
(ph.D)دوره ي دکتراي تخصصی (Core)جدول دروس اختصاصی 

پیش نیازساعتتعداد واحدنام درسکد درس جمععملینظري
3401-234بیوشیمی هورمونهاي بالینی1
-34-234بیوشیمی غشاء و اعصاب2
3403-234بیوشیمی سرطان3
-34-234موادمعدنی اصلی و کمیاب4
-51-351بیوشیمی بالینی5
03و 3402-234کنترل متابولیکی و بیماریهاي مادرزادي6
-34-234ایمونوشیمی7
---1*1سمینار 8
---1*2سمینار 9

12-204-3کارورزي در آزمایشگاه تشخیص طبی10
----20		جمع

بیوشیمی هورمونهاي بالینی:1کد درس
عمومیهورمون بیوشیمی پیشنیاز:

آشنایی با روش هاي مختلف اندازه گیري و تغییرات شیمی پاتولوژي هورمونها و کنترل کیفی هدف کلی درس:
روشهاي اندازه گیري هورمونها می باشد.

سرفصل درس:
گسترش و شکل گیري ارگانهاي جنسی),هورمون شناسی دوران رشد و بلوغ در جنس مونث(تاثیر بر رشد -1
ادامه بارداري و...),النه گزینی,امتزاج,هورمون شناسی بارداري (پرتاب تخمک -2
)…وضع حمل و ,هورمون شناسی وضع حمل (شروع وضع حمل -3
هورمون شناسی دوران شیردهی -4
بیماریها  و...-5
رشد و ...),جنسی د نوزاد مذکر (تمایزهورمون شناسی دوران جنینی و رش-6
تاثیرات فیزیولوژیک و ...),هورمون شناسی دوران کودکی در جنس مذکر(اثرات بیولوژیک-7
هورمون شناسی دوران رشد و بلوغ در جنس مذکر-8
مونثهورمون شناسی دوران پیري در جنس مذکر و -9

سروتونین و   _والمین ها کاتک_انسولین _HCG,HPL_گنادوتروفین ها _هورمونهاي هیپوفیزي-١٠
)HIAA-5هاي آن (متابولیت



تیروئید و هورمونهاي آن-11

نام درس
تعداد واحد

کلعملینظری

ھیپوفیز و ھیپوتاالموس و 
بیماری ھای مرتبط

٢-٢

0.22

قشر آدرنال و بیماری ھای 
0.11مرتبط

ھورمون ھای جنسی 
بلوغ و بیماری ھا

0.33

ھورمون ھای تیروئید و 
بیماری ھا

0.22

ھورمون ھای بارداری و 
شیردھی، ھورمون ھای 

پیری، ھورمون ھای چربی

0.33

ھورمون ھای پانکراس و 
بیماری ھا

0.22

ھورمون ھای تنظیم کننده 
کلسیم و بیماری ھا

0.11

ھورمون ھای گوارشی و 
بیماری ھای مرتبط

0.22

0.11بخش مرکزی آدرنال

ھورمون ھای تنظیم کننده 
کلسیم

0.11



بیوشیمی غشا وانتقال:2کددرس
وژي عمومی و بیوشیمی عمومیفیزیولپیشنیاز:

هدف از این درس آشنایی با بیوشیمی غشا و اعصاب و مکانیسم هاي مولکولی واکنشهاي مغزي است که در این :کلی درس هدف 
بیوشیمیایی واکنشهاي عصبی در ارتباط با وظیفه آن ساختمانهاي موجود در آن و اساس ,کار اولین گام شناسایی سلولها عصبی 

است .

سرفصل درس:
غشا:               -الف

کربوهیدرات و پروتئین در عملکرد غشا و اختالالت آن,نقش لیپید -1
و اختالالت آنانتقال مواد از غشا نقش کانالها-2
کربوهیدراتها و پرو تئین ها در دفاع سلولی و اختالالت آن ,نقش لیپید ها -3
تحریک بیوشیمیایی سلول و اختالالت آن -4

اعصاب:-ب
سیناپس ها و ترانسمیترها_6
اساس نور و ترانسمیشن -7
تکنیک هاي پیشرفته در نور و شیمی -8
غشا نورونها-9

رسپتورها و سیگنهاي انتقالی-10
یادکیري و حافظه_متابولیسم انرژي درمغز _بیوشیمی مغز-11
نارسایی متابولیکی -12
توسعه رشد عصبی -13

