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: (یب ضِن اضتبد از ّادذ: )تعذاد ّادذ
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یکػٌجَ  :ضبعت پبضخگْیی ثَ ضئْاالت فراگیر

1-3 

ًیوطبل رّز، ضبعت ّ : )زهبى ارائَ درش

ًیوطبل  12تب  10غٌجَ ّ یکػٌجَ : (تذصیلی

 97-96اّل 

دق ّ دکتر لیذا  دکتر زُرٍ ردیوی :هذرش

 ًظری

  :-درش ّ پیع ًیبز

 

 هجبدث دکتر زُرٍ ردیوی

ثررضی ضبختوبى، عولکرد ّ اُویت ثبلیٌی کوجْد ّیتبهیي ُبی  :ُذف کلی درش

 هذلْل در چرثی ّ هذلْل در آة

 (جِت ُر جلطَ یک ُذف) :اُذاف کلی جلطبت

ّیتبهیي ُب ّ ثررضی ضبختوبى ّ عولکرد ّیتبهیي ُبی تعریف ّ طجقَ ثٌذی -1

 هذلْل در چرثی ّ اُویت ثبلیٌی کوجْد ایي ّیتبهیي ُب

ثررضی ضبختوبى ّ عولکرد ّیتبهیي ُبی هذلْل در آة ّ اُویت ثبلیٌی کوجْد  -2

 ایي ّیتبهیي ُب

 :اُذاف ّیژٍ ثَ تفکیک اُذاف کلی ُر جلطَ

ثٌذی ّیتبهیي ُب ّ ثررضی ضبختوبى ّ تعریف ّ طجقَ  :ُذف کلی جلطَ اّل

 عولکرد ّیتبهیي ُبی هذلْل در چرثی ّ اُویت ثبلیٌی کوجْد ایي ّیتبهیي ُب

 :اُذاف ّیژٍ جلطَ اّل

 تعریف ّیتبهیي ّ طجقَ ثٌذی ّیتبهیي ُب-1

 Aثررضی ضبختوبى ّ عولکرد ّیتبهیي . 2

 A ُیپرّیتبهیٌْز وA ثررضی ثیوبریِب ّ عالئن ًبغی از کوجْد . 3

  Dثررضی ضبختوبى ّ عولکرد ّیتبهیي . 4

  Dُیپرّیتبهیٌْز و D ثررضی ثیوبریِب ّ عالئن ًبغی از کوجْد . 5

 Eثررضی ضبختوبى ّ عولکرد ّیتبهیي . 6

 Eُیپرّیتبهیٌْز  و E ثررضی ثیوبریِب ّ عالئن ًبغی از کوجْد . 7

  Kثررضی ضبختوبى ّ عولکرد ّیتبهیي . 8



 Kُیپرّیتبهیٌْز  و K ثررضی ثیوبریِب ّ عالئن ًبغی از کوجْد . 9

ثررضی ضبختوبى ّ عولکرد ّیتبهیي ُبی هذلْل در آة ّ  :ُذف کلی جلطَ دّم

 اُویت ثبلیٌی کوجْد ایي ّیتبهیي ُب

 :اُذاف ّیژٍ جلطَ دّم

  B1عولکرد ّاُویت ثبلیٌی کوجْد ّیتبهیي  ،ثررضی ضبختوبى. 1

 B2 ّیتبهیي ّاُویت ثبلیٌی کوجْدعولکرد  ،ثررضی ضبختوبى . 2

 B3 ّیتبهیي ّاُویت ثبلیٌی کوجْد عولکرد ،ضبختوبى ثررضی . 3

  B5 ّیتبهیي ّاُویت ثبلیٌی کوجْدعولکرد  ،ثررضی ضبختوبى . 4

  B6 ّیتبهیي عولکرد ّاُویت ثبلیٌی کوجْد ،ثررضی ضبختوبى . 5

 B7 ّیتبهیي عولکرد ّاُویت ثبلیٌی کوجْد ،ثررضی ضبختوبى . 6

  B9ّیتبهیي  ثررضی ضبختوبى ، عولکرد ّاُویت ثبلیٌی کوجْد. 7

 B12ّیتبهیي  ثررضی ضبختوبى ، عولکرد ّاُویت ثبلیٌی کوجْد. 8

