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( ٍاحذ تئَری ٍ یک ٍاحذ عولی  پٌج )   بیَشیوی ببلیٌی : عٌَاى درس 

 

پزشکی  دکترای حرفِ ای: هخبطببى

 

:  لیذا حق ًظری ارائِ شذُ تَسط دکتر  بیَشیوی ببلیٌی احذ تعذاد ٍ

 

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

 
 

بِ ًبم خذا 

 

پزشکی : داًشکذُ 

 

  بیَشیوی ببلیٌی طرح درس  

 لیذا حق ًظری بخش ّبی تذریس شذُ تَسط دکتر
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 آؽىبیی داوؾجً ثب عبختمبن کزثًَیذراتُب اَمیت خًاؿ تقغیم ثىذی آوُب  :ٍدٍم  ّذف کلی جلسِ اٍل 

 

 : ٍد ٍم  اّذاف ٍیژُ رفتبری جلسِ اٍل 
 ؛ ان ایه جلغٍ تذریظدر پبی

 .ثیبن ومبیذپشؽکی داؽتٍ ثبؽذ ي اصطالحبت رایج درایه رؽتٍ علمی را ثیًؽیمی  داوؾجً ثبیذ آؽىبیی کبفی ثب کلیبت -1

 ثیًلًصیکی کزثًَیذراتُب اَمیت  وقؼ ي  -2

 ایشيمزَبی مختلف کزثًَیذراتُب  -3

 ياکىؼ َبی اختصبصی قىذَب  -4

 خًاؿ ؽیمیبیی قىذَب  -5

 اکبریذَب اوًاع مختلف دی ط-6

 اوًاع مختلف پلی عبکبریذَب  -7

 گلیکًس امیىً گلیگبن َب  -8

پزيتئًگلیکبن َب يگلیکًپزيتئیه َب   -9
 

  :  سَم ٍچْبرم  ّذف کلی جلسِ
 داوؾجً ثب عبختمبن لیپیذَب ، اَمیت آوُب، اجشاء تؾکیل دَىذٌ طجقٍ ثىذی لیپیذَب ي لیپًپزيتئیىٍ َب آؽىبیی 

 چْبرمسَم ٍ اّذاف ٍیژُ رفتبری جلسِ 
  (تًضیح دَیذ ) ديجلغٍ تذریظ داوؾجً ثبیذ ثتًاوذ مطبلت سیز را ثطًر کبمل ثیبن کىذ در پبیبن ایه 

وقؼ ي اَمیت ثیًلًسیکی لیپیذَب   –الف 

عبختمبن اعیذَبی چزة   –ة 

عبختمبن اعیذَبی چزة   –ج 

طجقٍ ثىذی لیپیذَب   -د

لیپیذَب  خًاؿ ؽیمیبیی  –ٌ 

ا  اوًاع مختلف لیپیذٌ –ي 

وقؼ ي اَمیت ثیًلًصیک لیپً پزيتئیىُب  

تزکیجبت مًجًد در لیپً پزيتئیىُب  

طجقٍ ثىذی لیپً پزيتئیه َب  
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  :پٌجن ّذف کلی جلسِ 
آؽىبیی ثب اعیذَب آمیىٍ عبختمبن ياوًاع اعیذَبی آمیىٍ ي خًاؿ فیشیکً ؽیمیبیی  اعیذَبی آمیىٍ ي خًاؿ فیشیکً ؽیمیبیی اعیذَبی 

 آمیىٍ 

 

 :یژُ رفتبری جلسِ سَم   اّذاف ٍ
.  ثبیذ مطبلت سیز را ثطًر کبمل ثذاوذ داوؾجًدر پبیبن ایه جلغٍ تذریظ  

اَمیت  اعیذَبی آمیىٍ   –الف 

اعیذَبی آمیىٍ چٍ عبختمبوی دارد  –ة 

چزا اعیذَبی آمیىٍ ثب یکذیگز متفبيت َغتىذ؟  –ج 

اعیذَبی آمیىٍ ضزيری ي غیز ضزيری کذامىذ؟  -د

آمیىٍ چٍ خًاؿ فیشیکًؽیمیبیی داروذ؟ اعیذَبی  –ٌ 

ایشيالکتزیک  یک اعیذ آمیىٍ را ثذعت آيرد؟  PHچگًوٍ می تًان  -ي
 

 
 

  : ششن ٍ ّفتن پرٍتئیي ّب ّذف کلی جلسِ 
 ي وقؼ ثیًلًصیک ، عبختمبن خًاؿ فیشیکً ؽیمیبیی ، تعییه تًالی اعیذَبی امیىٍ در عبختمبن پزيتئیه َب اوًا پزيتئیه َب آؽىبیی 

 :   ششن ٍّفتن اّذاف ٍیژُ رفتبری جلسِ 
. داوؾجً ثبیذ مطبلت سیز را ثطًر کبمل ثذاوذ در پبیبن ایه جلغٍ تذریظ 

