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نام درس
تعداد واحد

کلعملینظری

ساختمان آنزیمھا و جایگاه 
فعال

٢-٢

کینتیک آنزیم ھا

مھار کننده ھا و فعال کننده ھا

نقش امالح در 
آنزیمھا(مس،روی،منگنز،کبال

ت،سلنیوم)

استخراج و خالص سازی 
آنزیم ھا

Xenobiotic
Metabolizing enzymes

آنزیم ھای 
تشخیصی(عضالنی، 
استخوانی،قلبی،کبدی)

تغییرات ارثی آنزیم ھادر 
رابطھ با بیماری ھا

ھای سنجش فعالیت روش 
آنزیمھا



بیولوژي مولکولی :2کد درس
بیوشیمی عمومیپیشنیاز :

تشخیص مولکولی یکـی از شـاخه هـاي مهـم بیوشـیمی اسـت کـه پیشـرفت سـریعی در دهـه اخیـر داشـته             هدف کلی درس :
اســت . دانشــجویان ضــمن آشــنایی بــا مکانیســم بیولــوژي مولکــولی در اوکاریوتهــا و پروکاریوتهــا و شــناخت فاکتورهــاي مــوثر  

را مطالعـه و بـا تکنولـوژي آنـالیز اسـیدهاي آشـنا       ارتباط مابین بیولـوژي مولکـولی و ژنتیـک را بـا بیماریهـا انسـان      ,درهر فرایند 
خواهند شد .

سرفصل درس :
RNAوDNAانواع ,کروموزوم ,مقدمه : ساختمان کروماتین -1
مقایسه ي ساختار ژنوم در پروکاریوتها  و اوکاریوتها-2
کــاریوتی چگــونگی تنظــیم فعالیــت و مقایســه ي آنهــا در دو سیســتم پروکــاریوتی و اوDNAهماننــد ســازي و رونویســی -3

ژن .
ــر      -4 ــه ب ــس از ترجم ــا پ ــروتئین ه ــرات پ ــونگی تنظــیم آن تغیی ــا و چگ ــاریوت ه ــه در پروک ــاي ترجم مقایســه مکانیســم ه

پروتئین ها  .
دوبــاره شــکل گیــري کرومــاتین : مکانیســمهاي دخیــل در بــاز شــدن کرومــاتین جهــت فراینــدهاي رونویســی یــا هماننــد  -5

تشکیل مجدد هتروکروماتین .,زوم ها ه نوکلئوسازي . شکل گیري دوبار
ــرمیم  -6 ــرمیم  DNA:مکانیســم هــاي دخیــل در ایجــاد آســیب در DNAآســیب و ت ــه فاکتورهــاي  DNAو ت ــا توجــه ب ب

کنترل شده .
کشت جدا کردن و نگهداري آنها .,قارچها وسلولهاي حیوانی  ,ویروسها ,مختصري درمورد فاژها -7
ــردن  -8 ــه ک ــک ( ایزول ــاي اســید نوکلئی ــا و ویروســها  , DNAتکنیــک ه ــاکتري ه ــوم ب ــک  ,ژن ــاي اســید نوکلئی ــزیم ه ,آن

).Amplification  ,Discriminationتکنیکهاي  
تهیـه باکتریـه جهـش یافتـه     ,کلـون کـردن   ,معرفی روشهاي مـورد اسـتفاده در بیولـوژي مولکـولی ( تخلـیص پالسـمید       -9

و ارزیابی  آنها).
سلولهاي  کلون شدخ و فاکتورهاي موثر بر آن,لونینگ : روشهاي مختلف کلونینگ ک-10