 Cّیتبهیي  ثررضی ضبختوبى، عولکرد ّاُویت ثبلیٌی کوجْد. 9

 :در پبیبى داًػجْ قبدر ثبغذ

را ثطْر خالصَ تْضیخ A-D-E-K ضبختبر کلی ّیتبهیي ُبی هذلْل در چرثی -1-1

 .دُذ

 .را ًبم ثجرد A-D-E-Kعولکرد ثیْغیویبیی ّیتبهیي ُبی -2-1

را غٌبضبیی  A-D-E-Kاختالالت ّ ثیوبریِبی هرتجط ثب کوجْد ّیتبهیي ُبی -3-1

 .کٌذ

را ثطْر خالصَ  B  ّC ضبختبر کلی ّیتبهیي ُبی هذلْل در آة گرٍّ کوپلکص  -4-1

 .تْضیخ دُذ

 .را ًبم ثجرد B  ّC عولکرد ثیْغیویبیی ّیتبهیي ُبی آة گرٍّ کوپلکص  -5-1

را  B  ّCگرٍّ کوپلکص اختالالت ّ ثیوبریِبی هرتجط ثب کوجْد ّیتبهیي ُبی  -6-1

 .غٌبضبیی کٌذ

 

 Harper,s Biochemistry 2017:هٌبثع

 ًگبرظ ثر رّی ّایت ثرداضتفبدٍ از ضالیذ ُبی پبّرپْیٌت ّ  :رّظ تذریص



 ّایت ثرد -ّیذیْ پرّژکتْر :ّضبیل آهْزغی

دق ًظزی لیذا هجبدث دکتز 

هبى کزثُْیذراتِب اُویت آشٌبیی داًشجْ ثب سبخت : ّدّم ُذف كلي جلسَ اّل 

 خْاص تقسین ثٌذی آًِب 

 

 :  ّمّد اُذاف ّیژٍ رفتبري جلسَ اّل 

 ؛ در پبیبى ایي جلسَ تذریس

پششکی داشتَ ثبشذ ّ ثیْشیوی  داًشجْ ثبیذ آشٌبیی کبفی ثب کلیبت -1

 .ثیبى ًوبیذاصطالدبت رایج درایي رشتَ علوی را 
 ثیْلْژیکی کزثُْیذراتِب اُویت  ًقش ّ  -2
 سّهزُبی هختلف کزثُْیذراتِب ای -3

 ّاکٌش ُبی اختصبصی قٌذُب  -4
 خْاص شیویبیی قٌذُب  -5

 اًْاع هختلف دی سبکبریذُب  -6
 اًْاع هختلف پلی سبکبریذُب  -7
 گلیکْس اهیٌْ گلیگبى ُب  -8

پزّتئْگلیکبى ُب ّگلیکْپزّتئیي ُب   -9

  :   سْم ّچِبرم ُذف كلي جلسَ

ًِب، اجشاء تشکیل دٌُذٍ داًشجْ ثب سبختوبى لیپیذُب ، اُویت آآشٌبیی 

 ُب  طجقَ ثٌذی لیپیذُب ّ لیپْپزّتئیي

 سْم ّ چِبرماُذاف ّیژٍ رفتبري جلسَ 

دّجلسَ تذریس داًشجْ ثبیذ ثتْاًذ هطبلت سیز را ثطْر کبهل در پبیبى ایي 

  (تْضیخ دُیذ ) ثیبى کٌذ 

ًقش ّ اُویت ثیْلْسیکی لیپیذُب   –الف 

سبختوبى اسیذُبی چزة   –ة 

ختوبى اسیذُبی چزة  سب –ج 

طجقَ ثٌذی لیپیذُب   -د

لیپیذُب  خْاص شیویبیی  –ٍ 

اًْاع هختلف لیپیذُب   –ّ 

ًقش ّ اُویت ثیْلْژیک لیپْ پزّتئیٌِب  

تزکیجبت هْجْد در لیپْ پزّتئیٌِب  

طجقَ ثٌذی لیپْ پزّتئیي ُب  



  :پٌجن ُذف كلي جلسَ 

آهیٌَ ّ خْاص فیشیکْ  آشٌبیی ثب اسیذُب آهیٌَ سبختوبى ّاًْاع اسیذُبی

 شیویبیی  اسیذُبی آهیٌَ ّ خْاص فیشیکْ شیویبیی اسیذُبی آهیٌَ 

 