وقؼ ثیًلًصیک پزيتئیه کذامىذ؟  –الف 

عبختمبن اوًاع پزيتئیه َب   –ة 

اطالعبتی در مًرد اوًاع پزيتئیه َب   –ج 

عبختمبن َمًگلًثیه طجیعی چگًوٍ اعت؟  -د

مکبویغم اتصبل ثزگؾت پذیز َمًگلًثیه ي میً گلًثیه ثٍ اکغیضن   –ٌ 

َمًگلًثیه غیز طجیعی   –ي 

 Sي  Aتفبيت َمًگلًثیه َبی  –ح 

 Mي  Aاختالف َمًگلًثیه َبی  -ط 
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  :  ّفتن ٍّشتن  ّذف کلی جلسِ 

يعبسی طجیعی پزيتئیه َبی ثذن ، آؽىبیی داوؾجً ثب متبثًلیغم آعیذ آمیىٍ ي تزکیجبت است دار غیز پزيتئیىی تجشیٍ ي ن

َضم ي جذة ، اختالالت ثبلیىی ، ثیمبریُبی کمجًد پزيتئیه غذا ، عزيوًؽت گزيَُبی آمیه ياعکلت کزثىی ثیًعىتش 

اعیذَبی آمیىٍ ي اعیذَبی آمیىٍ پیؼ عبس ثیًمًلکًل  
 

 :    اّذاف ٍیژُ رفتبری جلسِ  ّفتن ٍ ّشتن 
 .باید مطالب زیر را بطور کامل بدانددانشجو  در پبیبن ایه جلغٍ تذریظ 

طجقٍ ثىذی اعیذَبی آمیىٍ اسدیذگبٌ تغذیٍ  –الف 

پزيتئیه َب ی ثذن   (Turn over)اوًاع مغیزَبی متبثًلیکی تجشیٍ ي وًعبسی  -ة

َضم جذة ياوتقبل اعیذَبی آمیىٍ غذا در دعتگبٌ گًارػ ي اختالالت  ثبلیىی مزثًطٍ   –ج 

يتعبدل است  دن ، ثیمبریُبی عًء تغذیٍ کمجًد پزيتئیه غذا ویبس پزيتئیه غذایی ة -د

ياکىؼ َبی عمًمی در متبثًلیغم اعیذَبی آمیىٍ   –ٌ 

د آمیىبعیًن اعیذَبی آمیىٍ ي عزوًؽت گزيٌ َبی آمیه   -ي

فزضیٍ َبی پیؾىُبدی در مًرد اثزات ععی آمًویبک ي چگًوگی عم سدایی آمًویبک اس طزیق چزخٍ ايرٌ   -س

اریُبی مبدر سادی چزخٍ ايرٌ ي ثیمبریُبی افشایؼ ايرٌ خًن  ثیم –ج 

عزوًؽت اعکلت کزثىی اعیذَبی آمیىٍ ي طجقٍ ثىذی آوُب ثٍ دي دعتٍ کتًصویک  يگلًصویک   –ط 

ثبلیىی مزثًطٍ  مغیزَبی کبتبثًلیکی اعیذَبی آمیىٍ آريمبتیک ؽبخٍ دار ي گًگزددار ي اختالالت  -ی

عىتش اعیذَبی آمیىٍ غیز ضزريی مغیزَیب متبثًلیکی ثیً –گ 

  اعیذَبی آمیىٍ پیؼ عبس ثیً مًلکًل َب  –ٌ 

 

:  هدف كلي جلسه  نهم   

آؽىبیی داوؾجً ثب متبثًلیغم وًکلئًتیذَب ي پًرفیزیه ، متبثًلیغم پًرفیزیه ي َم عختمبن پًرفیزیه ي اختالالت ، 

يلیکی عىتش ثبسَبی پًریه ي پیزیمیذیىی ي اختالالت آوُب کبتبثًلیغم َم يثیلی ريثیه متبثًلیغم وًکلئًتیذَب وقؼ متبة

 

 :اهداف ويژه رفتاري جلسه  نهم   

. در پبیبن ایه جلغٍ تذریظ داوؾجً ثبیذ مطبلت سیز را ثطًر کبمل ثذاوذ 

اَمیت ثیًلًصیکی پًرفیزیه َب   –الف 

ثیًعىتش ي تىظیم َم   –ة 

اختالالت متبثًلیکی ثیًعىتش َم   –ج 

يلیغم َم  کبتبة –ٌ 

َیپزثیلی ريثیىمی   –ي 

وقؼ َبی متبثًلیکی وًکلئًتیذَب   -د

پیزييفغفبت در متبثًلیغم وًکلئًتیذَب   -1فغفً ریجًسیل  – 5وقؼ  -س

ثیًعىتش وًکلئًتیذَبی پًریىی ي پیزیمیىذوی   –ح 

عىتش داکغی ریجًوًکلئًتیذَب ي داکغی تیمیذیالت   -ط

وی ي پیزیمیذیىی ي اختالت مزثًطٍ   کبتبثًلیغم وًکلئًتیذَبی پًری -ی
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