
 

 تعالی بسمه

 گلستان پزشکی علوم دانشگاه

 پیراپزشکی دانشکده آموزش توسعه دفتر

 1پزشکی بیوشیمی( plan courseدوره ) طرح
 

 گروه آموزشی: علوم آزمایشگاهی                                      1پزشکی بیوشیمی: درس نام

 89-89 تحصیلی سال دوم نیمسال  تحصیلی ترم یک: دوره طول

 پیراپزشکی دانشکده :برگزاری محل تئوریواحد  3 :واحد تعداد

 بیوشیمی عمومی :  نیاز پیش حمیدرضا جوشقانی   دکترمسئول درس: 

 حمیدرضا جوشقانی   دکتر  :مدرسین گروه

 زهرا حصاری دکتر                        
  چهارشنبه تا دوشنبه: مدرسین با تماس روزهای

 علوم پیوسته کارشناسی :فراگیران تحصیلی مقطع و رشته

  4ترم آزمایشگاهی

 منابع: 

 یمی بالینی هنری دیویدسون آخرین ویرایشبیوش

 بیوشیمی بالینی تیتز آخرین ویرایش 

 اهداف کلی درس:

 آشنایی دانشجویان با 

 ها ترکیبات بیوشیمیایی بدن و خواص آن 

 تغییرات این ترکیبات در سالمت و بیماری 

 ها گیری هریک از این ترکیبات در تشخیص بیماری ارزش اندازه 

 



 1پزشکی بیوشیمی: درس نام

 89-89 تحصیلی سال دوم نیمسال :برگزاری زمان 1شماره جلسه: 

 شرایط و گیری نمونهموضوع جلسه: 

 نمونه داری نگه
 زهرا حصاری دکترنام مدرس: 

 دقیقه 89مدت جلسه: 

 منابع:

 هنری دیویدسون آخرین ویرایشبیوشیمی بالینی 

 بیوشیمی بالینی تیتز آخرین ویرایش

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 و گیری نمونه

 شرایط

 داری نگه

  نمونه

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در

 د.ینماگیری را ذکر   تجهیزات مورد نیاز برای نمونه 

 .تفاوت های بین سرم و پالسما را بیان نماید 

 بشناسد و موارد استفاده هریک را  انواع لوله های خونگیری را

 نام ببرد. 

 .مکانیسم عمل و موارد استفاده انواع ضد انعقاد را شرح دهد 

 .مزایا و معایب هریک از ضد انعقاد ها را بیان نماید 

-شناختی

 دانش 

پرسش و سخنرانی 

نمایش ، وپاسخ

عکس،انیمیشن و 

  فیلم کوتاه آموزشی

تخته، 

ویدئوپروژکتور 

 و کامپیوتر

پاسخ به پرسشهایی 

از مطالب جلسه قبل 

 در ابتدای هر جلسه 

 

 

 



 1پزشکی بیوشیمی: درس نام

 89-89 تحصیلی سال دوم نیمسال :برگزاری زمان  2شماره جلسه: 

 بر موثر فاکتورهایموضوع جلسه: 

  نمونه
 زهرا حصاری دکترنام مدرس: 

 دقیقه 89مدت جلسه: 

 منابع:

 بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون آخرین ویرایش

 بیوشیمی بالینی تیتز آخرین ویرایش

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 فاکتورهای

  نمونه بر موثر

 :دانشجو بتواندرود  درس انتظار می پایان در

  وریدی را شرح دهد. تفاوت خون مویرگی، شریانی و 

 ید.خون و سرم و پالسما را بیان نما نحوه آماده سازی نمونه 

  چگونگی ذخیره سازی و اثر آن بر آنالیت ها و مورفولوژی سلول

 های خون را بیان نماید.

  فاکتورهای مختلف اثر گذار بر نمونه )زمان نمونه گیری و شرایط 

 نگهداری( و نحوه اثر آنها را ذکر نماید.

