
  
 
 

 

 (COURSE PLANطزح دٍرُ  )

 

 

بب تَجِ بِ ایٌکِ رضتِ رشین ضٌبسی در گسترُ داًص پسضکی ٍ بْذاضت قرار دارد ٍ جٌبِ ّبی هْوی از  هقذهِ:

دیذگبُ هَلکَلی ٍ ضٌبسبیی دگرگًَیْبی هَاد گًَبگَى بْذاضت اًسبًی را در بر هی گیرد، بیَضیوی هتببَلیسن در ایجبد 

 ٍ کبربرد آًْب کوک هی ًوبیذ.
 

 

 :ػٌبٍيي كلي ايي درس ضبهل هَارد سيز هي ثبضذ 
 بیَاًرشیتیک، اکسیذاسیَى بیَلَشیک، فسفریالسیَى اکسیذاتیَ -

 هتببَلیسن کربَّیذرات ّب -

 هتببَلیسن لیپیذّب -

 هتببَلیسن پرٍتئیي ّب -

 آًسین -

 هتببَلیسن ّن ، اسیذّبی ًَکلئیک ٍ پَرفیریي ّب -

 ّوبًٌذسبزی ٍ رًٍَیسی -

 تحصیلي: كبرضٌبسي/ػلَم تغذيِداًطکذُ :  ثْذاضت             گزٍُ آهَسضي:  ػلَم تغذيِ                 هقطغ ٍ رضتِ 

 ٍاحذ 4 :  تؼذاد ٍاحذ ثیَضیوي هتبثَلیسن :  ًبم درس

 ػولي-ًَع ٍاحذ : ًظزی

 8-12 -ضٌجِ سِ رٍس ٍ سبػت ثزگشاری كالس: ثیَضیوي هقذهبتي ّن ًیبس:

 هکبى ثزگشاری: داًطکذُ ثْذاضت اٍس

 

 دكتز سویِ يَسبييهسئَل ثزًبهِ :  

 الفجب(: دكتز سویِ يَسبييهذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف 

 تْیِ ٍ تٌظین : دكتز سویِ يَسبيي

 98/  11/  07تبريخ تذٍيي/ثبسًگزی: 

 داًطکذُ ػلَم پشضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي الرستبى

 هزكش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکي

 ٍاحذ ثزًبهِ ريشی درسي ٍ آهَسضي

 



 

 

  :بیَاًرشیتیک، اکسیذاسیَى بیَلَشیک، فسفریالسیَى اکسیذاتیَّذف كلي 

 

  اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ:

 هٌببغ ػوذُ فسفبت پراًرشی در بذى را بشٌبسذ. -

 ٍاکٌش ّبی اگسرگًَیک ٍ اًذرگًَیک را شرح دّذ. -

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

 

  :آضٌبيي ثب گلیکَلیشّذف كلي 

 

  اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ:

 گلیکَلیس را تؼریف کٌذ ٍ هراحل آى را شرح دّذ. -

 تٌظین َّرهًَی هسیر گلیکَلیس را شرح دّذ. -

 ببرد.آًسین ّبی کٌترلی هسیر گلیکَلیس را ًبم  -

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

 

  :آضٌبيي ثب چزخِ سیتزاتّذف كلي 

  اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ:

 چرخِ سیترات را شرح دّذ. -

 ٍاکٌش ّبی چرخِ سیترات را رکر ًوبیذ. -

 تٌظین َّرهًَی ٍ آًسیوی چرخِ سیترات را شرح دّذ. -

 چرخِ کربی را شرح دّذ.اًرشی حبصل از  -

 

 :آضٌبيي ثب هسیز پٌتَس فسفبت ٍ هسیز اسیذ اٍرًٍیک ّذف كلي    

          

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ:

 هسیر پٌتَز فسفبت را شرح دّذ. -

 هراحل اکسیذاتیَ ٍ غیراکسیذاتیَ پٌتَز فسفبت را شرح دّذ. -

 .واکنش های مسیر اسید اورونیک را شرح دهد -

  



 

 

 :آضٌبيي ثب گلَكًَئَصًش ّذف كلي       

     

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ:

 گلَکًَئَشًس را تؼریف کٌذ. -

 ٍاکٌش ّبی هسیر گلَکًَئَشًس را شرح دّذ. -

 تنظیم هورمونی مسیر گلوکونئوژنز را شرح دهد. -

 