 :   پٌجناُذاف ّیژٍ رفتبري جلسَ 

.  ثبیذ هطبلت سیز را ثطْر کبهل ثذاًذ داًشجْدر پبیبى ایي جلسَ تذریس  

اُویت  اسیذُبی آهیٌَ   –الف 

اسیذُبی آهیٌَ چَ سبختوبًی دارد  –ة 

ُبی آهیٌَ ثب یکذیگز هتفبّت ُستٌذ؟ چزا اسیذ –ج 

اسیذُبی آهیٌَ ضزّری ّ غیز ضزّری کذاهٌذ؟  -د

اسیذُبی آهیٌَ چَ خْاص فیشیکْشیویبیی دارًذ؟  –ٍ 

ایشّالکتزیک  یک اسیذ آهیٌَ را ثذست آّرد؟  PHچگًَْ هی تْاى  -ّ

 

  :  ششن ّ ُفتن پزّتئیي ُبُذف كلي جلسَ 

اى خْاص فیشیکْ شیویبیی ، تعییي تْالی ّ ًقش ثیْلْژیک ، سبختنآشٌبیی 

 اسیذُبی اهیٌَ در سبختوبى پزّتئیي ُب اًْا پزّتئیي ُب 

 :   ششن ُّفتن اُذاف ّیژٍ رفتبري جلسَ 

. داًشجْ ثبیذ هطبلت سیز را ثطْر کبهل ثذاًذ در پبیبى ایي جلسَ تذریس 

ًقش ثیْلْژیک پزّتئیي کذاهٌذ؟  –الف 

ُب  سبختوبى اًْاع پزّتئیي  –ة 

اطالعبتی در هْرد اًْاع پزّتئیي ُب   –ج 

سبختوبى ُوْگلْثیي طجیعی چگًَْ است؟  -د

هکبًیسن اتصبل ثزگشت پذیز ُوْگلْثیي ّ هیْ گلْثیي ثَ اکسیژى   –ٍ 

ُوْگلْثیي غیز طجیعی   –ّ 

 A  ّSتفبّت ُوْگلْثیي ُبی  –ح 

 A  ّMاختالف ُوْگلْثیي ُبی  -ط 

 



 ضٌجع ّ ارزغیبثی

ضِن از ًورٍ  رّظ آزهْى

ثردطت )کل 

 (درصذ

 ضبعت تبریخ

     کْئیس

آزهْى هیبى 

 ترم

    

آزهْى پبیبى 

 ترم

ضئْاالت چِبر 

 جْاثی

2.66 (13.3)%   

دضْر فعبل در 

 کالش

    

 

دضْر ثَ هْقع ّ هٌظن در کالش ّ رعبیت  :از داًػجْ هقررات کالش ّ اًتظبرات

 ًظن کالش

                                     ّ دکتر لیذا دق ًظری دکتر زُرٍ ردیوی:  ًبم ّ اهضبی هذرش

 دکتر زُرٍ ردیوی   :ًبم ّ اهضبی هذیر گرٍّ

 :داًػکذEDOٍ ًبم ّ اهضبی هطئْل 

                                              26/6/1396:   تبریخ تذْیل

 :تبریخ ارضبل:                                   تبریخ ارضبل

خیر                                             *ثلَ:       آیب طرح درش ثرای اّلیي ثبر تذّیي غذٍ

 دکتر زُرٍ ردیوی:تبییذ هذیر گرٍّ ّ اهضب

 

 

 

 

 

 

 

 

 


