
 داًؼکذٍ

 قبلت ًگبرع عزح درص تزهی

 دکتزای تخصصصیداًؼجْیبى  :هخبعجبى ثیْػیوی اػصبة ّ غؼب :ػٌْاى درص

 ثیْػیوی ثبلیٌی

 1: (یب طِن اطتبد اس ّادذ: )تؼذاد ّادذ

 ًاحد 2اس ًاحد 

طَ ػٌجَ  :طبػت پبطخگْیی ثَ طئْاالت فزاگیز

1-3 

رّس، طبػت ّ ًیوظبل : )سهبى ارائَ درص

ًیوظبل  12تب  10طَ ػٌَ طبػت  :(تذصیلی

 97-96اّل 

 دکتز سُزٍ ردیوی :هذرص

  :-درص ّ پیغ ًیبس

 

 طبختوبى، ػولکزد ّ اختالالت غؼب طلْلیثزرطی  :ُذف کلی درص

 (جِت ُز جلظَ یک ُذف) :اُذاف کلی جلظبت

ًقغ لیپیذُب، کزثُْیذراتِب ّ پزّتئیي ُب در ػولکزد غؼب ّ اختالالت ررطی ة-1

 ثیْطٌتش ّ ّیژگیِبی لیپیذ ُبی هغش ،آى

 ثزرطی ًقغ پزّتئیٌِب ّ کزثُْیذراتِب در ػولکزد غؼب ّ اختالالت آى -2

 ثزرطی طبختبر غؼب ُبی ثیْلْژیک ّ اًتقبل هْاد اس غؼب ُب -3

 تذزیک پذیزی الکتزیکی ّ کبًبلِبی یًْیررطی ة -4

 CNSهتبثْلیظن اًزژی در هغش ّ اختالالت هتبثْلیظن در  ررطیة -5

 کوجْد ّیتبهیٌِب ّ ػولکزد هغشررطی ة -6

 مدليای حیٌانی در بیماریيای نٌرًدژنزاتیٌ -7

 مدليای حیٌانی در بیماریيای نٌرًدژنزاتیٌ -8

 بزرسی تکنیکيای کالسیک ًجدید در نٌرًشیمی -9

 :جلظَاُذاف ّیژٍ ثَ تفکیک اُذاف کلی ُز 

، آى ًقغ لیپیذُب در ػولکزد غؼب ّ اختالالت  ثزرطی :ُذف کلی جلظَ اّل

 ثیْطٌتش ّ ّیژگیِبی لیپیذ ُبی هغش

 :اُذاف ّیژٍ جلظَ اّل

، دزکت آًِب، ًقغ آًِب در ػولکزد غؼب فظفْلیپیذُبی غؼبثزرطی کلظتزّل ّ -1

 ّ تغییزات آًِب اختالالت غؼب

ثیْطٌتش لیپیذُبی هغش،کبردیْلیپیي ّ هتبثْلیظن ّیژگیِبی لیپیذُبی هغش،  -2

 اًزژی در هغش عجیؼی ّ در ػزایظ ًْرّدژًزاطیْى ّ آًبلیش لیپیذُبی هغش



ثزرطی ًقغ پزّتئیٌِب ّ کزثُْیذراتِب در ػولکزد غؼب ّ  :ُذف کلی جلظَ دّم

 اختالالت آى

 :اُذاف ّیژٍ جلظَ دّم

 سیگنالینگ داخل سلٌلی ً اختالالت غشا درثزرطی اًْاع پزّتئیٌِبی غؼب ّ ًقغ آًِب  -1

ثزرطی ًقغ کزثُْیذراتِب در غؼب ّ اختالالت آى، هذل هْسائیک طیبل غؼب،  -2

 . طبختبر ّ ػولکزد هیکزّ دّهیٌِبی غؼب

ثزرطی طبختبر غؼب ُبی ثیْلْژیک ّ اًتقبل هْاد اس غؼب  :طْمُذف کلی جلظَ 

 ُب

 :طْماُذاف ّیژٍ جلظَ 

 . ثزرطی هذل هْسائیک طیبل غؼب، طبختبر ّ ػولکزد هیکزّ دّهیٌِبی غؼب -1

، کاست ىای متصل V0V1، پمپ ىای پزًتٌن نٌع  P ثزرطی پوپ ُبی اًتقبل فؼبل اّلیَ ًْع  -2

