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شتی ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

 واحد ربانهم رزیی ردسی   
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 :مشخصات درس   

 24 تعداد دانشجو  پزشکی عمومی گروه آموزشی 

 عنوان درس
 بیوشیمی سلول مولکول

 (نظری)
 دتعداد واح

88/1 

 پزشکی تحصیلی  شتهو ر مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره  و پایان 
19/06/1401 
14/10/1401 

 روز و ساعت جلسات   1401ول ا نیمسال تحصیلی 
  سه شنبه

(18-16) 

 - دروس پیش نیاز  آقای دکتر غالم عباس محمدی مدرس/مدرسین درس

 مسئول درس
 )دروس اشتراکی(

 محل برگزاری عباس محمدی آقای دکتر غالم
 پزشکی دانشکده 

 ( 102کالس )

 عملی )نظری/عملی(واحد نوع 
  روش برگزاری

 )حضوری/مجازی/ترکیبی(
 حضوری

 

 

 شرح کلی درس:  

 توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویسید.
را در بیوشیمی دیسیپلین فرا بگیرد. این مجموعه اطالعات ساختار و عملکردی به صورتی  گردد تا بتواند متابولیسم این مواد در این درس دانشجو با مولکول های حیاتی آشنا می

 گردد که بتواند در بررسی سالمت و بیماری نقش داشته باشد. ارائه می
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 هدف/اهداف کلی درس:  

 با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را بنویسید.
 ه بدن انسانندهتشکیل د ختمان شیمیایی ترکیبات اصلیآشنایی دانشجویان پزشکی با سا 

 

 

 روش تدریس:   

ارکت روش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش. نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه 

  ر بحث های کالسی را در اولویت قرار دهید.انتخاب کنید و در صورت امکان مشارکت فراگیران و شرکت آنان د فراگیران

 سایر موارد: ... 

 

 ⬛ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ⬛ روش تدریس سخنرانی
 ☐ روش تدریس ایفای نقش ⬛ روش تدریس بحث گروهی
 ☐ روش تدریس مبتنی بر کار تیمی                            ⬛ روش تدریس پرسش و پاسخ

 ☐ روش تدریس اکتشافی ☐ روش تدریس نمایشی
      ☐ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                    ☐ روش تدریس آزمایشگاهی
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 مواد و وسایل آموزشی: 

 ید. یادگیری، در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفاده می کن-به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

    
 سایر موارد: ...      
 

 ⬛ جزوه ⬛ پاورپوینت
 ⬛ کتاب ☐      فیلم آموزشی     

 ⬛        وایت برد                                      ☐         نرم افزار   
 ☐ تصویر ☐ ماکت

 ☐ چارت    ☐        لوازم واقعی 
 ☐ فایل صوتی ☐ پوستر

 

 ای فراگیران:هتکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند. چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 
 انجام تکالیف مربوط به هر جلسه 

 حضور فعال در کالس 

 مطالعه مطالب درسی 

 شرکت در پرسش و پاسخ کالسی 
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 نحوه ارزیابی فراگیران: 

 کنید.ای ارزیابی فراگیران استفاده میربا توجه به اهداف اختصاصی درس، مشخص کنید که از چه روشی ب -

 
 سایر موارد: ...

 

مشخص  نیزنمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودچه فعالیت هایی  با توجه بهید که نمره نهایی دانشجو مشخص کن -

 کنید.
 

 ددرص عناوین ردیف
 10 پرسش و پاسخ کالسی 1

میان ترم نمره آزمون 2  30 

  60 نمره آزمون پایان ترم 3

 ⬛ سئواالت چند گزینه ای ⬛ سئواالت تشریحی کوتاه پاسخ
 ⬛ غلط-سئواالت صحیح ⬛ سئواالت تشریحی بلند پاسخ

 ☐ کار عملی ⬛ سئواالت شفاهی
 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد ☐ سئواالت جور کردنی

   ⬛ های کالسیپرسش

   



 

6 

 

 سیاست ها و قوانین:  

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدکالس خود را به ص قوانین

 خاموش کردن تلفن همراه در کالس 

 حضور به موقع در کالس و خروج به موقع از کالس 

 غیبت مجاز بیشتر از سقف منجر به حذف واحد و غیبت  غیر مجاز بیشتر از سقف صفر محسوب می گردد 
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 بی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید. جدول زیر را بر اساس رئوس مطال

 برنامه زمانبندی درس:

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب  عنوان جلسه جلسه

 با ... آن است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین ...اهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید بتواند

 آب و تامپون ها 1

 هایپیوناااد، آبسااااختمان  ی،عاااامل یههااااگرو

 از،اساید و با   ،هاسلباخ هندرسن لهمعاد، یروژنهید

تعریاف  ، بادن  مهام  هاای تاامپون   ،نتعریف تامپو

 .آشنا شود ها آن بالینی اهمیتاسیدوز و آلکالوز و 

 .خصوصیات ساختمانی و بیوشیمیایی  آب را بداند 

   )نحوه انحالل مواد در در آب )ترکیبات آب دوت و آب گریاز

 را شرح دهد.

