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 پسؼکی داًؽکذُ

 98پبییس  -اٍل ترم طرح درض

 

( ارؼذ ثیَؼیوی ثبلیٌی رؼتِ کبرؼٌبظی) هتبثَلیعن هَاد ظِ گبًِ:  ػٌَاى درض 

 کبرؼٌبظی ارؼذ ثیَؼیوی ثبلیٌی اٍلداًؽجَیبى ترم  :هخبطجبى

  (0/7) ٍاحذ  2 (یب ظْن اظتبد از ٍاحذ) :تؼذادٍاحذ

 ظبػت پط از اتوبم جلعبت درض تب یک :ظبػت پبظخگَیی ثِ ظَاالت فراگیر

  12تب  10ؼٌجِ ظِ  رٍز( ظبػت ٍ ًیوعبل تحصیلی رٍز،:   )زهبى ارائِ درض

 ٍ دکتر ظجبد اهبهی آل آقب دکتر اثراّین ؼکیجب ،کتر ّبدی هظفرید :هذرض 

  -:درض ٍ پیػ ًیبز

 

 :ّذف کلی درض 

ٍ  اظیذّبی آهیٌِ هختلف ،، چرثیْباتْبآؼٌبیی ٍ هطبلؼِ ٍاکٌؽْب ٍ رًٍذ تغییرات ثیَؼیویبیی کرثَّیذر

ثب ّوراُ در ثذى، تجذیل آًْب ثِ هَاد ٍاظطِ ٍ هحصَالت اصلی ٍ ضرٍری در ثذى ٍ ًیس هطبلؼِ  اظیذّبی ًَکلئیک

ّوچٌیي . ٍ اظیذّبی ًَکلئیک اظیذّبی آهیٌِ ،، لیپیذّبجسئیبت ػَاهل دخیل در ٍاکٌؽْبی هتبثَلیعوی قٌذّب

تحصیالت تکویلی در رؼتِ ثیَؼیوی ثبلیٌی ثب ثیوبریْبی هختلف ًبؼی از اختالالت ثبیعتی داًؽجَیبى هقطغ 

ٍ ظبیر ثیوبریْبی درگیر کٌٌذُ ٍاکٌؽْبی  ، اختالالت ًبؼی از ػَاهل دیگر ؼرکت کٌٌذُ در ٍاکٌؽْبآًسیوی

. رار دٌّذاطالع یبفتِ ٍ هَرد تحلیل ٍ هطبلؼِ ق ٍ ًَکلئیک اظیذّبی آهیٌِ ،، لیپیذّبهتبثَلیعوی قٌذّب
 

 (جْت ّر جلعِ یک ّذف: )ّذاف کلی جلعبت ا

 
هتبثَلیغن، هتبثَلیغن قٌذّب، گلیکَلیش  اّویت -1

اداهِ گلیکَلیش، ٍاکٌؼ پیزٍٍات دّیذرٍصًبس ٍ چزخِ کزثظ  -2

هغیز گلَکًَئَصًش  -3

هغیز گلیکَصًز ٍ گلیکَصًَلیش  -4

هغیزّبی جبًجی دیگز  هغیز پٌتَس فغفبت ٍ هتبثَلیغن فزٍکتَس، گبالکتَس ٍ  -5

 چزة یدّبیاط ٍىیداطیٍ اکظ ٍعٌتشیة -6

 عزٍلْبیگل لیآط عنیٍ هتبثَل یاجغبم کتَى ٍعٌتشیة -7

 دّبییکَساًَیاؽجبع ٍ ا ریچزة ؽ یدّبیاط عنیهتبثَل دّب،یحیاعفٌگَل ٍعٌتشیة -8

 1 ًْبیپَپزٍتئیکلغتزٍل ٍ ل عنیهتبثَل -9

 2 ًْبیپَپزٍتئیکلغتزٍل ٍ ل عنیهتبثَل -10

کلیبت، اّویت ٍ ٍاکٌؾْبی تزاًظ آهیٌبعیَى  -11

ثیَعٌتش اعیذّبی آهیٌِ  -12

اداهِ ثیَعٌتش ٍ هتبثَلیغن ًیتزٍصى  -13

چزخِ اٍرُ ٍ کبتبثَلیغن اعکلت کزثٌی  -14

کبتبثَلیغن اعکلت کزثٌی ٍ تَلیذ هحقَالت خبؿ اداهِ  -15

هتبثَلیغن اعیذّبی ًَکلئیک  -16

 

: داف کلی ّر جلعِاّذاف ٍیصُ ثِ تفکیک اُ
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 زیکَلیقٌذّب، گل ظنیهتبثَل ظن،یهتبثَل اّویتآؼٌبیی ٍ درک  :ّذف کلی جلعِ اٍل

  :اّذاف ٍیصُ جلعِ اٍل
ٍ هزٍر جٌجِ ّبی کلی هتبثَلیغن  تؼزیف هتبثَلیغن ٍ اجشاء افلی آى -1

قٌذّب ٍ هتبثَلیغن آًْب  عبختبری ٍ اًزصتیک تَضیح هختقز اّویت -2

ٍ ؽزٍع تَضیح هغیز گلیکَلیش  ، اّویت ارتجبط هتبثَلیغن آًْب ثب یکذیگزیزّبی هتبثَلیغوی قٌذّبهؼزفی کلی هظ -3

تؾزیح اّویت گلیکَلیش ٍ جبیگبُ علَلی ٍ تبریخی آى  -4

تَضیح کبهل هغیز، عَثغتزاّب ٍ هحقَالت، آًشیوْب، کَآًشیوْب ٍ کَفبکتَرّب ٍ هْبر کٌٌذُ ّب  -5

تْبی دٍ آًشین ّگشٍکیٌبس ٍ گلَکَکیٌبس ٍ ًقؼ هْن گلَکَکیٌبس در تٌظین گلَکش خَى ٍ ًیش ثب اّویت، تؾبثْبت ٍ تفبٍ -6

. ًحَُ تٌظین فؼبلیت ایي آًشین آؽٌب ؽَد

فغفبت دّیذرٍصًبس ٍ ؽزح ٍ تَفیف اّویت هغیز راپبپَرت در گلجَلْبی قزهش  -3تَضیح هکبًیغن هْبر گلیغزآلذئیذ  -7

در کجذ ٍ قلت  PFK2 ًحَُ ػول اپی ًفزیي ثز آًشین -8

 

 ٍ چرخِ کرثط درٍشًبزیدُ رٍٍاتیٍاکٌػ ح ز،یکَلیاداهِ گل :دٍمّذف کلی جلعِ 

: دٍماّذاف ٍیصُ جلعِ 
ٍ تَضیح کبرثزد آسهبیؾگبّی هْبر  ، (تغییزات آًشیوْب ٍ ایشٍآًشیوْب در ّیپزگلیغوی ٍ عزعبى) اّویت ثبلیٌی گلیکَلیش -1

کٌٌذُ ّبی گلیکَلیش 

ّوچٌیي  .ٍاکٌؼ آًشین پیزٍٍات دّیذرٍصًبس، کَآًشیوْب، هکبًیغن ٍاکٌؼ، افکتَرّبی ٍاکٌؼ ٍ هْبر آى تَضیح کبهل -2

 ثیوبریْبی هزتجظ ثب ایي ٍاکٌؼ آًشیوی

در تَلیذ اًزصی اس هَاد عِ گبًِ  هؼزفی چزخِ کزثظ ٍ ًقؼ آى-3

ٍ عَثغتزاّب ٍ هْبر کٌٌذُ ّبی چزخِ  تؾزیح اّویت کزثظ در تَلیذ اًزصی، تَضیح قذم ثِ قذم ٍاکٌؾْب، آًشیوْب -4

ٍ ًیش ػَاهل  ، اختالل در فؼبلیت فَهبراستَضیح ًقؾْبی دیگز چزخِ کزثظیالى اًزصی در گلیکَلیش ٍ کزثظ، هحبعجِ ة -5

تٌظین کٌٌذُ چزخِ 

 

گلَکًَئَشًس  ریهطآؼٌبیی ثب  :ظَم ّذف کلی جلعِ

: ظَماّذاف ٍیصُ جلعِ 

ٍ هحل اًجبم ٍاکٌؾْب ٍ اّویت فیشیَلَصیک آى  هؼزفی کلی هغیز گلَکًَئَصًش -1

تَضیح قذم ثِ قذم ٍاکٌؾْب، عَثغتزا ٍ هحقَل ّز هزحلِ، آًشین ٍ کَآًشیوْبی دخیل ٍ ػَاهل افکتَر هغیز  -2

هؼزفی عَثغتزاّبی هغیز گلَکًَئَصًش  -3

 B12تَضیح هغیز هتبثَلیغوی پزٍپیًَبت ٍ ٍرٍد آى ثِ گلَکًَئَصًش ٍ ًقؼ ٍیتبهیي  -4

ثیظ فغفبت ٍ ًقؼ آى  -6ٍ  2گلَکًَئَصًش ثب گلیکَلیش ٍ تؾزیح هغیز تَلیذ فزٍکتَس  ٍ تٌظین ّوگبم هقبیغِ هتٌبظزی -5

در هتبثَلیغن قٌذ 

هؼزفی ٍ تَضیح چزخِ کَری  -6

ئَصًش ٍ هغیز گلَکَى هؼزفی ًبقلیي گلَکش در علَل ٍ ًقؾْبی اًغَلیي، گلَکبگي ٍ عبیز َّرهًَْب در هتبثَلیغن قٌذ -7

ٍ ثیوبریْبی هزتجظ ثب گلَکًَئَصًش  ٍ ػَاهل هخذٍؽگز آى جٌجِ ّبی ثبلیٌی تٌظین قٌذ گلَکش خَى -8

 

 زیکَشًَلیٍ گل زکَشىیگل ریهطؼٌبخت ٍ درک  :چْبرمّذف کلی جلعِ 

: چْبرماّذاف ٍیصُ جلعِ 
هؼزفی هغیزّب ٍ ثبفتْبی افلی دخیل در هتبثَلیغن گلیکَصى  -1

آى هتبثَلیغن  صى ٍگلیکَ تؾزیح ًقؼ -2

، ًقؼ کلیذی تَکلئَتیذّبی پزآًزصی ثب اٍلَیت گلیکَصًش ّز دٍ هغیزٍاکٌؾْبی تَضیح قذم ثِ قذم  -3

تجییي ارجحیت گلیکَصى ثز چزثیْب در هتبثَلیغن اًزصی در ثذى   -4
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، کلغین ٍ َّرهًَْب در تٌظین هغیزّب cAMPتَضیح هکبًیغن کٌتزل ایي دٍ هغیز ٍ ًقؼ  -5

 ٍ تَفیف ػالین ٍ اختالالت ایي دعتِ اس ثیوبریْب فی ثیوبریْبی هزتجظ ثب ًققْبی آًشیوی ایي دٍ هغیزهؼز -6

 

 گرید یجبًت یرّبیفرٍکتَز، گبالکتَز ٍ هط ظنیپٌتَز فعفبت ٍ هتبثَل ریهطؼٌبخت  :پٌجنّذف کلی جلعِ 

: پٌجناّذاف ٍیصُ جلعِ 
آى  پٌتَس فغفبت، هحل ٍقَع ٍ اّویتهؼزفی هغیز  -1

تَضیح قذم ثِ قذم ٍاکٌؾْب، عَثغتزاّب ٍ هحقَالت، آًشیوْب ٍ کَآًشیوْب ٍ کبرثزد هحقَالت ٍ ًققْبی آًشیوی هغیز  -2

ٍ ػالین  ٍ ٍرًیکِ کَرعبکَف در دفبع ثز ػلیِ آًتی اکغیذاًتْب ٍ تؾزیح ثیوبری فبٍیغن ًقؼ هغیز پٌتَس فغفبت تَضیح -3

ّب آى

یک ٍ اّویت آى در هتبثَلیغن تَضیح هغیز ثیَعٌتش اعیذ اٍرٍى -4

تَضیح هتبثَلیغن فزٍکتَس ٍ اثزات هتبثَلیغوی ٍ ًققْبی آًشیوی هغیز  -5

ٍ ػالین ثبلیٌی ایي ثیوبریْب  ققْبی آًشیوی آىتَضیح هتبثَلیغن گبالکتَس، ى -6

هؼزفی ارتجبط ثبلیٌی هغیز پٌتَس فغفبت ٍ آًشیوْبی دخیل در آى ثب ثیوبریْبی هزتجظ  -7

 ف هغیزّبی ثیَعٌتش گلیکَپزٍتئیٌْب ٍ پزٍتئَگلیکبًْب ٍ ثیوبریْبی هَکَپلی عبکبریذٍستَفی -8

 

 چرة  یدّبیاض ٍ اکعیذاظیَى ٍظٌتسیةیادگیری  :ؼؽنّذف کلی جلعِ 

 :ؼؽناّذاف ٍیصُ جلعِ 
ثیبى هقذهِ ای اس اّویت تغذیِ ای اعیذّبی چزة، هحل اًجبم ٍاکٌؾْب، عَثغتزای افلی ٍ هحقَل  -1

ضیح قذم ثِ قذم ٍاکٌؾْب، کوپلکظ اعیذچزة عٌتبس، عَثغتزاّب ٍ هحقَالت، اثزات افکتَرّب ٍ ًحَُ تٌظین هغیز تَ -2

کزثَکغیالس  CoAتؾزیح ًحَُ کٌتزل آًشین اعتیل  -3

تَضیح ٍاکٌؾْبی تبهیي کٌٌذُ اًزصی هغیز ثیَعٌتش اعیذّبی چزة  -4

ثیبى اثزات کٌتزلی تغذیِ ٍ فیشیَلَصی ثز هغیز  ٍ تَضیح عَیل عبسی اعیذ چزة در ؽجکِ اًذٍپالعوی -5

تَضیح اٍلیِ اکغیذاعیَى اعیذّبی چزة ٍ هقذهبت السم آى  -6

ٍ ًیش ًققْبی  ٍاکٌؼ آًشیوی السم ٍ ًقؼ کبرًیتیي 4ٍ تَضیح  تؾزیح چگًَگی ٍرٍد اعیذ چزة آساد ثِ هیتَکٌذری -7

 صًتیکی هَثز ثز ایي فزآیٌذ

ا، آًشیوْب، عَثغتزاّب ٍ هحقَالت هغیز تَضیح قذم ثِ قذم ٍاکٌؾِ -8

تَضیح آلفب ٍ اهگباکغیذاعیَى ٍ اکغیذاعیَى پزاکغیشٍهی  -9

هحبعجِ ثیالى اًزصی اکغیذاعیَى اعیذ چزة تَضیح هیشاى اکغیذاعیَى اعیذّبی چزة در ثبفتْبی هختلف ٍ  -10

 

 ظرٍلْبیگل لیآضٍ اجعبم کتًَی  هتبثَلیعنیبدگیری  :ّفتن ّذف کلی جلعِ

  :ّفتناّذاف ٍیصُ جلعِ 
ثیبى هغیز کلی کتَصًش ٍ اّویت آى  -1

تؾزیح چگًَگی تؼبهل ثبفتْب در اًجبم کتَصًش  -2

تَضیح قذم ثِ قذم ٍاکٌؾْب، آًشیوْب، عَثغتزاّب ٍ هحقَالت هغیز  -3

ٍ تَفیف ًقؼ کتَى ثبدیْب در رصین اتکیٌش  تؾزیح چگًَگی تٌظین هغیز -4

ققْبی آًشیوی ٍ کوجَدّبی تغذیِ ای درگیز کٌٌذُ هغیز کتَصًش ٍ اکغیذاعیَى اعیذّبی چزة تَضیح ًکبت ثبلیٌی ٍ ى -5

 ٍ هزٍر ثیَعٌتش آعیل گلیغزٍلْب ٍ هؾتقبت فغفَلیپیذی هؼزفی هغیز کلی هتبثَلیغن آعیل گلیغزٍلْب ٍ اعفٌگَلیپیذّب -6

 RBCٍ تجییي ًقؼ فغفبتیذیل عزیي در کلیزًظ 

ٍ ًیش ًقؼ آًشیوْبی دخیل در ثیَعٌتش آعیل گلیغزٍلْب  کبردیَلیپیي ٍ ًقؾْبی آىتَضیح چگًَگی ثیَعٌتش  -7

تَضیح اثزات آًشیوْبی لیش کٌٌذُ فغفَلیپیذّب ٍ ًقؾْبی فیشیَلَصیک آًْب  -8

تَضیح ثیَعٌتش پالعوبلَصى ٍ فبکتَر فؼبل کٌٌذُ پالکتی  -9

.  ػَاهل تٌظین کٌٌذُ هغیز را ثؾٌبعذ. صیک ثز آًزا ثؾٌبعذٍاکٌؾْبی هغیز کتَصًش، اّویت آى ٍ ػَاهل رصیوی ٍ پبتَلَ -7
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 ٍ اظیذّبی چرة غیر اؼجبع ظنیهتبثَل، ثیَظٌتس اظفٌگَلیپیذّبآؼٌبیی ثب  :تنّػ ّذف کلی جلعِ

 دّبییکَزاًَیا

  :تنّػاّذاف ٍیصُ جلعِ 
تؾزیح هغیز اٍلیِ ثیَعٌتش اعفٌگَلیپیذّب ٍ عزاهیذ  -1

ثب اختالل در هتبثَلیغن آعیل گلیغزٍلْب ٍ ًققْبی آًشیوی هغیز ثیَعٌتش اعفٌگَلیپیذّب تَضیح ثیوبریْبی هزتجظ  -2

 تَضیح کلی ثیوبری گَؽِ ٍ عٌذرم سجز تٌفغی ٍ رٍؽْبی تؾخیـ ایي ثیوبریْب -3

تَضیح ًقؾْبی فیشیَلَصیک ٍ حفبظت قلجی اعیذ چزة چٌذ غیز اؽجبع ٍ هٌبثغ غذایی آًْب  -4

اتَراس در تَلیذ اعیذّبی چزة چٌذ غیز اؽجبع ٍ ػَاهل هَثز ثز فؼبلیت آى تؾزیح ٍاکٌؼ افلی دط -5

تَضیح کلی هغیزّبی غیز اؽجبع عبسی ٍ تغَیل اعیذّبی چزة، ًحَُ تٌظین کلی هغیز ٍ ًقؼ َّرهًَْب  -6

تَضیح چگًَگی تجذیل اعیذ لیٌَلئیک ثِ اعیذ آراؽیذًٍیک  -7

ًقؾْبی آًْب در ثذى ٍ تَفیف ًقؾْبی اختقبفی ثزخی اس آًْب  تؾزیح هغیز کلی ثیَعٌتش ایکَساًَییذّب ٍ -8

تَضیح هغیز ثیَعٌتش پزٍعتبًَئیذّب، لَکَتزی اى ّب ٍ لیپَکغیٌْب ٍ تَضیح ٍاکٌؾْبی کٌضٍگبعیَى گلَتبتیَى در ایي  -9

هغیز 

ٍساًَییذّب ثیبى اختالالت ثبلیٌی ٍ هتبثَلیغوی ًبؽی اس ًقـ یب کوجَد اعیذّبی چزة غیز اؽجبع ٍ ایک -10

 

 1 ًْبیپَپرٍتئیکلعترٍل ٍ ل ظنیهتبثَلؼٌبخت  :ًْنّذف کلی جلعِ 

 :ًْناّذاف ٍیصُ جلعِ 

 کلغتزٍلٍ عبختبری هؼزفی هَلکَل کلغتزٍل ٍ ًقؾْبی ثیَعٌتشی  -1

تجییي اّویت کلغتزٍل ٍ ًقؾْبی آى در علَل ٍ هحل ثیَعٌتش آى  -2

فَالت، آًشیوْب ٍ کَآًشیوْبی هغیز تَضیح قذم ثِ قذم ٍاکٌؾْب، عَثغتزاّب ٍ هح -3

ردٍکتبس ثؼٌَاى هْوتزیي آًشین کٌتزل کٌٌذُ ثیَعٌتش کلغتزٍل  HMGCoAتؾزیح چگًَگی تٌظین فؼبلیت آًشین  -4

 ًقؾْبی آًْبتؾزیح هؼزفی لیپَپزٍتئیٌْب، آپَپزٍتئیٌْب ٍ آًشیوْبی دخیل در ؽکل گیزی لیپَپزٍتئیٌْب، اًَاع ٍ  -5

 کَؽیویبیی لیپَپزٍتئیٌْب ٍ رٍؽْبی جذاعبسی آًْبتَضیح خَاؿ فیشی -6

هزٍر کلی اعبط رٍؽْبی عٌجؼ کلغتزٍل ٍ لیپَپزٍتئیٌْب  -7

 

 

 2 ًْبیپَپرٍتئیکلعترٍل ٍ ل ظنیهتبثَلؼٌبخت  :دّنّذف کلی جلعِ 

: دّناّذاف ٍیصُ جلعِ 

هختلف ٍ ػَاهل دیگز در هتبثَلیغن  تؾزیح ؽکل گیزی اٍلیِ، اًتقبل ٍ تجذیل لیپَپزٍتئیٌْبی هختلف، ًقؼ اًذاهْبی -1

لیپَپزٍتئیٌْب  

اگشٍصى، اًذٍصى، اًتقبل درٍى علَلی کلغتزٍل ٍ هغیزّبی )تَضیح هتبثَلیغن لیپَپزٍتئیٌْب در ثذى ٍ ثبفتْبی ّذف  -2

ٍ چگًَگی تؾکیل تزکیجبت حذ ٍاعظ ٍ ًْبیی ٍ آًشیوْبی کلیذی در ایي ٍاکٌؾْب ( اًتقبل هؼکَط کلغتزٍل

، آًشیوْب ٍ فبکتَرّبی هْن هغیز، هحقَالت ًْبیی ٍ ثزخی اختالالت ثبلیٌی ًبؽی کلی ثیَعٌتش ًوکْبی ففزاٍی تَضیح -3

اس ًققْبی هتبثَلیغوی ًوکْبی ففزاٍی 

 ٍ ًققْبی آًشیوْبی کلیذی ًبؽی اس تغییز هتبثَلیغن ثیوبرّبیتَفیف تؾزیح اّویت ثبلیٌی کلغتزٍل ٍ لیپَپزٍتئیٌْب ٍ  -4

، دیظ 5، ّیپزلیپیذهی خبًَادگی تزکیجی، ّیپزتزیگلیغزیذهی تزکیجی، ّیپزلیپَپزٍتئیٌوی ًَع LPLًقـ ) آًْب

 (، ّیپَآلفبلیپَپزٍتئیٌویB-100ثتبلیپَپزٍتئیٌوی، ّیپزکلغتزٍلوی خبًَادگی، ًقـ خبًَادگی آپَ 

ثزرعی الگَی الکتزٍفَرسی اًَاع ّیپزلیپیذهی  -5

ی در ثبلغیي، تَفیِ ّبی ًزهبل پزٍفبیل لیپیذثزرعی داهٌِ  -6
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 هتبثَلیعن ًیترٍشىٍ  تیاّن ات،یکلآؼٌبیی ثب  :میبزدُ ا ّذف کلی جلعِ

  :یبزدُ اماّذاف ٍیصُ جلعِ 
هزٍر اجوبلی ٍ تبریخی اّویت تغذیِ ای اعیذّبی آهیٌِ ٍ اختالالت هؾَْر آًْب  -1

، علٌَعیغتئیي، علٌَپزٍتئیٌْب ٍ پیزٍلیشیي ًْبیبدآٍری ٍ هزٍر اعیذّبی آهیٌِ ضزٍری ٍ غیزضزٍری ٍ هٌبثغ غذایی آ -2

فلغفِ اقتقبدی ثیَعٌتش اعیذّبی آهیٌِ ضزٍری ٍ غیزضزٍری در هَجَدات سًذُ  -3

 ٍ اختالالت هزتجظ ثب آًْب BUNاؽبرُ ثِ اّویت ثبلیٌی ثبالًظ ًیتزٍصًی ٍ  -4

ر در آى ٍ عیکل گلَتبهیي هتبثَلیغن کلی ًیتزٍصى ثز اعبط تجشیِ پزٍتئیٌْب ٍ ثبفتْبی افلی درگی -5

ًقؼ ٍاکٌؼ گلَتبهبت دّیذرٍصًبس در هتبثَلیغن گزٍُ آهیٌی ٍ تَلیذ اًزصی  -6

تَضیح ٍاکٌؾْبی تزاًظ آهیٌبعیَى، اجشاء آى، هکبًیغن هَلکَلی اًجبم ایي ٍاکٌؼ  -7

ى، ثتبئیي، اتبًَل آهیي، کلی: هثل)تَضیح ٍ هؼزفی ثزخی تزکیجبت حذٍاعظ کلیذی در ٍاکٌؾْبی هختلف اعیذّبی آهیٌِ  -8

...( آگوبتیي ٍ 

ثزرعی ٍاکٌؼ آهیٌَاعیذ اکغیذاسّب ٍ ًقؼ آى در اًتقبل گزٍّْبی آهیي  -9

 

 غیر ضرٍری ًِیآم یدّبیاض ٍظٌتسیةفراگیری  :دُ امدٍازّذف کلی جلعِ 

 :دُ امدٍازاّذاف ٍیصُ جلعِ 
هغیز ثیَعٌتش گلَتبهبت ٍ گلَتبهیي تَضیح  -1

تبهبت دّیذرٍصًبس، گلَتبهیي عٌتتبس ٍ آهیٌَتزاًغفزاسّب در ثیَعٌتش اعیذّبی آهیٌِ تجییي ًقؼ گلَ -2

ًحَُ ثیَعٌتش آالًیي، آعپبرتبت ٍ آعپبراصیي تَضیح  -3

ثیَعٌتش عزیي ٍ گلیغیي در ٍاکٌؾْبی هختلف ٍ ّوبٌّگ ٍ ًقؼ عزیي ثؼٌَاى گزٍُ پزٍعتتیک در تَضیح چگًَگی  -4

اری ّیپزگلیغیٌوی غیز کتَسی پیزٍٍیل آًشیوْب ٍ تَفیف ثین

ٍ اختالالت هتبثَلیغن پزٍلیي  پزٍلیي، ارًیتیي، پَتزعیي ٍ پلی آهیٌْبتؾزیح هغیز ثیَعٌتش  -5

 PAPSعیغتئیي ٍ هتبثَلیغن آى ثِ تَریي، تزکیجبت عَلفبتِ هختلف ٍ تَضیح هغیز ثیَعٌتش  -6

ى ٍ ًقؼ آًْب در ثلَؽ کالصى ٍ ثیوبری اعکَرٍی تَضیح ثیَعٌتش تیزٍسیي، ّیذرٍکغی پزٍلیي ٍ ّیذرٍکغی لیشی -7

تَضیح ثیَعٌتش اعیذّبی آهیٌِ ؽبخِ دار در گیبّبى  -8

تَضیح ثیَعٌتش جشیی آرصًیي ٍ عیتزٍلیي در کلیِ ٍ رٍدُ  -9

 

 ظرًَؼت آهًَیبک ٍ ٍ پرٍتئیٌْب تجسیِ اظیذّبی آهیٌِهطبلؼِ  :دُ امظیسّذف کلی جلعِ 

 :دُ امظیساّذاف ٍیصُ جلعِ 
هزٍر کلی تجشیِ اعیذّبی آهیٌِ ٍ تَلیذ تزکیجبت حذٍاعظ هؾتزک ثب چزخِ کزثظ ٍ عبیز تزکیجبت  -1

پزٍتئیٌْبی هختلف ٍ ًکبت هزتجظ ثب آى  Turn Overتَضیح  -2

 ATPثذٍى ٍاعغِ گزی ... تجشیِ گلیکَپزٍتئیٌْب، پزٍتئیٌْبی غؾبیی ٍ  -3

یتیي ٍ یَثیکَ ATPتؾزیح تجشیِ پزٍتئیٌْب ثب ٍاعغِ  -5

ًقل ٍ اًتقبل ٍ تجبدالت ثبفتی اعیذّبی آهیٌِ هختلف در ثذى تَضیح  -6

ًقؼ )هؼزفی آهًَیبک ٍ تغییزات پبتَلَصیک ّوزاُ ثب افشایؼ آى، ًحَُ هتبثَلیغن کلی آهًَیبک در هَجَدات هختلف  -7

ػ آهًَیبک در خَى ، ػالین ٍ اختالالت ًبؽی اس افشای(ٍاکٌؾْبی اًتقبل گزٍُ آهیي ٍ آهیٌَاعیذ اکغیذاسّب

ًقؼ تٌظیوی ٍاکٌؼ گلَتبهیٌبس ٍ آعپبراصیٌبس در کجذ ٍ کلیِ ثز رٍی هتبثَلیغن آهًَیبک ٍ حضَر آهًَیبک در تؼبدل  -8

ثبس ثذى ٍ ًحَُ عٌجؼ آهًَیبک در آسهبیؾگبُ ٍ ًکبت هزتجظ ثب آى  –اعیذ 

 

 یاظکلت کرثي ظنیچرخِ اٍرُ ٍ کبتبثَلؼٌبخت  :دُ امچْبر ّذف کلی جلعِ

  :دُ امچْبراّذاف ٍیصُ جلعِ 

تَضیح کلی هغیز ثیَعٌتش اٍرُ در ثذى، اّویت آى در عوشدایی آهًَیبک ٍ هقذهبت السم هغیز  -1
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تؾزیح قذم ثِ قذم ٍاکٌؾْبی ثیَعٌتش اٍرُ در عیتَسٍل ٍ هیتَکٌذری در کجذ، ًقؼ کَفبکتَرّبی هختلف ٍ ػَاهل هَثز  -2

ثز ٍاکٌؾْب 

در ثذى   N-acetylglutamateتَضیح هتبثَلیغن  -3

هزٍر کلی افَل ثزرعی اختالالت آًشیوی در یک هغیز هتبثَلیکی در ثذى  -4

 I  ٍIIهؼزفی اختالالت آًشیوی هغیز ثیَعٌتش اٍرُ، اختالالت ّوزاُ ثب آًْب ٍ ػالین ٍ ػلت ّیپزآهًَوی ًَع  -5

عَکغیٌبت لیبس ٍ آرصیٌبس ٍ تغییزات هتبثَلیتْبی تَفیف ًقـ ارًیتیي پزهِ آس، آرصیٌیٌَعَکغیٌبت عٌتبس، آرصیٌیٌَ -6

هختلف در ایي ثیوبریْب 

در تؾخیـ اختالالت هتبثَلیکی هبدرسادی  Tandem Mass Spectrometryگزیشی ثز کبرثزد تکٌیک  -7

دسا ٍ کتًَشا ثبس تَضیح ٍاکٌؾْبی اکغیذاعیَى اعیذّبی آهیٌِ ٍ ٍرٍد آًْب ثِ هغیز کزثظ ٍ عبیز ٍاکٌؾْب ثب تبکیذ ثز قي -8

ثَدى آًْب 

یبدآٍری ًقؼ دٍعزفِ ٍاکٌؾْبی تزاًظ آهیٌبعیَى در ؽزٍع تجشیِ اعکلت کزثٌی اعیذّبی آهیٌِ  -9

تجشیِ پزٍلیي، آرصیٌیي، ارًیتیي ٍ ّیغتیذیي ٍ اختالالت ًبؽی اس ًققْبی آًشیوی یب کَفبکتَرّب در ایي هغیزّب تَضیح  -10

، عزیي، عیغتئیي، عیغتیي ٍ تزئًَیي (اجشاء کوپلکظ ؽکبفٌذُ گلیغیي)تَضیح ٍاکٌؾْبی تجشیِ گلیغیي  -11

 

 اداهِ کبتبثَلیعن اظکلت کرثٌی ٍ تَلیذ هحصَالت خبؾ :دُ امپبًسّذف کلی جلعِ 

 :دُ امپبًساّذاف ٍیصُ جلعِ 

ًیل کتًََری، ؽزح ف)، فٌیل آالًیي (هؼزفی اًَاع تیزٍسیٌوی)ّبی تجشیِ ّیذرٍکغی پزٍلیي، تیزٍسیي تؾزیح ٍاکٌؼ  -1

