
  

 
 

 

 ( COURSE PLAN) وره  طرح د

 
 

 معرفی درس: 

رژیم شناسی در گستره دانش پزشکی و بهداشت قرار دارد و جنبه های مهمی از بهداشت  با توجه به اینکه رشته  

انسانی را در بر می گیرد، بیوشیمی متابولیسم در ایجاد دیدگاه مولکولی و شناسایی دگرگونیهای مواد گوناگون و  

 کاربرد آنها کمک می نماید.

 

 

 

 کارشناسی/علوم تغذیه:مقطع و رشته تحصیلی                علوم تغذیهگروه آموزشی:               بهداشت اوزدانشکده :  

  واحد عملی(  1 -واحد نظری  3)  4 تعداد واحد بیوشیمی متابولیسم  :   نام درس

 عملی   -نظری نوع واحد :

- 12سه شنبه:    -16- 18روز و ساعت برگزاری کالس: دوشنبه:   بیوشیمی مقدماتی    پیش نیاز:

10 

 دانشکده بهداشت اوز  مکان برگزاری: 

 دکتر سمیه یوسایی                                             مسئول برنامه :   

 s_yousai2006@yahoo.com  آدرس پست الکترونیکی:      52519272شماره تماس دانشکده:  

                    مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دکتر سمیه یوسایی  

 s_yousai2006@yahoo.com   آدرس پست الکترونیکی:         52519272شماره تماس دانشکده:       

 دکتر سمیه یوساییتهیه و تنظیم :  

 400بهمن   تاریخ تدوین/ بازنگری: 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

 

 
 

 

 عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد : 
 بیوانرژیتیک، اکسیداسیون بیولوژیک، فسفریالسیون اکسیداتیو -

 متابولیسم کربوهیدرات ها -

 متابولیسم لیپیدها -

 متابولیسم پروتئین ها -

 آنزیم -

 متابولیسم هم ، اسیدهای نوکلئیک و پورفیرین ها -

 همانندسازی و رونویسی -

 

 

 فسفریالسیون اکسیداتیوبیوانرژیتیک، اکسیداسیون بیولوژیک،  هدف کلی:  ▪

 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند:

 منابع عمده فسفات پرانرژی در بدن را بشناسد. -

 واکنش های اگزرگونیک و اندرگونیک را شرح دهد. -

 احیا را شرح دهد. -طبقه بندی آنزیم های دخیل در واکنش های اکسیداسیون
 

 

 آشنایی با گلیکولیزهدف کلی:  ▪

 

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند:

 گلیکولیز را تعریف کند و مراحل آن را شرح دهد.  -

 تنظیم هورمونی مسیر گلیکولیز را شرح دهد.  -

 آنزیم های کنترلی مسیر گلیکولیز را نام ببرد. -

 انرژی حاصل از اکسیداسیون گلوکز و گلیکولیز را محاسبه نماید.  -

 

 سیترات آشنایی با چرخه هدف کلی:  ▪

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند:

 چرخه سیترات را شرح دهد.  -



 واکنش های چرخه سیترات را ذکر نماید. -

 تنظیم هورمونی و آنزیمی چرخه سیترات را شرح دهد.  -

 انرژی حاصل از چرخه کربی را شرح دهد.  -

 

    آشنایی با مسیر پنتوز فسفات و مسیر اسید اورونیک هدف کلی: ▪

          

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند:

 مسیر پنتوز فسفات را شرح دهد.  -

 مراحل اکسیداتیو و غیراکسیداتیو پنتوز فسفات را شرح دهد. -

 واکنش های مسیر اسید اورونیک را شرح دهد.  -

  



 

 

       آشنایی با گلوکونئوژنز هدف کلی: ▪

     

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند:

 گلوکونئوژنز را تعریف کند.  -

 واکنش های مسیر گلوکونئوژنز را شرح دهد.  -

 تنظیم هورمونی مسیر گلوکونئوژنز را شرح دهد.  -

 

 آشنایی با گلیکوژنولیز هدف کلی: ▪

             

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند:

 گلیکوژنولیز را شرح دهد. -

 واکنش های مسیر گلیکوژنولیز را شرح دهد.  -

 کنترل کننده های آنزیمی و هورمونی مسیر گلیکوژنولیز را شرح دهد.  -

 