نام درس
تعداد واحد

کلعملینظري

سیکل سلولی
RNAو DNAانواع 

شکل گیري کروماتین و ساختمان کروماتین و 
کروموزوم

مقایسه ژنوم در پروکاریوتهاو یوکاریوتها

و مقایسه آن در دو DNAهمانند سازي 
سیستم پروکاریوتی و یوکاریوتی و تنظیم 

فعالیت ژن
DNAآسیب و ترمیم 

RNAپردازش 

ترجمه در پروکاریوتها و یوکاریوتها و تنظیم و 
تغییرات پس از ترجمه

تنظیم بیان ژن
تکنیک هاي اسید نوکلئیک 

نگهداري و استفاده از سلولهاي جدا کردن؛
بنیادین

براي تشخیص DNAاستفاده از تستهاي
نمونه هاي بالینی

استفاده از روش هاي تشخیص مولکولی 
دربیماري هاي عفونی

معرفی روشهاي مورد استفاده در بیولوژي 
مولکولی شامل مختصري در مورد وکتورها و 

کلونینگ
مختصري در مورد فاژها، ویروس ها، قارچ ها و 

سلول هاي حیوانی، کشت، جدا کردن 



متابولیسم مواد سه گانه :3کد درس
بیوشیمی عمومی پیشنیاز :

روشهاي بررسی و تشخیص بیوشیمیایی آنها .                                                                                     ,: آشنایی با اختالالت عمده بیومولکولها هدف کلی درس

سرفصل درس :
پـروتئین هـاي   ,اجسـام کتـونی    ,مسـمومیت بـا آرسـنیک     ,متابولیسـم الکـل   ,اختالالت متـابولیکی کربوهیـدراتها :دیابـت    -1

تشــخیص بیوشــیمیایی ,بیماریهــاي ذخیــره اي گلیکــوژن ,پنتــوز,فروکتــوز ,اخــتالالت متابولیســمی گــاالکتوز ,گلیکوزیلــه 
اختالالت.

اختالالت متابولیکی لیپیدها : -2
متوسط و کوتاه ),اختالالت اکسیداسیون اسیدهاي چرب (با زنجیره طوالنی _
پروستاگالندین ها و ... ),اختالالت متابولیسم چربیهاي کمپلکس ( اسفنگولیپیدها _
اختالالت  متابولیسم اسیدهاي ارگانیک _
اختالالت متابولیسم لیپوپروتئین ها _
تشخیص بیوشیمیایی اختالالت _
چاقی و اختالالت بافت چربی_

پروتئین ها و اسیدهاي نوکلئیک ,اختالالت متابولیکی اسیدهاي آمینه -3
ارزیابی بیماران و غربالگري بعد از مرگ),غربالکري نوزادي ,تولد  تشخیص بیوشیمیایی ( تشخیص قبل از _
ــوري   _ هموسیســتینوري ,تیروزینمــی ,اخــتالالت متابولیســمی اســیدهاي آمینــه و تشــخیص بیوشــیمیایی آنهــا ( فنیــل کتون
هیپرگالیسنتمی غیر کتوتیک ),اختالالت سیکل اوره ,بیماري شربت افرا ,
پورین ها و پیریمیدین ها اختالالت متابولیسمی _

ارتباط مسیرهاي متابولیکی مختلف -4



نام درس
تعداد واحد

کلعملینظری

٢-٢بیوانرژتیک

متابولیسم پروتئین ھا و آمینو 
اسیدھا

متابولیسم کربوھیدرات ھا

متابولیسم لیپید ھا

متابولیسم نوکلئوتیدھا

ھای تنظیم متابولیسممکانیسم 

متابولیسم رادیکال ھای آزاد 
در استرس اکسیداتیو

NOمتابولیسم 



روشهاي آزمایشگاهی و شناخت کاربا دستگاهها:4کد درس 
بیوشیمی عمومی پیشنیاز :

ــی درس : ــه هــاي آزمایشــی  ,آمــوزش تکنیــک هــاي آزمایشــگاهی  هــدف کل کنتــرل کیفــی در ,چگــونگی جمــع آوري نمون
آزمایشگاه و آشنایی با تکنیک هاي نوین در آزمایشگاه هاي بالینی و کاربرد بالینی آنها . 

