
  بهذاشت حرفه ای ی عمومی کارشناسیبرنامه زمان بنذی و اجرای طرح درس بیوشیم

 

 بخش اول:

 هطخػبت هذرس 

 :هحوذ جوطیذی دکتز ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 

 :ُداًطگبُ ػلَم پشضکی لزستبى ثْذاضت ٍ تغذیِداًطکذ 

  :ثْذاضت حزفِ ایگزٍُ آهَسضی 

 هذرک تحػیلی: دکتزای ثیَضیوی ثبلیٌی 

 هطخػبت درس 

  ػوَهیدرس: ثیَضیوی ػٌَاى 

 :1تؼذاد ٍاحذ 

 ًَع درس: ًظزی 

 :سِ ضٌجِرٍس تطکیل کالس 

 :سبلي کٌفزاًس هحل تطکیل کالس 

 99-98 سبل تحػیلی:ًیوسبل اٍل 

 

 :مشخصات فراگیران 

   :ثْذاضت حزفِ ای رضتِ تحػیلی 

 هقطغ: کبرضٌبسی 

 ًیوسبل: اٍل 

 :روش تذریس 

 سخٌزاًی 

 پزسص ٍ پبسخ 

  سوؼی ٍ ثػزی)ٍایت ثزد ٍ ثزًبهِ پبٍر پَیٌت کبهپیَتز(استفبدُ اس ٍسبیل 

 :تکالیف و وظایف دانشجویان 



 حضَر فؼبل ٍ هٌظن در کالس درس 

 ضزکت فؼبل در هجبحث درسی کالس 

 .فزاگیز ثبیذ ثب استفبدُ اس هٌبثغ هختلف درسی هَجت تؼویق یبدگیزی خَد ضَد 

 :منابع 

 ثیَضیوی ّبرپز ٍ لٌیٌجز ٍ دٍلیي 

  ػوَهی  دکتز هلک ًیب ٍ ضْجبسیثیَضیوی 

 ثیَضیوی داًیبل سادُ، الجزت،خلیل. اغَل ثیَضیوی 

 

 

 :ثخص دٍم 

  اّذاف کلی درس: داًطجَ ثبیذ در پبیبى کالس اًَاع تزکیجبت تطکیل دٌّذُ ثذى ٍ سبختوبى آًْب

 را یبد گزفتِ ٍ ثتَاًذ ًقص هَلکَلْبی حیبتی هختلف ثذى را تَضیح دّذ.

 رس:ثزًبهِ سهبى ثٌذی د 

 

 اّذاف کلی جلسِ ػٌَاى تبریخ جلسِ ّفتِ

ٍ  تجییي اّذاف، هقذهِ ٍ کلیبت 2/7/98 1 1

کزثَّیذرات ّبی هْن 

 فیشیَلَصیک

 .ارسضیبثی آغبسیي ٍ تجییي اًتظبرات

کزثَّیذرات: ًقص در پشضکی، تؼزیف، طجقِ ثٌذی، 

سبختوبى قٌذ ّب، ایشٍهزی در قٌذ ّب، اًَاع 

 هًََسبکبریذّب

خَاص هٌَساکاریذ ها ٍ  9/7/98 2 2

 هشتقات آًها
خَاص فیسیکی ٍ بیَشیوی قٌذ ها ، هشتقات قٌذ ها ٍ 

 ساختواى
سبختوبى، طجقِ ثٌذی اسیذ ّبی آهیٌِ، ضٌبسبیی اسیذ ّبی  اسیذ ّبی آهیٌِ 16/7/98 3 3

 آهیٌِ، خَاظ فیشیکی

پپتیذی، الکتزٍفَرس ٍ  اًَاع پزٍتئیي ّب تطکیل پیًَذ پپتیذ ّب ٍ پزٍتئیي ّب 23/7/98 4 4

ضٌبسبیی پزٍتئیي ّب، سبختوبى ّوَگلَثیي، هیَگلَثیي، 

 کالصى ،کزاتیي

 ًقص ّبی فیشیَلَصیک لیپیذ ّب ٍ طجقِ ثٌذی چزثی ّب لیپیذ ّب ٍ طجقِ ثٌذی آًْب 30/7/98 5 5



 

سبختوبى ضیویبیی آًشین ّب ٍ خَاظ آًْب ٍ طجقِ ثٌذی   آًشین ّب 7/8/98 6 6

 کلی ٍاکٌص ّبی آًشیوی. آًْب ٍ اغَل

سبختوبى ضیویبیی ٍیتبهیٌْب هحلَل در آة ٍ هحلَل در  ٍیتبهیي ّب  14/8/98 7 7

 چزثی ٍ خَاظ آًْب

خَى، اًؼقبد خَى، phٍسى هخػَظ، حجن خَى،  ثیَضیوی خَى ٍ ثیَضیوی ادرار 21/8/98 8 8

 ػٌبغز سلَلی خَى ٍ. .