نام درس
تعداد واحد

کلعملینظری

نقش لیپیدھا و کربوھیدراتھا 
در عملکرد غشاء و

اختالالت

٢-٢

0.125

نقش لیپیدھا و کربوھیدراتھا 
در دفاع سلول و اختالالت آن

0.125



0.125در اعصابNOنقش 

نقش پروتئین ھا در 
عملکردغشاء و اختالالت

0.125

نقش پروتئین ھا در دفاع 
سلولی و اختالالت

0.125

تحریک بیوشیمیایی سلول و 
اختالالت

0.125

CNS0.125سلول ھای 

0.125توسعھ و رشد عصبی

0.125سیناپس ھا و ترانسمیتر ھا

0.125اساس نوروترانسمیتر

تکنیک ھای پیشرفتھ در 
نوروشیمی

0.125

0.125غشاء نورونھا

رسپتورھا و سیگنالھای 
انتقالی

0.125

متابولیسم -بیوشیمی مغز
یادگیری و -در مغزانرژی 
حافظھ

0.125

CNS0.125نارسایی متابولیکی در 

پاتوژنز و بیماری ھای 
CNSدستگاه 

0.125



بیوشیمی سرطان:3کددرس
بیولوژي مولکولی پیشنیاز:

هاي سرطانی شده سلولها و شناخت دقیق از مکانیسم مرگ سلولی جهت آشنایی کامل دانشجویان با مکانیزم هدف کلی درس :
کاربرد درمانی

سرفصل درس:
کلیاتی در مورد شناخت بیماریهاي سرطانی-1
تفاوت تومورهاي سرطانی با تومورهاي خوش خیم-2
خصوصیت سلولهاي ترانسفورم شده-3
طریقه ي نام گذاري سرطان ها -4
مکانیسم عمومی سرطان زایی-5
ل سلولی سلولهاي نرو سرطانی سیک-6
نقاط کنترلی سیکل سلولی-7
محرك هاي سیکل سلولی -8
مهارکننده هاي سیکل سلولی-9
نقش ویروس ها در تحریک سیکل سلولی-10
اروهاي شیمی درمانی در سیکل سلولی هورمونها و د,تاثیر مواد شیمیایی سرطانزا-11

انکوژن ها :
تاریخچه و تعریف -1

طبقه بندي و مکانیسم عمل آنها-2
مرگ سلولی -3
نکروز (مفاهیم و تغییرات سلول در طی روند نکروز)-4
مرگ برنامه ریزي شده در سرطان و تفاوت با نکروز-5
آپوپتوز در سرطان -6
مفاهیم بنیادي-7
مسیرهاي آپوپتو تیک -8

نقش آپوپتوز در تمایز و هموستاز -9
مکانیسم ایجاد آپوپتوز توسط سرکوبکرهاي تومور-10
)NAPCDمرگ برنامه ریزي شده غیر آپوپتوزي (-11
Chemopreventionپیشگري شیمیایی -12



نام درس
تعداد واحد

کلعملینظری

ویژگی ھای سلولھای نرمال 
و سلولھای سرطانی

٢-٢

سیکل سلولی و تنظیم بدن
تومورساپرسورھا

مکانیسم عمل بیوشیمیایی 
پروتوانکوژنھا

ناھنجاری کروموزومی و 
مکانیسم عمل آنھادر 

کارسیتوژنز

نقش و مکانیسم عمل 
ھورمونھا در سیتولوژی و 

پاتولوژی سرطان 

پاتوژنز مولکولی سرطان و 
مکانیسم رشد و پیشرفت 

تومور

الگوی آنزیمی در بیماری 
ھای سرطانی و اساس 

بیوشیمیایی

مرگ سلولی (مسیرھای 
آپوپتوز و غیر آپوپتوز)

کارسینوژنھای شیمیایی



: مواد معدنی اصلی و کمیاب4درسدک
متابولیسم آنها و اختالالت مربوطه,شناخت عناصر :کلی درسهدف 

سر فصل درس :
: مواد معدنی اصلی-1
پتاسیم و کلر ,متابولیسم سدیم - منیزیم و فسفر,متابولیسم کلسیم _
متابولیسم آهن و بیوسنتزهم و عوامل موثر برآن _
مواد معدنی کمیاب  :-2
متابولیسم آلومینیوم و بیماریهاي دیالیزي         _
متابولیسم مس و بیماري ویلسون_
فعالیت بیولوژیکی روي  _
متابولیسم نیکل_
متابولیسم کادمیوم و خواص بیماریزایی آن_
متابولیسم سلنیوم و سایر عناصر ..._
منگنز و کروم ),نقش عناصر در متابولیسم کربوهیدراتها ( روي _
توضیح روشهاي اندازه گیري عناصر فوق در مایعات  بیولوژیک _

