هؼبًٍت آهَصؿی  -هشمض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿنی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿبّشٍد
ًیوؼبل تحلیلی ……………………………

فشم عشح دسع
نام درس  :بیوشیوی(2هتابولیسن)
3واحد
هیساى واحد:

رشته
تحصیلی:پسشکی

هحل برگساری :دانشکده علوم هدرس:دکتر عطایی-دکتر فیروز رای
پسشکی

هقطع تحصیلی دانشجویاى:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
هنابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿوبسُ

تبسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیبًی (سئَع هغبلت)

اّذاف ٍیظُ (ثش اػبع ػِ حیغِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌبختی ،ػبعفی ،سٍاى حشمتی)





سٍؽ یبددّی
یبدگیشی

هَاد ٍ ٍػبیل

تبسیخ جلؼِ

آهَصؿی

ٍصهبى

تنبلیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیبثی
ٍدسكذ آى

تشهَدیٌبهیل ٍ مبسثشد اكَل ثیَاًشطتیل

دس ٍامٌـْبی حیبتی سا تَضیح دّذ.


قَاًیي تشهَدیٌبهیل سا تؼشیف مشدُ ٍ

مبسثشد آًْب سا دس ػیؼتن ّب ی صًذُ ثیبى مٌذ.


اًشطی آصاد سا تؼشیف مشدُ ٍ اّویت آًْب

سا دس ٍامٌـْبی ثیَؿیویبئی ؿشح دّذ.

1

 اًشطی حیبتی



اًتبلپی ٍ اًتشٍپی سا تؼشیف مٌذ.



ساثغِ ثیي اًشطی آصاد  ،اًتشٍپی ٍ اًتبلپی

سا ثیبى مٌذ ٍ اًشطی ٍامٌـْبی ثیَلَطیل سا
تؼشیف مٌذ.


 ΔGºسا هحبػجِ مٌذ.



چشثی قَُْ ای ٍ  uncouplerسا تؼشیف

اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

مٌذ ٍ خَاف آًْب سا ؿشح دّذ.


اكَل ٍامٌـْبی امؼیذاػیَى ٍ احیبء سا

داًؼتِ ٍ اّویت فیضیَلَطینی آًْب سا ثیبى مٌذ.

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.



ٍامٌـْبی فؼفشیالػیَى امؼیذاتیَسا ثیبى

مٌذ.


آًضیوْبی ػیؼتن اًتقب ل ا لنتشٍى

دسهیتَمٌذسی سا ًبم ثجشد ٍ ًحَُ تَلیذ ATP
2

 اًشطی حیبتی

دس ایي ػیؼتن ؿشح دّذ.


امؼیذاصّب  ،امؼیظًبصّب سا تؼشیف مٌذ ٍ

ًقؾ آًْب سا دس ػلَل ؿشح دّذ.


اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

ػوَم صًجیشُ تٌفؼی سا ثیبى مٌذ ً (.بم

ثجشد )
آًضیوْبی هحبفظت مٌٌذُ دس ثشاثش سادینبلْبی
آصاد امؼیظًی سا ًبم ثجشد


هنبًیؼن ّضن ٍجزة مشثَّیذساتْب سا ؿشح

دّذ .

3

 هتبثَلیؼن مشثَّیذساتْب

آًضیوْبی تجضیِ مٌٌذُ دی ػبمبسیذّب ٍ

پلی ػبمبسیذ ّب دس سٍدُ سا ثیبى مٌذ.

اػالیذ ،

آًضیوْب ٍ ٍامٌـْبی گلینَلیض

ٍیذیَپشٍطمتَس



ٍگلَمًَئَطًض دس ػلَل سا ثیبى مٌذ.
ٍامٌـْبی هؼیش گلینَلیض َّاصی ٍ غیش َّاصی
سا ؿشح دّذ

هؼبًٍت آهَصؿی  -هشمض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿنی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿبّشٍد
فشم عشح دسع
نام درس:

ًیوؼبل تحلیلی ……………………………

هقطع تحصیلی دانشجویاى:

رشته تحصیلی:

هدرس:

هحل برگساری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
هنابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿوبسُ

تبسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیبًی (سئَع هغبلت)

اّذاف ٍیظُ (ثش اػبع ػِ حیغِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌبختی ،ػبعفی ،سٍاى حشمتی)





سٍؽ یبددّی
یبدگیشی

هَاد ٍ ٍػبیل

صهبى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

تنبلیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیبثی
ٍدسكذ آى

هحلَالت هؼیش گلینَلیض َّاصی ٍ غیش

َّاصی سا ًبم ثجشد .