-شناختی

 دانش 

پرسش و سخنرانی 

نمایش ، وپاسخ

عکس،انیمیشن و 

 فیلم کوتاه آموزشی

تخته، 

ویدئوپروژکتور 

 و کامپیوتر

پاسخ به پرسشهایی 

از مطالب جلسه قبل 

 در ابتدای هر جلسه 

 

 

 

 



 1پزشکی بیوشیمی: درس نام

 89-89 تحصیلی سال دوم نیمسال :برگزاری زمان 3شماره جلسه: 

 زهرا حصاری دکترنام مدرس:   باز و اسید اختالالتموضوع جلسه: 

 دقیقه 89مدت جلسه: 

 منابع:

 بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون آخرین ویرایش

 بیوشیمی بالینی تیتز آخرین ویرایش

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 اختالالت

 باز و اسید

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در

  را شرح دهد.تعریف اسید و باز 

 د.ینما بیانرا  سیستم های بافری بدن 

 را بیان نماید. شکاف آنیونی 

 شرح دهدرا  اسیدوز متابولیک و تنفسی . 

 را شرح دهد.  آلکالوز متابولیک و تنفسی 

-شناختی

 دانش 

پرسش و سخنرانی 

نمایش ، وپاسخ

عکس،انیمیشن و 

  فیلم کوتاه آموزشی

تخته، 

ویدئوپروژکتور 

 و کامپیوتر

پاسخ به پرسشهایی 

از مطالب جلسه قبل 

 در ابتدای هر جلسه 

 

 

 

 

 



 1پزشکی بیوشیمی: درس نام

 89-89 تحصیلی سال دوم نیمسال :برگزاری زمان    5 و4شماره جلسه: 

 عناصر و ها ویتامینموضوع جلسه: 

 کمیاب
 زهرا حصاری دکترنام مدرس: 

 دقیقه 89مدت جلسه: 

 منابع:

 بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون آخرین ویرایش

 بیوشیمی بالینی تیتز آخرین ویرایش

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 و ها ویتامین

  کمیاب عناصر

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در

  را ذکر نماید.انواع ویتامین های محلول در آب 

  را ذکر نمایدانواع ویتامین های محلول در چربی . 

 ید.نحوه اندازه گیری آنها را بیان نما 

 را  افزایش آنهایا  کمبودو عالئم بالینی ناشی از  نقش آنها در بدن

 شرح دهد. 

-شناختی

 دانش 

پرسش و سخنرانی 

نمایش ، وپاسخ

عکس،انیمیشن و 

 فیلم کوتاه آموزشی

تخته، 

ویدئوپروژکتور 

 و کامپیوتر

پاسخ به پرسشهایی 

از مطالب جلسه قبل 

 در ابتدای هر جلسه 

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در

  تعریف نماید.  راعناصر کمیاب 

  را ذکر نماید.انواع عناصر کمیاب 

  ید.اندازه گیری آنها را بیان نمانحوه 

 یا  کمبودو عالئم بالینی ناشی از  نقش و اهمیت آنها در بدن

 را شرح دهد. افزایش آنها

 



 

 1پزشکی بیوشیمی: درس نام

 89-89 تحصیلی سال دوم نیمسال :برگزاری زمان 6شماره جلسه: 

 حصاری زهرا دکترنام مدرس:  ها لیپوپروتئین اختالالتموضوع جلسه: 

 دقیقه 89مدت جلسه: 

 منابع:

 بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون آخرین ویرایش

 بیوشیمی بالینی تیتز آخرین ویرایش

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 اختالالت

 لیپوپروتئین

  ها

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در

 شرح دهدرا  ها لیپوپروتئین.  

  د.ینما بیانرا  ها لیپوپروتئین انتقال لیپیدها و متابولیسم 

  را بیان نماید. ها لیپوپروتئیننحوه اندازه گیری لیپیدها و 

 را شرح دهد. نکات مربوط به نمونه گیری و نگهداری نمونه ها 

 بیان نمایدرا  بیماری های ناشی از اختالالت لیپوپروتئین ها .  