موضوعردیف
کلسیم1

منیزیوم و فسفر2

مس3

سدیم و پتاسیم و کلر4

ادامه جلسه (تعادل آب و الکترولیت ها)5

روي6

آهن 7



ید و سلنیوم8

مواد معدنی کمیاب9

روشهاي اندازه گیري عناصر در مایعات 10
بیولوژیک بدن

روشهاي اندازه گیري عناصر در مایعات 11
بیولوژیک بدن

نقش عناصر در متابولیسم12



:  بیوشیمی بالینی5کد درس
آشنایی با فاکتور هاي بیوشیمیایی و ارزیابی تغییرات آنها در بیماریها  :کلی درسهدف 

: سرفصل درس
کربوهیدراتها و اختالالت متابولیسمی آنها-1
پروتئین ها و آمینواسیدها و متابولیت آنها -2
انواع پروتئین هاي مایعات بدن -3
انواع هموگلوبین و مشتقات آن و میوگلوبین -4
پورفیرینها و ترکیبات وابسته -5
لیپیدها و لیپوپروتئین ها و اختالالت مربوطه -6
ویتامین ها و اختالالت آنها -7
و اهمیت آنها در تشخیص بیماریها توضیح انواع آنزیمهاي بالینی -8

تعادل اسید و باز و اختالالت مربوطه _گازهاز خون -9
اعمال کلیوي و تست هاي مربوطه و بررسی اختالالت  -10
سنگهاي ادراري -11
اعمال کبدي و بررسی تست هاي کبدي-12
روده و اختالالت مربوطه _اعمال معده و پانکراس بررسی-13
بررسی داروها و مواد سمی -14
مایعات مغزي و نخاعی -15
مایعات آمنیوتیک -16

ترشحات پانکراس -17
شیره ي معده و اثنی عشر -18

نام درس
تعداد واحد

کلعملینظری

نمونھ برداری و جمع آوری 
و نگھداری نمونھ در 

آزمایشگاه

٣-٣



پروتئین ھای مایعات بدن

پورفیرینھا و ترکیبات وابستھ

لیپیدھا و لیپوپروتئین ھا و 
اختالالت مربوطھ

کربوھیدرات ھا و اختالالت 
متابولیسمی آنھا

آنزیم ھای بالینی و اھمیت 
آنھا در تشخیص بیماری ھا 

تعادل اسید و -گازھای خون
باز و اختالالت مربوطھ

مایع مغزی نخاعی و اصول 
آزمایشھای الزم در حاالت 

پاتولوژیک

اصول مایع آمینوتیک و 
آزمایشھای الزم در حاالت 

پاتولوژیک

اعمال ترشحات پانکراس و 
روده و اصول آزمایشھای 
الزم در حاالت پاتولوژیک

اعمال و ترشحات معده و 
اثنی عشر و اصول 

آزمایشھای الزم در حاالت 
پاتولوژیک 

اختالالت گوارشی و جذب و 
آزمایشھای مدفوع

تومور مارکرھا



کم خونی ژنتیکی و تاالسمی



کنترل متابولیکی و بیماریهاي مادرزادي:6کد درس 
: متابولیسم مواد سه گانه و بیولوژي مولکولی پیشنیاز
فاکتورهاي بیوشیمایی مربوطهاریهاي ارثی متابولیکی وآشنایی با اختالالت سلولی مولکولی بیم:کلی درسهدف 

سرفصل درس:
:ژنتیک مولکولی و بیماریهاي ارثی 

ت سلولی اختالال_متابولیسم کربوهیدراته: مارکرهاي ژنتیکی در درمان و روشهاي پیشرفته تشخیص اختالالت سلولی و مولکولی .1
دمیا و  الکیک اسی_فاویسم _بیماریهاي ذخیره اي گلیکوژن پنتوزاوري _گاالکتوز_فروکتوز_و مولکولی متابولیسمی گلوکز 

اختالالت متابولیسمی اسید پیروویک
:NPNختالالت سلولی مولکولی متابولیسم اسید هاي آمینه و ا.2
اختالالت متابولیسمی اسید _آنزیمهاي سیکل اوره و هیپرآمونمیا_تیروزینمیا و اختالالت مربوطه _هیپر فنیل آالنیمنیا.3
آلکاپتون اوري و هیپراگزال اوري اولیه_هاي آمینه دار زنجیره ي جانبی.4
ختالالت سلولی مولکولی متابولیسم لیپیدها و لیپوپروتئین ها:ا.5
HDLاختالالت متابولیسمی _هیپر کلسترولمیا _دیس بتالیپوپروتئینمیا_LCATکمبود_LPLکمبود _انواع هیپرلیپوپروتئینمیا .6

