
  
 

   

 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان دورهاختار طرح س

 
 

 (Course Plan) دورهطرح 
 

 1400/ 04/ 31لغايت  99/ 12/ 15 :ارائه درستاريخ  99-400: سال تحصيلي

 دکتر محمدی -دکتر حسين زاده: نام مدرس کارشناسي/ علوم آزمايشگاهي  :رشتهمقطع/ 

 نفر  24 :تعداد دانشجو  عموميبيوشيمي     :)واحد( نام درس

 لسهج 21:  تعداد جلسات / مدت کالس دوم  :نيمسال
 

 :  ابع درسمن

 اصول بيوشيمي لنينجر -1

   بيوشيمي استراير  -2

 بيوشيمي هارپر   -3

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

 

سدداختمان شددیمیایی    آشنایی دانشجویان با آب و الکترولیت، ساختمان شیمیایی کربوهیدداراا ا و خددواه آن ددا،: رئوس کلی مطالب درس

ن ددا،  ساختمان چربی ا و خواه آن ددا، سدداختمان شددیمیایی اسددیاهای نوکلئیدد  و خددواه آ اسیاهای آمینه و پروائین ها و خواه آن ا،

متابولیسم کربوهیاراا ا )مسیر گلیکددولیز،    ساختمان شیمیایی آنزیم ا و خواه آن ا و خواه شیمیایی آن ا،امین ا ساختمان شیمیایی ویت

چرخه کربس، مسیر پنتوز فسفات، گلوکونئوژنز، کلیکوژنز، گلیکوژنولیز(، متابولیسم چربی ددا )اکسیااسددیون و سددنتز اسددیاهای چددرب(، و  

 متابولیسم پروائین ا
 

 ايي بيومولکولها و خواص شيميايي آنها هدف کلي: شناس
 

   :روش آموزش

 محور  استاد و دانشجو

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

 سپرسش از دانشجويان در طول کال -2

 اشویق و ارغیب دانشجویان برای مطالعه منابع علمی و اینترنت   -3

 اجرای درس: شيوه

 دقیقه(  10)  مقامه

 دقیقه(            30بخش اول درس )

 دقیقه(  10استراحت و پاسخ به سواالت )

 دقیق(  30بخش دوم )

 دقیقه(  10جمع بنای )

 

 

 ی ارزشيابي نحوه

 عث حذف درس مي شود. چهار جلسه باغيبت بيش از 

 نمره        7امتحان ميان ترم        

 نمره      13  امتحان پايان ترم      
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تاريخ  
برگزاری  
 جلسات 

عنوان  
جلسه/رئوس  

 مطالب 

روش  
 ااریس

وسایل  
کم   
 آموزشی 

 حیطه 
 اهداف 

 جلسه اول

16 /12 /99   

ساختمان  
شيميايي  

کربوهيدراتها  
 و خواص آنها 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 کامپیوار 

پلي   شناختی  )ترکيبات  کربوهيدرات  ساختار  با  جلسه  اين  در  دانشجو 
 ول، آلدوز و کتوز( آشنا مي شود. ا

ساکاريدها    دانشجو پلي  و  ساکاريدها  اليگو  را  مونوساکاريدها، 
   ياد گرفته و توضيح خواهد داد. 

 گيرد.  مونوساکاريدها را ياد ميکربنهای نامتقارن در  دانشجو

 آشنا مي شود.   فضايي  های ساختاری وايزومربا 

با   کربوهيدراتهای  دانشجو  در  مي    حلقویموتارتاسيون  آشنا 
 شود. 

حلقوی شدن مونوساکاريدها، موقعيت استخالفها  دانشجو نحوه 
هاورث  حلقوی  انداز  چشم  و  فيشر  خطي  طرح  مي    در  ياد  را 

 گيرد. 

 جلسه دوم 

23 /12 /99 

ادامه ساختار  
و خواص  

 کربوهيدراتها 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 کامپیوار 

 د. آشنا مي شو کال حلقوی قندهانومری در اش آ  دانشجو با شناختی 

با آشنا مي    در حالتهای خطي و حلقوی   L  ،Dاشکال    دانشجو 
 د. شو

واکنشهای مربوط به مونوساکاريدها، اتصاالت قندها    با  دانشجو
ترکيبات،   ديگر  قندهابه  احياء    و   اکسيداسيون  واکنشهای 

 آشنا مي شود.  قندها

با ساکار  دانشجو  دی  محوريت  با  نوع  اليگوساکاريدها  و  يدها 
کنند احيا  غير  و  کنندگي  احيا  خواص  آنها،  گي  اتصاالت 

 مونوساکاريدها و دی ساکاريدها آشنا مي شود. 