هیضاى اًشطی تَلیذ ؿذُ دس هؼیش گلینَلیض

َّاصی ٍ غیش َّاصی سا ثتَاًذ هحبػجِ مٌذ .
4

 هتبثَلیؼن مشثَّیذساتْب



ًفؾ آًضیوْبی ٍامٌـْبی گلینَلیض سا

تَضیح دّذ .


اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

اثش َّسهًَْبی اًؼَلیي ٍگلَمبگَى سا

ثشسٍی هتبثَلیؼن گلَمض ثیبى مٌذ .
ٍامٌـْبی ػینل مَسی ٍ ًقؾ ثیَلَطینی آى
سا دسثذى ثیبى مٌذ


هتبثَلیؼن گلینَطى اػن اص ػٌتض ٍ تجضیِ ٍ

تٌظین آى سا دسػلَلْبی مجذی ٍ هب ّیچِ ّب ٍ
آًضیوْبی هشثَعِ سا ؿشح دّذ.
5

 هتبثَلیؼن مشثَّیذساتْب



ػینل پٌتَص فؼفبت-آًضیوْبی ایي هؼیش ٍ

ٍامٌـْبئی مِ هٌجش ثِ تَلیذ  ٍNADPHپٌتَص

اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

ٍ اّویت ایي ػینل سا ؿشح دّذ.


هتبثَلیؼن گبالمتَص ٍ فشٍمتَصٍ -امٌـْبی

ػٌتض ٍ تجضیِ ٍ آًضیوْبی هشثَعِ ٍ ثیوبسیْبی
 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

طًتینی هشثَط ثِ موجَد آًضیوْبی ایي دٍ هؼیش
سا تَضیح دّذ.


آًضیوْب ،مَآًضیوْب ٍ ٍامٌـْبی موپلنغ

پیشٍات دّیذسٍطًبص سا تؼشیف مٌذ .


آًضیوْب ٍ ٍامٌـْبی ػینل مشثغ سا

دسػلَل ثیبى مٌذ .

6

 هتبثَلیؼن مشثَّیذساتْب



ًقؾ چشخِ مشثغ سا دس ػلَل ثیبى مٌذ.



اًشطی تَلیذ ؿذُ دس ػینل مشثغ سا

هحبػجِ مٌذ.


اًشطی تَلیذ ؿذُ اص امؼیذاػیَى گلَمض سا

هحبػجِ مٌذ.


هٌحٌی تحول گلَمض سا تَضیح دّذ .

اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

هؼبًٍت آهَصؿی  -هشمض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿنی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿبّشٍد
فشم عشح دسع
نام درس:

ًیوؼبل تحلیلی ……………………………

هقطع تحصیلی دانشجویاى:

رشته تحصیلی:

هدرس:

هحل برگساری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
هنابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿوبسُ

تبسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیبًی (سئَع هغبلت)

اّذاف ٍیظُ (ثش اػبع ػِ حیغِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌبختی ،ػبعفی ،سٍاى حشمتی)





سٍؽ یبددّی
یبدگیشی

هَاد ٍ ٍػبیل

صهبى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

تنبلیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیبثی
ٍدسكذ آى

هشاحل جزة چشثیْب دس سٍدُ سا ؿشح دادُ

ٍ ًقؾ آًضیوْب ٍ َّسهًَْبی هشثَعِ سا ثیبى
مٌذ.

 هتبثَلیؼن چشثیْب ٍ اػیذّبی
7

چشة

لیپَپشٍتئیٌْب ٍ اًتقبل چشثیْب سا دس خَى

تَضیح دّذ .


ػلَل چشثی ٍ چگًَگی مٌتشل رخبئش

چشثیْب سا ؿشح دّذ.


اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

آًضیوْب ٍ ٍامٌـْبی امؼیذاػیَى اػیذ ّبی

چشة اؿجبع ٍ غیش اؿجبع ٍ ثب تؼذاد فشد مشثي سا
ثیبى مٌذ.
اًشطی حبكل اص ثتب امؼیذاػیَى اػیذ چشة سا
هحبػجِ مٌذ

 هتبثَلیؼن چشثیْب ٍ اػیذّبی
8

چشة

آًضیوْبی هؼیش میتَطًض سا ًبم ثجشد ٍ

اّویت ثبلیٌی آى سا ثیبى مٌذ .


