
  

 
 

 

  ( ترکیبی یا مجازی COURSE PLAN) وره  طرح د

 

 

 معرفی درس: 

 

ان و  سبدن ان  یهااندامبیوشیمیایی    یهاواکنش در این درس ساختمان و خواص ترکیبات اساسی بدن و  

نتایج  شودی ممعرفی    هاآن  کنندهم یتنظ  یهاسمیمکان تا  بود  خواهند  قادر  دانشجویان  ترتیب  بدین   .

 بیوشیمیایی را تفسیر نمایند. یهاشیآزما

 

 

 

 

 

 

 

 

 بهداشت عمومی - یکارشناس مقطع و رشته تحصیلی:                      بهداشت عمومی گروه آموزشی:       بهداشت اوز          :دانشکده

 2:  تعداد واحد بیوشیمی      :نام درس

 نظری  :نوع واحد

 8-10  چهارشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   ندارد   :ازینشیپ

   دانشکده بهداشت -227کالس    مکان برگزاری:

                                                حبیب اله عباسیدکتر    :مسئول برنامه

 habib.abbasy@yahoo.com آدرس پست الکترونیکی:                              52518346:      دانشکده شماره تماس

   حبیب اله عباسی دکتر   به ترتیب حروف الفبا(:) مدرسین 

 habib.abbasy@yahoo.com :آدرس پست الکترونیکی                            52518346شماره تماس دانشکده:   

 حبیب اله عباسیدکتر  :تهیه و تنظیم

 1401/ 11/ 7 بازنگری: تدوین/  تاریخ 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی 

 
گروه اتاق عمل       

 



 

 است: عناوين كلي اين درس شامل موارد زير 

 :شودیم به دو بخش تقسیم 

 شامل  هاماکرومولکولبخش اول: آشنایی با ساختار 

 ده ساده و پیچی  یهادرات یکربوهآشنایی با ساختار قندها و   .1

 و لیپیدها هایچربآشنایی با ساختار   .2

 ها نیپروتئآشنایی با ساختار اسیدهای آمینه و   .3

 نوکلئیک وتیدها و اسیدهای  ئآشنایی با ساختار نوکل .4

 هاکیانرژت ویبآشنایی با ساختار   .5

 ها میآنز آشنایی با ساختار و مکانیسم عمل   .6

 ها   م زیکوان و   هانیتام یوآشنایی با ساختار و مکانیسم عمل   .7

 کربوهیدرات ها شامل: آشنایی با متابولیسم  بخش دوم:  

با   .1 متابولیسم قندها  با  نز، گلیکوژنولیز و گلیکونئوژنز و توضیح تغییرات ژبر گلیکولیز، گلیکو  دیتأکآشنایی 

 قند خون

متابولیسم   .2 با  بتا  هایچربآشنایی  چرب(  )راه  اسیدهای  انواع    ، اکسیداسیون  و   هانیپوپروتئیلمعرفی 

 در خون  دها یسریگلیتر

متابول .3 با  و توضیح متابولیسم عمومی اسیدهای آینه با ذکر چند   هانیپروتئیسم اسیدهای آمینه و  آشنایی 

 مثال 

 خون   یهانی پروتئآشنایی مختصر با انواع   .4

 

 

 هدف کلی  ❖

 آشنا گردد.  دهیچ یساده و پ یهادراتیکربوهساختمان  اب

 اهداف اختصاصی   ❖

 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . را شرح دهد  هادراتیکربوه  ساختار (1

 . را بداند  هادراتیکربوه  یبند دسته  (2

 . را در ساختار زیستی شرح دهد  هادرات یکربوهنقش   (3

 . مهم را بشناسد  ی آلدوزها و کتوزها و حلقوی  یساختمان خط (4

 را توضیح دهد.   هاآن و ساختمان  دهایساکاری پلو  دهایساکاری دانواع   (5

 

 هدف کلی  ❖

 لیپیدهای مهم آشنا گردد. با ساختمان انواع 

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . ساختار لیپیدها را شرح دهد  •

