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               علوم آزمایشگاهی کارشناسی  حصیلی:ت یرشتهو مقطع      علوم آزمایشگاهی گروه آموزشی:  پیراپزشکی دانشکده:

 مصطفی مرادی سرابیدکتر نام و نام خانوادگی استاد:  99-99ول انیمسال :  نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی

 نظری  د:نوع واح   2       تعداد واحد:                    2بیوشیمی پزشکی       :نام واحد درسی

 1بیوشیمی پزشکی  یش نیاز:پ  

 پزشکیپیرادانشکده  مکان برگزاری:  11-12دوشنبه  زمان برگزاری کالس:

 )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  سرابی مرادیدکتر  مسئول درس: نفر 21 تعداد دانشجویان:

 مصطفی مرادی سرابی دکتر

 11-12سه شنبه و  9-11نبه دوش مشاوره با دانشجو:ساعات 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

تامین انرژی بدن برای حفظ حیات ضروری است. تامین انرژی بدن از طریق فرآیندهای سوخت و سازی انجام می 

 شود که به آنها متابولیسم گفته می شود. تامین انرژی بدن از مواد غذایی و چگونگی تنظیم متابولیسم در کنترل

و همچنین بیماریهای مختلف بسیار حائز اهمیت می باشد. مواد غذایی سه گانه )کربوهیدرات، لیپید و پروتئین( 

بعنوان مواد اصلی تامین کننده نیاز های انرژی بدن بوده و شناخت هضم و جذب این مواد متابولیسم عناصر کمیاب 

جتناب ناپذیر است. عالوه بر این یادگیری چگونگی بعنوان عوامل کلیدی درگیر در پاتوژنز بیماریها یک امر ا

متابولیسم این مواد نقش بسزایی در سالمت فرد و پیشگیری از عوارض بیماریهای مختلف دارد. امروزه مواد غذایی و 

 انواعی ازتغذیه مناسب امری اجتناب ناپذیر در امر سالمت است. تقریبا در تمام بیماریهای متابولیکی مانند دیابت، 

و حتی بیماریهای قلبی عروقی به نوعی ارتباط تنگاتنگی با سرطانها، چاقی و الغری ، ناهنجاری های استخوانی 

متابولیسم مواد سه گانه دارند. بنابراین یادگیری و درک و فهم هضم و جذب این مواد و نحوه متابولیسم آنها  

ای تمامی رشته های وابسته به علوم پزشکی ضروری ضروری بوده و مباحث مربوط به سوخت و ساز مواد سه گانه بر

 است. 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 د.نرآشرنایی پیردا کن اخرتالالت مربروط بره آنهرا و  مواد سه گانه و عناصرر کمیراب بان با مفهوم متابولیسم دانشجو

روشرهای تجزیره ادرار و لیروی، ق، بیماریهای کدانشجویان با پاتوژنز بیماریهایی مانند بیماریهای قلب و عرو همچنین

و اختالالت و درمانهای مربوط به آنها آشنایی کلی پیدا  کبد و گوارش، بیماریهای متابولیک استخوانسنگهای اداری ،

دانشجویان در پایان این درس علم و توانایی الزم بررای درک مفراهیم بیوشریمی و انجرام تفسریر آزمایشرات نمایند. 

 بیوشیمی را داشته باشد.
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 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 بطور کلی در این دوره و طی این درس دانشجو باید بتواند به اهداف زیر دسترسی پیدا نماید

 را درک کند مواد سه گانه و عناصر کمیاب  معنای کلی متابولیسم -

 آشنایی پیدا نماید. اختالالت کلیوی و بررسی های آزمایشگاهی آنهابا  -

 را تجزیه و تحلیل نماید. مثل دیابت ریهای متابولیکبیما ای تشخیص و کنترلروشه -

 آشنا شود و اختالالت کبدی با اختالالت مربوط به گوارش و کبد -

آشنا  و اختالالت آن  و متابولیسم کلسترول ، ریسک فاکتورهای قلبیپاتوژنز بیماریهای قلبی عروقیبا  -

 شود

 را درک نماید.  تابولیسم استخوانهاممربوط به پاتوژنز بیماریهای  -

اختالالت آنها در  و (trace elements)مربوط به عناصر کمیاب ارتباط مسیرهای متابولیسمی  -

 بیماریهای مختلف را درک نمایند.

 روشهای تشخیص سنگهای ادراری و صفراوی  آشنا شودتجزیه ادرار و با  -

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   یزی شدهسخنرانی برنامه ر  سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 پیدا نمودن جواب برای مسائل مطرح شده در جلسه کالس -

 سائلی که بعنوان تحقیق کالسی خیلی مختصر در کالس ارائه می شوندپیدا نمودن جواب برای م -

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد54ترم آزمون پایان   نمره درصد 54آزمون میان ترم 

 نمره درصد 4شرکت فعال در کالس     نمره درصد 4انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی
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 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 

 

 :)لطفا نام ببرید(: پیشنهادی برای مطالعه منابع

 edition, Philadelphia thDevlin T, Text book of biochemistry, 7-2011 :منابع انگلیسی -

edition, 2012 thHarper’s Illustrated Biochemistry, 29 

- Clinical chemistry (Bishop) 

 چاپی 

 

 اینترنتی 

 
 

 منابع فارسی:
 بیوشیمی دولین )برای مطالعه بیشتر( -پر: بیوشیمی هار چاپی 

 دیویدسون -هنری 

 
 

 اینترنتی 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 سرابی مرادیمصطفی  متابولیسم بر مروری  1/7/89 1

 سرابی مرادیمصطفی  روشهای اندازه گیری عناصر کمیاب  9/7/89 2

 سرابی مرادی مصطفی متابولیسم عناصر کمیاب 15/7/89 3

 سرابی مصطفی مرادی اختالالت مربوط به عناصر کمیاب 22/7/89 4

 سرابی مصطفی مرادی اختالالت عناصر کمیاب و روشهای درمانی 28/7/89 5

ریسک فاکتورهای مربوط به بیماریهای قلبی  13/9/89 6

 ABC transporters -عروقی

 مصطفی مرادی سرابی

اختالالت و مارکرهای تشخیص ناهنجاریهای  20/9/89 7

 استخوانی

 سرابی مصطفی مرادی

 مصطفی مرادی سرابی پاتوژنز بیماری دیابت و انواع آن 27/9/89 8

 سرابی مصطفی مرادی روشهای کنترل دیابت 4/8/89 9
 سرابی مصطفی مرادی اختالالت متابولیسم کلسترول 11/8/89 11
 سرابی مصطفی مرادی گوارش و کبد 19/8/89 11
 مصطفی مرادی سرابی ی و آنزیم های تشخیصیاختالالت کبد 25/8/89 12
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 مصطفی مرادی سرابی اختالالت کلیوی و بررسی های آزمایشگاهی 2/10/89 13
 مصطفی مرادی سرابی سنگهای ادراری 8/8/89 14
 مصطفی مرادی سرابی تجزیه ادرار 16/8/89 15

 


