
 ی بالینیبرنامه زمان بندی و اجرای طرح درس بیوشیم

 کارشناسی هوشبری

 

 بخش اول:

 مشخصات مدرس 

 :محمد جمشیدی دکتر نام و نام خانوادگی 

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشکده: پیراپزشکی 

 گروه آموزشی: هوشبری 

 مدرک تحصیلی: دکترای بیوشیمی بالینی 

 مشخصات درس 

  پزشکیدرس: بیوشیمی عنوان 

 :2تعداد واحد 

 نوع درس: نظری 

 :شنبه روز تشکیل کالس 

 :023محل تشکیل کالس 

  98-97سال تحصیلی:نیمسال دوم 

 



 :مشخصات فراگیران 

   :هوشبری رشته تحصیلی 

 مقطع: کارشناسی 

 نیمسال: دوم 

 :روش تدریس 

 سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

 استفاده از وسایل سمعی و بصری)وایت برد و برنامه پاور پوینت 

 کامپیوتر(

 :تکالیف و وظایف دانشجویان 

 حضور فعال و منظم در کالس درس 

 شرکت فعال در مباحث درسی کالس 

  فراگیر باید با استفاده از منابع مختلف درسی موجب تعمیق

 یادگیری خود شود.

 :منابع 

 بیوشیمی هارپر و لنینجر و دولین 

 بیوشیمی عمومی  دکتر ملک نیا و شهبازی 

  دیویدسون -تیتز و هنریبیوشیمی بالینی 

 



 

 :بخش دوم 

  اهداف کلی درس: دانشجو باید در پایان کالس انواع ترکیبات تشکیل

دهنده بدن و ساختمان آنها را یاد گرفته و بتواند نقش مولکولهای 

 حیاتی مختلف بدن را توضیح دهد.

 :برنامه زمان بندی درس 

 
 اهداف کلی جلسه عنوان تاریخ جلسه هفته

     

معارفه، تبیین اهداف، مقدمه و   1 1

 کلیات

 ارزشیابی آغازین و تبیین انتظارات

اسید و باز و سیستم های   2 2

 تامپونی

و سیستم های  PHآشنایی دانشجویان با اسید و باز و 

 تامپونی و اهمیت آنها

و عناصر  آب و الکترولیت ها  0 0

 کمیاب معدنی

و  الکترولیت هاساختمان شیمیایی آب و اهمبت آن و 

 عناصر کمیاب و اهمیت آنها

کربوهیدراتهای مهم   4 4

 فیزیولوژیک

کربوهیدرات: نقش در پزشکی، تعریف، طبقه بندی، 

ساختمان قند ها، ایزومری در قند ها، انواع مونوساکاریدها 

 و ساختمان دی ساکارید ها و ساختمان حلقوی قند.

خواص منوساکارید ها و   5 5

آنها دی ساکارید ها ، مشتقات 

 پلی ساکارید ها

خواص فیزیکی و بیوشیمی قند ها ، مشتقات قند ها و 

 ساختمان دی ساکارید ها ، پلی ساکارید ها

ساختمان، طبقه بندی اسید های آمینه، شناسایی اسید  اسید های آمینه  6 6

 های آمینه، خواص فیزیکی، جداسازی

انواع پروتئین ها تشکیل پیوند پپتیدی، الکتروفورز و  و  پپتید ها و پروتئین ها  7 7

شناسایی پروتئین ها، ساختمان هموگلوبین، میوگلوبین، 



و اثر مهار کنندگی آنتی بیوتیک ها در  کالژن . کراتین

 بیوسنتز پروتئین ها

 طبقه بندی چربی ها نقش های فیزیولوژیک لیپید ها و لیپید ها و طبقه بندی آنها  8 8

 

اسید های چرب، مشتقات اسید   9 9

 های چرب

ساختمان، طبقه بندی، خواص فیزیکی اسید های چرب و

 و بیوشیمیایی آنها، مشتقات اسید های چرب

ساختمان شیمیایی آنزیم ها و خواص آنها و طبقه بندی   آنزیم ها  13 13

 و اصول کلی واکنش های آنزیمی آنها

شیمیایی ویتامین ها محلول در آب و محلول در  ساختمان ویتامین ها   11 11

 و خواص آنهاچربی 

 گلیکولیز ،کربس و چگونگی سوختن گلوکز در سلول ها متابولیسم کربوهیدرات ها  12 12

هضم، جذب، انتقال و متابولیسم اسید های چرب و سنتز  متابولیسم لیپید ها  10 10

 لیپید های مرکب

 ترشح هورمون ها و طبقه بندی هورمون هاتنضیم  هورمون ها  14 14

پروتئین های هم دار و پورفیرین   15 15

 ها

 متابولیسم هم و اختالالت آن

خون، انعقاد خون، عناصر phوزن مخصوص، حجم خون،  بیوشیمی خون  16 16

 سلولی خون و. . .

