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 ريس

 

( 1.88کل ٍاحذ )    سلَلی ٍهلکَلیبیَشیوی : عٌَاى درس 

 (یک ٍاحذ)ٍاحذ تذریس شذُ 

پسشکی  رفِ ایدکترای ح: هخبطببى

 

:  لیذا حق ًظری ارائِ شذُ تَسط دکتر  سلَلی ٍهلکَلیبیَشیوی تعذاد ٍاحذ 

 

  ( Ph.D) لیذا حق ًظری دکتر : هذرس
 بیَشیوی ببلیٌی   داًشیبر

 99-98ًین سبل اٍل 

 12-10ٍ دٍشٌبِ  12-10رٍز ّبی شٌبِ 

بِ ًبم خذا 

 

پسشکی : داًشکذُ 

 

سلَلی ٍهلکَلی بیَشیوی طرح درس  

 لیذا حق ًظری بخش ّبی تذریس شذُ تَسط دکتر
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 َب اَمیت خًاص تقسیم ثىذی آوُب آشىبیی داوشجً ثب سبختمبن کزثًَیذرات :ٍدٍم  ّذف کلی جلسِ اٍل 

 

 : ٍد ٍم  اّذاف ٍیژُ رفتبری جلسِ اٍل 
 ؛ در پبیبن ایه جلسٍ تذریس

 .ثیبن ومبیذپششکی داشتٍ ثبشذ ي اصطالحبت رایج درایه رشتٍ علمی را ثیًشیمی  داوشجً ثبیذ آشىبیی کبفی ثب کلیبت -1

 ثیًلًصیکی کزثًَیذراتُب اَمیت  وقش ي  -2

 کزثًَیذراتُب ایشيمزَبی مختلف  -3

 ياکىش َبی اختصبصی قىذَب  -4

 خًاص شیمیبیی قىذَب  -5

 اوًاع مختلف دی سبکبریذَب -6

 اوًاع مختلف پلی سبکبریذَب  -7

 گلیکًس امیىً گلیگبن َب  -8

پزيتئًگلیکبن َب يگلیکًپزيتئیه َب   -9
 

  :  سَم ٍچْبرم  ّذف کلی جلسِ
 یل دَىذٌ طجقٍ ثىذی لیپیذَب ي لیپًپزيتئیىٍ َب داوشجً ثب سبختمبن لیپیذَب ، اَمیت آوُب، اجشاء تشکآشىبیی 

 سَم ٍ چْبرماّذاف ٍیژُ رفتبری جلسِ 
  (تًضیح دَیذ ) ديجلسٍ تذریس داوشجً ثبیذ ثتًاوذ مطبلت سیز را ثطًر کبمل ثیبن کىذ در پبیبن ایه 

وقش ي اَمیت ثیًلًسیکی لیپیذَب   –الف 

سبختمبن اسیذَبی چزة   –ة 

ختمبن اسیذَبی چزة  سب –ج 

طجقٍ ثىذی لیپیذَب   -د

لیپیذَب  خًاص شیمیبیی  –ٌ 

اوًاع مختلف لیپیذَب   –ي 

وقش ي اَمیت ثیًلًصیک لیپً پزيتئیىُب  

تزکیجبت مًجًد در لیپً پزيتئیىُب  

طجقٍ ثىذی لیپً پزيتئیه َب  
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  :پٌجن ّذف کلی جلسِ 
آمیىٍ ي خًاص فیشیکً شیمیبیی  اسیذَبی آمیىٍ ي خًاص فیشیکً شیمیبیی اسیذَبی  آشىبیی ثب اسیذَب آمیىٍ سبختمبن ياوًاع اسیذَبی

 آمیىٍ 

 

 :اّذاف ٍیژُ رفتبری جلسِ سَم   
.  ثبیذ مطبلت سیز را ثطًر کبمل ثذاوذ داوشجًدر پبیبن ایه جلسٍ تذریس  

اَمیت  اسیذَبی آمیىٍ   –الف 

اسیذَبی آمیىٍ چٍ سبختمبوی دارد  –ة 

َبی آمیىٍ ثب یکذیگز متفبيت َستىذ؟ چزا اسیذ –ج 

اسیذَبی آمیىٍ ضزيری ي غیز ضزيری کذامىذ؟  -د

اسیذَبی آمیىٍ چٍ خًاص فیشیکًشیمیبیی داروذ؟  –ٌ 

ایشيالکتزیک  یک اسیذ آمیىٍ را ثذست آيرد؟  PHچگًوٍ می تًان  -ي
 

 
 

  : ششن ٍ ّفتن پرٍتئیي ّب ّذف کلی جلسِ 
 ان خًاص فیشیکً شیمیبیی ، تعییه تًالی اسیذَبی امیىٍ در سبختمبن پزيتئیه َب اوًا پزيتئیه َب ي وقش ثیًلًصیک ، سبختمآشىبیی 

 :   ششن ٍّفتن اّذاف ٍیژُ رفتبری جلسِ 
. داوشجً ثبیذ مطبلت سیز را ثطًر کبمل ثذاوذ در پبیبن ایه جلسٍ تذریس 

وقش ثیًلًصیک پزيتئیه کذامىذ؟  –الف 

َب  سبختمبن اوًاع پزيتئیه  –ة 

اطالعبتی در مًرد اوًاع پزيتئیه َب   –ج 

سبختمبن َمًگلًثیه طجیعی چگًوٍ است؟  -د

مکبویسم اتصبل ثزگشت پذیز َمًگلًثیه ي میً گلًثیه ثٍ اکسیضن   –ٌ 

َمًگلًثیه غیز طجیعی   –ي 

 Sي  Aتفبيت َمًگلًثیه َبی  –ح 

 Mي  Aاختالف َمًگلًثیه َبی  -ط 
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