ه  با مفهموم  پلي ساکاريدها   پلي ساکاريدهامودانشجو    و هترو 
 آشنا مي شود. 

ساختاری،    بادانشجو   و  ذخيره  گلوکوزانهای 
و گليک پروتئوگليکانها  طب  وزآمينوگليکانها،  بندی  قندهای  قه 

 آشنا مي شود.  نشده

 جلسه سوم 

14 /01 /400 

ساختمان  
شيميايي  
چربيها و  

 خواص آنها 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 کامپیوار 

روش    دانشجو شناختی  به  گذاری  عدد  چرب،  اسيدهای  ليپيدها،  با 
 را ياد مي گيرند.  کالسيک و امگا

کسيداسيون  تقسيم بندی اسيدهای چرب، فساد و ا  دانشجو با 
توضيحات   و  ليپيدها  بندی  طبقه  اشباع،  غير  چرب  اسيدهای 

 را ياد مي گيرد.   مربوطه

 دانشجو خصوصيات فيزيکي اسيدهای چرب را ياد مي گيرد. 

ايک از  دانشجو ليپيدهای غشايي،  وزانوئيدها و مشتقات حاصل 
را ياد مي   آنها )پروستاگالندينها، ترومبوکسانها و لوکوتری انها( 
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 گيرد. 

 

جلسه 
 چهارم 

21 /01 /400 

ويتامينها و  
 هورمونها 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 کامپیوار 

آنها   دانشجو شناختی  خواص  و  چربي  در  محلول  ويتامينهای    و   با 
 مينهای محلول در آب و خواص آنها آشنا مي شود. ويتا

 ياد مي گيرد.  در مورد هورمونها را  کلياتيدانشجو 

 جلسه پنجم

28 /01 /400 

متابوليسم  
 کربوهيدراتها 

 )قسمت اول( 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 کامپیوار 

ترکيبات پر انرژی، هضم و جذب   متابوليسم با دانشجو شناختی 
عبور   آشنا مي شود.دانشجو  کربوهيدراتهای غذايي

يد به سلول و خروج از آن را  کربوهيدرات به صورت مونوساکار 
 ياد مي گيرد. 

آن به  به خون و انتقال  دانشجوبا نحوه ورود مونوساکاريدها 
 بافتهارا ياد مي گيرد. 

را ياد گرفته و  مسير گليکوليز )امبدن ميرهوف( دانشجو
 توضيح مي دهد

ميزان انرژی توليد شده در مسير گليکوليز، سرنوشت   دانشجو
-3پيروات، کمپلکس پيروات دهيدروژناز، شاتلهای گليسرول 

 را ياد مي گيرد.   الت آسپارتات فسفات و ما

گليکوليز آشنا   تنظيم هورموني تنظيم آلوستريک ودانشجو با 
 مي شود. 

 جلسه ششم 

04 /02 /400 

متابوليسم  
 کربوهيدراتها 

 قسمت دوم 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 کامپیوار 

هگزوز مونوفسفات )پنتوز فسفات( و   با مسيردانشجو  شناختی 
  ير مونوساکاريدها )گاالکتوز، فروکتوز و پنتوزها(متابوليسم سا
 آشنا مي شود. 

 جلسه هفتم 

11 /02 /400 

متابوليسم  
 کربوهيدراتها 

 قسمت سوم 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 کامپیوار 

با گلوکونئوژنز )سنتز گلوکوز از ترکيبات غير   دانشجو شناختی 
 بوهيدراتي(آشنا مي شود. کر

ايي که در گلوکونئوژنز مورد  سوبستراه دانشجو با انواع
 استفاده قرار مي گيرد آشنا مي شود.