 ادرار و ... phحجم ادرار، وزن مخصوص ادرار،  بیوشیمی ادرار  17 17

 

 برنامه درسی در هر جلسه

 جلسه: اول

تبیین انتظارات، معرفی منابع درسی، توضیح نحوه ارزشیابی، نگاه کلی به هدف کلی جلسه: 

 سلول، توضیح بیومولکولها



 سوال شفاهی نحوه ارزشیابی:

اهداف 

 رفتاری

نوع 

 حیطه

روش  

 تدریس

وسائل 

 آموزشی

وظایف 

 فراگیران

روش 

 ارزشیابی

اهداف درس 

بداند را 

تعریف علم 

بیوشیمی را 

 بداند

کامپیوتر ،  سخنرانی شناختی

 وایت برد

توجه داشتن و 

مشارکت در 

بحث و 

یادداشت نکات 

 مهم درس 

امتحان 

نهایی در 

پایان 

 ترم

 جلسه دوم

 اسید و باز و سیستم های تامپونیهدف کلی جلسه: 

 سوال شفاهی نحوه ارزشیابی:

 

 
نوع  اهداف رفتاری

 حیطه

روش  

 تدریس

وسائل 

 آموزشی

وظایف 

 فراگیران

روش 

 ارزشیابی

تعریف اسید و باز را 

 بداند.

کامپیوتر ،  سخنرانی شناختی

 وایت برد

توجه داشتن و 

مشارکت در 

بحث و 

امتحان 

در نهایی 

 پایان ترم



و اسیدوز و   PHتعریف 

 را بداند آلکالوز 

سیستم های تامپونی و  

 اهمیت آنها را بشناسد.

یادداشت نکات 

 مهم درس 

 

 جلسه سوم

 آب و الکترولیت هاهدف کلی جلسه: 

 سوال شفاهی نحوه ارزشیابی:

 

 

نوع  اهداف رفتاری

 حیطه

روش  

 تدریس

وسائل 

 آموزشی

وظایف 

 فراگیران

روش 

 ارزشیابی

ساختمان شیمیایی آب 

را بدانند. توزیع آب را در 

بدن بدانند . اهمیت آب 

 در بدن را بدانند .

 ها را بدانندالکترولیت 

کامپیوتر ،  سخنرانی شناختی

 وایت برد

توجه داشتن و 

مشارکت در 

بحث و 

یادداشت نکات 

 مهم درس 

امتحان 

نهایی در 

 پایان ترم

 

 



 

 

 جلسه چهارم

 :آموزش و توضیح کربوهیدرات های مهم فیزیولوژیکهدف کلی جلسه

 و منابع درسی: بیوشیمی هارپر و لنینجر و بیوشیمی عمومی ملک نیا

 شهبازی

 نحوه ارزشیابی: سوال شفاهی

نوع  اهداف رفتاری

 حیطه

روش  

 تدریس

وسائل 

 آموزشی

روش  وظایف فراگیران

 ارزشیابی

نقش کربوهیدرات ها در 

پزشکی را بداند . 

کربوهیدرات ها را تعریف 

بکند و ساختمان آنها را 

ترسیم بکند و آنها را طبقه 

بندی نماید. ایزومری در قند 

 بشناسدها را 

کامپیوتر ،  سخنرانی شناختی

 وایت برد

توجه داشتن و 

مشارکت در 

بحث و یادداشت 

 نکات مهم درس 

امتحان 

نهایی در 

 پایان ترم

 

 جلسه پنجم



 مشتقات و ها قند خصوصیات توضیح و آموزش :جلسه کلی هدف

 ها کربوهیدرات

منابع درسی: بیوشیمی هارپر و لنینجر و بیوشیمی عمومی ملک نیا و  

 شهبازی

 نحوه ارزشیابی: سوال شفاهی

 اهداف رفتاری پیش نیاز: ساختمان کربوهیدرات ها و انواع آن را بداند

 

 

نوع  اهداف رفتاری

 حیطه

روش  

 تدریس

وسائل 

 آموزشی

روش  وظایف فراگیران

 ارزشیابی

خواص فیزیکی قند ها 

بداند . خواص شیمیایی 

قند ها را بداند. قند های 

احیاء کننده و غیر احیاء 

کننده تمیز دهد. مشتقات 

قند ها را بداند و نام ببرد . 