-شناختی

 دانش 

پرسش و سخنرانی 

نمایش ، وپاسخ

عکس،انیمیشن و 

  فیلم کوتاه آموزشی

تخته، 

ویدئوپروژکتور 

 و کامپیوتر

پاسخ به پرسشهایی 

از مطالب جلسه قبل 

 در ابتدای هر جلسه 

 

 

 

 



 1پزشکی بیوشیمی: درس نام

 89-89 تحصیلی سال دوم نیمسال :برگزاری زمان    9 و9شماره جلسه: 

 واختالالت آهن هموستازموضوع جلسه: 

 پورفیریا و  Heme  متابولیسم مسیر
 زهرا حصاری دکترنام مدرس: 

 دقیقه 89مدت جلسه: 

 منابع:

 بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون آخرین ویرایش

 بیوشیمی بالینی تیتز آخرین ویرایش

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 آهن هموستاز

 مسیر واختالالت

 و  Heme  متابولیسم

  پورفیریا

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در

  متابولیسم آهن در بدن )جذب، انتقال در خون، ذخیر سازی و

  نماید. بیانرا  دفع(

 نماید. ذکررا  آهن در بدن و اهمیت نقش 

  را شرح دهد. اضافه بار آنیا  کمبودعالئم بالینی ناشی از 

 را بیان نماید. سرم آهن غلظت در موثر عوامل 

 را شرح دهید. آهن اتصال تام ظرفیت  

-شناختی

 دانش 

پرسش و سخنرانی 

نمایش ، وپاسخ

عکس،انیمیشن و 

 فیلم کوتاه آموزشی

تخته، 

ویدئوپروژکتور 

 و کامپیوتر

پاسخ به پرسشهایی 

از مطالب جلسه قبل 

 در ابتدای هر جلسه 

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در

  مسیر بیوسنتزHeme  نماید.  بیان را 

  اختالالت مسیر بیوسنتزHeme   .و پورفیریا را شرح دهد 

  ید.بیان نمادر آزمایشگاه را  تشخیص پروفیری هاروش های 

 

 



 1پزشکی بیوشیمی: درس نام

 89-89 تحصیلی سال دوم نیمسال :برگزاری زمان    19و  8شماره جلسه: 

 متابولیسم اختالالتموضوع جلسه: 

 ها  کربوهیدرات
 حمیدرضا جوشقانی  دکترنام مدرس: 

 دقیقه 89مدت جلسه: 
 منابع:

 بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون آخرین ویرایش

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 متابولیسم اختالالت

  ها کربوهیدرات

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در

  بیانرا ها  موثر بر متابولیسم کربوهیدراتهورمون ها و عوامل 

   نماید.

 را شرح دهد. و نحوه ابتال به آن 1دیابت نوع 

 را شرح دهد.و نحوه ابتال به آن  2دیابت نوع 

-شناختی

 دانش 

پرسش و سخنرانی 

نمایش ، وپاسخ

عکس،انیمیشن و 

 فیلم کوتاه آموزشی

تخته، 

ویدئوپروژکتور 

 و کامپیوتر

پاسخ به پرسشهایی 

از مطالب جلسه قبل 

 در ابتدای هر جلسه 

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در

  و انواع آن را بیان نماید.هیپو گلیسمی 

  را بیان نماید. هیپو گلیسمی عوامل ایجاد کننده انواع 

  ماید )زمان و شرایط نحوه ارزیابی قند خون در بیماران را ذکر ن

 ید.را بیان نما نمونه گیری(

 

 



 1پزشکی بیوشیمی: درس نام

 89-89 تحصیلی سال دوم نیمسال :برگزاری زمان    12و  11شماره جلسه: 

 حمیدرضا جوشقانی  دکترنام مدرس:  پروتئین های سرم و پالسماموضوع جلسه: 

 دقیقه 89مدت جلسه: 
 منابع:

 بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون آخرین ویرایش

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

پروتئین های سرم و 

 پالسما

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در

  ذکر نمایدرا ی سرم ها پروتئینانواع.  

