی  
 مطالب  

   

 

 
 