ساختمان دی ساکارید ها 

ساکارید ها و نقش  ، پلی

آنها. پیوند گلیکوزیدی را 

بداند. پلی ساکارید را 

کامپیوتر ،  سخنرانی شناختی

 وایت برد

توجه داشتن و 

مشارکت در 

بحث و یادداشت 

 نکات مهم درس 

امتحان 

نهایی در 

 پایان ترم



بشناسد. طبقه بندی پلی 

 ساکاریدها را بداند 

 

 ششم جلسه

 هدف کلی جلسه:  آموزش ساختمان اسید های آمینه

منابع درسی: بیوشیمی هارپر و لنینجر و بیوشیمی عمومی ملک نیا و 

 شهبازی

نوع  اهداف رفتاری

 حیطه

روش  

 تدریس

وسائل 

 آموزشی

روش  وظایف فراگیران

 ارزشیابی

ساختمان و طبقه بندی 

 اسید های آمینه را بداند.

اسید های آمینه را 

 شناسائی کند 

کامپیوتر ،  سخنرانی شناختی

 وایت برد

توجه داشتن و 

مشارکت در 

بحث و یادداشت 

 نکات مهم درس 

امتحان 

نهایی در 

 پایان ترم

 

 

 جلسه هفتم

 هدف کلی جلسه: آموزش ساختمان  پپتید ها و پروتئین ها

منابع درسی: بیوشیمی هارپر و لنینجر و بیوشیمی عمومی ملک نیا و 

 شهبازی

 اهداف رفتاری پیش نیاز: ساختمان اسید های آمینه را بداند



 

نوع  اهداف رفتاری

 حیطه

روش  

 تدریس

وسائل 

 آموزشی

روش  وظایف فراگیران

 ارزشیابی

ختمان پپتید ها و سا

پیوند  را بداند. پروتئین ها

پپتیدی ئ نحوه ی تشکیل 

آن را بداند. انواع پروتئین ها 

  و ساختمان آنها را بداند

کامپیوتر ،  سخنرانی شناختی

 وایت برد

توجه داشتن و 

مشارکت در 

بحث و یادداشت 

 نکات مهم درس 

امتحان 

نهایی در 

 پایان ترم

 

 جلسه هشتم

هدف کلی جلسه: اموزش لیپید ها ، اسید های چرب، خصوصیات و 

 مشتقات 

منابع درسی: بیوشیمی هارپر و لنینجر و بیوشیمی عمومی ملک نیا و 

 شهبازی

 آنها

نوع  اهداف رفتاری

 حیطه

روش  

 تدریس

وسائل 

 آموزشی

روش  وظایف فراگیران

 ارزشیابی

لیپید ها را تعریف کند. 

ساختمان لیپید ها را بداند. 

نقش فیزیولوژیک لیپید ها را 

بداند. اسید های چرب را 

کامپیوتر ،  سخنرانی شناختی

 وایت برد

توجه داشتن و 

مشارکت در 

بحث و یادداشت 

 نکات مهم درس 

امتحان 

نهایی در 

 پایان ترم



بشناسد. طبقه بندی لیپید 

ها را بداند. لیپید های 

ساده)تری گلیسرید ها( و 

لیپید های نقش آنها را بداند. 

مرکب )فسفولیپید ها، 

گلیکولیپید ها(را بشناسد. 

کلسترول و استروئید ها)

مشتقات آن( و نقش 

فیزیولوژیک آنها را بداند، 

 مومها را بشناسد.

 

 جلسه نهم

هدف کلی جلسه: ادامه اموزش لیپید ها ، اسید های چرب، خصوصیات و 

 تقات مش

منابع درسی: بیوشیمی هارپر و لنینجر و بیوشیمی عمومی ملک نیا و 

 شهبازی

 آنها

نوع  اهداف رفتاری

 حیطه

روش  

 تدریس

وسائل 

 آموزشی

روش  وظایف فراگیران

 ارزشیابی



لیپید ها را تعریف کند. 