( ػلت، ػالین ٍ درهبى ثیوبری

اعیذّبی آهیٌِ ؽبخِ دار ٍ ، (آدًَسیل هتیًَیي ٍ ًقؼ آى-Sٍ تَلیذ ) تَضیح تجشیِ لیشیي، تزیپتَفبى، هتیًَیي -2

ثیوبریْبی هزتجظ ثب ایي هغیزّبی هتبثَلیغوی 

ؽزح ثزخی تغییزات پظ تزجوِ ای ثز رٍی اعیذّبی آهیٌِ، ًقؼ اعیذّبی آهیٌِ در تَلیذ ّن، ًَکلئَتیذّب، َّرهًَْب،  -3

ًَرٍتزاًغویتزّب ٍ عبیز تزکیجبت فؼبل 

اس گلیغیي ( ثزای دفغ ثٌشٍات)، ثیَعٌتش تیَاتبًَل آهیي اس عیغتئیي ٍ ّیپَریي NOآرصیٌیي ثِ  تَضیح چگًَگی تجذیل -4

( هتیل ّیغتیذیي -3ارگَتیًَیي، آًغزیي ٍ )ثیَعٌتش ّیغتبهیي اس ّیغتیذیي ٍ عبیز هحقَالت ّیغتیذیي یح تؾز -5

ٍ هغیز تَلیذ دٍپبهیي، ( ٍاکٌؾْبی تَلیذ عزٍتًَیي ٍ هالتًَیي)هزٍری ثز ًقؾْبی عزیي در ثذى، هحقَالت تزیپتَفبى   -6

ًَراپی ًفزیي ٍ اپی ًفزیي اس تیزٍسیي 

فغفزیالعیَى عزیي، تزئًَیي ٍ تیزٍسیي در ثذى  تَضیح اّویت -7

تؾزیح هغیز ثیَعٌتش کزاتیي ٍ کزاتیٌیي  -8

، هؾتقبت هختلف آًْب ٍ ًقؾْبی ثیَلَصیک آًْب βتَضیح ًقؼ اعیذّبی آهیٌِ  -9

 

 کیًَکلئ یدّبیاض ظنیهتبثَلآؼٌبیی ثب  :دُ امؼبًسّذف کلی جلعِ 

 :اًسدُ امغاّذاف ٍیصُ جلعِ 
ًَکلئَتیذّبی هختلف در ثذى ت تجییي اّوی -1

ٍ پیؼ عبسّب،  (ٍ ثبسیبفت De Novoهغیز )، اّویت، ٍ هؼزفی دٍ هغیز کلی ثیَعٌتش ًَکلئَسیذ هٌَفغفبتْب تَضیح -2

 آًشیوْب ٍ اثزات ٍ ؽوبی کلی افکتَرّبی ایي هغیزّب

اجشاء هَلکَلی عبسًذُ پَریٌْب ٍ پیزیویذیٌْب تؾزیح  -3

ًتش پَریٌْب، آًشیوْبی کلیذی، ػَاهل تٌظین کٌٌذُ هغیز ٍ دارٍّبی هْبرکٌٌذُ آى تَضیح قذم ثِ قذم ثیَط -4

تؾزیح ٍاکٌؾْبی هغیز ثبسیبفت ثیَعٌتش پَریٌْب ٍ ًحَُ تٌظین آى  -5

ٍاکٌؾْب ٍ ػَاهل دخیل در احیبء ریجًََکلئَتیذّب ثِ داکغی ریجًََکلئَتیذّب تَضیح  -6

ا، آًشیوْبی کلیذی، ػَاهل تٌظین کٌٌذُ هغیز ٍ دارٍّبی هْبرکٌٌذُ آى قذم ثِ قذم ثیَعٌتش پیزیویذیٌِتؾزیح  -7

تَضیح ٍاکٌؾْبی کبتبثَلیشُ ؽذى پَریٌْب، هتبثَلیت ًْبیی ٍ تَفیف ثیوبریْبی هزتجظ ثب آى  -8

 تَضیح ٍاکٌؾْبی کبتبثَلیشُ ؽذى پیزیویذیٌْب، هتبثَلیتْبی ًْبیی ٍ تَفیف ثیوبریْبی هزتجظ ثب آى -9



7 

 

 

 :داًؽجَ قبدر ثبؼذدر پبیبى 
اًزصتیک ٍ ٍاعغِ ای ثزخی ٍاکٌؾْب را درک کٌذ ٍ ثب هغیز گلیکَلیش،  ٍ ًقؾْبی هتبثَلیغن آؽٌب ؽَد ٍ اّویتهفَْم ثب  -1

اّویت، تٌظین تفبٍت ٍ تؾبثِ دٍ آًشین گلَکَکیٌبس ٍ  .اّویت ٍ ًقؾْبی آى ٍ هیشاى اًزصی حبفل اس آى آؽٌب ؽَد ٍ یبد ثگیزد

هکبًیغن هْبر آًشین گلیغزآلذئیذ  .تَفیف ًوَدُ ٍ ًقؼ گلَکَکیٌبس در تٌظین گلَکَس خَى را ؽزح دّذّگشٍکیٌبس را 

ًحَُ ػول . ثیظ فغفَگلیغزات در گلجَلْبی قزهش را تَضیح دّذ -3ٍ  2دّیذرٍصًبس ٍ ّوچٌیي هغیز راپبپَرت جْت تَلیذ 

. را تَضیح دّذ PFK2تٌظیوی اپی ًفزیي ثز آًشین 

 

الیٌی گلیکَلیش ٍ ًقؼ ثیَهبرکزی آًشیوْبی هغیز در ثذخیویْب ٍ ًققْبی هتبثز اس آى ٍ کبرثزد ثزخی هْبر اّویت ة  -2

ثب ٍاکٌؼ راثظ گلیکَلیش ٍ کزثظ آؽٌب ؽَد؛ ػَاهل هَثز ثز ایي ٍاکٌؼ را ثز . کٌٌذُ ّبی گلیکَلیش در آسهبیؾگبُ را فزاگیزد

ّوچٌیي . ٍ هغیز کزثظ ٍ اّویت آًزا یبد گیزد. درٍصًبس را تَضیح دّذؽوزد ٍ اختالالت ًبؽی اس ًقـ آًشین پیزٍٍات دّی

ثب تٌظین کٌٌذُ ّب ٍ هْبر کٌٌذُ ّبی هغیز گلیکَلیش ٍ کزثظ آؽٌب . ثیالى کلی عَختي گلَکش در ایي دٍ هغیز را فزا گیزد

. هغیز را ثؾٌبعذ ٍ تَضیح دّذػَاهل هختلف تٌظین کٌٌذُ عزػت اًجبم ایي دٍ . ؽذُ ٍ کبرثزد ثزخی اس آًْب را فزا گیزد

 

ثتَاًذ ًقؾْبی گلَکًَئَسًش را ثز ؽوزد ٍ تٌظین کلیذی . هغیز گلَکًَئَصًش را آؽٌب ؽَد ٍ آًشیوْبی کلیذی آًزا ثؾٌبعذ -3

عَثغتزاّبی افلی هغیز را ثؾٌبعذ ٍ هغیز را ثب . ثیظ فغفبتبس را یبد گیزد -6ٍ  2فزٍکتَس / 2ٍاکٌؼ فغفَفزٍکتَکیٌبس 

ثب ًحَُ ٍرٍد . ثِ اّویت چزخِ کَری ٍ ارتجبط آى ثب گلیکَلیش، گلَکًَئَصًش ٍ هتبثَلیغن اًزصی پی ثجزد. لیش هقبیغِ کٌذگلیکَ

  .جٌجِ ّبی ثبلیٌی ّوَعتبس گلَکش ٍ اختالالت ًبؽی اس آًزا فزا گیزد. گلَکش ثِ علَل ٍ ًقؼ اًغَلیي آؽٌب ؽَد

 

ثب . ثب ًحَُ اًجبم ٍاکٌؾْب ٍ ػَاهل افکتَر آًْب آؽٌب ؽَد. آؽٌب ؽَد ىکَصیگل یٍ ػولکزدّب عنیهتبثَل تیثب اّن -4