 .را بداند  دهایپیل یبند دسته  •



 . را در ساختار زیستی شرح دهد  دهایپیل نقش  •

 . ساختمان لیپیدهای ساده را ترسیم کند  •

 دیگر را بشناسد. یهااسترول ساختمان کلسترول و  •

 هدف کلی  ❖

 آشنا گردد.مهم  یهان یپروتئو   نه یآم یدهایاس ساختمان  اب

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 . آمینه  را شرح دهد  یدهایاس و  هانیپروتئساختار  •

 .آمینه را بداند  یدهایاس و  هانیپروتئ  یبند دسته  •

 .آمینه  را در عملکرد زیستی شرح دهد  یدهایاس و  هان یپروتئنقش  •

 را توضیح دهد.  هاآن و نقش   را بشناسد  میوگلوبین و هموگلوبین  یبعد سهساختمان  •

 هدف کلی  ❖

 آشنا گردد.  هام یآنزبا ساختمان و عملکرد  

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 را تعریف نماید. هام یآنزمرتبط با بحث  یهاواژه  •

 را بداند. هام ی آنز یبند طبقه  •

 سینتیک آنزیمی را تعریف کند. •

 بر سرعت واکنش آنزیمی را توضیح دهد  مؤثرعوامل  •

 رابطه میکائیس منتون را بداند. •

 

 هدف کلی  ❖

 . آشنا گردد کینوکلئ  یدهایاس ساختمان و عملکرد به 

 اهداف اختصاصی   ❖

 بتواند:دانشجو  در پایان دوره باید 

 .را شرح دهد  کینوکلئ یدهایاس ساختار  •

 .را بداند  کی نوکلئ  یدهایاس  یبند دسته  •

 .دهد  را در عملکرد زیستی شرح ک ینوکلئ یدهایاس نقش  •

 

 هدف کلی  ❖

 آشنا گردد.  ی محلول در آب و چرب یهانیتام یوبه ساختمان و عمل 
 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 . را شرح دهد  ی محلول در آب و چرب یهانیتامیوساختار  •

 .ی را بداند محلول در آب و چرب یهان یتامیوعملکرد  •



 .ی را بداند محلول در آب و چرب یهان یتامیومتابولیسم   •

 هدف کلی  ❖

 با اکسیداسیون بیولوژیک آشنا گردد. 

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 اکسیداسیون و احیاء را بشناسد.  یهاواکنش  •

 زنجیره تنفسی را توضیح دهد. •

 هدف کلی  ❖

 با متابولیسم قندها آشنا گردد.

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 مسیر گلیکولیز را تشریح کند. •

 بیالن انرژی اکسیداسیون گلوکز را محاسبه کند.  •

 آنزیمی چرخه کربس را ذکر نماید. یهاواکنش  •

 هدف کلی  ❖

 آشنا گردد. و لیپیدها  های چربمتابولیسم با 

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 اسیدهای چرب  را تشریح کند.  ون یداس یبتا اکسمسیر  •

 بیالن انرژی حاصل از اسیدهای چرب را محاسبه کند. •

 و تری گلیسیریدها را بشناسد.  هان یپوپروتئیل انواع  •

 هدف کلی  ❖

 آشنا گردد.  هان یپروتئبا متابولیسم 

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 . را ذکر کند   نهیآم یدهایاس  ی نیسرنوشت عامل آم •

 .را بداند  نهیآم یدهایاس  ی سرنوشت اسکلت کربن •

 .د ینما حیچرخه اوره را تشر یهاواکنش  •

 .چرخه اوره را بداند  م یتنظ •

 هدف کلی  ❖

 با متابولیسم اسیدهای نوکلئیک آشنا گردد. 