 ً انتقال فعال ثانٌیوATP شٌنده بو 

 تذزیک پذیزی الکتزیکی ّ کبًبلِبی یًْی در غؼب: ُذف کلی جلظَ چِبرم

 :ّیژٍ جلظَ چِبرماُذاف        

بزرسی پتانسیليای غشا ً سیگناليای الکتزیکی در سلٌليای تحزیک پذیز، ًیژگیيای عملکزدی کاناليای باس  -1

 ًلتاژشٌنده تٌسط 

  اساص مٌلکٌلی عملکزد کاناليای یٌنی ً تنٌع کاناليای یٌنی بزرسی -2

  CNSهتبثْلیظن اًزژی در هغش ّ اختالالت هتبثْلیظن در : ُذف کلی جلظَ پٌجن

 :پٌجناُذاف ّیژٍ جلظَ 

کزثُْیذراتِب، چزثیِب ّ اطیذُبی آهیٌَ در هظیزُبی هتبثْلیکی ثزرطی -1

 طیظتن هزکشی ػصجی ّ اختالالت آى

 رّػِب ّ تکٌیکِبی هْرد اطتفبدٍ در هتبثْلیظن اًزژی در طیظتن هزکشی ػصجی-2

  کوجْد ّیتبهیٌِب ّ ػولکزد هغشثزرطی : ػؼنُذف کلی جلظَ 

 :ػؼناُذاف ّیژٍ جلظَ 

ّ اختالالت آًِب در ثیوبریِبی  B ًقغ ّیتبهیٌِبی گزٍّ کوپلکضثزرطی -1

 ًْرّلْژیک



ّ اختالالت آًِب در ثیوبریِبی A, E, C ثزرطی ًقغ ّیتبهیٌِبی آًتی اکظیذاى -2

 ًْرّلْژیک 

 در بیماریيای نٌرًدژنزاتیٌ مدليای حیٌانی: ُفتن ُذف کلی جلظَ  

 :ُفتن اُذاف ّیژٍ جلظَ

 هذلِبی دیْاًی ثیوبری آلشایوز-1

 هذلِبی دیْاًی ثیوبری پبرکیٌظْى-2

 ًذ طیظتویهذلِبی دیْاًی آتزّفی چ-3

 مدليای حیٌانی در بیماریيای نٌرًدژنزاتیٌ: ُؼتن ُذف کلی جلظَ 

 :اُذاف ّیژٍ جلظَ ُؼتن

 Amyotrophic Lateral Sclerosis هذلِبی دیْاًی-1

 هذلِبی دیْاًی ثیوبری ُبًتیٌگتْى-2

 بزرسی تکنیکيای کالسیک ًجدید در نٌرًشیمی: ًِنُذف کلی جلظَ 

 :ًِن اُذاف ّیژٍ جلظَ

در ثزرطی  HPLC  ،Capillary electrophoresisّ Magnetic Resonance Spectroscopyکبرثزد -1

 ًْرّتزاًظویتزُب

 ثیْطٌظْرُب در اًذاسٍ گیزی ًْرّتزاًظویتزُبکبرثزد -2

 

