بسوِ تؼالي
فرم هؼرفي درٍس ًظري ٍ ػولي – داًشگاُ ػلَم پسشكي اصفْاى
*هؼرفي درس  :بيَشيوي دیسيپليي

ًیوسا ل دٍم 76-79:
گرٍُ آهَزشي  :بيَشيوي ببليٌي

داًشكدُ  :دارٍسبسي

رشتِ ٍ هقطغ تحصیلي  :دکتزاي حزفِ اي پششکي

ًام ٍ شوارُ درس:

هحل برگساري  :داًشکدُ پششکي

رٍز ٍ ساػت برگساري :شٌبِ  ٍ 8-10دٍشٌبِ 10-12

درٍس پیش ًیاز  :بيَشيوي سلَل-هَلکَل

تؼداد ٍ ًَع ٍاحد ٍ 1/34 :احد ًظزي
ًام هدرسیي  :دکتز پٌجِ پَر (هسئَل درس) – دکتز اعزابي

* تلفي ٍ رٍزّاي تواس * :آدرس دفتر  :داًشکدُ دارٍسبسي -گزٍُ بيَشيوي
* ّدف كلي درس :آشٌب ًوَدى داًشجَیبى بب فسفزیالسيَى اکسيداتيَ ،هتببَليسن هَاد در بدى در شزایط طبيعي ٍ اختالالت هتببَليکي
* اّداف اختصاصي درس:
داًشجَیبى ببید اطالعبت ٍ هَارد سیز را پس اس گذراًدى درس فَق بداًٌد.
.1

بيَاًزصتيك ،سًجيزُ اًتقبل الکتزٍى ٍ فسفزیالسيَى اکسيداتيَ

.2

هتببَليسن کزبَ ّيدرات ّب ٍ اختالالت هزبَطِ

.3

هتببَليسن چزبي ّب ٍ اختالالت هزبَطِ

.4

هتببَليسن اسيدّبي آهيٌِ اختالالت هزبَطِ

.5

هتببَليسن ببسّبي آلي ٍ ًَکلئَتيدّب ٍ اختالالت هزبَطِ

.6

هتببَليسن رًگداًِ ّبي صفزاٍي ٍ ّن ٍ اختالالت هزبَطِ

.7

تٌظين هتببَليسن ٍ یکپبرچگي هسيزّبي هتببَليسوي

.8

آًشین شٌبسي ببليٌي ٍ اّويت آى در بيوبري ّب

* هٌبغ اصلي درس :هطبلب ارائِ شدُ درکالس
هٌابغ قابل استفادُ :بيَشيوي ّبرپز ،بيَشيوي لٌيٌجز ،بيَشيوي دٍليي
نحوه ارزشيببي دانشجو و ببرم مربوط به هر ارزشيببي :
الف) در طَل دٍرُ :کَئیش در بعضی جلسبت ،سویٌبر ٍ هشبرکت فعبل در کالس ٍ فعبلیت ّبی علوی  -تحقیقبتی
ة) اهتحبى هیبى تزم 44 :درصد

ج) اهتحبى پبيبى تزم 64 :درصد

سيبست مسئول دوره در مورد برخورد بب غيبت و تأخير دانشجو در كالس درس :
.1
.2
.3
.4

تأخیز بیش اس  5دقیقِ غیبت در ًظز گزفتِ هیشَد .
در صَرت غیبت بیش اس  4جلسِ هحزٍهیت اس اهتحبى پبيبىتزم
در صَرت غیبت کوتز اس  4جلسِ ،کسز ً 1وزُ بِ اساء ّز جلسِ غیبت اس ًوزُ ًْبيی
ّز گًَِ بی ًظوی ٍ استفبدُ اس تلفي ّوزاُ در کالس ببعث کسز ًوزُ ٍ در صَرت عدم رعبيت ،هحزٍهيت اس اهتحبى پبیبى تزم خَاّد شد.