 :آضٌبيي ثب گلیکَصًَلیش ّذف كلي 

             

 اّذاف اختصبصي 

 ثتَاًذ:داًطجَ ثبيذ 

 گلیکَشًَلیس را شرح دّذ. -

 ٍاکٌش ّبی هسیر گلیکَشًَلیس را شرح دّذ. -

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

 

 :گلیکَصًشآضٌبيي ثب  ّذف كلي 

             

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ:

 گلیکَشًس را شرح دّذ. -

 شرح دّذ. ٍاکٌش ّبی هسیر گلیکَشًس را -

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

 

 :ثیَسٌتش اسیذّبی چزةآضٌبيي ثب  ّذف كلي     

      

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ:

 لیپَشًس را شرح دّذ. -

  واکنش های مسیر لیپوژنز را شرح دهد. -



 

  :ثیَسٌتش اسیذّبی چزةآضٌبيي ثب ّذف كلي 

  اختصبصياّذاف 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 کٌترل کٌٌذُ ّبی آًسیوی ٍ َّرهًَی هسیر گلیکَشًَلیس را شرح دّذ. -

 بیَسٌتس اسیذّبی چرة دارای یک ٍ چٌذ پیًَذ دٍگبًِ را شرح دّذ. -

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

  :اكسیذاسیَى اسیذّبی چزةآضٌبيي ثب ّذف كلي 

  اختصبصياّذاف 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 اکسیذاسیَى اسیذّبی چرة را شرح دّذ. -

 ٍاکٌش ّبی آًسیوی اکسیذاسیَى اسیذّبی چرة را شرح دّذ. -
 

  :اكسیذاسیَى اسیذّبی چزةآضٌبيي ثب ّذف كلي 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 تٌظین َّرهًَی ٍ آًسیوی هسیر اکسیذاسیَى را شرح دّذ. -

 اسیذّبی چرة غیراشببع را شرح دّذ.اکسیذاسیَى  -

 هسیر کتَشًسرا شرح دّذ. -

 علت وقوع کتوژنز را توضیح دهد. -

  ايکَساًَئیذّبّذف كلي: آضٌبيي ثب 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 گرٍُ ّبی هختلف ایکَزاًَئیذّب را ًبم ببرد. -

 هسیر لیپَاکسیصًبز را شرح دّذ. -

 اسفنگولیپیدها را بشناسد.انواع فسفولیپیدها و  -

  لیپَپزٍتئیي ّبّذف كلي: آضٌبيي ثب 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 اًَاع لیپَپرٍتئیي ّب را ًبم ببرد. -

 ٍیصگی ٍ ػولکرد ّر یک از اًَاع لیپَپرٍتئیي ّب را شرح دّذ. -

 آپَپرٍتئیي را تؼریف ًوبیذ. -

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

 

  هتبثَلیسن اسیذّبی آهیٌِّذف كلي: آضٌبيي ثب 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 اسیذّبی آهیٌِ ضرٍری ٍ غیر ضرٍری را بشٌبسذ. -

 مسیرهای سنتز اسیدهای آمینه غیر ضروری را شرح دهد. -



 

  هتبثَلیسن اسیذّبی آهیٌِّذف كلي: آضٌبيي ثب 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 هسیرّبی سٌتس اسیذّبی آهیٌِ غیر ضرٍری را شرح دّذ. -

 هفَْم اسیذّبی آهیٌِ ضرٍری شرطی را شرح دّذ. -

 اًَاع اسیذّبی آهیٌِ ضرٍری شرطی ٍ هسیر سٌتس آى ّب را شرح دّذ. -

 

  كبتبثَلیسن اسیذّبی آهیٌِّذف كلي: آضٌبيي ثب 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 هفَْم کبتببَلیسن اسیذّبی آهیٌِ را بذاًذ. -

 هسیرّبی کبتببَلیسن ّر اسیذ آهیٌِ ٍ هحصَل ًْبیی کبتببَلیسن ّر یک از اسیذّبی اهیٌِ را شرح دّذ. -

 

  سزًَضت اسکلت كزثٌي اسیذّبی آهیٌِّذف كلي: آضٌبيي ثب 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 شًیک را شرح دّذ.هفَْم اسیذّبی آهیٌِ گلَکَشًیک ٍ کتَ -

 اسیذّبی اهیٌِ گلَکَشًیک ٍ کتَشًیک را ًبم ببرد. -

 

  اختالالت چزخِ اٍرُ –چزخِ اٍرُ ّذف كلي: آضٌبيي ثب 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 هکبًیسن ّبی کٌترلی چرخِ اٍرُ را شرح دّذ. -

 اختالالت چرخِ اٍرُ را بشٌبسذ ٍ شرح دّذ. -

 

  اٍرُچزخِ ّذف كلي: آضٌبيي ثب 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 هکبًیسن کلی دفغ ًیترٍشى اسیذّبی آهیٌِ را شرح دّذ. -

 ٍاکٌش ّبی چرخِ اٍرُ را شرح دّذ. -

 

  هحصَالت هطتق اس اسیذّبی آهیٌِّذف كلي: آضٌبيي ثب 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 هحصَالت هشتق از اسیذّبی آهیٌِ را ًبم ببرد. -

 هشتق از گلیسیي ٍ ًش ّبی اختصبصی آى را شرح دّذ.هحصَالت  -

 هتببَلیسن ٍ تجسیِ بتباالًیي را شرح دّذ. -



  آًشين ّبی تٌظین كٌٌذُ هسیزّبی هتبثَلیکّذف كلي: آضٌبيي ثب 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 اًسین را تؼریف کٌذ. -

 طبقِ بٌذی اًسین را شرح دّذ. -

 ز هسیرّبی هتببَلیک را بشٌبسذ.آًسین ّبی تٌظین کٌٌذُ ّر یک ا -

 هْبر کٌٌذُ ٍ فؼبل کٌٌذُ ّبی الَستریک را شرح دّذ. -

 آًسین الَستریک را تؼریف کٌذ. -

 

  هتبثَلیسن ّن، اسیذّبی ًَكلئیک ٍ پَرفیزيي ّبّذف كلي: آضٌبيي ثب 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 بیَسٌتس ّن را شرح دّذ. -

 پَرفیریي ّب را شرح دّذ. -

 هسیر کبتببَلیسن ّن را شرح دّذ. -

 سبخت ببزّبی پَریي ٍ پریویذیي را شرح دّذ. -

 

  ّوبًٌذسبسی ٍ رًٍَيسيّذف كلي: آضٌبيي ثب 

 اّذاف اختصبصي 

 داًطجَ ثبيذ ثتَاًذ 

 ّوبًٌذسبزی را شرح دّذ. -

 رًٍَیسی را شرح دّذ. -

 خطبّبی رًٍَیسی را شرح دّذ. -

 ٍ ًقش اى ّب را بذاًذ. RNAاًَاع هختلف  -

 

 

 

 رٍش آهَسش:
بِ رٍش سخٌراًی ٍ بب بْرُ گیری از ٍسبیل کوک آهَزضی تختِ سفیذ، ًرم افسار پبٍرپَیٌت، ٍیذئَ پرٍشکتَر اًجبم هیگیرد ٍ بِ 

 هٌظَر اثربخطی بعذ از ّر هرحلِ پرسص ٍ پبسخ اًجبم هی گیرد.

 

 ضزايط اجزاء
 

 : اهکبًبت آهَسضي ثخص 

 ًزم افشار پبٍر پَيٌت كبهپیَتز، تختِ سفیذ، ٍيذئَ پزٍصكتَر،
 

 :  ُآهَسش دٌّذ 

 سویِ يَسبيي -

 



 هٌبثغ اصلي درسي :
1-Robert K. Murray, Dary LK. Granner , Peter A. Mayes, Victor W. 

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

3-David L. Nelson, Micheal M. COX. Lehninger Principles of Biochemistry.  



 ارسضیبثي 
 

 :ًحَُ ارسضیبثي 

 حضَر فؼبل ٍ هَثز در كالس -

 آسهَى هیبى تزم -

 آسهَى پبيبى تزم -
 

 :ًحَُ هحبسجِ ًوزُ كل 

 ًوزُ 5آسهَى هیبى تزم:  -

 ًوزُ  15آسهَى پبيبى تزم:  -

 

 هقزرات 

  : 01 حذاقل ًوزُ قجَلي                                        

  :براسبس  قَاًیي آهَزضی  تؼذاد دفؼبت هجبس غیجت در كالس 

 

  



 

 

 

 

 ...... درس سهبًجٌذی جذٍل

 تبريخ ارائِ
سبػت 

 ارائِ

 هَضَع جلسِ
 ًحَُ ارائِ هذرس

اهکبًبت 

 هَرد ًیبس

رٍش 

 ارسضیبثي

15  /11  /98 10-8 

آضننٌبیی بننب بیَاًرشیتیننک،   

اکسیذاسننیَى بیَلَشیکنن    

 فسفریالسیَى اکسیذاتیَ

 

 يَسبييدكتز 
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

15  /11  /98 12-10 

 آضٌبیی بب گلیکَلیس

 
 هجبسی دكتز يَسبيي

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

29  /11  /98 

10-8  آضٌبیی بب چرخِ سیترات 

 
 دكتز يَسبيي

پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

29  /11  /98 

23-21 آضننٌبیی بننب هسننیر پٌتننَز    

ٍ هسنننیر اسنننیذ  فسنننفبت

 اٍرًٍیک

 

 دكتز يَسبيي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

06  /12  /98 

10-8  گلَکًَئَشًس 

 دكتز يَسبيي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

06  /12  /98 

23-21  گلیکَشًَلیس 

 هجبسی دكتز يَسبيي

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

13  /12  /98 

10-8  گلیکَشًس 

 يَسبييدكتز 
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

13  /12  /98 

12-10  بیَسٌتس اسیذّبی چرة 

 دكتز يَسبيي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

20  /12  /98 10-8 پزسص  -كبهپیَتز هجبسی دكتز يَسبيي بیَسٌتس اسیذّبی چرة 



اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پبسخ، 

 اهتحبى

20  /12  /98 

12-10 اکسیذاسیَى اسیذّبی  

 دكتز يَسبيي چرة
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

19  /01  /99 

10-8 اکسیذاسیَى اسیذّبی  

 دكتز يَسبيي چرة
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

19  /01  /99 

12-10  ایکَزاًَئیذّب 

 دكتز يَسبيي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

26  /01  /99 

10-8  لیپَپرٍتئیي ّب 

 
 هجبسی يَسبييدكتز 

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

26  /01  /99 

12-10  هتببَلیسن اسیذّبی آهیٌِ 

 دكتز يَسبيي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

02  /02  /99 

10-8  هتببَلیسن اسیذّبی آهیٌِ 

 دكتز يَسبيي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

02  /02  /99 

12-10  کبتببَلیسن اسیذّبی آهیٌِ 

 دكتز يَسبيي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

09 /02  /99 

10-8 هتببَلیسن سرًَضت اسکلت  

 دكتز يَسبيي کربٌی اسیذّبی آهیٌِ
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

09 /02  /99 

12-10  چرخِ ی اٍرُ 

 دكتز يَسبيي
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

16  /02  /99 10-8  –آضننٌبیی بننب چرخننِ اٍرُ   

 اختالالت چرخِ اٍرُ

پزسص  -كبهپیَتزپزسص -سخٌزاًي دكتز يَسبيي



اساليذ ٍيذئَ  پبسخ 

 پزٍصكتَر

پبسخ، 

 اهتحبى

16  /02  /99 

12-10 آضٌبیی بب هحصَالت هطتق  

 دكتز يَسبيي از اسیذّبی آهیٌِ
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

23  /02  /99 

10-8 هحصَالت هطتق از  

 دكتز يَسبيي اسیذّبی آهیٌِ
پزسص -سخٌزاًي

 پبسخ

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

23  /02  /99 

12-10 آًسین ّبی تٌظین کٌٌذُ  

 هجبسی دكتز يَسبيي هسیرّبی هتببَلیک

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

06  /03  /99 

10-8 هتببَلیسن ّن ، اسیذّبی  

 هجبسی دكتز يَسبيي ًَکلئیک ٍ پَرفیریي ّب

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

06  /03  /99 

12-10  ّوبًٌذسبزی ٍ رًٍَیسی 

 هجبسی دكتز يَسبيي

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

13  /03  /99 

10-8 هتببَلیسن ّن ٍ پَرفیریي  

 هجبسی دكتز يَسبيي ّب

 -كبهپیَتز

اساليذ ٍيذئَ 

 پزٍصكتَر

پزسص 

پبسخ، 

 اهتحبى

 

 

 

 

 

 

 

 

 