 گلیکوژنزآشنایی با  هدف کلی: ▪

             

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند:

 گلیکوژنز را شرح دهد. -

 واکنش های مسیر گلیکوژنز را شرح دهد.  -

 دهد. کنترل کننده های آنزیمی و هورمونی مسیر گلیکوژنز را شرح  -

 

     بیوسنتز اسیدهای چربآشنایی با  هدف کلی: ▪

      

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند:

 لیپوژنز را شرح دهد.  -

  واکنش های مسیر لیپوژنز را شرح دهد. -



 

 بیوسنتز اسیدهای چربهدف کلی: آشنایی با  ▪

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند  

 هورمونی مسیر گلیکوژنولیز را شرح دهد.کنترل کننده های آنزیمی و  -

 بیوسنتز اسیدهای چرب دارای یک و چند پیوند دوگانه را شرح دهد.  -

 انزیم های دخیل در طئیل شدن اسیدهای چرب را نام ببرد.  -

 اکسیداسیون اسیدهای چربهدف کلی: آشنایی با  ▪

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند  

 شرح دهد. اکسیداسیون اسیدهای چرب را  -

 واکنش های آنزیمی اکسیداسیون اسیدهای چرب را شرح دهد.  -
 

 اکسیداسیون اسیدهای چربهدف کلی: آشنایی با  ▪

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند  

 تنظیم هورمونی و آنزیمی مسیر اکسیداسیون را شرح دهد.  -

 اکسیداسیون اسیدهای چرب غیراشباع را شرح دهد.  -

 دهد. مسیر کتوژنزرا شرح  -

 علت وقوع کتوژنز را توضیح دهد.  -

 ایکوزانوئیدهاهدف کلی: آشنایی با  ▪

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند  

 گروه های مختلف ایکوزانوئیدها را نام ببرد. -

 مسیر لیپواکسیژناز را شرح دهد.  -

 انواع فسفولیپیدها و اسفنگولیپیدها را بشناسد.  -

 لیپوپروتئین هاهدف کلی: آشنایی با  ▪

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند  

 انواع لیپوپروتئین ها را نام ببرد.  -

 ویژگی و عملکرد هر یک از انواع لیپوپروتئین ها را شرح دهد.  -

 آپوپروتئین را تعریف نماید.  -

 آپوپروتئین اختصاصی هر یک از انواع لیپوپروتئین ها را بشناسد.  -

 

 متابولیسم اسیدهای آمینههدف کلی: آشنایی با  ▪

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند  

 اسیدهای آمینه ضروری و غیر ضروری را بشناسد.  -

 مسیرهای سنتز اسیدهای آمینه غیر ضروری را شرح دهد. -



 

 متابولیسم اسیدهای آمینههدف کلی: آشنایی با  ▪

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند  

 مسیرهای سنتز اسیدهای آمینه غیر ضروری را شرح دهد.  -

 مفهوم اسیدهای آمینه ضروری شرطی را شرح دهد.  -

 انواع اسیدهای آمینه ضروری شرطی و مسیر سنتز آن ها را شرح دهد. -

 

 کاتابولیسم اسیدهای آمینههدف کلی: آشنایی با  ▪

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند  

 م کاتابولیسم اسیدهای آمینه را بداند. مفهو -

 مسیرهای کاتابولیسم هر اسید آمینه و محصول نهایی کاتابولیسم هر یک از اسیدهای امینه را شرح دهد.  -

 

 سرنوشت اسکلت کربنی اسیدهای آمینههدف کلی: آشنایی با  ▪

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند  

 کتوژنیک را شرح دهد. مفهوم اسیدهای آمینه گلوکوژنیک و  -

 اسیدهای امینه گلوکوژنیک و کتوژنیک را نام ببرد.  -

 

 اختالالت چرخه اوره  –چرخه اوره هدف کلی: آشنایی با  ▪

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند  

 مکانیسم های کنترلی چرخه اوره را شرح دهد.  -

 اختالالت چرخه اوره را بشناسد و شرح دهد.  -

 

 ه اوره چرخهدف کلی: آشنایی با  ▪

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند  

 مکانیسم کلی دفع نیتروژن اسیدهای آمینه را شرح دهد.  -

 واکنش های چرخه اوره را شرح دهد.  -

 