 :در پبیبى داًؼجْ قبدر ثبػذ

ّلیظن اًزژی لیپیذُب هختلف ًقغ طبختبری،ػولکزدی ّ ًقغ در هتبة -1-1

ػزایظ عجیؼی ّدر ثیوبریِبی ًْرّدژًزاتیْ را تْضیخ ّ  هغش در

  .را ػزح دُذ ی هغشًذٍْ آًبلیش لیپیذُب

تْضیخ ًقغ ُبی طبختبری ّ ػولکزدی پزّتئیٌِب ّ کزثُْیذراتِبی غؼب را -2-1

 .دُذ

اس عزیق  فؼبل د ّ هکبًیشهِبی اًتقبلهذل هْسائیک طیبل غؼب را ثؼٌبص-3-1

 . ّ پوپِبی غؼبیی را ثذاًذغؼب 

پتبًظیلِبی غؼب ّ ًقغ کبًبلِبی یًْی هختلف در ایجبد ایي پتبًظیلِب ّ -4-1

 .ّضیخ دُذهْلکْلی ػولکزد ایي کبًبلِب را در طلْلِبی تذزیک پذیز ت اطبص



هتبثْلیظن اًزژی در هغش ّ ارتجبط آى ثب تغییزات پبتْلْسیک را تْضیخ  -5-1

 .دادٍ ّ تکٌیک ُبی هغبلؼبت هتبثْلیک هغش را ثغْر خالصَ تْضیخ دُذ

اختالل در ُب در ػولکزد طلْلی را ػزح دادٍ ّ هکبًیشم ّیتبهیي  ًقغ-1 -6

 .ػولکزد هغشی ًبػی اس کوجْدُبی ّیتبهیٌی را ثیبى کٌذ

اطتفبدٍ اس هذلِبی دیْاًی ّ هذذّدیتِبی آًِب را در هغبلؼَ ًذٍْ -7-1

 .تْضیخ دُذثیوبریِبی ًْرّدژًزاتیْ 

غلظت سی ً انداسه گیزی رً نیش پیشزفت ىای ميم در بز مطالعو فعالیت مغش تکنیکيای کالسیک ً جدید -8-1

 .نٌرًتزانسمیتزىا را بشناسد ً تٌضیح دىد

 

 :هٌبثغ

1. Basic Neurochemistry by Scott T Brady. 2012 

2. Neurochemical Mechanisms in Diseases 

(Advances in neurobiology) by John P Blass. 2011 

3. Review articles 

 

، ثزد طالیذ ُبی پبّرپْیٌت ّ ًگبرع ثز رّی ّایتااطتفبدٍ اس  :رّع تذریض

 ثزرطی هقبالت جذیذ ّ ثذث گزُّی

 ّایت ثزد -ّیذیْ پزّژکتْر :ّطبیل آهْسػی

 

 

 طٌجغ ّ ارسػیبثی

طِن اس ًوزٍ  رّع آسهْى

ثزدظت )کل 

 (درصذ

 طبػت تبریخ

     کْئیش

آسهْى هیبى 

 تزم

    

آسهْى پبیبى 

 تزم

اهتذبى 

 تؼزیذی

   درصذ 70

دضْر فؼبل در 

 کالص

، ثذث طویٌبر

ّ  گزُّی

 تزجوَ کتبة

   درصذ 30

 



 دضْر ثَ هْقغ ّ هٌظن در کالص  :هقزرات کالص ّ اًتظبرات اس داًؼجْ

                                         دکتز سُزٍ ردیوی:  ًبم ّ اهضبی هذرص

     دکتز سُزٍ ردیوی :ًبم ّ اهضبی هذیز گزٍّ

 :داًؼکذEDOٍ ًبم ّ اهضبی هظئْل  

                                                 26/6/96:تبریخ تذْیل

 :تبریخ ارطبل:                                   تبریخ ارطبل

خیز                                            *ثلَ :       آیب عزح درص ثزای اّلیي ثبر تذّیي ػذٍ

 دکتز سُزٍ ردیوی:تبییذ هذیز گزٍّ ّ اهضب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جذّل ّ سهبًجٌذی درص

 :رّسّ طبػت جلظَ



 

 هذرص هْضْع ُز جلظَ تبریخ جلظَ
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