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 (Course Plan) دوره طرح
 

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

 دکتر حسين زاده : نام مدرس بهداشت عمومي کارشناسي/    :رشتهمقطع/ 

 24 :تعداد دانشجو بيوشيمي     :)واحد( نام درس

 جلسه 14:  تعداد جلسات / مدت کالس اول :نيمسال
 

 :  ابع درسمن

 ل بيوشيمي لنينجر اصو-1

 بيوشيمي برای پرستار: مولف دکتر رضا محمدی 

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

 

 مطالب درس: آشنايي با ساختار و متابوليسم ماکرومولکولها و چربيها، آشنايي با ساختار ويتامينها و هورمونها رئوس کلي 
 

آشنایی دانشجویان با ساختمان شیمیایی کربوهیدراتها و خووواآ آنهوواخ سوواختمان  ربیهووا و خووواآ آنهوواخ سوواختمان  :  هدف کلی درس

مان شیمیایی ویتامینهاخ هورمونهووا و خووواآ شوویمیایی آنهوواخ متابووییووا کربوهیوودراتها  شیمیایی اسیدهای نوکلئیک و خواآ آنهاخ ساخت

)مییر گلیکوویزخ  رخه کربسخ گلوکونئوژنزخ گلیکوژنزخ گلیکوژنوویز(خ متابووییا  ربیها )اکییداسیون اسیدهای  وور،(خ ویپووروتئینهووا و  

 متابووییا اسیدهای آمینهخ وروتئینهای والسما
 

   :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

 تشویق و ترغیب دانشجویان برای مطاوعه منابع علمی   -3

 اجرای درس: شيوه

 دقیقه(  10)  مقدمه

 دقیقه(            30بخش اول درس )

 دقیقه(  10اسخ به سواالت )استراحت و و

 دقیق(  30بخش دوم )

 دقیقه(  10جمع بندی )

 

 

 ی ارزشيابي نحوه

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

 نمره    8امتحان ميان ترم   

 نمره       12  امتحان پايان ترم      
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تاريخ  
برگزاری  
 جلسات 

عنوان  
جلسه/رئوس  

 مطالب 

روش  
 تدریس

وسایل کمک  
 موزشی آ

 حیطه 
 اهداف 

 جلیه اول 

 مهر    6

مفاهيم کلي در  
مورد بيوشيمي،  

ساختمان شيميايي  
کربوهيدراتها و  

 خواص آنها 

سخنرانیخ  
و   ورسش 

 واسخ 

ویدئووروژکتور  
 و کامپیوتر 

با مفاهيم کلي بيوشيمي و ارتباط آن با  دانشجو   شناختی 
 ديگر رشته ها آشنا مي شوند. 

کربوهيدانشجو   اوليه  مفاهيم  )ترکيبات  درات  با 
 آشنا مي شوند.  پلي اول، آلدوز و کتوز( 

و    مونوساکاريدها، با  دانشجو    ساکاريدها  اليگو 
 ا آشنا مي شوند. پلي ساکاريده

 جلیه دوم  

 مهر   13

ساختمان شيميايي  
چربيها و خواص  

 آنها 

سخنرانیخ  
و   ورسش 

 واسخ 

ویدئووروژکتور  
 و کامپیوتر 

اسي شناختی  ليپيدها،  مورد  در  عدد    دهای چرب، کلياتي 
  گذاری به روش کالسيک و امگا را ياد مي گيرند. 

بتواند چرب،    دانشجو  اسيدهای  بندی  تقسيم 
غير   چرب  اسيدهای  اکسيداسيون  و  فساد 

 د. را شرح ده اشباع

 د. باشطبقه بندی ليپيدها   دانشجو قادر به

بتواند   اسيدهای  دانشجو  فيزيکي  خصوصيات 
 را شرح دهد.  ليپيدهای غشايي  چرب و

 جلیه سوم 

 مهر   20

ساختمان اسيدهای  
 آمينه  

سخنرانیخ  
و   ورسش 

 واسخ 

ویدئووروژکتور  
 و کامپیوتر 

ساختار  دانشجو   شناختی  آمينهبا  مي    اسيدهای  آشنا 
 شوند. 

بندی  دانشجو   ياد  طبقه  را  آمينه  اسيدهای 
 . بگيرد

باشد   قادر  و  دانشجو  ضروری  آمينه  اسيدهای 
 . دهدرا توضيح   غير ضروری

جلیه  
 رم  ها 

 مهر   27

 پروتئين ساختمان 

سخنرانیخ  
و  ورسش  

 واسخ 

ویدئووروژکتور  
 و کامپیوتر 

بتواند   شناختی  دوم،  دانشجو  )اول،  پروتئين  ساختمان 
 توضيح دهد. را  (چهارم سوم و