 اهداف اختصاصی   ❖

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 دهد. حیرا توض  نیپور ی ازهاب سمیمتابول •

 . دهد  حیرا توض نید یمیریپ ی زهابا سمیمتابول •



•  

 

 روش آموزش ❖
 

 حضوری                     مجازی                                 ترکیبی                             ◼

 اجرا شرايط 

 

   :امکانات آموزشی ❖
 ، شامل سامانه نوید  ییافزارهانرم و با استفاده از  و کامپیوتر  پروژکتور دئویو  ،اسالید پروژکتور ▪

 

   :منابع درسي   ❖

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

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید: •

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

 مطالعه شده برای  

  رضا یعلدکتر    -دکتر اکبر جعفرنژاد  ، نویسنده: هارپر، مترجمین:  2018  بیوشیمی مصور هارپر 

 ، نوبت چاپ اول 1398، انتشارات حیدری،  خوشدل

 ی هافصل

  یعملکردهاساختار و    .1

 ها میآنزو  هانیپروتئ

  ، هاکینتیک: هامیآنز .2

تنظیم و نقش فلزات  

 واسطه 

 ک یانرژت ویب .3

متابولیسم  .4

 ها درات یکربوه

 متابولیسم لیپیدها  .5

و   ها نیپروتئمتابولیسم  .6

اسیدهای آمینه 

بیوسنتز اسیدهای  

 آمینه 

اختار، عملکرد، و  س .7

  یهمانندساز

  یهاماکرومولکول

 اطالعاتی 

 

 یهای بیوشیمپایه:  1صل فدکتر /محمد نژاددکتر پاساالر/دکتر  ، ترجمه  1استاد( جلد    5)   2021  نجر یلن  یمیوشیاصول ب



اسیدهای آمینه،پپتیدها  : 3فصل  ، 1400یی، انتشارات رفیع،  نایمطاع/دکتر خوشدل/م 

 ها و پروتئین

  یبعدسه: ساختار 4فصل 

 ها پروتئین

 : عملکرد پروتئین5فصل 

 ها : آنزیم6فصل 

ها و  : کربوهیدرات7فصل 

 گلیکوبیولوژی 

و اسیدهای   دهاینوکلئوت: 8فصل 

 نوکلئیک 

 لیپیدها : 10فصل 

، انتشارات 2و   1جلد   اینملکدکتر پرویز شهبازی و دکتر ناصر   ن یمؤلف  -  ی بیوشیمی عموم 

 34، نوبت چاپ  1400دانشگاه تهران، سال  

  یهاروشو  ها وملکولیب: 1فصل 

 ی میوشیب

 هادراتیکربوه  ای : قندها 4 فصل

 دها یپی: ل5 فصل

 نه یآم یدهای: اس6 فصل

 ها نیپروتئو   دها ی: پپت7 فصل

 ها میآنز: 8 فصل

و   ی ائیمی: ساختمان ش9 فصل

 کینوکلئ ی دهاینقش اس

 ها نیپروتئ وسنتزی: ب12 فصل

 

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
نحوه دسترسی دانشجویان به 

 مقاله 

 

 

 

 

 

 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگان تهیه
 توضیحات

فایل برای   بودنآماده

 ** اریذبارگ

    

    



 

 

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

یا   فوق  درسی   عنوانبه   ییتنهابه کتاب  کنید   منبع  معرفی  دانشجویان  و  به  کنید  ذکر  را  آن  ، مشخصات 

 آن را ضمیمه نمایید: فایل

 
 و ... است. های دیگر دانشگاه روی سامانهبر  اری شده  ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشی، نتیپاورپواسالید منظور  *

 

منبع مطالعه    عنوانبه در نظر دارید محتوای دیگری )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را    که ی درصورت •

برای این  به دانشجویان معرفی کنید   بیشتر ، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه 

 موارد در نظر گرفته شده است.(

.  
1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

2 ....................................................................................................................................................................................................................... 

3 ....................................................................................................................................................................................................................... 

4............................................................................................................................. ........................................................................... 

 ي ابيخودارز یهاآزمون  ❖

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

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

دانشجویان   دادنپاسخمهلت   نوع آزمون  عنوان آزمون  شماره   مهلت ارائه بازخورد به تکالیف 

1 

تا   ترمانیمآزمون 

پایان ساختار  

ها ماکرومولکول  

تستی 

ی چهارجواب   
  

    

    

    



 

2 

 

 

آزمون پایان ترم  

مبحث متابولیسم  

هاماکرومولکول   

 -  یتست

 تشریحی
 

 

     

 

