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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 پرستاریکارشناسي/  :رشتهمقطع/ 

 36 :تعداد دانشجو  عموميبيوشيمي    :)واحد( نام درس

 جلسه 16:  تعداد جلسات / مدت کالس اول :نيمسال
 

 :  ابع درسمن

 ، مترجم دکتر رضا محمدی بيوشيمي لنينجر  اصول-1

 نويسنده دکتر رضا محمدی –بيوشيمي برای پرستار -2

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

 

 : مطالب درسکلي رئوس 

 سلول و ارگانلهای داخلي سلول -

 تعادل اسيد و باز -

 آب و الکتروليت، -

مکانيسم توليد انرژی ازجمله )ساختمان و متابوليسم مواد قندی، ساختمان شيميايي، بيوشيميايي و متابوليسم اسيدهای  -
و متابوليسم چربيها، ويتامينها، آنزيمها و کوآنزيمها و نقش آنها در  آمينه و پروتئينها، شاختمان شيميايي، بيوشيميايي 

 ، نوکلئوتيدها و اسيدهای نوکلئيک واکنشهای بدن 

 بيوشيمي دوران بارداری و قاعدگي

 بخش عملي 

 عروقي، کليوی، کبدی -اندازه گيری پارامترهای بيوشيميايي در زمان بيماريهايي نظير ديابت، قلبي 

کسب مهارت در نحوه بههک کههار یری  و  دستگاههای بدن انسان، واکنشهای بیوشیمیاییبا پرستاری یی دانشجویان آشنا: هدف کلی درس

 اصول این علم در تشخیص اختالالت فیزیولوژیک بدن انسان  

   :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 مطالعک منابع علمی و اینترنت   -3

 اجرای درس: شيوه

 دقیقک(  10)  مقدمک

 دقیقک(            30بخش اول درس )

 دقیقک(  10استراحت و پاسخ بک سواالت )

 دقیق(  30بخش دوم )
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 دقیقک(  10جمع بندی )

 

 ی ارزشيابي نحوه

 جلسه با عث حذف درس مي شود.  4يبت بيش از غ

 نمره  5.......امتحان ميان ترم 

 نمره  10امتحان پايان ترم .................... 

 نمره  5نتايج آزمايشات در هر جلسه ......

 

 
 

تاريخ برگزاری  
 جلسات 

عنوان  
جلسه/رئوس  

 مطالب 

روش  
 تدریس

وسایل کمک  
 آموزشی 

 حیطک 
 اهداف 

 جلسک اول 

 99مهر    6

ار انلهای   و  سلول 
 داخلی سلول 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویدئوپروژکتور  
 و کامپیوتر 

 دانشجو با سلول و غشای سلولی آشنا می شود شناختی 

را درک خواهد    سیتوپالسم  و  سیتوزولدانشجو فرق بین  
 کرد.

سلول آشنا    و هستک  ی مختلف سلولیاندامکهادانشجو با  
 می شود. 

 جلسک دوم  

 مهر   13

سخنرانی،   اسید و باز تعادل  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویدئوپروژکتور  
 و کامپیوتر 

 را یاد می  یرد.  اسیدهای قوی و ضعیف  دانشجو شناختی 

 دانشجو بازهای ضعیف و قوی را یاد خواهد  رفت 

 .دانشجو معادلک هندرسون هاسلباخ را یاد می  یرد

بین   تعادل  با  هاسلباخ  هندرسون  معادلک  از  استفاده  با 
 در بدن آشنا می شود. اسید و باز  

 جلسک سوم 

 مهر   20

سخنرانی،   آب و الکترولیت 
و   پرسش 

 پاسخ 

ویدئوپروژکتور  
 و کامپیوتر 

سلولی، فضای میان    با آب داخل سلولی و خارج  دانشجو شناختی 
 بافتی آشنا می شود. 

با انواع الکترولیتهای تاثیر  ذار در حفظ آب بدن  دانشجو  
وض کلر،  و  پتاسیم  سدیم،  جملک  در از  بدن  آب  عیت 

 را یاد می  یرد.  شرایط پاتولوژیک

 جلسک چهارم 

 مهر   27

شیمیایی   ساختمان 
 کربوهیدراتها  

آنها،   و    خواص 
 متابولیسم آنها 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویدئوپروژکتور  
 و کامپیوتر 

کربوهیدرات )ترکیبات پلی اول،    دانشجو تعریف و مفهوم شناختی 
 را یاد می  یرد  آلدوز و کتوز(

الیگو ساکاریدها  دانشجو   کلیاتی در مورد مونوساکاریدها، 
 یاد  رفتک و توضیح می دهد.  و پلی ساکاریدها

را   کربوهبدراتها  متابولیسم  خالصک  بصورت  دانشجو 
 بصورت کلی یاد می  یرد. 
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 جلسک پنجم  

بخاطر    جبرانی
 تعطیلی 

شیمیایی   ساختمان 

آنها   ،چربیها   خواص 

 و متابولیسم چربیها 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویدئوپروژکتور  
 و کامپیوتر 

نامگذاری   شناختی  و  لیپیدها  بندی  طبقک  لیپیدها،  با  دانشجو 
 اسیدهای چرب آشنا می شد. 

