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تلفن07227044:
 هدف کلي درس  :هدف این درس و ارائه آن طبق سر فصل تعریف و برنامه ریزي شده است
هدف از این درس در اولين گام آشنائي با بيوشيمي غشاء واعصاب و مكانيسم هاي مولكولي واکنشهاي مغزي
است و بدنبال آن شناسائي سلو لهاي عصبي˛ ساختمانهاي موجود در آن و اساس بيوشيمي واکنشهاي عصبي
در ارتباط با وظيفه آنها است.
 اهداف اختصاصي درس :ارائه درس به صورت سمينار کالسي به منظور اهداف آموزشي براي دانشجویان پيشنهاد مي شود.
به دو بخش تقسيم مي شود.
بخش اول :مباحث مربوط به بيوشيمي غشاء
 -1آشنایي با نقش ليپيدها ˛ کربوهيدراته و پروتئين ها در عملكرد غشاء واختالالت آن
 -2چگونگي انتقال مواد از غشاء و قوانين مربوطه
 -0نقش کانال ها در انتقال مواد و اختالالت آن
 -4نقش ليپيدها ˛ کربوهيدراته و پروتئين ها در دفاع سلولي واختالالت آن
 -5تحریک بيوشيمي سلول و اختاللت آن
بخش دوم :مباحث مربوط به بيوشيمي اعصاب
 -1سلول هاي  - CNSسيناپس ها و ترانسميتر ها
 -2اساس نور و ترانسميشن  -تكنيک هاي پيشرفته در نور و شيمي
 -0غشاء نورون ها  -رسپتور ها و سيكنال هاي انتقالي
 –4بيوشيمي مغز – متابوليسم انرژي در مغز – یادگيري و حافظه
 -5نارسائي متابوليكي در  CNSو در نهایت مختصري راجع به توسعه رشد عصبي بحث خواهد شد.
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 نحوه ارزشيابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابي :
در طول دوره دانشجویان سمينار موضوعي از موارد مندرج در طرح درس بعنوان فعاليت کالسي و کوئيز بعنوان بخشي از ارزشيابي
دانشجو به ميزان  4نمره از کل نمره محاسبه خواهد شد و مابقي ارزشيابي دانشجو از امتحان جامع وکامل درس در پایان ترم منظور و
مجموع نمره دانشجو از  20گزارش خواهد شد.
 سياست مسئول درس در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس :
طبق مقررات جاري آموزش عمل مي شود.
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عناوین کلي درس در جلسه

مدرس

1

مقدمه و معرفي سيستم عصبي -توسعه ورشد عصبي

دکتراعرابي

2

ساختار غشاء و نقش ليپيدها ،پروتئين ها وکربوهيدرات ها

دکتر پاليزبان

0

انتقال غشایي ونقش کانالها و اختالالت آنها

دکتر پاليزبان

4

نوروبيولوژي -معرفي سلولهاي عصبي و نقش آنها

دکتر پاليزبان

5

رویدادهاي سيناپسي

دکتر پاليزبان

6

 CSFو اهميت باليني آن

دکتراعرابي

7

نوروترانسميترها -استيل کولين

دکتراعرابي

8

کاتكوالمين

دکتراعرابي
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سروتونين وهيستامين

دکتراعرابي

10

نوروپپتيدها

دکتراعرابي
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اسيدهاي امينه تحریكي و مهاري

دکتراعرابي

12

ساختار ،تشكيل و بيوشيمي ميلين

دکتراعرابي

10

متابوليسم انرژي در مغز

دکتر پاليزبان

14

تكنيک هاي پيشرفته در نوروشيمي

دکتر پاليزبان

15

Medical Application of Neurochemistry

دکتر پاليزبان

16

Clinical Neurochemistry

دکتر پاليزبان

17

جمع بندي و بحث کلي

دکتر پاليزبان-دکتر اعرابي

 تاریخ امتحان ميان ترم  :با هماهنگي و برنامه ریزي آموزش  تاریخ امتحان پایان ترم  :آموزش مشخص
ميكند.
دکتر عباسعلي پاليزبان – دانشيار گروه بيوشيمي باليني
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