 ...ادرار ٍ  phحجن ادرار، ٍسى هخػَظ ادرار، 

اسیذ ٍ باز ٍ سیستن های  28/8/98 9 9

 تاهپًَی
ٍ سیستن های  PHآشٌایی داًشجَیاى با اسیذ ٍ باز ٍ 

 تاهپًَی ٍ اهویت آًها
 

 ثزًبهِ درسی در ّز جلسِ

 جلسِ: اٍل

آهَسش ٍ تَضیح ّذف کلی جلسِ: تجییي اًتظبرات، هؼزفی هٌبثغ درسی، تَضیح ًحَُ ارسضیبثی، 

  فیشیَلَصیککزثَّیذرات ّبی هْن 

 سَال ضفبّی نحوه ارزشیابی:

 رٍش ارسضیبثی ٍظبیف فزاگیزاى ٍسبئل آهَسضی رٍش  تذریس ًَع حیطِ اّذاف رفتبری

اّذاف درس را ثذاًذ 

تؼزیف ػلن ثیَضیوی را 

 .ثذاًذ

ًقص کزثَّیذرات ّب 

در پشضکی را ثذاًذ . 

کزثَّیذرات ّب را 

تؼزیف ثکٌذ ٍ سبختوبى 

آًْب را تزسین ثکٌذ ٍ 

آًْب را طجقِ ثٌذی ًوبیذ. 

ایشٍهزی در قٌذ ّب را 

هطبرکت تَجِ داضتي ٍ کبهپیَتز ، ٍایت ثزد سخٌزاًی ضٌبختی

در ثحث ٍ یبدداضت 

 ًکبت هْن درس 

اهتحبى ًْبیی 

 تزم در پبیبى



 ثطٌبسذ

 

 جلسِ دٍم

 هتبثَلیسن کزثَّیذرات ّب :ّذف کلی جلسِ

 هٌبثغ درسی: ثیَضیوی ّبرپز ٍ لٌیٌجز ٍ ثیَضیوی ػوَهی هلک ًیب ٍ ضْجبسی

 ًحَُ ارسضیبثی: سَال ضفبّی

 رٍش ارسضیبثی ٍظبیف فزاگیزاى ٍسبئل آهَسضی رٍش  تذریس ًَع حیطِ اّذاف رفتبری

 ًحَُ ّضن کزثَّیذراتْب را ثذاًذ

 چگًَگی جذة ٍ اًتقبل آًْب را ثطٌبسذ.

هسیز گلیکَلیش ٍ سیکل کزثس چگًَگی 

 تٌظین آى را ثذاًذ

کبهپیَتز ، ٍایت  سخٌزاًی ضٌبختی

 ثزد

تَجِ داضتي ٍ هطبرکت 

در ثحث ٍ یبدداضت 

 ًکبت هْن درس 

اهتحبى ًْبیی 

 در پبیبى تزم

 

 جلسِ سَم

 ّذف کلی جلسِ:  آهَسش سبختوبى اسیذ ّبی آهیٌِ

 هٌبثغ درسی: ثیَضیوی ّبرپز ٍ لٌیٌجز ٍ ثیَضیوی ػوَهی هلک ًیب ٍ ضْجبسی

 رٍش ارسضیبثی ٍظبیف فزاگیزاى ٍسبئل آهَسضی رٍش  تذریس ًَع حیطِ اّذاف رفتبری

سبختوبى ٍ طجقِ ثٌذی اسیذ ّبی آهیٌِ را 

 ثذاًذ.

 اسیذ ّبی آهیٌِ را ضٌبسبئی کٌذ 

کبهپیَتز ، ٍایت  سخٌزاًی ضٌبختی

 ثزد

تَجِ داضتي ٍ هطبرکت 

در ثحث ٍ یبدداضت 

 ًکبت هْن درس 

اهتحبى ًْبیی 

 در پبیبى تزم

 



 

 جلسِ چْبرم

 ّذف کلی جلسِ: آهَسش سبختوبى  پپتیذ ّب ٍ پزٍتئیي ّب

 هٌبثغ درسی: ثیَضیوی ّبرپز ٍ لٌیٌجز ٍ ثیَضیوی ػوَهی هلک ًیب ٍ ضْجبسی

 را ثذاًذاّذاف رفتبری پیص ًیبس: سبختوبى اسیذ ّبی آهیٌِ 

 

 رٍش ارسضیبثی ٍظبیف فزاگیزاى ٍسبئل آهَسضی رٍش  تذریس ًَع حیطِ اّذاف رفتبری

 را ثذاًذ. ختوبى پپتیذ ّب ٍ پزٍتئیي ّبسب

تطکیل آى را ثذاًذ. پیًَذ پپتیذی ٍ ًحَُ 

  اًَاع پزٍتئیي ّب ٍ سبختوبى آًْب را ثذاًذ

کبهپیَتز ، ٍایت  سخٌزاًی ضٌبختی

 ثزد

تَجِ داضتي ٍ هطبرکت 

در ثحث ٍ یبدداضت 

 ًکبت هْن درس 

اهتحبى ًْبیی 

 در پبیبى تزم

 

 جلسِ پٌجن

 ّذف کلی جلسِ: اهَسش لیپیذ ّب ، اسیذ ّبی چزة، خػَغیبت ٍ هطتقبت 

 هٌبثغ درسی: ثیَضیوی ّبرپز ٍ لٌیٌجز ٍ ثیَضیوی ػوَهی هلک ًیب ٍ ضْجبسی

 آًْب

 رٍش ارسضیبثی ٍظبیف فزاگیزاى ٍسبئل آهَسضی تذریسرٍش   ًَع حیطِ اّذاف رفتبری

لیپیذ ّب را تؼزیف کٌذ. سبختوبى لیپیذ ّب را 

ثذاًذ. ًقص فیشیَلَصیک لیپیذ ّب را ثذاًذ. 