 عنیهزتجظ ثب هتبثَل یّبیهبریثب ة. َّرهًَْب آؽٌب ؽَد، کلغین ٍ cAMPٍ ًقؼ  ریًحَُ کٌتزل ّز دٍ هظ

ثزخی ثیوبریْبی هزتجظ ثب  .در ثزٍس ًقـ آؽٌب ؽَد لیدخ یهْبیآًش سیآًْب ٍ ى میٍ ػَارك ٍ ػال کَصىیگل

 .تبثَلیغن گلیکَصى را ثؾٌبعذ ٍ تَفیف ًوبیذم
 

ثب ثیوبری . ًْب را دریبثذاّویت هحقَالت هغیز ٍ ًقؾْبی آ. چگًَگی اًجبم هغیز پٌتَس فغفبت ٍ ٍاکٌؾْبی آًزا یبد ثگیزد -5

ثب . اثذاّویت هغیز اعیذ اٍرًٍیک ٍ ًقؼ حیبتی آًزا دری. آؽٌب ؽَد ّبػالین ٍ ػَارك آى فبٍیغن ٍ ٍرًیکِ کَرعبکَف،

. هتبثَلیغن فزٍکتَس ٍ گبالکتَس ٍ اختالالت هتبثَلیغوی ًبؽی اس ًققْبی آًشیوی در ایي دٍ هغیز ٍ تبثیز تغذیِ آؽٌب ؽَد

هغیز ٍاکٌؾی ثیَعٌتش پزٍتئَگلیکبًْب ٍ گلیکَپزٍتئیٌْب را ثؾٌبعذ ٍ اًَاع  .ًققْبی ثبلیٌی هغیزّبی یبد ؽذُ را آؽٌب ؽَد

.  ٍ ًققْبی آًشیوی ػبهل ایي ثیوبریْب را ثؾٌبعذ هختلف هَکَپلی عبکبریذٍس

 

ثبسدّی، را اس لحبػ  ٍ کوپلکظ آًشیوی افلی آى اّویت هغیز. ثب هغیز ثیَعٌتش اعیذّبی چزة ٍ هلشٍهبت آى آؽٌب ؽَد -6

سیوی هغیز را فزا آى دقیق ًحَُ تٌظین. ػَاهل افکتَر ثز هغیز ٍ ثزآیٌذ اثز آًْب را یبد گیزد. هتبثَلیغوی ٍ تغذیِ ای دریبثذ

ٍ ٍاکٌؼ آلفب ٍ اهگب  ثب ثیَعٌتش اعیذ چزة ٍ تغَیل در اًذاهکْبی دیگز. ٍاکٌؾْبی پؾتیجبى هغیز را ثؾٌبعذ. گیزد

هغیز اکغیذاعیَى اعیذ چزة ٍ هحل آى ٍ . اثزات تغذیِ ای هغیز ٍ ػَاهل هَثز ثز آًزا ثز ؽوزد. آؽٌب ؽَد اکغیذاعیَى

ًققْبی  .ثیالى اًزصی در هغیز اکغیذاعیَى را هحبعجِ کٌذ. ٍکٌذری ٍ ٍاکٌؾْب را یبد گیزدچگًَگی ٍرٍد اعیذ چزة ثِ هیت

ثبفتْبی هختلف ثذى را ثز اعبط  .صًتیکی هَثز ثز اًتقبل کبرًیتیي ٍ آًشیوْبی کبرًیتیي پبلویتَئیل تزاًغفزاس را ؽزح دّذ

ی درگیز کٌٌذُ اکغیذاعیَى اعیذ چزة ٍ کتَصًش را اختالالت ثبلیي .هیشاى اکغیذاعیَى اعیذّبی چزة دعتِ ثٌذی ًوبیذ

. ثؾٌبعذ

 

. ػَاهل تٌظین کٌٌذُ هغیز را ثؾٌبعذ. ٍاکٌؾْبی هغیز کتَصًش، اّویت آى ٍ ػَاهل رصیوی ٍ پبتَلَصیک ثز آًزا ثؾٌبعذ -7

ٍ ًقؼ آى در رصین  اّویت هغیز تَلیذ کتًَْب .اختالالت ثبلیٌی درگیز کٌٌذُ اکغیذاعیَى اعیذ چزة ٍ کتَصًش را ثؾٌبعذ

ارتجبط ثبلیٌی فغفبتیذیل  .ثب ٍاکٌؾْبی هتبثَلیغوی آعیل گلیغزٍلْب ٍ اعفٌگَلیپیذّب آؽٌب ؽَد .اتکیٌش را تؾزیح ًوبیذ
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ثب آًشیوْبی . ثب ًحَُ ثیَعٌتش کبردیَلیپیي ٍ عزاهیذ ٍ ًقؾْبی آًْب آؽٌب ؽَد .را تَضیح دّذ RBCعزیي ثب کلیزًظ 

ثب کلیبت ثیَؽیویبیی ثیَعٌتش پالعوبلَصى ٍ فبکتَر فؼبل کٌٌذُ پالکتی  .ٍ ػولکزدّبیؾبى آؽٌب ؽَد فغفَلیپبس، اًَاع آًْب

  .ٍ ػالین ٍ ػَارك آًْب آؽٌب ؽَدعن آعیل گلیغزٍل ثب ثیوبریْبی هزتجظ ثب هتبثَلی .آؽٌب ؽَد

 

اسی ثب ٍاکٌؼ افلی غیز اؽجبع ط. دثب اّویت هتبثَلیغوی ٍ تغذیِ ای ٍ ًقؾْبی اعیذّبی چزة چٌذ غیز اؽجبع آؽٌب ؽَ -8

ثب ثیَعٌتش ردُ ایکَساًَییذّب ٍ سیز ردُ افلی یؼٌی . ثبع عبسی ٍ تغَیل اعیذ چزة آؽٌب ؽَدثب هغیز کلی غیز اػ. آؽٌب ؽَد

 ثب اختالالت ًبؽی. اّویت هحقَالت ایي هغیزّب ٍ ًقؾْبی فیشیَلَصیک آًْب را ثز ؽوزد. پزٍعتبًَئیذ ٍ لیپَکغیي آؽٌب ؽَد

. رًٍذ تؾخیـ ثیوبری گَؽِ ٍ عٌذرم سجز تٌفغی را تَضیح دّذ .اس هتبثَلیغن ایکَساًَییذّب ٍ ػَارك آًْب آؽٌب ؽَد

 

ثب هغیز ثیَعٌتش کلغتزٍل ٍ ٍاکٌؾْبی آى . ثب اّویت کلغتزٍل ٍ ًقؾْبی هختلف آى ٍ ریغک هقبدیز ثبالی آى آؽٌب ؽَد -9

ثب هکبًیغن هَلکَلی ٍ . کتَرّبی فیشیَلَصیک ٍ دارٍیی آًشین آؽٌب ؽَدٍ آًشین تٌظیوی هغیز ٍ ًحَُ تٌظین آى ٍ اف

اًَاع لیپَپزٍتئیٌْب، آپَپزٍتئیٌْب ٍ آًشیوْبی دخیل در . آؽٌب ؽَد HMGCoAٍاکٌؾْبی ثیَؽیویبیی تٌظین فؼبلیت آًشین 

خَاؿ هتفبٍت فیشیکَؽیویبیی . دایي هغیزّبی هتبثَلیغوی، ًقؾْبی آًْب، تزکیجبت عبسًذُ ٍ ًیش ثبفتْبی ّذف آًْب آؽٌب ؽَ

. اًَاع لیپَپزٍتئیٌْب را ثذاًذ ٍ رٍؽْبی جذاعبسی ٍ ؽٌبعبیی لیپَپزٍتئیٌْب ٍ عٌجؼ کلغتزٍل را تَفیف ًوبیذ

 

هغیزّبی کلی ثیَعٌتش ٍ هتبثَلیغن . ًحَُ ؽکل گیزی اٍلیِ لیپَپزٍتئیٌْب ٍ ػَاهل دخیل در ایي فزآیٌذّب را ثؾٌبعذ -10