جدٍل زهاًبٌدي ارائِ درس بیَشیوي دیسیپلیي ًین سال دٍم سال تحصیلي 3176-79
عٌَاى
هقدهِ ای بز هتببَلیسن -بیَاًزصيتیک ٍ اکسیداسیَى بیَلَصيک
هقدهِ ای بز هتببَلیسن -بیَاًزصيتیک ٍ اکسیداسیَى بیَلَصيک
هتببَلیسن کزبَّیدرات ّب ّ :ضن ٍ جذة،گلیکَلیش ٍ گلَکًَتَصًش

هدرس
دکتز پٌجِ پَر
دکتز پٌجِ پَر
دکتز اعزابی

4

هتببَلیسن کزبَّیدرات ّب :چچزخِ کزبس – هتببَلیسن گلیکَصى

دکتز اعزابی

5

هتببَلیسن کزبَّیدرات ّب :پٌتَس فسفبت ٍ سبيز کزبَّیدرات ّب

دکتز اعزابی

هٌبع درسی
لٌیٌجز -فصل  13جشٍُ درسی-اساليد
لٌیٌجز -فصل  13جشٍُ درسی-اساليد
جشٍُ درسی -دٍلیي  -فصل ّ ، 15برپز فصل – 19 ٍ 17
اساليد
جشٍُ درسی -دٍلیي  -فصل ّ ، 15برپز فصل – 18 ٍ 16
اساليد
جشٍُ درسی -دٍلیي  -فصل ّ ،16برپز فصل – 24اساليد

جلسِ
1
2
3

سبعت

6
7
8

هتببَلیسن اسیدّبی آهیٌِّ :ضن ٍ جذة پزٍتئیي ّب -بیَسٌتش اسیدّبی آهیٌِ
هتببَلیسن اسیدّبی آهیٌِ :کبتببَلیسن اسیدّبی آهیٌِ ٍ پزٍتئیي ّب
آًشين شٌبسی ببلیٌی

دکتز پٌجِ پَر
دکتز پٌجِ پَر
دکتز اعزابی

جشٍُ درسی-اساليد فصل ّ 28ٍ27برپز
جشٍُ درسی-اساليد فصل ّ 34ٍ28برپز
جشٍُ درسی–اساليد

9

هتببَلیسن لیپیدّبّ :ضن ٍ جذة لیپیدّب -هتببَلیسن لیپَ پزٍتئیي ّب

دکتز اعزابی

جشٍُ درسی -دٍلیي – فصلّ ، 17برپز فصل – 25ٍ 21اساليد

14

هتببَلیسن لیپیدّب :اکسیداسیَى اسیدّبی چزة ٍ کتَصًش -بیَسٌتش اسیدّبی چزة – هتببَلیسن کلستزٍل

دکتز اعزابی

جشٍُ درسی -دٍلیي  -فصل ّ ، 17برپز فصل– 23 ٍ 22اساليد

11

هتببَلیسن ًَکلئَتیدّبی پَريٌی ٍ پیزيویديٌی

دکتز پٌجِ پَر

جشٍُ درسی-اساليد فصل ّ 34ٍ33برپز

12

هتببَلیسن ًَکلئَتیدّبی پَريٌی ٍ پیزيویديٌی

دکتز پٌجِ پَر

جشٍُ درسی-اساليد فصل ّ 34ٍ33برپز

13
14
15

سبختوبى ّن ٍ هتببَلیسن رًگداًِ ّبی صفزاٍی
سبختوبى ّن ٍ هتببَلیسن رًگداًِ ّبی صفزاٍی
تٌظین هتببَلیسن ٍ يکپبرچگی هسیزّبی هتببَلیسوی

دکتز پٌجِ پَر
دکتز پٌجِ پَر
دکتز اعزابی

جشٍُ درسی-اساليد فصل ّ 32برپز
جشٍُ درسی-اساليد فصل ّ 32برپز
جشٍُ درسی -دٍلیي  -فصل  ، 21اساليد

16

تٌظین هتببَلیسن ٍ يکپبرچگی هسیزّبی هتببَلیسوی

دکتز اعزابی

جشٍُ درسی -دٍلیي  -فصل  ، 21اساليد

امتحان ميان ترم:
امتحان ميان ترم:

