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فسفزیالسیَى اکسیذاتیَ، هسیزّبی هتببَلیکی کزبَّیذرات ّب، لیپیذّب، اسیذّبی آهیٌِ ٍ تزکیببت است دار غیزپزٍتئیٌی  آشٌبیی داًشجَ بب اّویت: ّذف کلی

 .خَى. درک اّویت یکپبرچگی هتببَلیسن هَاد سِ گبًِ در شزایظ فیشیَلَصیک ٍ آًشین ّبی ببلیٌی
 

   اّذاف اختصبصی:

 :در پبیبى دٍرُ داًشجَ قبدر خَاّذ بَد

 حیغِ شٌبختی

 را تَضیح دّذ. فسفزیالسیَى اکسیذاتیَ اّویت-1

 را بیبى کٌذ. هتببَلیسن کزبَّیذرات ّب-2

 را بیبى کٌذ. هتببَلیسن لیپیذّب ٍ اسیذّبی چزة-3

 را بیبى کٌذ. هتببَلیسن اسیذ ّبی آهیٌِ-4

 کبربزد اًشین ّبی ببلیٌی بزای تشخیص بیوبری ّب را تَضیح دّذ. -5

 هتببَلیسن ّن ٍ بیوبری ّبی هزبَط بِ آى را بیبى کٌذ. -6

 را بیبى کٌذ.  اّویت یکپبرچگی هتببَلیسن هَاد سِ گبًِ در شزایظ فیشیَلَصیک -7

 

 حیغِ ًگزشی

 .در بحث ّبی گزٍّی شزکت فؼبل داشتِ ببشذ-1

 .در ّز کالس در ارتببط بب هَضَع کالس سَال ًوبیذ-2

 .هَضَػبت هشخص ًوبیذ بتَاًذ جبیگبُ آًزا ًسبت بِ یبدگیزی-3
 



ته   ارائه تکالیف-6جمع تنذي مطالة ارائه شذه درکالس.  -5طرح سؤال. -4معرفی درس جذیذ.-3پرسش ازدرس قثل.-2حضوروغیاب.  -1 استبد: فؼبلیتچگًَگی 

 دانشجویان جهت انجام درخارج ازکالس.

 ویژگیهاي فراگیران تیشتر تناسة دارد(.سخنرانی، پرسش و پاسخ، ایفاي نقش و ......)روشی را که تا هذف هاي آموزشی و شیَُ تذریس: 

 پاورپوینت ٍسبیل کوک آهَسشی: 
 

 پاسخ ته سؤالهاي استاد. -2تیان مشکالت درزمینه انجام آنها.  ارائه تکالیف جلسه قثل و-1 چگًَگی فؼبلیت داًشجَ:

 ، انجام تکالیف محول شذه در هر جلسهیادداشت آنهاو  ته مطالة استاد  توجهو  مشارکت فعال درفعالیتهاي آموزشی کالس تکبلیف داًشجَ:

.میان ترم و پایان ترم. طرح سواالت شفاهی در طول ترم. ارزیاتی نتایج تکالیف ارائه شذه. سواالت چهار گسینه اي، جا خالی، غلط/صحیحهاي آزمون ًحَُ ارسیببی داًشجَ:  

 . (ّبی ارائِ شدُ ٍسارت خبًِ ثبشد تَجِ: سز فصل درٍس ثبید طجق سز فصل)جدٍل سهبًجٌدی درس  

 رئَس هطبلت تبریخ ردیف

 اکسیذاسیَى بیَلَصیک ،بیَ اًزصتیک 01/01/0211 1

 سًجیزُ اًتقبل الکتزٍى ٍ هْبر کٌٌذُ ّبی آى 06/01/0211 2

 )ّضن ٍ جذة کزبَّیذارات ّب، هسیز گلیکَلیش( هتببَلیسن کزبَّیذرات ّب 13/01/0211 3

 )اکسیذاسیَى پیزٍات، چزخِ کزبس(هتببَلیسن کزبَّیذرات ّب 04/0/0311 4

 )گلَکًَئَصًش، گلیکَصًش ٍ گلیکَصًَلیشر( هتببَلیسن کزبَّیذرات ّب 11/0/0311 5

 )هتببَلیسن گبالکتَس ٍ فزٍکتَس( هتببَلیسن کزبَّیذرات ّب 11/0/0311 6

 جذة، کبتبثَلیسن ػوَهی اسیدّبی آهیٌِ، چزخِ اٍرُ()ّضن ٍ هتبثَلیسن اسید ّبی آهیٌِ ٍ پزٍتئیي ّب 4/1/0311 7

8 01/1/0311 
)کبتبثَلیسن اختصبصی اسیدّبی آهیٌِ، ثیَسٌتش اسید آهیٌِ ّبی غیز ضزٍری، ثیَسٌتش  هتبثَلیسن اسید ّبی آهیٌِ ٍ پزٍتئیي ّب

 تزکیجبت هشتق شدُ اس اسیدّبی آهیٌِ(

9 01/1/0311 
ٍ بیوبری ّبی  VLDL ،LDL   ٍHDL)ّضن ٍ جذة چزبی ّب، هتببَلیسن شیلَهیکزٍى،  ٍلیپَپزٍتئیي ّب لیپیذّبهتببَلیسن 

 هزبَعِ(

 )هسیز بیَسٌتش اسیذ چزة ٍ هسیز بتب اکسیذاسیَى اسیذ چزة( ٍلیپَپزٍتئیي ّب لیپیذّبهتببَلیسن  15/1/0311 10

 )بیَسٌتش کلستزٍل ٍ اجسبم کتًَی( ٍلیپَپزٍتئیي ّب لیپیذّبهتببَلیسن  1/2/0311 11

12 1/2/0311 
بیَسٌتش پَریي ّب، تٌظیین هسیز بیَسٌتش پَریي ّب، کبتببَلیسن پَریي  De novo  ٍSalvage)هسیز هتببَلیسن ًَکلئَتیذّبیپَریٌی 

 ّب ٍ بیوبری ّبی هزبَعِ(

13 12/2/0311 
بیَسٌتش پیزیویذیي ّب، تٌظیین هسیز بیَسٌتش پیزیویذیي ّب،  De novo  ٍSalvage)هسیز  هتببَلیسن ًَکلئَتیذّبیپیزیویذیٌی

 کبتببَلیسن پیزیویذیي ّب ٍ بیوبری ّبی هزبَعِ(

 ٍ بیوبری ّبی هزبَط بِ آى ّنهتببَلیسن  21/2/0311 14

 )هسیزّبی هتببَلیکی در کبذ، هبّیچِ ٍ ببفت چزبی( یکپبرچگی هتببَلیسن هَاد سِ گبًِ در شزایظ فیشیَلَصیک 5/3/0311 15

)هسیزّبی هتببَلیکی پس اس صزف غذا، در ًبشتبیی ٍ پس اس گزسٌگی  یکپبرچگی هتببَلیسن هَاد سِ گبًِ در شزایظ فیشیَلَصیک جلسه جبرانی 16



 عَالًی(

 ّبی درٍى سلَلی ٍ اّویت ببلیٌی آًْب(ببلیٌی )ػلل افشایش یب کبّش فؼبلیت سزهی اًشین  آًشیوْبی جلسه جبرانی 17
 

 لغفب عبق اصَل رفزًس ًَیسی ٍ کبهل ًَشتِ شَد.:هٌببغ درسی

1. T.Devlin.Textbook of Biochemistry with clinical correlations, Seventh edition.Wiley –Liss, New York(the last 
edition). 
2. R.Murray, D. Granner, P. Mayes and V. Rowdwell. Harper Illustarated Biochemistry, McGraw-Hill companies. 
United States of America(the last edition). 

 