آًضیوْبی ػٌتض اػیذ چشة دس ػلَل چشثی

سا ًبم ثجشد ٍ ٍامٌـْبی هشثَعِ ساثیبى مٌذ.


اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

هٌـب" اػتیل مَآ دس ػیتَپالػن ثشای ػٌتض

چشثی سا ثیبى مٌذ ٍ ٍامٌـْبی هشثَعِ سا تَضیح
 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

دّذ .


مٌتشل َّسهًَی سًٍذ ثیَػٌتض ٍمبتبثَلیؼن

اػیذ ّبی چشة سا ثیبى مٌذ .
ٍ-1امٌـْبی ثیَ ػٌتض تشی گلیؼشیذّب



فؼفَلیپیذّب ٍ اػفٌگَلیپیذّب سا ؿشح دّذ.


آًضیوْب ٍ ٍامٌـْبی ثیَػٌتض ملؼتشٍل سا

ؿشح دّذ ٍ آًضیوْبی هشثَعِ سا ًبم ثجشد.
 هتبثَلیؼن چشثیْب ٍ اػیذّبی
9

چشة



چگًَگی مٌتشل ثیَػٌتض ملؼتشٍل سا ثیبى

مٌذ .


ػٌتض اهالح كفشاٍی،مٌتشل آى ٍ ًحَُ

تـنیل ػٌگْبی كفشاٍی سا ؿشح دّذ.
هتبثَلیؼن پشٍػتبگلٌذیٌْب ٍ لَمَتشی اى ّب سا
تَضیح دّذ

اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

هؼبًٍت آهَصؿی  -هشمض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿنی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿبّشٍد
فشم عشح دسع
نام درس:

ًیوؼبل تحلیلی ……………………………

هقطع تحصیلی دانشجویاى:

رشته تحصیلی:

هدرس:

هحل برگساری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
هنابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿوبسُ

تبسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیبًی (سئَع هغبلت)

اّذاف ٍیظُ (ثش اػبع ػِ حیغِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌبختی ،ػبعفی ،سٍاى حشمتی)



سٍؽ یبددّی
یبدگیشی

هَاد ٍ ٍػبیل

صهبى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

تنبلیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیبثی
ٍدسكذ آى



 ...هتبثَلیؼن اصت سا داًؼتِ ٍ ًقؾ

گلَتبهیي دس جوغ آٍسی ٍاًتقبل اصت سا تَضیح
دّذ.
11

هتبثَلیؼن اػیذّبی آهیٌِ ٍپشٍتئیٌِ

11

هتبثَلیؼن اػیذّبی آهیٌِ ٍپشٍتئیٌِ

12

هتبثَلیؼن اػیذّبی آهیٌِ ٍپشٍتئیٌِ



هشاحل ّضن پشٍتئیٌْب دسهؼذُ ٍ سٍدُ سا

ؿشح دادُ ًٍقؾ آًضیوْبی پشٍتئَلیتیل

اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

هشثَعِ سا ثیبى مٌذ.
ًقؾ َّسهًَْبی گبػتشیي ٍ ػنشتیي سا دس
تجضیِ هَاد پشٍتئیٌی ثیبى مٌذ


ػلل ثیوبسیْبی هشثَط ثِ اختالل دسّضن

ٍجزة پشٍتئیٌْب ( Celiac disease & Acute
 )pancreatitisسا ثیبى مٌذ


ًحَُ ٍ ساّْبی جزة اػیذّبی آهیٌِ اص

سٍدُ ٍ اختالالت طًتینی هشثَعِ سا ثیبى مٌذ.


اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

ساّْبی هتبثَلینی اػیذّبی آهیٌِ دسمجذ

سا ؿشح دّذ .
تشمیجبت اصت داس هْن ثیَلَطینی سا ًبم ثجشد


آًضیوْب ٍ ٍامٌـْبی مبتبثَلیؼن اػیذّبی

آهیٌِ سا ؿشح دّذ .

اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.



ًقؾ تشاًغ آهیٌبصّب ٍگلَتبهبت

دّذسٍطًبص سا دس هتبثَلیؼن گشٍُ آهیٌی
اػیذّبی آهیٌِ ثیبى مٌذ.


اّویت ثبلیٌی اًذاصُ گیشی فؼبلیت تشاًغ

آهیٌبصّبی  ALTٍ ASTػشم دستـخیق
ثیوبسیْبی قلجی ٍمجذی سا ؿشح دّذ.