ساختمان لیپید ها را بداند. 

نقش فیزیولوژیک لیپید ها 

را بداند. اسید های چرب را 

بشناسد. طبقه بندی لیپید 

ها را بداند. لیپید های 

ساده)تری گلیسرید ها( و 

نقش آنها را بداند. لیپید 

های مرکب )فسفولیپید ها، 

گلیکولیپید ها(را بشناسد. 

استروئید ها)کلسترول و 

مشتقات آن( و نقش 

فیزیولوژیک آنها را بداند، 

 مومها را بشناسد.

کامپیوتر ،  سخنرانی شناختی

 برد وایت

توجه داشتن و 

مشارکت در 

بحث و یادداشت 

 نکات مهم درس 

امتحان 

نهایی در 

 پایان ترم

 

 

 

 

 جلسه دهم

 هدف کلی جلسه: آموزش کلیات آنزیم ها و اهمیت آنها



منابع درسی: بیوشیمی هارپر و لنینجر و بیوشیمی عمومی ملک نیا و 

 شهبازی

 آنها

 

نوع  اهداف رفتاری

 حیطه

روش  

 تدریس

 وسائل

 آموزشی

روش  وظایف فراگیران

 ارزشیابی

 .آنزیم ها را تعریف بکنند

اهمیت آنزیم ها را در 

سیستم های بیولوژیک 

 توضیح دهد

اصول واکنش های آنزیمی را 

 بشناسد.

کامپیوتر ،  سخنرانی شناختی

 وایت برد

توجه داشتن و 

مشارکت در 

بحث و یادداشت 

 نکات مهم درس 

امتحان 

نهایی در 

 پایان ترم

 

 

 

 جلسه یازدهم

 هدف کلی جلسه: آموزش ویتامین ها و اهمیت آنها 

منابع درسی: بیوشیمی هارپر و لنینجر و بیوشیمی عمومی ملک نیا و 

 شهبازی

 آنها



 

نوع  اهداف رفتاری

 حیطه

روش  

 تدریس

وسائل 

 آموزشی

روش  وظایف فراگیران

 ارزشیابی

انواع ویتامین ها و نحوه 

توضیح طبقه بندی آنها را 

 دهد

خصوصیات متابولیکی 

مشترک ویتامین های 

محلول در آب و چربی را 

 بشناسد.

ساختمان شیمیایی و فعالیت 

بیوشیمیایی هر کدام از آنها 

 را بداند

کامپیوتر ،  سخنرانی شناختی

 وایت برد

توجه داشتن و 

مشارکت در 

بحث و یادداشت 

 نکات مهم درس 

امتحان 

نهایی در 

 پایان ترم

 

 

 

 ه دوازدهم جلس

 هدف کلی جلسه: متابولیسم کربوهیدرات ها 

منابع درسی: بیوشیمی هارپر و لنینجر و بیوشیمی عمومی ملک نیا و 

 شهبازی



 

 

نوع  اهداف رفتاری

 حیطه

روش  

 تدریس

وسائل 

 آموزشی

روش  وظایف فراگیران

 ارزشیابی

نحوه هضم کربوهیدراتها را 

 بداند

چگونگی جذب و انتقال آنها 

 بشناسد.را 

سیکل مسیر گلیکولیز و 

چگونگی تنظیم آن را کربس 

 بداند

کامپیوتر ،  سخنرانی شناختی

 وایت برد

توجه داشتن و 

مشارکت در 

بحث و یادداشت 

 نکات مهم درس 

امتحان 

نهایی در 

 پایان ترم

 

 

 

 

 

 جلسه سیزدهم

 هدف کلی جلسه: متابولیسم لیپید ها

منابع درسی: بیوشیمی هارپر و لنینجر و بیوشیمی عمومی ملک نیا و  

 شهبازی



 آنها

 ساختمان لیپید ها را بشناسد اهداف رفتاری پیش نیاز:

 