ثب ثیَعٌتش ًوکْبی ففزاٍی، ٍاکٌؾْبی .. ا ثؾٌبعذ ٍ ثب اجشاء ٍ هلشٍهبت ایي هغیزّبی هتبثَلیغوی آؽٌب ؽَدلیپَپزٍتئیٌْب ر

ایي هغیز ٍ ثزخی اختالالت ایي هغیز هتبثَلیغوی آؽٌب ؽَد ٍ ًْبیتب ثب اختالالت هغیز ثیَعٌتش لیپَپزٍتئیٌْب، هؾخقبت 

را ثؾٌبعذ ٍ داهٌِ ًزهبل ... ّبی هختلف الکتزٍفَرسی ّیپزلیپیذهیب ٍ الگَ. آسهبیؾگبّی ٍ ػالین هختلف ثیوبراى آؽٌب ؽَد

.  پزٍفبیل لیپیذی را فزا گیزد

 

ثب چٌذ . ثب ثزخی اختالالت هؾَْر ٍ تبریخی آؽٌب ؽَد. اّویت اعیذّبی آهیٌِ در ثذى اس جٌجِ ّبی هختلف را ثزؽوزد -11

ًگزػ اقتقبدی ًجَدى ثیَعٌتش ثزخی اس اعیذّبی آهیٌِ . فزا گیزداعیذآهیٌِ جذیذ آؽٌب ٍ ًقؾْبی هختلف علٌَپزٍتئیٌْب را 

هتبثَلیغن . کبرثزد عٌجؼ گزٍّْبی آهیٌی اعیذّبی آهیٌِ در ارسیبثی عالهتی ثذى را درک کٌذ. در ثذى را درک ًوبیذ

درگیز در هتبثَلیغن  ثب ٍاکٌؾْب ٍ آًشیوْب ٍ افکتَرّبی کلیذی. ػوَهی ًیتزٍصى در ثذى ٍ ثبفتْبی هختلف را هغبلؼِ ًوبیذ

ثب ثزخی ػَاهل ٍ کَفبکتَرّبی کوک کٌذدُ ٍاکٌؾْبی هتبثَلیغن . گزٍّْبی آهیٌی ٍ ثبالخـ تزاًظ آهیٌبعیَى آؽٌب ؽَد

. ًقؼ ٍ ؽوبی کلی ٍاکٌؼ آهیٌَاعیذ اکغیذاسّب را یبد ثگیزد. ًیتزٍصى در ثذى آؽٌب ؽَد

 

ثب . اصیي، آًشیوْب ٍ ثبفتْبی درگیز ٍ اّویت ایي فزآیٌذّب آؽٌب ؽَدثب ٍاکٌؾْبی درگیز در ثیَعٌتش گلَتبهیي ٍ آعپبر -12

ثب هغیزّبی ثیَعٌتش . اّویت اًَاع ٍاکٌؾْبی اًتقبل دٌّذُ گزٍُ آهیي در ثیَعٌتش اعیذّبی آهیٌِ غیز ضزٍری آؽٌب ؽَد

یي، ّیذرٍکغی پزٍلیي، آالًیي، آعپبرتبت، عزیي، گلیغیي، پزٍلیي، ارًیتیي، پَتزعیي، پلی آهیٌْب، عیغتئیي، تیزٍس

ّیذرٍکغی لیشیي، اعیذّبی آهیٌِ ؽبخِ دار، آرصیٌیي ٍ عیتزٍلیي در ارگبًْبی هختلف آؽٌب ؽذُ، آًشیوْبی کلیذی ایي 

 . هغیزّب، کَآًشیوْب، ثزخی هحقَالت جبًجی هفیذ ٍ ثیوبریْبی ًبؽی اس اختالل در ایي ٍاکٌؾْب را ثؾٌبعذ

 

 یرّبیهحقَالت ٍ ٍاعغِ ّب ثب هظ ىیهختلف، کبرثزد آًْب، ارتجبط ا ًِیآم یدّبیاط ُیهحقَالت هختلف حبفل اس تجش -13

ثب عزػت ٍ سهبى . ٍاکٌؾْب را ثؾٌبعذ ىیدر ا یمیآًش ؿیهحقَالت ٍ ًقب ىیاس اًجبؽت ا یًبػ یّبیهبریٍ ة یکیهتبثَل گزید

هختلف  یثبفتْب. ٍاکٌؾْب را ثؾٌبعذ ىیدر ا ریدرگ یمیٍ آًش یىیپزٍتئ یعتوْبیدر ثذى آؽٌب ؽَد ٍ ط ًْبیپزٍتئ یثزخ ُیتجش

آؽٌب ؽذُ ٍ  اکیؽذى ٍ حذف هَلکَل آهَى سُیثب ضزٍرت هتبثَل. ثذى را ثؾٌبعذ ًِیآم یدّبیهغئَل در ًقل ٍ اًتقبالت اط

 آًْب در یاختقبؿ یٍ ٍاکٌؾْب یافل یثبفتْب یًقؼ ثزخ. در ثذى را ثؾٌبعذ اکیآهَى ػیاس افشا یًبػ میٍ ػال ّبیهبریة

. ردیثگ ادیدر ثذى را  اکیٍ اًتقبل آهَى تیتثت

 

ثب هَلکَل اٍرُ، اّویت کلی آى، هحل اًجبم ٍاکٌؾْب ٍ تزتیت ٍاکٌؾْبی ثیَعٌتش اٍرُ در کجذ، آًشیوْبی درگیز در  -14
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اى هحزک اعتیل گلَتبهبت ثؼٌَ -Nثب ٍاکٌؾْبی تٌظین کٌٌذُ . ٍاکٌؾْب ٍ عبیز ػَاهل ؽزکت کٌٌذُ در تَلیذ اٍرُ آؽٌب ؽَد

ثب الگَریتن کلی ًحَُ تؾخیـ ٍ ؽٌبعبیی اختالالت هبدرسادی ًبؽی اس ًققْبی آًشیوی . اٍلیِ ؽزٍع ثیَعٌتش اٍرُ آؽٌب ؽَد

ثب رٍؽْبی هختلف تؾخیـ اختالالت . ثب اًَاع هختلف ثیوبریْبی صًتیکی اختالل در چزخِ اٍرُ آؽٌب ؽَد. آؽٌب ؽَد

ثب . ی هَلذ گزٍّْبی آهیٌی ٍ تَلیذ کٌٌذُ پیؼ عبسّبی قٌذی ٍ کتًَی آؽٌب ؽَدثب کلیت ٍاکٌؾْب. هتبثَلیک آؽٌب ؽَد

جشئیبت ٍاکٌؾْبی تجشیِ اعیذّبی آهیٌِ، هحقَالت هختلف، کَفبکتَرّب، هْبرکٌٌذُ ّب، آًشیوْبی کلیذی ایي هغیزّب ٍ 

. ثیوبریْبی ًبؽی اس ًقبیـ هَجَد در ایي هغیزّب آؽٌب ؽَد

 

تجشیِ اعیذّبی آهیٌِ، هحقَالت هختلف، کَفبکتَرّب، هْبرکٌٌذُ ّب، آًشیوْبی کلیذی ایي ثب جشئیبت ٍاکٌؾْبی  -15

ثب عبیز ًقؾْبی ثیَعٌتشی اعیذّبی آهیٌِ در ثذى . هغیزّب ٍ ثیوبریْبی ًبؽی اس ًقبیـ هَجَد در ایي هغیزّب آؽٌب ؽَد

ثب ثزخی تغییزات . یذ در ثذى ّغت؛ آؽٌب ؽَدثب ثزخی ٍاکٌؾْبی جبًجی اعیذّبی آهیٌِ کِ هَلذ آًبلیتْبی هف. آؽٌب ؽَد

ٍاکٌؾْب ٍ اعیذّبی آهیٌِ . پظ تزجوِ ای اعیذّبی آهیٌِ کِ حبئش ًقؾْبی تٌظیوی در فزآیٌذّبی هختلف اعت؛ آؽٌب ؽَد

 .ٍ ًیش ثبفتْبی درگیز در ثیَعٌتش کزاتیي ٍ کزاتیٌیي ٍ عبیز هؾتقبت اعیذّبی آهیٌِ را ثؾٌبعذ

 

