بسمه تعالي
هؼزفي درس :بيَشيوي  2پششكي (گزٍُ )1

ًيوسبل :دٍم 94-95

داًشكذُ :دارٍسبزي

گزٍُ آهَسشي :ثيَضيوي

شوبرُ درس31143531 :

رشتِ ٍهقطغ تحصيلي :دكتراي عوَهي پسضكي

رٍس ٍ سبػت بزگشاري :ضٌجِ ٍ دٍضٌجِ 8-01

هحل بزگشاري :داًطكذُ پسضكي كالس 23

تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذٍ 3 :احذ ًظري

درٍس پيش ًيبس :ثيَضيوي  0پسضكي

هذرسيي  :دكتر احوذ هَحذيبى -دكتر هجتجي پٌجِ پَر
هسئَل درس :دكتر احوذ هَحذيبى
ّذف كلي درس:
آضٌبئي داًطجَيبى ثب سَخت ٍ سبز ثيَهلكَلْب ٍ ٍظبيف هَاد ثيَلَشيک ،آة ٍ هَاد هعذًي در ثذى ٍ اختالالت هرثَطِ
اّذاف اختصبصي درس:
 -0آضٌبئي ثب كليبت هتبثَليسن ٍاسطِ اي
 -2آضٌبئي ثب ثيَ اًرشي ً ،قل ٍ اًتقبالت اًرشي در سيستوْبي ثيَضيويبئي ٍ اكسيذاسيَى ثيَلَشيک
 -3آضٌبئي ثب هتبثَليسن كرثَّيذراتْب ٍ اختالالت آًْب
 -4آضٌبئي ثب هتبثَليسن ليپيذّب ٍ ليپَپرٍتئيٌْب ٍ اختالالت آًْب
 -5آضٌبئي ثب هتبثَليسن اسيذّبي آهيٌِ ٍ پرٍتئيٌْب ٍ اختالالت هرثَطِ
 -6آضٌبئي ثب هتبثَليسن اسيذّبي ًَكلئيک ٍ اختالالت هرثَطِ
 -7آضٌبئي ثب هتبثَليسن ّن ٍ پَرفيرييّب ٍ اختالالت هرثَطِ
 -8آضٌبئي ثب ثيَسٌتس پرٍتئييّب
 -9آضٌبئي ثب آًسيوْبي پالسوب ٍ كبرثرد آًْب در تطخيص ثيوبريْب
 -01آضٌبئي ثب هتبثَليسن آة ٍ هَاد هعذًي (الكترٍليتْب) ٍ اختالالت هرثَطِ
 -00آضٌبئي ثب  pHخَى ٍ چگًَگي تٌظين آى (تعبدل اسيذ ٍ ثبز) ٍ اختالالت هرثَطِ
 -02آضٌبئي ثب سبختوبى ،طجقِ ثٌذي ،چگًَگي عول ٍ تٌظين َّرهًَْبي غذد اًذٍكريي
هٌببغ درس:
 -0هطبلت ارائِ ضذُ در كالس
 -2ثيَضيوي ّبرپر (چبح ثيست ٍ ّفتن)
 -3ثيَضيوي لٌيٌجر (چبح پٌجن )
 -4ثيَضيوي دٍليي (چبح ّفتن)
ًحَُ ارسشيببي داًشجَ :
الف) در طَل دٍرُ :فعبليت داًطجَ در كالس درس ٍ كَئيس در ثعضي جلسبت
ة) هيبى دٍرُ :اهتحبى هيبى ترم
ج) پبیبى دٍرُ :اهتحبى پبيبى ترم
تذكزات:
 -0تبخير ثيص از 5دقيقِ غيجت در ًظر گرفتِ هيطَد
 -2در صَرت غيجت داًطجَ طجق هقررات آهَزضي ثرخَرد خَاّذ ضذ
 -3خبهَش ًوَدى هَثبيل ٍ عذم استفبدُ از آى ًطبى ضخصيت داًطجَ ٍ احترام ثِ كالس درس است
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جذٍل سهبى بٌذي ارائِ بزًبهِ درس بيَشيوي  2پششكي ًيوسبل دٍم ( 94-95گزٍُ )1
ردیف

تبریخ

ػٌَاى

هذرس

هٌبغ درسي

1

ّفتِ اٍل

هقذهِ اي بز هتببَليسن -بيَاًزصیتيک ٍ اكسيذ اسيَى بيَلَصیک

دكتز هَحذیبى

جشٍُ درسي

2

ّفتِ دٍم

ّضن ٍجذة (قسوت  5فصل  25دٍليي)