 های دانشجويان تكاليف و پروژه  ❖

 شرح تکلیف  عنوان تکلیف  شماره 
مهلت  

 دادنپاسخ 

 دانشجویان

مهلت فیدبک  

 دادن مدرس
هدف از ارائه  

 تکلیف 

 مبحث کربوهیدرات  1

اعالم خواهد شد  متعاقبا   اعالم   متعاقبا   

 خواهد شد

اعالم   متعاقبا  

 خواهد شد
 

2 

 

 مبحث پروتئین

اعالم خواهد شد  متعاقبا   اعالم   متعاقبا   

 خواهد شد

اعالم   متعاقبا  

 خواهد شد

 

 مبحث چربی  3

اعالم خواهد شد  متعاقبا   اعالم   متعاقبا   

 خواهد شد

اعالم   متعاقبا  

 خواهد شد

 

4 

مبحث متابولیسم  

 قندها 

اعالم خواهد شد  متعاقبا   اعالم   متعاقبا   

 خواهد شد

اعالم   متعاقبا  

 خواهد شد

 

اعالم خواهد شد  متعاقبا    سمیمتابولمبحث  5  اعالم   متعاقبا  اعالم   متعاقبا   



 طول ترم  فیتکال  ▪

 

 

 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:            

ارائه کالسی درباره بخشی از سرفصل های درس از جمله متابولیسم چربی ها، پروتئین ها و نیز معرفی و بحث  

 فردی در مورد اهمیت ریز مغذی ها و درشت مغذی ها در رژیم غذایی و اثر آن بر سالمت و بهداشت عمومی و  

 یر يادگي ی ها تي فعال ريسا ❖

مباحثه دقت    تیو هدا  ی (، وجود دارد. اگر در طراحرهمزمانیاتاق بحث )غ  ی در سامانه امکان فعال ساز

به    لی. در صورت تماد ینما  ی ادیکمک ز  انیدر دانشجو  یتواند به پرورش تفکر انتقاد -یانجام شود م  یکاف

 :د یینما ل یرا تکم ری امکان موارد ز نیاستفاده از ا

 اتاق بحث )فورم(  ▪

بحث:   موضوع 

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

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

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

 ارزشيابي دانشجويان  ❖

 بارم نمره موارد ارزشیابی 

 7 آزمون میان ترم 

 9 آزمون پایان ترم 

 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب 

ها یچرب   خواهد شد خواهد شد 



 2 تکالیف و سایر فعالیت ها 

 
 

 مقررات  ❖

 حداقل نمره قبولی                                         ▪

                       تعداددفعات مجاز غیبت در کالس  ▪

 

 بیوشیمی    درس  زمانبندی  جدول
 

 ساعت ارائه  تاریخ ارائه 
 موضوع جلسه 

 نحوه ارائه  مدرس
امکانات 

 مورد نیاز
 روش ارزشیابی

19/11/1401 10-8 

ساختمان 

کربوهیدرات ها  

 )بخش اول(  
دکتر حبیب 

 اله عباسی 
 حضوری 

وایت پورد،  

ویدئو 

پروژکتور،  

اسالید 

 پاورپوینت

آزمون کتبی  

و پایان   ترمانیم

 و کوئیز   ترم

26/11/1401 10-8 

ساختمان 

کربوهیدرات ها  

 )بخش دوم( 

 