 محصوالت مشتق از اسیدهای آمینههدف کلی: آشنایی با  ▪

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند  

 محصوالت مشتق از اسیدهای آمینه را نام ببرد. -

 محصوالت مشتق از گلیسین و نش های اختصاصی آن را شرح دهد. -

 متابولیسم و تجزیه بتااالنین را شرح دهد.  -



 آنزیم های تنظیم کننده مسیرهای متابولیکهدف کلی: آشنایی با  ▪

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند  

 انزیم را تعریف کند.  -

 طبقه بندی انزیم را شرح دهد.  -

 کننده هر یک از مسیرهای متابولیک را بشناسد. آنزیم های تنظیم  -

 مهار کننده و فعال کننده های الوستریک را شرح دهد.  -

 آنزیم الوستریک را تعریف کند. -

 

 متابولیسم هم، اسیدهای نوکلئیک و پورفیرین هاهدف کلی: آشنایی با  ▪

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند  

 بیوسنتز هم را شرح دهد. -

 شرح دهد.  پورفیرین ها را -

 مسیر کاتابولیسم هم را شرح دهد.  -

 ساخت بازهای پورین و پریمیدین را شرح دهد.  -

 

 همانندسازی و رونویسیهدف کلی: آشنایی با  ▪

 اهداف اختصاصی  ❖

 دانشجو باید بتواند  

 همانندسازی را شرح دهد. -

 رونویسی را شرح دهد.  -

 خطاهای رونویسی را شرح دهد.  -

 و نقش ان ها را بداند.  RNAانواع مختلف  -

 

 

 

  



 
 

 

 روش آموزش ❖
 

 حضوری                    مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

   :امکانات آموزشی ❖
 و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید  ویدوئو پروژکتور  ،اسالید پروژکتور   ▪

 

 

 

   :منابع درسي   ❖

 خیر    بلی   نظر دارید؟ آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در  

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید: •

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ 
های مشخص شده  صفحات و  فصل

 مطالعه برای  
Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

 
 متابولیسم 

Rod well. Harper's Biochemistry . A Lang medical book. 

 
 متابولیسم 

David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry.  متابولیسم 
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 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان 

 مقالهبه  

  

  
 

در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری )مانند فیلم، مجموعه اسالید و ...( عالوه بر کتاب   •

آن را    فایل، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید   منبع درسی فوق یا به تنهایی به عنوان  

 ضمیمه نمایید:

 
 و ... است. های دیگر دانشگاه روی سامانهبر  اری شده  ذمحتوای بارگ،  جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

 

 

 

  

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 اریذبرای بارگ

** 

    

    

    



 

 

 )کوییز/ میان ترم(  تکوینيآزمون های  ❖

 خیر    بلی    اید؟آزمون در نظر گرفته . آیا برای درس خود1

 ها را ذکر کنید. در صورت وجود تعداد و نوع آزمون ▪

 زمان آزمون  نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره 

 

 
   

 

 
   

 

 های دانشجویان تکالیف و پروژه  ❖

 طول ترم  فیتکال  ▪

 

 

 

 

 

 شماره 
عنوان  

 تکلیف 
 شرح تکلیف 

مهلت پاسخ  

  توسط

 دانشجویان

مهلت فیدبک  

مدرس  توسط  

هدف از ارائه  

 تکلیف 

1 

 

تکلیف اول  

کالسی)گلوک 

( 1ونئوژنز   

 گلوکونئوژنز را شرح دهید در یک پاراگراف کوتاه مسیر 
تا   11/12/400

25/12/400  
28/12/400  

مرور مبحث  

مربوطه و درک  

 کامل مفاهیم

2 

تکلیف دوم  

کالسی)اکسیدا 

سیون  

اسیدهای  

 چرب( 

 در یک پاراگراف کوتاه مسیر اکسیداسیون اسیدهای چرب را شرح دهید 
تا   06/02/401

13/02/401  
18/02/401  

مرور مبحث  

مربوطه و درک  

 کامل مفاهیم



 

 

 پروژه درسی  ▪

 خیر    بلی    اید؟ در نظر گرفتهمیان ترم /. آیا برای درس خود پروژه پایان ترم 1

 در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید:            

........................................................................................................................................................................................... ...............  

 ................... ........................................................................................................................................................................................  