بتواند   و    پروتئينهایحصوصيات  دانشجو  کروی 
 . دهدرا شرح  رشته ای 

 جلیه ونجا  

جبرانی  
بخاطر  
 تعطیلی 

ساختار و خواص  
 ويتامينها 

سخنرانیخ  
و   ورسش 

 واسخ 

ویدئووروژکتور  
 و کامپیوتر 

ويتامينهای محلول در چربي و  دانشجو بتواند  شناختی 
 . دهدرا شرح   خواص آنها

ويتامينهای محلول در آب و  دانشجو بتواند 
 . دهدرا شرح   خواص آنها

 جلیه ششا 

 آبان   11

متابوليسم  
 کربوهيدراتها 

 )قسمت اول( 

سخنرانیخ  
و   ورسش 

 اسخ و

ویدئووروژکتور  
 و کامپیوتر 

 آشنا شود. متابوليسم  دانشجو با کليات  شناختی 

 . دشوآشنا  ترکيبات پر انرژی با  دانشجو

هضم و جذب کربوهيدراتهای غذايي،   دانشجو با
عبور کربوهيدرات به صورت مونوساکاريد به  

 را ياد بگيرد.   سلول و خروج از آن
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و   به خون مونوساکاريد  وروددانشجو نحوه 
 را ياد بگيرد.  انتقال به بافتها

مسير گليکوليز )امبدن ميرهوف(    بتوانددانشجو 
 ياد گرفته و توضيح دهد. 

 جلیه هفتا

 آبان   18

متابوليسم  
 کربوهيدراتها 

 قسمت دوم 

سخنرانیخ  
و   ورسش 

 واسخ 

ویدئووروژکتور  
 و کامپیوتر 

گلوکونئوژنز )سنتز گلوکوز از  دانشجو مسير  شناختی 
کربوهيدراتي(، سوبستراهای مورد  ترکيبات غير 

استفاده در گلوکونئوژنز، متابوليسم گليکوژن  
)تخريب گليکوژن )گليکوژنوليز( و سنتز  

 را ياد بگيرد.   گليکوژن )گليکوژنز(

جلیه  
 هشتا

 آبان   25

 متابوليسم ليپيدها 

 قسمت اول 

سخنرانیخ  
و   ورسش 

 واسخ 

ویدئووروژکتور  
 و کامپیوتر 

ذايي ياد  ليپيدهای غ هضم و جذب دانشجو  شناختی 
 بگيرد 

ورود و  دانشجو جذب اسيدهای چرب از روده، 
 را ياد بگيرد. خروج از سلولهای روده ای 

متابوليسم اسيدهای چرب دانشجو 
)اکسيداسيون اسيدهای چرب آزاد، انواع  

اکسيداسيون(، محاسبه انرژی توليد شده از  
اسيد چرب در مقايسه با کربوهيدرات، تنظيم و  

را ياد   ت اکسيداسيون اسيدهای چرب اختالال
 بگيرد. 

 نهاجلیه  

متابوليسم  
کلسترول و تری  

 گليسريد و 

 ليپوپروتئينها  

سخنرانیخ  
و   ورسش 

 واسخ 

ویدئووروژکتور  
 و کامپیوتر 

 شناختی 
با نحوه سنتز کلسترول و تنظيم   دانشجو

متابوليسم آن، انواع ليپوپروتئينها و متابوليسم  
 يح دهد. را ياد گرفته و توض  آنها

 دهاجلیه  

 دوم آذر 

متابوليسم  
 اسيدهای آمينه 

سخنرانیخ  
و   ورسش 

 واسخ 

ویدئووروژکتور  
 و کامپیوتر 

هضم و جذب پروتئينها در مجرای  دانشجو با  شناختی 
گوارشي، جذب آنها و متابوليسم اسيدهای  

 را ياد بگيرد.   آمينه به صورت خالصه

جلیه  
 یازدها

 نها آذر

ساختمان و  
متابوليسم  

 يدهای نوکلئيک اس

سخنرانیخ  
و   ورسش 

 واسخ 

ویدئووروژکتور  
 و کامپیوتر 

با بازهای پوريني و پريميديني،  دانشجو  شناختی 
را    نوکلئوزيد، نوکلئوتيد، اسيدهای نوکلئيک

 درک و توضيح دهد. 

ريب اسيدهای نوکلئيک و  تخدانشجو با نحوه 
توليدی از  متابوليتهای نهايي   نوکلئوتيد و

 تلف را ياد بگيرد. نوکلئوتيدهای مخ

جلیه  
 دوازدها 

 آذر  16

پروتئينهای  
 پالسمايي 

سخنرانیخ  
و   ورسش 

 واسخ 

ویدئووروژکتور  
 و کامپیوتر 

 شناختی 
ئينهای پالسمايي از جمله  پروت دانشجو با

 آشنا شود.   گلبولينها  آلبومين و

جلیه  
 سیزدها

 جمع بندی مطالب  
سخنرانیخ  

و   ورسش 
ویدئووروژکتور  

 پیوتر و کام
 شناختی 
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 واسخ  آذز  23

جلیه  
  هاردها

 آذر  30

 رفع اشکال 
   

 

 
 


