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 اهذاف رفتاری

 از داًؽجَیبى اًتظبر هی رٍد پط از اتوبم دٍرُ بتَاًٌذ:

 از آهَزغ بیَؼیوی پسؼکی ٍ اظبض ظبختوبى هَلکَلْبی بیَؼیویبیی را ؼرح دّذ ّذف 

 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 

 ا ؼرح دّذ اًَاع پرٍتیئي ّب را ٍ ًقػ هتفبٍت آًْب ر

 فعفَلیپیذّب ٍ جبیبُ ظلَلی آًْب را ٍ فرایٌذ ظلَلی آًْب را ؼرح دّذ  –لیپَپرٍتیئْب 

 کَآًسین ّب ٍ هکبًیعن ػول آًْب را ٍ کبربرد کلیٌیکی آًْب را ؼرح دّذ  –آًسین ّب 

 هتببَلیعن قٌذّب ٍ بیوبری ّبی هتببَلیکی کربَّیذراتْب را ؼرح دّذ 

 ٍ اًَاع لیپَپرٍتییي ّب را هؼرفی ٍ بیوبریْبی تجوغ چربی ّب را تَضیح دّذهتببَلیعن لیپیذّب 

 هتببَلیعن اظیذّبی آهیٌِ ٍ بیوبری ّبی اختالل هتببَلیعن آًْب را ؼرح دّذ 

 خَى ٍ ّوَگلبیٌی ٍ بیوبری ّب هتببَلیعن ّوَگلبٌی ٍ ظٌتس ٍ دفغ بیلرٍبٌی را تَضیح دّذ 

 خَى ٍ ادرار را ؼرح دّذتغییرات ترکیببت آزهبیؽگبّی 
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 سخنراني و پرسش و پاسخ بهمراه نمايش اساليذهای كامپيوتری

 
 مقررات درس و انتظارات از دانشجويان:

 ؼَد. بب غیبت غیر هَجِ هطببق قبًَى آهَزغ برخَرد هی 

  ُاز تلفي ّوراُ در کالض درض هوٌَع هی ببؼذاظتفبد 

 داًؽجَ هَظف بِ پیػ هطبلؼِ در ببرُ هببحث درظی ٍ ؼرکت فؼبل درهببحث هربَطِ

 هٌببغ
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