  باز های ضعیف را شرح دهد.یونیزاسیون اسید ها و 

 .معادله هندرسن هاسلباخ را بیان کند 

 .تیتراسیون اسیدهای ضعیف را شرح دهد 

  ویژگی های تامپون ها و نقش آن ها را در حفظPH  مایعات

 بدن بداند.

 

 
عباس محمدی غالم  

 اسید های آمینه 2

 خاااااوا  آمیناااااه، هایسااااااختمان اساااااید

 آمیناه،  هایبنادی اساید   طبقاه  فیزیکوشیمیایی، 

تیتراسایون   ،ضروریغیر و ضروری ینهآم اسیدهای

 آمینه آشنا گردد. هایاسید

 .ساختمان و فعالیت های اسید های آمینه را شناسایی کند 

    طبقه بندی اسیدهای آمینه بر مبنای زنجیره جاانبی را ناام

 ببرد.

 .روش تیتراسسیون اسیدهای آمینه را شرح دهد 

 
عباس محمدی غالم  

 ( ساختار1پروتئین ها ) 3

پروتئین ها، فورماسیون( )کنتاخوردگی و واسرشت 

ساختمان های اول، دوم، ساوم و چهاارم پاروتئین    

ها، انواع پروتئین ها، فرآیندهای پروتئین هاا آشانا   

 گردد.

 .پیوند پپتیدی و خصوصیات آن را شرح دهد 

 پپتید، پپتید، پلی پپتید و پروتئین ها را شارح  مفاهیم اولیگو

 دهد. 

  های ساده و مرکب را شناسایی کند.پروتئین 

 .کنفورماسیون های پروتئینی را شرح دهد 

   دناتوراسیون و رناتوراسیون پروتئین ها و عوامل موثر بر ایان

 فرآیند ها را بیان کند.

   برخی بیماری های کنفورماسیونی نظیر آلزایمر، پارکینساون

 و هانتینگتون و ....شناسایی کند.

 

 

 
عباس محمدی غالم  
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 لیت( فعا2پروتئین ها ) 4
پااروتئین هااای رشااته ای، عملکاارد هموگلااوبین،  

 پروتئینها،  آن بالینی همیتکالژن و امیوگلوبین، 

 آن ها اهمیت بالینی و نقش سرمی، عمده های

    پااروتئین هااای رشااته ای )کااالژن، االسااتین، کااراتین( را

 شناسایی کند.

     پروتئین های کروی )همو پروتئین هاا نظیار هموگلاوبین و

ناسایی کرده و ناهنجاری های هموگلاوبین  میوگلوبین( را ش

 را شرح دهد.

     پروتئین های عضالنی )اکتاین و میاوزین و ...( را شناساایی

 کند.

 .پروتئین های پالسمایی را نام ببرد 

 

 
عباس محمدی غالم  

 (1ساختار و فعالیت کربوهیدرات ها ) 5
هیادرات    کرباو  سااختمان ، هیدرات هاکربوتعریف 

مشااااتقات  ، وا  فیزیکوشاااایمیاییخاااا، هااااا

 آشنا گردد. هاساکاریدمنو

 .تعریف و طبقه بندی کربوهیدرات ها را بیان کند 

 .مونوساکارید ها و خوا  آن ها را شرح دهد 

 .مشتقات مونوساکارید ها را بیان کند 

عباس محمدی غالم  

 (2ساختار و فعالیت کربوهیدرات ها ) 6
 همااو پلاایا، هساااکاریددی ، الیگااو ساااکارید هااا

و پاروتئین  گلیک، ها ساکارید پلی هترو، ها ساکارید

 ها آشنا گردد. آن بالینی اهمیت و ها

 .الیگو ساکاریدها را نام ببرد 

 .دی سی کارید ها، هموپلی ساکارید ها را شرح دهد 

  هترو پلی ساکارید ها، گلیکو پروتئین ها و اهمیت بالینی آن

 را بداند.

 
عباس محمدی غالم  
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ساختار و عملکرد لیپید ها و لیپو 

 (1پروتئین ها )
فیزیکوشااایمیایی ا  خاااو و اناااواع سااااختمان،

 چرب آشنا گردد. هایاسید

      تعریف و طیقه بندی لیپید هاا از نظار سااختار و فعالیات را

 شرح دهد.

 .طبقه بندی و فعالیت اسید های چرب را شرح دهد 

      ارتباط اسید های چرب با بیمااری هاای قلبای و عروقای را

 شرح دهد.