متابوليسم گليکوژن )تخريب گليکوژن  دانشجو با 
 آشنا مي شود.  )گليکوژنوليز( و سنتز گليکوژن )گليکوژنز(

 جلسه هشتم

18 /02 /400 

متابوليسم  
 ليپيدها

 قسمت اول 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 وار کامپی

غذايي، جذب اسيدهای  با هضم و جذب ليپيدهای  دانشجو شناختی 
 ی روده ايرا ياد مي گيرد. ورود و خروج از سلولها چرب از روده، 

  در اکسيداسيونانواع  متابوليسم اسيدهای چرب )دانشجو با 
محاسبه انرژی توليد شده از اسيد چرب   (و اسيدهای چرب آزاد

 ي گيرد. را ياد مدر مقايسه با کربوهيدرات

موجود  و اختالالت اکسيداسيون ايدهای چرب تنظيم دانشجو 
 را ياد مي گيرد.   اکسيداسيون اسيدهای چرب در 
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 جلسه نهم 

25 /02 /400 

متابوليسم  
 ليپيدها

 قسمت دوم  

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 کامپیوار 

انتقال استيل کوآ از  سنتز اسيدهای چرب )  دانشجو با شناختی 
را ياد    ، فعالسازی و شرکت در سنتز(ندری به سيتوزولميتوک

 مي گيرد. 

مسير سنتز اسيد چرب و کمپلکس اسيد چرب  دانشجو 
سنتتاز، سنتز اسيدهای چرب فرد کربنه، غير اشباع شدن  

 را ياد مي گيرد.   اسيدهای چرب 

 را ياد مي گيرد.   متابوليسم اجسام کتوني  دانشجو

 

 هم د جلسه

01 /03 /400 

متابوليسم 

 پروتئينها 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 کامپیوار 

با هضم و جذب پروتئينها در مجرای گوارشي، جذب   دانشجو شناختی 
و متابوليسم اسيدهای آمينه به صورت   اسيدهای آمينه حاصل

ياد مي گيرد، جزئيات متابوليسم اسيدهای آمينه در   خالصه
 بحث مي شود.   2بيوشيمي پزشکي  

جلسه 
 زدهم يا

امتحان 

 ميانترم 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 کامپیوار 

 شناختی 
- 

جلسه 
 دوازدهم 

08 /03 /400 

آب و 

 الکتروليت 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 کامپیوار 

ص آب و توزيع آب در بدن آشنا مي  با خوا دانشجو شناختی 
،  لي، خارج سلولي آب داخل سلوشود.دانشجو نحوه حفظ 

 فضای ميان بافتي را ياد مي گيرد. 

و اهميت آنها در حفظ آب   آشنا الکتروليتهای اصلي با  دانشجو
 آشنا مي شوند  بدن

جلسه 
 سيزدهم 

ساختمان 

اسيدهای 

 آمينه 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 کامپیوار 

 شناختی 
آمينه، طبقه بندی اسيدهای   با ساختمان اسيدهای  دانشجو
 آشنا مي شود.   سيدهای آمينه ضروری و غير ضروریاآمينه و  

جلسه 
 چهاردهم 

ساختمان 

 پروتئين 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 کامپیوار 

 های مختلف پروتئين آشنا مي شود. ساختاردانشجو با  شناختی 

دانشجو با فعاليتهای پروتئنهای رشته ای و کروی آشنا مي  
 شوند. 

جلسه 
 پانزدهم 

ساختمان 

يميايي ش

آنزيمها و 

 خواص آنها 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 کامپیوار 

 آنها آشنا مي شود. طبقه بندی   دانشجو با ساختمان آنزيمها و شناختی 

برگشت پذير و برگشت ناپذير  مهار کننده های  دانشجو با 
 آشنا مي شوند  آنزيمي

مي  دانشجو عوامل موثر در سرعت و فعاليت آنزيمي را ياد 
 گيرند. 

جلسه 
 شانزدهم 

ساختمان 

اسيد های 

 نوکلئيک

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 کامپیوار 

دانشجو با ساختار واحدهای سازنده اسيدهای نوکلئيک آشنا و   شناختی 
نحوه اتصال بازهای پوريني، پيريميديني به قند و تشکيل  

  يل نوکلئوزيدو خمچنين اتصال فسفر به نوکلئوزيد و تشک
 را ياد مي گيرند.   نوکلئوتيد
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جلسه 
 هفدهم 

متابوليسم 

اسيدهای 

 نوکلئيک

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 کامپیوار 

 شناختی 
آشنا مي   تخريب اسيدهای نوکلئيکدانشجو با نحوه سنتز و  

 شوند. 

جلسه 
 هجدهم

حمع بندی 

 مطالب  

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 کامپیوار 

 ناختی ش
 

جلسه 
 نوزدهم 

جلسه  

پرسش و 

 پاسخ

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویائوپروژ 
و   کتور 

 کامپیوار 

 شناختی 
 

جلسه 
 بيستم 

امتحان 

 پايانترم 
   

 

 
 