سر فصل درس : 
)ساعت17واحد (1نظري : –الف 

اساس کار در آزمایشگاهها -1
جمع آوري و نگهداري نمونه -2
کنترل کیفی درآزمایشگاه-3
آشنایی با تکنیکهاي آزمایشگاهی و تجهیزات -4

تکنیکهاي نوري _الف 
اسپکتوفتومتري .1
فلورمتري.2
نفلومتري و توربیدومتري.3
کمی لومینسانس .4

الکتروشیمی _ب 
الکترودهاي یونی 

شیمیایی                                                                                                                      _سنسورهاي نوري 
الکتروفورز_پ 
کروماتوگرافی_ت 

ستونی -
-GC

ساعت )34واحد ( 1عملی  :-ب
جدا کردن نمونه هاي بیولوژیکی و ذخیره کردن آنها -1
کار عملی با دستگاههاي ذکر شده. -2



نام درس

تعداد واحد
کلعملینظري

الکتروفورز  و انواع آن

DNAاستخراج 

روش هاي محاسباتی بیوشیمیایی و 
کنترل کیفی

فلوسایتومتري

روش هاي رادیو ایمنواسی و االیزا

PCR

real time
PCR

روشهاي تخلیص و انواع کروماتوگرافی

انواع الکتروفورز عمودي
و انواع بالتینگ

کلونینگ

NO Analyzer

اسپکتروفتومتر

فلوروسانس



بیوشیمی بافت ها : 6کد درس 
ایمونولوژي عمومی,بیوشیمی عمومی :پیشنیاز

و چگـونگی جـدا نمـودن و    ,مکانیسـم هـا واخـتالالت بیوشـیمایی اصـلی آنهـا       ,آشـنایی بـا عملکـرد بافتهـا     هدف کلـی درس : 
آماده سازي بافتها براي مطالعات بیوشیمیایی 

سرفصل درس :
سـیتوکین هـا و   ,کمپلمـان ,اسـاس مولکـولی تنـوع پاسـخ ایمنـی      ,سیستم ایمنـی (بیوشـیمی آنتـی ژن و آنتـی بـادي      -1

بیوشیمیایی آنها .)روش هاي بررسی 
پالکتها و فاکتورهاي قابل جستو در آنها ),کلبولهاي سفید ,بافت خون (گلبولهاي قرمز -2
ســاختمان و تغییــرات بیوشــیمیایی در اخــتالالت ,بافــت قلــب و عــروق ( فاکتورهــاي بیوشــیمیایی عمــده در بافــت  -3

قلبی و عروقی .)
یایی )بافت گوارش (بررسی عملکرد ترشح فاکتورهاي بیوشیم-4
عضالت و مکانیسم انقباض عضالنی و نقش یونها در آن -5
استخوتن و کنترل مکانیسم آن .-6
ساختمان شیمیایی پیامبرها و تغییرات آنها.),بافت عصبی  انتقال پیامهاي عصبی -7
کاهش بافت چربی و ترکیبات مترشحه از آن .),بافت چربی ( افزایش بافت چربی -8
ترشح و تنظیم آنها ),تولید,کرد بافت تخمدان و بیضه ( عمل-9

ترشح و تنظیم آنها .),تولید ,بافت چشم (عملکرد  -10
جدا کردن باغتها و روشهاي مختلف نگهداري آنها .-11
کردن بافتها و استخراج ترکیبات درون سلولی روشهاي مختلف هموژنیزه -12
روشهاي جدا کردن ارگانهاي درون سلولی وترکیبات شیمیایی آنها .-13
آنزیمها و ...  ),.پروتئین تام ROS,جستجوي بعضی از فاکتورهاي بیوشیمیایی در بافتها ( رادیکالهاي آزاد -14



نام درس
تعداد واحد

کلعملینظری

بیوشیمی بافت عضلھ و 
مکانیسم انقباض 

٢-٢

بیوشیمی بافت عصبی

بیوشیمی سیستم ایمنی

بیوشیمی بافت ھمبند و 
استخوان

بیوشیمی سلول ھای خون 
وھموگلوبین یا رادیکال ھای 

آزاد

بیوشیمی بینایی

بیوشیمی کبد و قلب



:  بیوشیمی هورمون 7رسد دک
بیوشیمی عمومی پیشنیاز:

نقش بیوشیمیایی و کاربرد بالینی هورمونها و تومور مارکرها است .,آموزش ممکانیسم عمل هدف کلی درس :

سرفصل درس : 
رسپتوري و عملکرد .),طبقه بندي هورمونها  ( شیمیایی - 1
ترشح و انتقال هورمونها و چگونگی تنظیم آنها ,بیوسنتز - 2
گیرنده هاي هورمونی (چگونگی انتقال پیام هورمونها )- 3
ت هورمونهاروشهاي اندازه گیري فعالی- 4
هورمون هاي هیپوتاالموس و کاربرد بالینی آنها - 5
هورمون هاي تیروئید و پاراتیروئید و کاربرد بالینی آنها- 6
هورمون هاي غده هیپوفیز و کاربرد بالینی آنها- 7
آنها هورمون هاي تنظیم کننده کلسیم و کاربرد بالینی- 8
هورمون هاي فوق کلیه و کاربرد بالینی آنها                                                                                     - 9
هورمون هاي پانکراس و کاربرد بالینی آنها-10
هورمون هاي غدد جنسی(مردان و زنان ) و کاربرد بالینی آنها -11
هورمون هاي بافت چربی و کاربرد بالینی آنها -12
هورمون هاي خونساز و کاربرد بالینی آنها -13
توکور مارکرهاي هورمونی و کاربرد بالینی آنها-14
تومورمارکرهاي رسپتوري  ( اختصاصی هورمون ها)                                  -15



نام درس
تعداد واحد

کلعملینظری

ھورمون ھای محور 
ھیپوتاالموس و -ھیپوفیز

مکانیسم اثر ھورمون ھا

٢-٢

ھورمون ھای تیروئیدی

ھورمون ھای آدرنال و بخش 
مرکزی غده فوق کلیھ 

(استروئیدھا)

ھورمون ھای تخمدان ، 
بیضھ ، جفت

ھورمون ھای تنظیم کننده 
کلسیم و الکترولیت

ھورمون ھای لوزالمعده و 
روده -دستگاه گوارشی معدی

ای



بیوشیمی ادرار و خون : 8کد درس 
سرفصل درس :

بررسی ترکیبات طبیعی ادرار .1
بررسی تغییرات پاتولوژیک ادرار .2
آمینواسیداوري –وزن مخصوص وتغییرات شیمیایی –حجم –رنگ –علل تغییرات ظاهري .3
بیلی روبین–اسید آسکوربیک .4
پنتوزاوري –الکتوزاوري –گلوکزاوري –گاالکتوز اوري –فروکتوز اوري –سیستئین اوري –کلسیم .5
اسید هموژنتیزیک –هموگلوبین .6
هیدروکسی اندوالستیک اسید -5-اندیکان .7
اوروبیلنیوژن و سنگ هاي ادراري .–میوگلوبینوري –اجسام ستونی .8
ترکیبات خون / قند / اوره / اسیداوریک / کلسترول / اسیدها چرب / پروتئین ها ..9

نام درس
تعداد واحد

کلعملینظري
تنظیم مایعات بدن توسط کلیه 

پتاسیم-سدیم
تنظیم اسید و باز

ماکروسکوپیبررسیو آنالیز 
آزمایشگاهی ادرار

ادرار بیوشیمیسنجش 

آزمایشات میکروسکوپی ادرار

بیماریهاي غربالگري ادرار از نظر
متابولیک ارثی

میکروبیولوژي ادرار

انواع سنگ کلیه و تشخیص آن

سرولوژي 

هماتوکریت و ایندکسهاي 
اریتروسیت



تکنیکهاي هموگلوبینومتري

لکوسیت، پالکت و بررسی الم 
محیطی

انعقاد خون و تستهاي انعقادي

بنک خون

سمینار و پایان نامه : 9کد درس 
تنظیم و ارائه مطالب علمی ,جمع بندي ,آشنایی با نحوه گردآوري هدف کلی درس :

سرفصل درس :
اصول و روش ارائه کردن یک سخنرانی علمی توسط استاد مربوطه ارائه میگردد,در دو جلسه مبناي علمی -1
جلسه در هر جلسه دو سمینار کوتاه توسط دانشجویان ارائه و روش ارائه مورد بحث دسته جمعی قرار                            6در-2

میگیرد .
پابان نامه خود وعات جدید بیوشیمی خارج از موضوعجلسه بعدي هریک ازدانشجویان یک بحث علمی در موض8در -3

ارائه شده مورد بحث گروهی قرارمی گیرد .نحوه نگارش و رفرنس هاي ,ارائه داده وروش ارائه 


