
 دااگشنه علوم زپشكي زنجان

 دارویي  اننوفناوری  رشته -ه داروسازی دادكشن
COURSE PLAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        عتسا  43:  تعداد ساعت   واحد 2: تعداد واحد  تئوری          آنزیم شناسی  :نام درس

    بالينی بيوشيمی  :گروه آموزشی  2342-2342سال تحصيلی    دوم :نيمسال      علوم پایه  *

 پزشکیدانشکده :  حل برگزاری كالسم -: پایان كالس  24/22/2342 : شروع كالس            ساعته دوجلسه  21:  تعداد جلسات 

 تحقيق و پژوهش و تاكيد بر كاربرد بالينی آنزیم ها باال بردن سطح دانش فراگيران در سطح :هدف كلی

 مدرس موضوع  ساعت تاریخ روز جلسه

 دکتر کوشکی 1ساختمان مولکولی و مشخصات کلی آنزیم ها   8-14 42/11/1241 دوشنبه 2

 دکتر کوشکی 4ساختمان مولکولی و مشخصات کلی آنزیم ها  8-14 1/14/1241 دوشنبه 2

 دکتر کوشکی بررسی کینیتیک آنزیم ها 8-14 8/14/1241 دوشنبه 4

 دکتر کوشکی م ها و مکانیسم عمل آنهامهارکننده های آنزی 8-14 11/14/1241 دوشنبه 3

 دکتر کوشکی مهارکننده های آنزیم ها و مکانیسم عمل آنها 8-14 44/14/1241 دوشنبه 5

 دکتر کوشکی 1آنزیم های آلوستریک  8-14 12/1/1244 دوشنبه 6

 دکتر کوشکی 4آنزیم های آلوستریک  8-14 41/1/1244 دوشنبه 1

 همتیدکتر  نقش کوآنزیم ها و امالح فلزی در واکنش های آنزیمی 8-14 48/1/1244 دوشنبه 8

روش های تخلیص آنزیم ها از نمونه های بیولوژیکی و  8-14 2/4/1244 دوشنبه 9

 بررسی فعالیت آن

 همتیدکتر 

 مطلقدکتر  منشاء آنزیم های پالسما و کاربرد بالینی آنها 8-14 11/4/1244 دوشنبه 24

 مطلقدکتر  روش های اندازه گیری آنزیم ها در پالسما 8-14 18/4/1244 دوشنبه 22

، مایع CSF)اندازه گیری آنزیم در مایعات بدن  8-14 41/4/1244 دوشنبه 22

 ...(آمنیوتیک، مفصلی و 

 همتیدکتر 

آنزیم های مورد استفاده در کمک به تشخیص  8-14 1/3/1244 دوشنبه 24

 بیماریهای قلبی

 دکتر همتی

آنزیم های مورد استفاده در کمک به تشخیص  8-14 8/3/1244 دوشنبه 23

 بیماریهای کبدی

 دکتر همتی

آنزیم های سرم مورد استفاده در کمک به تشخیص  8-14 44/3/1244 دوشنبه 25

 بیماریهای عضالنی

 دکتر همتی

آنزیم های سرم مورد استفاده در کمک به تشخیص  8-14 42/3/1244 دوشنبه 26

 بیماریهای استخوانی

 دکتر همتی

آنزیم های سرم مورد استفاده در کمک به تشخیص  8-14 1/2/1244 دوشنبه 21

 اختالالت پانکراس و کلیه

 دکتر همتی

 
نجربیوشیمی هارپر، بیوشیمی دولین، اصول بیوشیمی لنی: 

 

                                                          

                                                            