  د.ینما بیاننقش و اهمیت هریک از آنها را در بدن 

 را بیان نماید. ها نحوه ارزیابی و اندازه گیری آن 

 را شرح دهد. نکات مربوط به نمونه گیری و نگهداری نمونه ها 

  را بیان  پروتئین های سرمانواع بیماری های ناشی از اختالالت

  نماید. 

-شناختی

 دانش 

پرسش و سخنرانی 

نمایش ، وپاسخ

عکس،انیمیشن و 

 فیلم کوتاه آموزشی

تخته، 

ویدئوپروژکتور 

 و کامپیوتر

پاسخ به پرسشهایی 

از مطالب جلسه قبل 

 در ابتدای هر جلسه 

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در

  ذکر نمایدرا ی پالسما ها پروتئینانواع.   

  د.ینما بیاننقش و اهمیت هریک از آنها را در بدن 

 را بیان نماید. ها نحوه ارزیابی و اندازه گیری آن 

 را شرح دهد. نکات مربوط به نمونه گیری و نگهداری نمونه ها 

  را بیان پالسما بیماری های ناشی از اختالالت انواع پروتئین های

  نماید. 



 

 1پزشکی بیوشیمی: درس نام

 89-89 تحصیلی سال دوم نیمسال :برگزاری زمان     14و  13شماره جلسه: 

 حمیدرضا جوشقانی  دکترنام مدرس:   بالینی شناسی آنزیمموضوع جلسه: 

 دقیقه 89مدت جلسه: 
 منابع:

 بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون آخرین ویرایش
 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 آنزیم

 شناسی

 بالینی

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در

  شرح را حضور آنها در خون  و مکانیسم رهایش وآنزیم ها جایگاه سلولی

  .دهد

 های اختصاصی )الکتات دهیدروژناز، بیوشیمی و فیزیولوژی آنزیم  نقش

 د.ینما بیان را در بدن (آنژیوتانسینآنزیم مبدل 

  را بیان نماید.ها آنزیم این تنوع پیش آنالیزی نحوه اندازه گیری و 

 را بیان نماید.این آنزیم ها  محدوده مرجع 

  را شرح دهد.ها  آنعلل نتایج غیر طبیعی  

-شناختی

 دانش 

پرسش و سخنرانی 

، نمایش وپاسخ

عکس،انیمیشن و 

 فیلم کوتاه آموزشی

 تخته،

ویدئوپروژکتور 

 و کامپیوتر

پاسخ به 

پرسشهایی از 

مطالب جلسه قبل 

در ابتدای هر 

 جلسه 

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در

  نقش بیوشیمی و فیزیولوژی آنزیم های اختصاصی )اسیدفسفاتاز، استیل

 د.ینما بیانکولین استراز( در بدن را 

  را بیان نماید.تنوع پیش آنالیزی این آنزیم ها نحوه اندازه گیری و 

 را بیان نماید.این آنزیم ها  محدوده مرجع  

  را شرح دهد.ها  آنعلل نتایج غیر طبیعی 



 

 1پزشکی بیوشیمی: درس نام

 89-89 تحصیلی سال دوم نیمسال :برگزاری زمان  16و  15شماره جلسه: 

  جوشقانی حمیدرضا دکترنام مدرس:  بیماری های عضالنی موضوع جلسه: 

 دقیقه 89مدت جلسه: 
 منابع:

  بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون آخرین ویرایش

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

بیماری های 

 عضالنی

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در

  ید. بیان نمارا انواع آسیب های عضالنی  

  ید. ذکر نمارا مارکرهای مرتبط با آسیب های عضالنی  

-شناختی

 دانش 

پرسش و سخنرانی 

، نمایش وپاسخ

عکس،انیمیشن و 

 فیلم کوتاه آموزشی

تخته، 

ویدئوپروژکتور 

 و کامپیوتر

پاسخ به 

پرسشهایی از 

مطالب جلسه قبل 

در ابتدای هر 

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در جلسه 

  د.ینما بیاننقش بیوشیمی و فیزیولوژی آنزیم های اختصاصی عضالنی را 

  را بیان نماید.و ارزیابی این آنزیم ها نحوه اندازه گیری 

 را بیان نماید.این آنزیم ها  محدوده مرجع  

  را شرح دهد.ها  آنعلل نتایج غیر طبیعی 

 