 ارزشیابي دانشجویان  ❖

 بارم نمره موارد ارزشیابی 

 5 آزمون میان ترم 

 13 آزمون پایان ترم 

 1 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب 

 1 تکالیف و سایر فعالیت ها 

 

 

 

 

 

 مقررات  ❖

                                        : مطابق قوانین آموزشيحداقل نمره قبولي ▪

                       : مطابق قوانین آموزشيتعداددفعات مجاز غیبت در كالس ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بیوشیمی متابولیسم درس زمانبندي جدول

 ساعت ارائه  تاریخ ارائه 
 موضوع جلسه 

 نحوه ارائه  مدرس
امکانات 

 مورد نیاز

روش  

 ارزشیابی

18/11/400 18-16 

آشنایی با  

بیوانرژیتیک،  

اکسیداسیون  

بیولوژیکف  

فسفریالسیون  

 اکسیداتیو 

 

دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ

كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 

آزمون، 

 تکلیف

19/01/400 12-10 

آشنایی با  

 گلیکولیز 

 

دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 
آزمون، 

 تکلیف

25/11/400 

16-18 آشنایی با چرخه   

 سیترات 

 

دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 
آزمون، 

 تکلیف

26/11/400 

10-12 آشنایی با مسیر   

و   پنتوز فسفات

مسیر اسید  

 اورونیک 

 

دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 
آزمون، 

 تکلیف

02/12/400 
16-18 دكتر سمیه   گلوکونئوژنز  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 

آزمون، 

 تکلیف

03/12/400 
10-12 دكتر سمیه   گلیکوژنولیز  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 

آزمون، 

 تکلیف

09/12/99 
16-18 دكتر سمیه   گلیکوژنز  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 

آزمون، 

 تکلیف

10/12/400 
10-12 بیوسنتز   

 اسیدهای چرب 

دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 
آزمون، 

 تکلیف

16/12/400 
16-18 بیوسنتز   

 اسیدهای چرب 
دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 

آزمون، 

 تکلیف

17/12/400 
10-12 اکسیداسیون   

 اسیدهای چرب 

دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 
آزمون، 

 تکلیف

23/12/400 
16-18 اکسیداسیون   

 اسیدهای چرب 

دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 
آزمون، 

 تکلیف



24/12/400 
10-12 دكتر سمیه   ایکوزانوئیدها  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 

آزمون، 

 تکلیف

15/01/401 
16-18  لیپوپروتئین ها 

 
دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 

آزمون، 

 تکلیف

16/01/401 
10-12 متابولیسم   

 اسیدهای آمینه

دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 
آزمون، 

 تکلیف

22/01/401 
16-18 متابولیسم   

 اسیدهای آمینه

دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 
آزمون، 

 تکلیف

23/01/401 
10-12 کاتابولیسم   

 اسیدهای آمینه

دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 
آزمون، 

 تکلیف

29/01/401 

16-18 متابولیسم   

سرنوشت اسکلت  

کربنی اسیدهای  

 آمینه

دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 

آزمون، 

 تکلیف

30/01/401 
10-12 دكتر سمیه   چرخه ی اوره  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 

آزمون، 

 تکلیف

05/02/401 

16-18 آشنایی با چرخه   

اختالالت    –اوره  

 چرخه اوره 

 

دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

آزمون،  اینترنت، اسالید 

 تکلیف

06/02/401 

10-12 آشنایی با   

محصوالت مشتق  

از اسیدهای  

 آمینه

دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 

آزمون، 

 تکلیف

12/02/401 

16-18 محصوالت مشتق   

از اسیدهای  

 آمینه

دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

آزمون،  اینترنت، اسالید 

 تکلیف

13/02/401 

10-12 آنزیم های تنظیم   

کننده مسیرهای  

 متابولیک 

دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

آزمون،  اینترنت، اسالید 

 تکلیف



19/02/401 

16-18 متابولیسم هم ،  

اسیدهای  

نوکلئیک و  

 پورفیرین ها 

دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 

آزمون، 

 تکلیف

20/02/401 
10-12 همانندسازی و   

 رونویسی 

دكتر سمیه  

 یوسایي 

پرسش و   -اسالید

 پلسخ 
كامپیوتر، 

 اینترنت، اسالید 
آزمون، 

 تکلیف

 

 