دكتز هَحذیبى

3

ّفتِ سَم

4

ّفتِ چْبرم

هتببَليسن كزبَّيذرات :1
گليكَليش (فصل ّ 18برپز)

بيَشيوي دٍليي
بيَشيوي ّبرپز

گلَكًَئَصًش (فصل ّ 23برپز)

هتببَليسن كزبَّيذرات :2
چزخِ كزبس (فصل ّ 17برپز)

دكتز هَحذیبى

بيَشيوي ّبرپز

هتببَليسن گليكَصى (فصل ّ 19برپز)

هتببَليسن كزبَّيذرات :3

دكتز هَحذیبى

بيَشيوي ّبرپز

5

ّفتِ پٌجن

هتببَليسن آة ٍ اختالالت

دكتز پٌجِ پَر

جشٍُ درسي

6

ّفتِ ششن

هتببَليسن هَاد هؼذًي ٍ اختالالت

دكتز پٌجِ پَر

جشٍُ درسي

7

ّفتِ ّفتن

تٌظين  pHخَى ٍ تؼبدل اسيذ ٍ ببس  -آًشیوْبي پالسوب ٍ كبربزد ببليٌي آًْب

دكتز پٌجِ پَر

جشٍُ درسي

8

ّفتِ ّشتن

هتببَليسن ّن ٍ پَرفيزیيّب

دكتز پٌجِ پَر

فصل ّ 32برپز

9

ّفتِ ًْن

هتببَليسن اسيذّبي ًَكلئيک

دكتز پٌجِ پَر

پٌتَس فسفبت ٍ سبیز كزبَّيذراتْب (فصل ّ 21برپز)

فصل 34ٍ33
ّبرپز

اهتحبى هيبى تزم ّفتِ اٍل اردیبْشت 95
13

ّفتِ دّن

بيَسٌتش پزٍتئييّب ( ّوبًٌذسبسي یَكبریَت ٍ پزٍكبریَت)

دكتز پٌجِ پَر

فصل  25لٌيٌجز

11

ّفتِ یبسدّن

بيَسٌتش پزٍتئييّب ( ًسخِ بزداري – ٍیزایش ) RNA

دكتز پٌجِ پَر

فصل  26لٌيٌجز

12

ّفتِ دٍاسدّن

بيَسٌتش پزٍتئييّب ( بيَسٌتش پزٍتئيي ٍ تٌظين بيبى صى )

دكتز پٌجِ پَر

فصل  27لٌيٌجز

13

ّفتِ سيشدّن

ّضن ٍجذة ليپيذّب (قسوت  6فصل  25دٍليي)

دكتز هَحذیبى

14

ّفتِ چْبردّن

15

ّفتِ پبًشدّن

16

ّفتِ شبًشدّن

هتببَليسن ليپيذّب :1
هتببَليسن ليپَپزٍتئيٌْب (فصل ّ 25برپز)

بيَشيوي دٍليي
بيَشيوي ّبرپز

هتببَليسن ليپيذّب :2
اكسيذاسيَى اسيذّبي چزة ٍ كتَصًش (فصل ّ 22برپز)
بيَسٌتش اسيذّبي چزة (فصل ّ 24 ٍ 23برپز)

دكتز هَحذیبى

بيَشيوي ّبرپز

هتببَليسن كلستزٍل (فصل ّ 26برپز)

هتببَليسن اسيذّبي آهيٌِ ٍ پزٍتيٌْب
ّضن ٍ جذة پزٍتئيٌْب (قسوت  4فصل  25دٍليي)
بيَسٌتش اسيذّبي آهيٌِ (فصل ّ 27برپز)

دكتز هَحذیبى

كبتببَليسن پزٍتئييّب ٍ ًيتزٍصى اسيذّبي آهيٌِ (فصل ّ 28برپز)

بيَشيوي دٍليي
بيَشيوي ّبرپز

كبتببَليسن اسكلت كزبٌي ٍ تبذیل اسيذّبي آهيٌِ بِ هحصَالت خبص (فصل ّ 33 ٍ 29برپز)

َّرهًَْب ( سبختوبى ٍ طبقِ بٌذي ،هكبًيسن ػول ،هكبًيسن تٌظين )

2

دكتز هَحذیبى

جشٍُ درسي