خصوصیات فیزیکی اسیدهای چرب، لیپیدهای    دانشجو با
چرب اسیدهای  بندی  تقسیم  غیر    غشایی،  و  )اشباع 

 . ( آشنا می شوداشباع، زوج کربنک و فرد کربنک

اکسیداسیون اسیدهای چرب و سنتز اسیدهای  دانشجو با  
 آشنا می شود.   چرب

 

 جلسک ششم 

 آبان   11
 ویتامینها 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویدئوپروژکتور  
 و کامپیوتر 

ینهای محلول در چربی و خواص آنها را یاد  ویتامدانشجو   شناختی 
 می  یرد

آنها  دانشجو خواص  و  آب  در  محلول  یاد   ویتامینهای    را 
 می  یرد.

دانشجو شرکت ویتامینهای مختلف در واکنشهای مختلف  
 بصورت کوآنزیم را یاد می  یرند.

دانشجو اثرات ناشی از کمبود و مسمومیت با ویتامینها و  
 اثر آنها بر بدن را یاد می  یرند. 

 جلسک هفتم

 آبان   18

شیمیایی،   ساختمان 
و   بیوشیمیایی 
اسیدهای   متابولیسم 

 ا آمینک و پروتئینه

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویدئوپروژکتور  
 و کامپیوتر 

با شناختی  بندی    دانشجو  طبقک  آمینک،  اسیدهای  ساختمان 

غیر ضروری  و  آمینک ضروری  اسیدهای  آمینک،    اسیدهای 

 آشنا می شود. 

با و  دانشجو  همو لوبین  پروتئین،  در   ساختار  آن  نقش 

 را یاد می  یرند. انتقال اکسیژن،  

ب کلی  بصورت  آمینکا  ئانشجو  اسیدهای  آشنا    متابولیسم 

 می شود. 

 

 جلسک هشتم

 آبان   25

سخنرانی،   آنزیم و کوآنزیم
و   پرسش 

 پاسخ 

ویدئوپروژکتور  
 و کامپیوتر 

آنها در    دانشجو شناختی  آنزیم و طبقک بندی آنزیمی و فعالیت  با 
 های مختلف آشنا می شود.   pHشرایط مختلف دمایی و  

 آشنا می شود. ی آنزیمی  با کوآنزیم و کوفاکتورها   دانشجو

 نهمجلسک  
و   ساختمان 

اسیدهای   متابولیسم 

 نوکلئیک

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویدئوپروژکتور  
 و کامپیوتر 

از جملک  با    دانشجو شناختی  اسیدهای نوکلئیک  واحدهای سازنده 
نوکلئوتید   نوکلئوزید،  پریمیدینی،  و  پورینی  آشنا  بازهای 

 می شود. 

را    یسم اسیدهای نوکلئیکمتابول  دانشجو بصورت خالصک
 یاد می  یرد.

 دهمجلسک  

 دوم آذر 

دوران   بیوشیمی 
 بارداری و قاعد ی

 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

ویدئوپروژکتور  
 و کامپیوتر 

 شناختی 
در دوران بارداری و قاعد ی    تغییرات هورمونیدانشجو با  

 آشنا می شود. 

 یازدهمجلسک  

 نهم آذر

پایک   مفاهیم 
 آزمایشگاه بیوشیمی

خنرانی،  س
و   پرسش 

وسایل   و  مواد 
 آزمایشگاهی 

بیوشیمیدانشجو   شناختی  آزمایشگاه  در  و حفاظت  یاد    ایمنی  را 
 می  یرد.
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اندازه  یری  ابزاردانشجو   پاسخ  نحوه  و  اندازه  یری  های 
طریق از  کمی  بصورت  یاد    اسپکتروفوتومتر  ترکیبات  را 

 می  یرد.

 دوازدهم جلسک  

 آذر  16

کمی   اندازه  یری 

  لوکز  

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

وسایل   و  مواد 
 آزمایشگاهی 

  -روانی  
 حرکتی

دانشجو بصورت مستقل اندازه  یری کمی  لوکز را انجام  
 داده و نتیجک حاصل را تفسیر کند.

 سیزدهم جلسک  

 آذز  23

اندازه  یری  

تری   و  کلسترول 

  لسرید

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

وسایل   و  مواد 
 آزمایشگاهی 

  -روانی  
 حرکتی

و  دا کلسترول  کمی  اندازه  یری  مستقل  بصورت  نشجو 
نتیجک حاصل را در حالت   تری  لیسرید را انجام داده و 

 فیزیولوژیک و پاتولوژیک تفسیر کند. 

 چهاردهمجلسک  

 جبرانی 

اندازه  یری  

  ( کلیوی  پارامترهای 

 اوره و کراتینین(

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

وسایل   و  مواد 
 آزمایشگاهی 

  -روانی  
 حرکتی

و  د اوره  کمی  اندازه  یری  مستقل  بصورت  انشجو 
حالت   در  را  حاصلک  نتایج  و  داده  انجام  را  کراتینین 

 پاتولوژیک و فیزیولوژیک بدن تفسیر کند

پانزدهم   جلسک 
 جبرانی 

اندازه  یری  

کبدی   آنزیمهای 

(ALT  ،AST    و

ALP) 

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

وسایل   و  مواد 
 آزمایشگاهی 

  -روانی  
آنزیمهای کبدی را  دانشجو   حرکتی اندازه  یری  بصورت مستقل 

 انجام داده و نتایج حاصل را تفسیر کند. 

 جلسک شانزدهم

 آذر  30  
 جمع بندی مطالب  

سخنرانی،  
و   پرسش 

 پاسخ 

وسایل   و  مواد 
 آزمایشگاهی 

- 
 

 
 


