طرح درض پرظتبری

اظتبد درض  :دکتر هٌَچْر هصری پَر
رؼتِ ٍ هقطغ  :کبرؼٌبظی
ًبم درض بیَؼیوی

ؼوبرُ درض 7037 :
تؼذاد ٍاحذ ً 1/5 :ظری0/5-

تؼذاد داًؽجَ ً 26 :فر

ػولی

زهبى کالض  :رٍزّبی یکؽٌبِ 10-12

ػولی  -رٍزّبی یکؽٌبِ 15-17ٍ13-15

ّذف کلی  :آهَزغ پبیِ ّبی ظبختوبى ؼیویبیی ظلَ ّب  ،هؼرفی بیَهَلکَلْب ٍ آهَزغ فرآیٌذ ّب ٍ ٍاکٌػ ّبی
بیي هَلکَلی ببفت ّبی هختلف بذى ٍ ارتببط آى در حبلت ظالهت ٍ تغییرات آًْب در بیوبری ّب
اهذاف رفتاری
از داًؽجَیبى اًتظبر هی رٍد پط از اتوبم دٍرُ بتَاًٌذ:
ّذف از آهَزغ بیَؼیوی پسؼکی ٍ اظبض ظبختوبى هَلکَلْبی بیَؼیویبیی را ؼرح دّذ
ظبختوبى ؼیویبیی کربَّیذرات ّب ٍ تقعین بٌذی ٍ جبیگبُ ظلَلی آًْب را تَضیح دّذ
ٍاکٌػ ّبی ؼیویبیی هوٌَظبکبریذّب ٍ یذظبکبریذّب ٍ پلی ظبکبریذّب را تَضیح دّذ
ظبختوبى لیپیذّب ٍ اظیذ ّبی چرة را ٍ خَاؾ هَلکَلی آًْب را ؼرح دّذ
اظیذ ّبی آهیٌِ خصَصیبت ظبختوبًی ٍ خَاؾ بیَلَشیکی آًْب را تَضیح دّذ
پپتیذّب ٍ پرٍتئیي ّب ٍ ظبختوبى ظِ بؼذی آًْب ٍ ًقػ ّبی بیَلَشیکی آًْب تَضیح دّذ
اًَاع پرٍتیئي ّب را ٍ ًقػ هتفبٍت آًْب را ؼرح دّذ
لیپَپرٍتیئْب – فعفَلیپیذّب ٍ جبیبُ ظلَلی آًْب را ٍ فرایٌذ ظلَلی آًْب را ؼرح دّذ
آًسین ّب – کَآًسین ّب ٍ هکبًیعن ػول آًْب را ٍ کبربرد کلیٌیکی آًْب را ؼرح دّذ
هتببَلیعن قٌذّب ٍ بیوبری ّبی هتببَلیکی کربَّیذراتْب را ؼرح دّذ
هتببَلیعن لیپیذّب ٍ اًَاع لیپَپرٍتییي ّب را هؼرفی ٍ بیوبریْبی تجوغ چربی ّب را تَضیح دّذ
هتببَلیعن اظیذّبی آهیٌِ ٍ بیوبری ّبی اختالل هتببَلیعن آًْب را ؼرح دّذ
خَى ٍ ّوَگلبیٌی ٍ بیوبری ّب هتببَلیعن ّوَگلبٌی ٍ ظٌتس ٍ دفغ بیلرٍبٌی را تَضیح دّذ
تغییرات ترکیببت آزهبیؽگبّی خَى ٍ ادرار را ؼرح دّذ

جذٍل زهبًبٌذی
1

آهَزغ بیَؼیوی پسؼکی ٍ اظبض ظبختوبى هَلکَلْبی بیَؼیویبیی

2

ظبختوبى ؼیویبیی کربَّیذرات ّب ٍ تقعین بٌذی ٍ جبیگبُ ظلَلی

3

ٍاکٌػ ّبی ؼیویبیی هوٌَظبکبریذّب ٍ یذظبکبریذّب ٍ پلی ظبکبریذّب

4

ظبختوبى لیپیذّب ٍ اظیذ ّبی چرة را ٍ خَاؾ هَلکَلی

5

اظیذ ّبی آهیٌِ خصَصیبت ظبختوبًی ٍ خَاؾ بیَلَشیکی

6

پپتیذّب ٍ پرٍتئیي ّب ٍ ظبختوبى ظِ بؼذی آًْب ٍ ًقػ ّبی بیَلَشیکی

7

اًَاع پرٍتیئي ّب را ٍ ًقػ هتفبٍت

8

لیپَپرٍتیئْب – فعفَلیپیذّب ٍ جبیبُ ظلَلی آًْب را ٍ فرایٌذ ظلَلی

9

آًسین ّب – کَآًسین ّب ٍ هکبًیعن ػول آًْب را ٍ کبربرد کلیٌیکی

10

هتببَلیعن قٌذّب ٍ بیوبری ّبی هتببَلیکی کربَّیذراتْب

11

هتببَلیعن لیپیذّب ٍ اًَاع لیپَپرٍتییي ّب را هؼرفی ٍ بیوبریْبی تجوغ چربی ّب

12

هتببَلیعن اظیذّبی آهیٌِ ٍ بیوبری ّبی اختالل هتببَلیعن

13

خَى ٍ ّوَگلبیٌی ٍ بیوبری ّب هتببَلیعن ّوَگلبٌی ٍ ظٌتس ٍ دفغ بیلرٍبٌی

14

تغییرات ترکیببت آزهبیؽگبّی خَى ٍ ادرار

شيوه(های) تذريس:
سخنراني و پرسش و پاسخ بهمراه نمايش اساليذهای كامپيوتری
مقررات درس و انتظارات از دانشجويان:


بب غیبت غیر هَجِ هطببق قبًَى آهَزغ برخَرد هیؼَد.



اظتفبدُ از تلفي ّوراُ در کالض درض هوٌَع هی ببؼذ

داًؽجَ هَظف بِ پیػ هطبلؼِ در ببرُ هببحث درظی ٍ ؼرکت فؼبل درهببحث هربَطِ
هٌببغ
هقذهِ ای بر بیَؼیوی ترجوِ ػلوی آخًَی الف .اًتؽبرات داًؽگبُ تْراى 1387
اصَل بیَؼیوی لٌیٌجس .کبکط مً .لعَى د .ترجوِ هحوذی ر .اًتؽبرات آییص .ظبل 1389