:بیماریهاي لیزوزومی
اسفنگولیپیدوزیس._Z-Cellبیماریهاي _موکوپلی ساکارید وزیس _

نام درس
تعداد واحد

کلعملینظری

ژنتیک مولکولی و بیماری 
ھای ارثی ،مارکرھای 

ژنتیکی در درمان و 
تشخیصروشھای پیشرفتھ

٢-٢

تکنیک ھای بررسی ژنتیکی 
اختالالت متابولیک

اختالالت سلولی و مولکولی 
متابولیسم کربوھیدراتھا

اسیدھای آمینھ،آمونیاک و 
اسیدھای آلی



:  ایمنوشیمی7کد درس 
کلونال با منو کلوبال و تفاوت هاي آنتی بادي پلی,آشنایی دانشجویان با روشهاي مورد استفاده در ایمنوشیمی :کلی درسهدف 

ولکه گذاري ELISAچکونگی تولد هر یک از این آنتی بادیها در طراحی روشهایجدید اندازه کیري آزمایشکاي براساس 
)(blotting

سرفصل درس  :
آنتی ژن (ساختمان ساختار).1
ایمنوژن (طرز تهیه و ساختمان ).2
بزرگ,متوسط ,تهیه آنتی بادي پلی کلونال در حیوانات کوچک .3
وغیره...)IgG ,IgEساختمان ایمنوگلوبولین ها (.4
انتشارهاي فعال مثل ایمنوالکتروفورز و کاربرد آن در ,یص آنتی ژن وآنتی بادي(انواع انتشارهاي غیر فعال روشهاي تشخ.5
شناسایی آنتی ژن با آنتی بادي).6
باتاکید  برنحوه ي طراحی و ...RIA  , ELISA  ,  FIAسنجش هاي   .7
کاربرد سنجش هاي ایمنولوژیک در تشخیص .8
و تعیین خصوصیات ),شناسایی,آنتی بادي منوکلونال (تهیه .9

کاربرد آنتی بادي منوکلونال در تشخیص و درمان .10
11.PCR



نام درس

تعداد واحد

نظری

٢

کلعملی

٢

جستجو، اندازه گیری، تخلیص 
و تغلیظ پروتئین ھا

٢۵/٠

مبحث آنتی بادی و تولید آنتی 
بادی ھای مونو و پلی کلونال

٢۵/٠

استفاده از پپتید ھا برای تولید 
آنتی بادی ھا

٢۵/٠

خالص سازی ایمنوگلوبولین ھا 
IgA,IgM,IgG

٢۵/٠

تکنیک ھای 
Radio Labeling

٢۵/٠

ھای پرسیپیتاسیون در تکنیک 
آگار و آگارز،ایمونودیفوزیون 

و ایمونوالکتروفورز

٢۵/٠

اتصال آنتی بادی ھا بھ 
فلوروکرومھا، انزیمھا و 

بیورتین ھا

٢۵/٠

کاربردھای آنتی بادی 
منوکلونال در تشخیص و 

درمان

٢۵/٠



: کارورزي در آزمایشگاه تشخیص طبی 8درس کد

بیوشیمی بالینی پیشنیاز :
کنترل کیفی و ارزیابی نتایج .,روشهاي آزمایشگاهی ,آشنایی بامدیریت آزمایشگاه :کلی درسهدف 

سرفصل درس :
یک هفته آماده کردن لوله ها و ظروف مربوط به آزمایشات بیوشیمیایی ,نمونه برداري ,خونگیري .1
دو هفتهمیکروسکوپی و تشخیص سنگهاي ادراري              ,آزمایشات بیوشیمیایی کامل ادرار .2
,اسید اوریک ,امالح ,HDL,LDL,تري گلیسرید ,کلسترول ,آزمایشات بیوشیمیایی ترکیبات خون (پروتئین  .3
سه هفتهکراتی نین و ... )                                .4
یک هفتهفسفاتاز آلکالن و ...                ,قلبی,اندازه گیري آنزیمهاي کبدي .5
یک هفتهاندازه گیري هورمونها                                                                              .6
دو هفتههموگلوبین و ایزوآنزیمها                                ,لیپوپروتئین ها ,الکتروفورز پروتئین .7
یک هفتهمینه و قندها                                                             کروماتوگرافی اسیدهاي آ.8
یک هفتهتعادل اسید و باز                                                                   _گازهاي خون .9

یک هفتهدر بخش هماتولوژي(عمومی )                        .10
یک هفنهدربخش سرولوژي ( عمومی )                                                                     .11
یک هفتهدربخش میکروب شناسی                                                          .12