اػیذّبی آهیٌِ گلَمَطى ٍمیتَطى سا

تؼشیف مٌذ .


ًقبئق آًضیوی هشثَط ثِ خغب ّبی

ٍساثتی مبتبثَلیؼن اػیذّبی آهیٌِ هبًٌذ
Alkaptonuria,Tyrosinemia Albinism
ٍ ,Homocysteinuria, Phenylketonuria
 ٍ Maple syrup urine diseaseدسهبى آًْب
سا ثیبى مٌذ.


آًضیوْب ٍ ٍامٌـْبی ػٌتض اػیذّبی آهیٌِ

غیش ضشٍسی سا ًبم ثجشد.

هؼبًٍت آهَصؿی  -هشمض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿنی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿبّشٍد
فشم عشح دسع
نام درس:

ًیوؼبل تحلیلی ……………………………

هقطع تحصیلی دانشجویاى:

رشته تحصیلی:

هدرس:

هحل برگساری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
هنابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿوبسُ

تبسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیبًی (سئَع هغبلت)

اّذاف ٍیظُ (ثش اػبع ػِ حیغِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌبختی ،ػبعفی ،سٍاى حشمتی)





سٍؽ یبددّی
یبدگیشی

هَاد ٍ ٍػبیل

صهبى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

تنبلیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیبثی
ٍدسكذ آى

ٍامٌـْبی هشثَط ثِ Detoxification

آهًَیبك دسثبفتْبی هحیغی ٍ ػیؼتن اػلبة
هشمضی سا ؿشح دّذ.


ػینل گلَمض آال ًیي ٍ ًقؾ آى دس اقتلبد

اصت ٍ مشثي دس ثذى سا ؿشح دّذ.


آًضیوْب ٍ ٍامٌـْبی ػینل اٍسُ سا تَضیح

دّذ .
13

هتبثَلیؼن اػیذّبی آهیٌِ ٍپشٍتئیٌِ



اّویت دفغ اٍسُ اص ثذى سا ثیبى مٌذ.



ثیوبسیْبی طًتینی هشثَط ثِ ػینل اٍسُ سا

اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

ًبم ثجشد .


ٍامٌـْب ٍ آًضیوْبی هشثَط ثِ ًقؾ

گلَتبتیَى دس احیبی سادینبلْبی آصاد ،دفغ
داسٍّب ٍ اًتقبل اػیذّبی آهیٌِ دسػینل گبهب
گلَتبهیل سا ثیبى مٌذ.


موجَدّبی آًضیوی هشثَط ثِ ػینل گبهب

گلَتبهیل سا ثیبى مٌذ.

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.



ٍامٌـْبی مبتبثَلیؼن ًَ ملئَتیذّبی

پَسیٌْب ٍ پیشیویذیٌْب سا ثیبى مٌذ ٍ آًضیوْبی
هشثَعِ سا ًبم ثجشد .


آًضیوْب ٍ ٍامٌـْبی ثیَ ػٌتض ًَ

ملئَتیذّبی پَسیٌی ٍ پیشیویذیٌی ثِ كَست
ً ٍ Salwage pathway ٍ Denovoحَُ
تٌظین آًْب سا ؿشح دّذ.
14

هتبثَلیؼن اػیذّبی ًَملئیل ٍػٌتض
پشٍتئیي



ثیوبسیْبی طًتینی هشثَط ثِ هتبثَلیؼن

ًَملئَتیذّبی پَسیٌی ٍ ثیوبسی ًقشع سا ًبم
ثجشد.


اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

ٍامٌـْب ٍآًضیوْبی هشثَط ثِ هشاحل

هختلف سًٍَیؼی طًی(,) DNA Replication
ًؼخِ ثشداسی
(ٍ , )Transcription RNAػٌتض
پشٍتئیي(ًٍ )Protein translationحَُ تٌظین
ّش مذام ا ص ایي هشاحل سا ؿشح دّذ.


اًَاع DNA polymerases& RNA

 polymerasesسا ًبم ثجشد ٍ ًقؾ ّش مذام اص
آًْب سا تَضیح دّذ.

15

هتبثَلیؼن اػیذّبی ًَملئیل ٍػٌتض
پشٍتئیي

تغییشات پغ اص سًٍَیؼی طًی

(ٍ )Posttranscriptional modification
تغییشات پغ اصتشجوِ ( Posttranslational
 )modificationسا ثیبى مٌذ.