نوع  اهداف رفتاری

 حیطه

روش  

 تدریس

وسائل 

 آموزشی

روش  وظایف فراگیران

 ارزشیابی

هضم، جذب، انتقال و 

متابولیسم اسید های چرب و 

های مرکب را سنتز لیپید 

 بدانند

کامپیوتر ،  سخنرانی شناختی

 وایت برد

توجه داشتن و 

مشارکت در 

بحث و یادداشت 

 نکات مهم درس 

امتحان 

نهایی در 

 پایان ترم

 

 جلسه چهاردهم

 هورمون هاهدف کلی جلسه: 

منابع درسی: بیوشیمی هارپر و لنینجر و بیوشیمی عمومی ملک نیا و 

 شهبازی

 

 

 نوع اهداف رفتاری

 حیطه

روش  

 تدریس

وسائل 

 آموزشی

روش  وظایف فراگیران

 ارزشیابی



تنظیم ترشح هورمون ها 

و طبقه بندی هورمون ها 

 را بدانند

کامپیوتر ،  سخنرانی شناختی

 وایت برد

توجه داشتن و 

مشارکت در 

بحث و یادداشت 

 نکات مهم درس 

امتحان 

نهایی در 

 پایان ترم

 

 جلسه پانزدهم

 پروتئین های هم دار و پورفیرین هدف کلی جلسه: 

منابع درسی: بیوشیمی هارپر و لنینجر و بیوشیمی عمومی ملک نیا و  

 شهبازی

 آنها

 

 

نوع  اهداف رفتاری

 حیطه

روش  

 تدریس

وسائل 

 آموزشی

روش  وظایف فراگیران

 ارزشیابی

متابولیسم هم و 

 اختالالت آن را بدانند

کامپیوتر ،  سخنرانی شناختی

 وایت برد

توجه داشتن و 

مشارکت در 

بحث و یادداشت 

 نکات مهم درس 

امتحان 

نهایی در 

 پایان ترم

 

 

 جلسه شانزدهم



 هدف کلی جلسه: بیوشیمی خون

منابع درسی: بیوشیمی هارپر و لنینجر و بیوشیمی عمومی ملک نیا و 

 شهبازی

 

 

نوع  اهداف رفتاری

 حیطه

روش  

 تدریس

وسائل 

 آموزشی

روش  وظایف فراگیران

 ارزشیابی

دانشجو باید وزن مخصوص 

خون، PHو حجم خون ، 

انعقاد خون، عناصر سلولی ، 

پروتئین های پالسما، آنزیم 

های خون، هورمون ها، قند 

خون ، چربی های پالسما، 

ترکیبات نیتروژن دار غیر 

پروتئینی و الکترولیت های 

خون و خاصیت تامپون 

 را بداند. خون

 ،کامپیوتر  سخنرانی شناختی

 وایت برد

توجه داشتن و 

مشارکت در 

بحث و یادداشت 

 نکات مهم درس 

امتحان 

نهایی در 

 پایان ترم

 

 

 جلسه هیفدهم

 هدف کلی جلسه: بیوشیمی ادرار



 منابع درسی: بیوشیمی بالینی تیتز  و بیوشیمی بالینی هنری 

 

 

 

نوع  اهداف رفتاری

 حیطه

روش  

 تدریس

وسائل 

 آموزشی

روش  وظایف فراگیران

 ارزشیابی

دانشجو باید وزن مخصوص و 

ادرار، رنگ  PH،  حجم ادرار

ادرار ، اوره، آمونیاک، کراتین و 

کراتینین ، اسید اوریک و اسید 

های آمینه طبیعی و غیر طبیعی 

 را تشخیص دهد

کامپیوتر ،  سخنرانی شناختی

 وایت برد

توجه داشتن و 

مشارکت در 

بحث و یادداشت 

 نکات مهم درس 

امتحان 

نهایی در 

 پایان ترم

 

 منابع درسی: بیوشیمی بالینی تیتز  و بیوشیمی بالینی هنری 

 

 

 بخش سوم 

 امتیاز بندی درس:

 نمره درصد شرح فعالیت

 2 %13 انجام تکالیف دانشجویی

 18 %93 آزمون



 23 %133 جمع

 

 

  در شروع ترم: ارزشیابی اولیه به صورت طرح سواالت شفاهی در

 گیرد.کالس انجام می 

  در طی ترم:حضور فعال در کالس ، پاسخگویی به صورت مطروحه

 انجام می گیرد.

 .در پایان ترم پایانی: ارزشیابی نهائی انجام می شود 

 

 

 