 
عباس محمدی غالم  
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ساختار و عملکرد لیپید ها و 

 (2لیپوپروتئین ها)

 کلساترول  گلیسارول،  آسایل  )تاری  هاواع لیپیاد ان

، اساافنگولیپیدها( ها،آزاد، فساافولیپیدو  اسااتریفیه

 هااایپااروتئین  ،امولساایونو  میساال لیپااوزوم،

لیپاوپروتئین   اناواع  ،(هالیپوپروتئین )آپو اختصاصی

 ها آشنا گردد. آن بالینی اهمیت و ها

  شرح دهد.ساختار و فعالیت گلیسرو فسفولیپید ها را 

 نگولیپید ها را نام ببرد.اسف 

 .استروئیدها را نام ببرد 

 .پلی ایزوپرنوئیدها را نام ببرد 

 .انواع لیپو پروتئین ها و اهمیت بالینی آن ها را شرح ده 

   ،ترکیبااان لیپیاادی موجااود در محاایط آباای شااامل میساال

 لیپوزوم، امولسیون و لیپوپروتئین را شرح دهد.

 

 
عباس محمدی غالم  
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(1)آنزیم ها  9  
 جایگااه ، نامگذاری، ساختمان ،بندی طبقه، تعریف

 آشنا گردد.  هامکانیسم عمل آنزیم  ،فعال

 .تعریف آنزیم ها و خصوصیات آن ها را بداند 

  جایگاه های فعال آنزیمی و نحوه اتصال آن ها به سوبسترا را

 شرح دهد.

 .مکانیسم عمل آنزی ها را شرح دهد 

  ببرد.کوفاکتور، کوآنزیم، کوسوبسترا و گروه پروستتیک را نام 

 .نامگذاری و طبقه بندی آنزیم ها را بیان کند 

 

 
عباس محمدی غالم  

(2) آنزیم ها 10  
عوامال ماوثر بار عملکارد      -آنزیمای فعالیت  تعیین

 و تنظیم فعالیت های آنزیمی آشنا گردد. آنزیمی

 .سرعت واکنش و عوامل موثر بر فعالیت آنزیمی را بیان کند 

 .مهارکننده های آنزیمی را نام ببرد 

 را شرح دهد. نوسازی آنزیم ها 

 .بخش بندی آنزیم ها را بیان کند 

 .ایزو آنزیم ها را نام ببرد 

 
عباس محمدی غالم  

(1ویتامین ها ) 11  

نقاش  ، ها ویتامین ساختمان، بندی طبقه، تعریف 

، چرباای در محلااول هااایویتااامین ، زیمیکااوآن

 اهمیات  و هاا حاصل از کمبود ویتاامین   اختالالت

 آشنا گردد. ها آن بالینی

 یتامین ها را بیان کند.تعریف و طبقه بندی و 

      خصوصیات ساختمانی و فعالیات ویتاامین هاای محلاول در

 را شرح دهد.  A, D, K,Eلیپید شامل ویتامین های 

 
عباس محمدی غالم  

(2ویتامین ها ) 12  
حاصال از  اخاتالالت   ،آب در محلول های ویتامین 

آشانا   هاا  آن باالینی  اهمیات  و هاکمبود ویتامین 

 گردد.

  محلول در آب را شرح دهد. ساختار و فعالیت ویتامین های  
عباس محمدی غالم  

13 
اسید های نوکلئیک ساختار و عملکرد 

 و نوکلئوتید ها

 ,RNA) ( دنوکلئیهای  اسید دهنده تشکیل اجزاء

DNA  ،سااااختمان، نوکلئوتیااادها، هاکلئوزیااادون 

DNAساختمان  و انواعRNA فرآیناد ، و انواع آن ، 

 آشنا گردد. آن بالینی اهمیت و ترمیم

 ز ها، نوکلئوزید ها و نوکلئوتید ها را شرح دهد.ساختار  نوکلئوبا 

       فعالیت نوکلئوتید ها شاامل سانتز اساید هاای نوکلئیاک را

 توضیح دهد.

   متابولیسم انرژی، تولید ترکیبات پر انرژی و نقش آن هاا در

 تولید پیامبر دوم را بیان کند.

  ساختار اجزای تشکیل دهندهDNA  وRNA .را توضیح دهد 

 

 
عباس محمدی غالم  

 DNAزی همانند سا 14
ها  وکاریوتها، ی پروکاریوت،  DNA نند سازیهما

   آشنا گردد.

  اصول همانند سازیDNA .را شرح دهد 

 .همانند سازی در باکتری ها را بیان کند 

 .همانند سازی در یوکاریوت ها را شرح دهد 

 

عباس محمدی غالم  
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 DNAآسیب و ترمیم  15
 DNAانواع آسیب، عوامل آسایب رساان و تارمیم    

 آشنا گردد.

 انواع آسیب DNA .نام ببرد 

  انواع عوامل آسیب رسانDNA .را نام ببرد 

  مکانیسم های ترمیم آسیبDNA .را شرح دهد 

  بیماری های حاصل از نقص ترمیمDNA .نام ببرد 

 
عباس محمدی غالم  

 

 

 منابع درس:

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات مقاله

 گان، مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ کتاب  مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسند

 هارپر بیوشیمی .1

 بیوشیمی با ارتباطات بالینی دولین، آخرین ویرایش ترجمه دکتر رضا محمدی .2

 بیوشیمی پزشکی، اصول و کاربرد ها آخرین ویرایش، تالیف دکتر رضا محمدی .3
 

 

 

 

 