دکتر حبیب 

 اله عباسی 

وایت پورد،   حضوری 

ویدئو 

پروژکتور،  

اسالید 

 پاورپوینت

آزمون کتبی میان  

  ترم و پایان ترم

 و کوئیز 

3/12/1401 10-8 

ساختمان لیپیدها 

 )بخش اول( 
دکتر حبیب 

 اله عباسی 

وایت پورد،   حضوری 

ویدئو 

پروژکتور،  

اسالید 

 پاورپوینت

آزمون کتبی میان  

  ترم و پایان ترم

 و کوئیز 

10/12/1401 10-8 

ساختمان لیپیدها 

 دوم( )بخش 
دکتر حبیب 

 اله عباسی 

وایت پورد،   حضوری 

ویدئو 

پروژکتور،  

اسالید 

 پاورپوینت

آزمون کتبی میان  

  ترم و پایان ترم

 و کوئیز 

17/12/1401 10-8 

ساختمان پروتئین 

 ها

با توجه به تعطیلی  

رسمی کالس  

جبرانی تشکیل  

 خواهد شد 

دکتر حبیب 

 اله عباسی 

وایت پورد،   حضوری 

ویدئو 

پروژکتور،  

اسالید 

 پاورپوینت

آزمون کتبی میان  

  ترم و پایان ترم

 و کوئیز 

24/12/1401 10-8 

ساختار 

هموگلوبین و  

 میوگلوبین 
دکتر حبیب 

 اله عباسی 

وایت پورد،   حضوری 

ویدئو 

پروژکتور،  

اسالید 

 پاورپوینت

آزمون کتبی میان  

  ترم و پایان ترم

 و کوئیز 



16/01/1402 10-8 

 آنزیم ها معرفی 

 
دکتر حبیب 

 اله عباسی 

وایت پورد،   حضوری 

ویدئو 

پروژکتور،  

اسالید 

 پاورپوینت

آزمون کتبی میان  

  ترم و پایان ترم

 و کوئیز 

23/01/1402 10-8 

مکانیسم عمل 

 آنزیم ها 

با توجه به تعطیلی  

رسمی کالس  

جبرانی تشکیل  

 خواهد شد 

دکتر حبیب 

 اله عباسی 

وایت پورد،   مجازی

ویدئو 

پروژکتور،  

اسالید 

 پاورپوینت

آزمون کتبی میان  

  ترم و پایان ترم

 و کوئیز 

30/01/1402 10-8 

اکسیداسیون  

با توجه  بیولوژیک )

به تعطیلی رسمی  

کالس جبرانی  

 تشکیل خواهد شد( 

دکتر حبیب 

 اله عباسی 

امکانات فضای   حضوری 

مجازی و نرم 

افزارهای ارائه  

 شده

آزمون کتبی میان  

  پایان ترمترم و 

 و کوئیز 

06/02/1402 10-8 

 متابولیسم قندها

دکتر حبیب 

 اله عباسی 

وایت پورد،   حضوری 

ویدئو 

پروژکتور،  

اسالید 

 پاورپوینت

آزمون کتبی میان  

  ترم و پایان ترم

 و کوئیز 

13/02/1402 10-8 

متابولیسم چربی 

 ها 
دکتر حبیب 

 اله عباسی 

وایت پورد،   حضوری 

ویدئو 

پروژکتور،  

اسالید 

 پاورپوینت

آزمون کتبی میان  

  ترم و پایان ترم

 و کوئیز 

20/02/1402 10-8 

متابولیسم 

پروتئین ها )بخش 

 اول( 

 

دکتر حبیب 

 اله عباسی 

وایت پورد،   حضوری 

ویدئو 

پروژکتور،  

اسالید 

 پاورپوینت

آزمون کتبی میان  

  ترم و پایان ترم

 و کوئیز 

27/02/1402 10-8 

متابولیسم 

پروتئین ها )بخش 

 دوم( 
دکتر حبیب 

 اله عباسی 

وایت پورد،   حضوری 

ویدئو 

پروژکتور،  

اسالید 

 پاورپوینت

آزمون کتبی میان  

  ترم و پایان ترم

 و کوئیز 

3/03/1402 10-8 

متابولیسم 

اسیددهای  

نوکلئیک )بخش  

 دوم( 

دکتر حبیب 

 اله عباسی 

وایت پورد،   حضوری 

ویدئو 

پروژکتور،  

اسالید 

 پاورپوینت

آزمون کتبی میان  

  ترم و پایان ترم

 و کوئیز 

10/03/1402 10-8 

متابولیسم 

اسیددهای  

نوکلئیک )بخش  

 دوم( 

دکتر حبیب 

 اله عباسی 

وایت پورد،   حضوری 

ویدئو 

پروژکتور،  

اسالید 

 پاورپوینت

آزمون کتبی میان  

  ترم و پایان ترم

 و کوئیز 



17/03/1402 10-8 

ارائه های  

 دانشجویان 
دکتر حبیب 

 اله عباسی 

وایت پورد،   حضوری 

ویدئو 

پروژکتور،  

اسالید 

 پاورپوینت

آزمون کتبی میان  

  ترم و پایان ترم

 و کوئیز 

 

 