ًقؾ داسٍّب ٍ آًتی ثیَتینْب دسهشاحل

هختلف هشثَط ثِ سًٍَیؼی طًیً ،ؼخِ ثشداسی
ٍ ػٌتض پشٍتئیي سا ؿشح دّذ.

اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

هؼبًٍت آهَصؿی  -هشمض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ پضؿنی داًـگبُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿبّشٍد
فشم عشح دسع
نام درس:

ًیوؼبل تحلیلی ……………………………

هقطع تحصیلی دانشجویاى:

رشته تحصیلی:

هدرس:

هحل برگساری:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
هنابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ؿوبسُ

تبسیخ

جلؼِ

جلؼِ

اّذاف هیبًی (سئَع هغبلت)

اّذاف ٍیظُ (ثش اػبع ػِ حیغِ اّذاف آهَصؿی :
ؿٌبختی ،ػبعفی ،سٍاى حشمتی)





سٍؽ یبددّی
یبدگیشی

هَاد ٍ ٍػبیل

صهبى جلؼِ

آهَصؿی

(دقیقِ)

تنبلیف داًـجَ

ًحَُاسصؿیبثی
ٍدسكذ آى

ػبختوبى پَسفیشیي ٍٍ ،Hemeامٌـْب ٍ

آًضیوْبی هؼیشّبی ثیَػٌتض اًَاع پَسفیشیي
ّبٍ ،Hemeػبختوبى  ،Hemeپَسفیشیي ٍ
اًَاع آى سا ؿشح دّذ.

 هتبثَلیؼن  ٍ Hemeپَسفیشیي
16

ّب

آًضیوْب ٍ ٍامٌـْبی هؼیش ثیَػٌتض

 ،Hemeپَسفیشیٌْب ٍ اًَاع آى سا ًبم ثجشد.


اًَاع ً Porphyriasبؿی اص موجَدّبی

آًضیوی سا ًبم ثجشد ٍ ًحَُ دسهبى آًْب سا

اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

تَضیح دّذ.


آًضیوْب ٍ ٍامٌـْبی هؼیش

مبتبثَلیؼن ٍ Hemeتَلیذ ثیلی سٍثیي سا ًبم
ثجشد.

 هتبثَلیؼن  ٍ Hemeپَسفیشیي
17

ّب



ّیپش ثیلی سٍثیٌوی ٍ یشقبى اًؼذادی سا

تؼشیف مٌذ.


اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

18

هتبثَلیؼن  ٍ Hemeپَسفیشیي ّب

19

هتبثَلیؼن  ٍ Hemeپَسفیشیي ّب



فشهْبی رخیشُ آّي سا ًبم ثجشد.



ثیوبسیْبی من خًَی ًبؿی اصفقش آّي سا

ًبم ثجشد ٍ ًیضػالئن ٍ ًحَُ دسهبى آًْب سا ثیبى
مٌذ.


اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

ثیوبسیْبی طًتیل هتبثَلیؼن  Hemeسا ًبم

ثجشد.


ثیوبسیْبی حبكل اص تجوغ ثیلی سٍثیي

مبًظٍگِ سا ًبم ثجشد.

اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

هنبًیؼن جزة ٍ دفغ ٍ اًتقبل آّي سا داًؼتِ ٍ
ػَاهل هَثشدسآًْب سا ؿشح دّذ


تفبٍت َّسهًَْبی ا ًذٍمشیي ،پبسامشیي ٍ

اتَمشیي اص ًظش هنبًیؼن ػول سا تَضیح دّذ.


َّسهًَْب سا ثش اػبع ػبختوبى ؿیویبئی ،

ٍ ًَع گیشًذُ دػثِ ثٌذی مٌذ.
21

َّسهَى ّب ٍ ًقؾ آًْب



ًفؾ َّسهًَْبی پلی پپتیذی ٍ پشٍتئیٌی

اػتشٍئیذی ٍ آهیٌی دس هنبًیؼوْبی Signal

اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

 ٍ transductionاًَاع ٍاػغِ ّبی ؿیویبئی
آصاد ؿذُ تَػظ اًَاع َّسهًَْبی هزمَس سا
ؿشح دّذ.


هنبًیؼن ػول َّسهًَْب ؿبهل :گیشًذُ ّبی

داسای خبكیت آًضیوی گیشًذُ ّبی مبًبل
21

َّسهَى ّب ٍ ًقؾ آًْب

یًَی گیشًذُ ّبی ٍاثؼتِ ثِ پشٍتئیٌْبی ٍ G
گیشًذُ ّبی َّسهًَْبی اػتشٍئیذی سا ؿشح
دّذ.