 



 1پزشکی بیوشیمی: درس نام

 89-89 تحصیلی سال دوم نیمسال :برگزاری زمان    19و  19شماره جلسه: 

  جوشقانی حمیدرضا دکترنام مدرس:  عروقی بیماری های قلبیموضوع جلسه: 

 دقیقه 89مدت جلسه: 
 منابع:

 بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون آخرین ویرایش 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

بیماری های 

 قلبی عروقی

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در

  شرح دهد.را آسیب های میوکارد 

 ید. انواع مارکرهای آن را بیان نما  

  ارزیابی و اندازه گیری مارکرهای آسیب میوکارد را شرح دهدنحوه. 

-شناختی

 دانش 

پرسش و سخنرانی 

، نمایش وپاسخ

عکس،انیمیشن و 

 فیلم کوتاه آموزشی

تخته، 

ویدئوپروژکتور 

 و کامپیوتر

پاسخ به 

پرسشهایی از 

مطالب جلسه قبل 

در ابتدای هر 

 جلسه 

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در

  .مارکرهای خطر کرونری را ذکر نماید 

  را شرح دهد.نحوه ارزیابی و اندازه گیری مارکرهای خطر کرونری 

 را بیان نماید.این آنزیم ها  محدوده مرجع 

 

 

 



 

 1پزشکی بیوشیمی: درس نام

 89-89 تحصیلی سال دوم نیمسال :برگزاری زمان    29و  18شماره جلسه: 

 ارزیابیبیماری های کبدی و موضوع جلسه: 

 عملکرد کبد 
  جوشقانی حمیدرضا دکترنام مدرس: 

 دقیقه 89مدت جلسه: 
 منابع:

 بیوشیمی بالینی هنری دیویدسون آخرین ویرایش 
 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

بیماری های 

کبدی و 

ارزیابی 

  عملکرد کبد

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در

  )شرح دهدرا اعمال طبیعی متابولیکی کبد )بیلیروبین . 

  )شرح دهدرا اعمال طبیعی سنتزی کبد )پروتئین ها،فاکتورهای انعقادی . 

 .انواع بیلیروبینمی ها و نحوه ارزیابی آنها را شرح دهد 

-شناختی

 دانش 

پرسش و سخنرانی 

، نمایش وپاسخ

عکس،انیمیشن و 

 فیلم کوتاه آموزشی

تخته، 

ویدئوپروژکتور 

 و کامپیوتر

پاسخ به 

پرسشهایی از 

بل مطالب جلسه ق

در ابتدای هر 

 :رود دانشجو بتواند درس انتظار می پایان در جلسه 

  کبدی را بیان نماید.های تست های مربوط به آسیب 

  ارزیابی و اندازه گیری آنها را شرح دهدنحوه.  

 .انواع هپاتیت را بیان نماید 

  ارزیابی و اندازه گیری آنها را شرح دهدنحوه.  

 

 



 

      

  و:نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجمقررات و 

  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله نمره صفر و غیبت موجه موجب حذف آن درس خواهد شد 14بر اساس ماده .  

 وظایف و تکالیف دانشجو:  

  حضور به موقع دانشجویان در کالس 

 حضور و غیاب بر طبق قوانین آموزشی دانشگاه 

  قوانین و شئونات کالس رعایت 

 مشارکت فعال در بحث و پرسش های کالسی  

 کتبینمره به صورت امتحان  19نمره  ب( نمره پایان ترم :  2 ...(: الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم نحوه ارزشیابی دانشجو 

  کوتاه جواب( تشریحیو  تستی)

  