ثب کلیت هغیزّبی هختلف ثیَعٌتش . ئَتیذی هختلف در ثذى ٍ فزآیٌذّبی هختلف را ثز ؽوزداّویت اؽکبل ًَکل -16

ثب اجشاء عبختبری . ًَکلئَتیذّب ٍ ضزٍرت اًجبم ّز هغیز، افکتَرّبی آى ٍ ثزخی ثیوبریْبی هؾَْر در ایي سهیٌِ آؽٌب ؽَد

ی آًشیوی، آًشیوْب، فبکتَرّب ٍ هْبرکٌٌذُ ّبی ثب جشئیبت ٍاکٌؾْب. افلی ؽزکت کٌٌذُ در عبختوبى ًَکئَتیذّب آؽٌب ؽَد

ثب ٍاکٌؾْبی هغیز ثبسیبفت، آًشیوْبی کلیذی هغیز ٍ . دارٍیی ثزخی ٍاکٌؾْبی ایي هغیز ثِ فَرت گبم ثِ گبم آؽٌب ؽَد

ٍکلئَتیذّب ثب عبس ٍ کبر ٍاکٌؾْبی آًشیوی تجذیل ریجًََکلئَتیذّب ثِ داکغی ریجَى. افکتَرّب ٍ هْبر کٌٌذُ ّبی آى آؽٌب ؽًَذ

ثب جشئیبت ٍاکٌؾْبی آًشیوی، آًشیوْب، فبکتَرّب ٍ هْبرکٌٌذُ ّبی دارٍیی ثزخی ٍاکٌؾْبی ثیَعٌتش پیزیویذیٌْب . آؽٌب ؽًَذ

ثب ٍاکٌؾْب ٍ آًشیوْبی درگیز در تجشیِ ًَکلئَتیذّبی پَریٌی ٍ پیزیویذیٌی ٍ هحقَالت ایي . ثِ فَرت گبم ثِ گبم آؽٌب ؽَد

ّبی ًبؽی اس اختالل در اًجبم ٍاکٌؾْب آؽٌب ؽَد ٍ ثب ثزخی ػالین ٍ هؾخقبت تغییزات پبراهتزّبی هغیزّب ٍ ًیش ثیوبری

 .آسهبیؾگبّی در ایي ثیوبریْب آؽٌب گزدد

 

 (2011)ثیَؼیوی دٍلیي ثب کبرثرد ثبلیٌی ٍیرایػ ّفتن ٍ  (2015) ثیَؼیوی ّبرپر ٍیرایػ ظی ام :هٌبثغ
 

 ارائِ ثِ صَرت ظخٌراًی :رٍغ تذریط
 

 Power Pointٍیذئَ پرٍشکتَر ٍ ًرم افسار  :ٍظبیل آهَزؼی 

 

ظٌجػ ٍ ارزؼیبثی  

ظبػت تبریخ  ( ثر حعت درصذ)ظْن از ًورُ کلرٍغ       آزهَى 

 11 26/9/98 5 عَال تؾزیحیکَئیس 

 کَتبُ ظویٌبر

 3تب  اختیبری)

  (ظویٌبر

 اًتخبة هَضَع

تَعظ  جذیذ

 داًؾجَ

 - - (اضبفِ) 5

تؾزیحی  آسهَىم آزهَى پبیبى تر

 تغتی یب

هتؼبقجب  90

هؾخـ 

 هیؾَد

هتؼبقجب هؾخـ 

 هیؾَد

حضَر فؼبل در 

کالض 

ثِ فَرت  5 پزعؼ ؽفبّی

 هغتوز

ثِ فَرت 

 هغتوز
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  :هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ

آًْب حذف  در فَرت تؼذاد غیجت ثیؼ اس حذ هجبس درط .داًؾجَیبى ثبیغتی حضَر ثِ هَقغ ٍ هٌظن در کالط داؽتِ ثبؽٌذ

. در سهبى حضَر در کالط ثبیغتی جَ ّوزاُ ثب احتزام هتقبثل ٍ تَجِ کبهل ثِ هغبلت ارائِ ؽذُ حبکن ثبؽذ. خَاّذ ؽذ

. در توبم جلغبت کالط، ثبیغتی قجال هغلت جلغِ ثؼذ را هغبلؼِ کٌٌذ ٍ در ارسیبثی کالعی ؽزکت فؼبل ًوبیٌذ

 

 

 

 

 

دکتر اثراّین ؼکیجب ٍ دکتر ظجبد اهبهی آل آقب ، دکتر ّبدی هظفری:  ًبم ٍ اهضبی هذرض

پرٍفعَر زّرُ رحیوی :  ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ                 
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هبریب ؼیرٍاًی دکتر  :داًؽکذُ EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل 

 

 :تبریخ ارظبل                                                     :   تبریخ تحَیل
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ارؼذ کبرؼٌبظی رؼتِ ) هتبثَلیعن هَاد ظِ گبًِ ثٌذی درض جذٍل زهبى                           

 (ثیَؼیوی ثبلیٌی

صجح  12تب  10دٍؼٌجِ ظبػت  :رٍز ٍ ظبػت جلعِ                                     
 

  

 هذرض هَضَع ّر جلعِ              تبریخ جلعِ

1 2/7/98 

 ؽٌجِعِ 

 اهبهی آل آقبدکتز  م قٌذّب، گلیکَلیشهتبثَلیغن، هتبثَلیظ اّویت

2 9/7/98 

 ؽٌجِعِ 

 دکتز اهبهی آل آقب اداهِ گلیکَلیش، ٍاکٌؼ پیزٍٍات دّیذرٍصًبس ٍ چزخِ کزثظ

3 16/7/98 

 ؽٌجِعِ 

 دکتز اهبهی آل آقب  هغیز گلَکًَئَصًش

4 23/7/98 

 ؽٌجِعِ 

 دکتز اهبهی آل آقب هغیز گلیکَصًز ٍ گلیکَصًَلیش

5 30/7/98 

 ؽٌجِعِ 

هغیز پٌتَس فغفبت ٍ هتبثَلیغن فزٍکتَس، گبالکتَس ٍ 

 هغیزّبی جبًجی دیگز
 دکتز اهبهی آل آقب

6 7/8/98 

 ؽٌجِعِ 

 دکتز ؽکیجب چزة یدّبیاط ٍىیداطیٍ اکظ ٍعٌتشیة

7 14/8/98 

 ؽٌجِعِ 

 دکتز ؽکیجب عزٍلْبیگل لیآط عنیٍ هتبثَل یاجغبم کتَى ٍعٌتشیة

8 21/8/98 

 ؽٌجِعِ 

 ریچزة ؽ یدّبیاط عنیهتبثَل دّب،یحیاعفٌگَل ًتشٍطیة

 دّبییکَساًَیاؽجبع ٍ ا
 دکتز ؽکیجب

9 28/8/98 

دٍؽٌجِ 

 دکتز ؽکیجب 1 هتبثَلیغن کلغتزٍل ٍ لیپَپزٍتئیٌْب

10 5/9/98 

 عِ ؽٌجِ

 دکتز ؽکیجب 2هتبثَلیغن کلغتزٍل ٍ لیپَپزٍتئیٌْب 

11 12/9/98 

 عِ ؽٌجِ

 دکتز هظفزیًظ آهیٌبعیَى کلیبت، اّویت ٍ ٍاکٌؾْبی تزا

12 19/9/98 

 دٍؽٌجِ

 دکتز هظفزیثیَعٌتش اعیذّبی آهیٌِ 

13 26/9/98 

 عِ ؽٌجِ

 دکتز هظفزیاداهِ ثیَعٌتش ٍ هتبثَلیغن ًیتزٍصى 

14 3/10/98 

 عِ ؽٌجِ

 دکتز هظفزیچزخِ اٍرُ ٍ کبتبثَلیغن اعکلت کزثٌی 

 دکتز هظفزی هحقَالت خبؿ دیٍ تَل یاعکلت کزثي عنیاداهِ کبتبثَل 10/10/98 15



13 

 

 عِ ؽٌجِ

16 17/10/98 

عِ ؽٌجِ 

 دکتز هظفزیهتبثَلیغن اعیذّبی ًَکلئیک 

 