ػبختوبى ؿیویبئی ٍ ًقؾ ثیَؿیویبئی

اًَاع َّسهًَْبی هتشؿحِ اص Hypotalamus

اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

Anterior pituitary

ٍ Posterior

 pituitaryسا تَضیح دّذ.
ثیوبسیْبی هشثَط ثِ من مبسی ٍ پشمبسی غذُ
ّیپَفیضسا ًبم ثجشد


ػبختوبى ؿیویبئی ً ،فؾ ثیَ ؿیویبئی،

ثیَػٌتض ،ػبختوبى ٍ ًَع گیشًذُ ،هنبًیؼن ػول
ٍ تشؿح ٍ غیشفؼبل ؿذى َّسهًَْبی هتشؿحِ اص
22

َّسهَى ّب ٍ ًقؾ آًْب

پبًنشاع(اًؼَلیي ٍگلَمبگَى ) ٍ قؼوت هیبًی
غذُ فَق ملیِ (اپی ًفشیي ًٍَساپی ًفشیي )سا
ؿشح دّذ .


اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

ػلت هشثَط ثِ اًَاع دیبثت ( IDDM,

 )NIDDMسا ؿشح دّذ.


آثبس هتبثَلیل اًؼَلیي  ،گلَمبگَى  ،اپی

ًفشیي ٍ ًَساپی ًفشیي سا تَضیح دّذ .


ػبختوبى ؿیویبئیً ،فؾ ثیَ ؿیویبئی،

ثیَػٌتض ػبختوبى ٍ ًَع گیشًذُ  ،هنبًیؼن
ػول ،تشؿح ٍغیشفؼبل ؿذى َّسهًَْبی آهیٌی
هبًٌذ ( )T3, T4اص غذُ تیشٍئیذ ّ ،یؼتبهیي
23

َّسهَى ّب ٍ ًقؾ آًْب

ػشٍتًَیي ٍ هالتًَیي سا تَضیح دّذ.


ثیوبسیْبی هشثَط ثِ من مبسی ٍ پش مبسی

غذُ تیشٍئیذ سا ًبم ثجشد ٍػلل آًْب سا ثیبى مٌذ.
ػبختوبى ؿیویبئی ً ،فؾ ثیَ ؿیویبئی ،ثیَػٌتض،
ػبختوبى ٍ ًَع گیشًذُ ،هنبًیؼن ػول ٍ تٌظین
تشؿح ٍغیشفؼبل ؿذى َّسهًَْبی اػتشٍئیذی
هتشؿحِ اص مَستنغ غذُ فَق ملیِ(مَستیضٍل
ٍآلذٍػتشٍى) ٍ غذد جٌؼی(پشٍطػتشٍى،
اػتشادیَل ٍتؼتَػتشٍى) سا تَضیح دّذ

اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس



ثیوبسیْبی هشثَط ثِ من مبسی ٍ پشمبسی

قؼوت مَستنغ غذُ فَق ملیِ سا ًبم ثجشد.


ًقؾ ػیؼتن سًیي -آًظیَتٌؼیي دس ثیَػٌتض

ٍ تشؿح آلذٍػتشٍى ٍ تٌغین فـبس خَى سا
تَضیح دّذ.


ًقؾ َّسهًَْبی جٌؼی ٍ گًَبدٍتشٍپیي

ّبی  FSH,LH,HCGسا دس تٌظین فؼبلیت
ػیؼتن تَلیذ هثل ٍ ثبسٍسی ٍ Menstral cycle
24

َّسهَى ّب ٍ ًقؾ آًْب

ثیبى مٌذ.


ػبختوبى ؿیویبئی ً ،فؾ ثیَ ؿیویبئی،

ثیَػٌتض ،ػبختوبى ٍ ًَع گیشًذُ ،هنبًیؼن ػول

اػالیذ ،
ٍیذیَپشٍطمتَس

 ،تٌظین تشؿح  ،غیشفؼبل ؿذى ٍآثبس هتبثَلینی
َّسهًَْبئی مِ دس تٌظین هتبثَلیؼن ملؼین ٍ
فؼفبت ًقؾ داسًذ (مَلنلؼیفشٍل-ملؼیتًَیي
–پبساتَسهَى ) سا تَضیح دّذ.


اختالالت هشثَط ثِ من مبسی ٍ پشمبسی

غذُ پبساتیشٍئیذ سا ثیبى مٌذ.
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