اسیذ ّبی چزة را ثطٌبسذ. طجقِ ثٌذی 

لیپیذ ّب را ثذاًذ. لیپیذ ّبی سبدُ)تزی 

لیپیذ گلیسزیذ ّب( ٍ ًقص آًْب را ثذاًذ. 

َلیپیذ ّب، گلیکَلیپیذ ّبی هزکت )فسف

ّب(را ثطٌبسذ. استزٍئیذ ّب)کلستزٍل ٍ 

هطتقبت آى( ٍ ًقص فیشیَلَصیک آًْب را 

 ثذاًذ.

کبهپیَتز ، ٍایت  سخٌزاًی ضٌبختی

 ثزد

تَجِ داضتي ٍ هطبرکت 

در ثحث ٍ یبدداضت 

 ًکبت هْن درس 

اهتحبى ًْبیی 

 در پبیبى تزم

 



 

 جلسِ ضطن

 ّب ٍ اّویت آًْب ّذف کلی جلسِ: آهَسش کلیبت آًشین

 هٌبثغ درسی: ثیَضیوی ّبرپز ٍ لٌیٌجز ٍ ثیَضیوی ػوَهی هلک ًیب ٍ ضْجبسی

 آًْب

 

 رٍش ارسضیبثی ٍظبیف فزاگیزاى ٍسبئل آهَسضی رٍش  تذریس ًَع حیطِ اّذاف رفتبری

 .آًشین ّب را تؼزیف ثکٌٌذ

اّویت آًشین ّب را در سیستن ّبی 

 ثیَلَصیک تَضیح دّذ

 آًشیوی را ثطٌبسذ.اغَل ٍاکٌص ّبی 

کبهپیَتز ، ٍایت  سخٌزاًی ضٌبختی

 ثزد

تَجِ داضتي ٍ هطبرکت 

در ثحث ٍ یبدداضت 

 ًکبت هْن درس 

اهتحبى ًْبیی 

 در پبیبى تزم

 

 جلسِ ّفتن

 ّذف کلی جلسِ: آهَسش ٍیتبهیي ّب ٍ اّویت آًْب 

 هٌبثغ درسی: ثیَضیوی ّبرپز ٍ لٌیٌجز ٍ ثیَضیوی ػوَهی هلک ًیب ٍ ضْجبسی

 آًْب

 

 رٍش ارسضیبثی ٍظبیف فزاگیزاى ٍسبئل آهَسضی رٍش  تذریس ًَع حیطِ اّذاف رفتبری

اًَاع ٍیتبهیي ّب ٍ ًحَُ طجقِ ثٌذی آًْب را 

 تَضیح دّذ

خػَغیبت هتبثَلیکی هطتزک ٍیتبهیي 

 ّبی هحلَل در آة ٍ چزثی را ثطٌبسذ.

سبختوبى ضیویبیی ٍ فؼبلیت ثیَضیویبیی ّز 

 ثذاًذکذام اس آًْب را 

کبهپیَتز ، ٍایت  سخٌزاًی ضٌبختی

 ثزد

تَجِ داضتي ٍ هطبرکت 

در ثحث ٍ یبدداضت 

 ًکبت هْن درس 

اهتحبى ًْبیی 

 در پبیبى تزم

 



 جلسِ ّطتن

 ٍ ثیَضیوی ادرار ّذف کلی جلسِ: ثیَضیوی خَى

 هٌبثغ درسی: ثیَضیوی ّبرپز ٍ لٌیٌجز ٍ ثیَضیوی ػوَهی هلک ًیب ٍ ضْجبسی

 

 

 رٍش ارسضیبثی ٍظبیف فزاگیزاى ٍسبئل آهَسضی رٍش  تذریس ًَع حیطِ اّذاف رفتبری

داًطجَ ثبیذ ٍسى هخػَظ ٍ حجن 

خَى، اًؼقبد خَى، ػٌبغز PHخَى ، 

سلَلی ، پزٍتئیي ّبی پالسوب، آًشین ّبی 

خَى، َّرهَى ّب، قٌذ خَى ، چزثی ّبی 

پالسوب، تزکیجبت ًیتزٍصى دار غیز 

 پزٍتئیٌی ٍ الکتزٍلیت ّبی خَى ٍ

 را ثذاًذ. خبغیت تبهپَى خَى

داًطجَ ثبیذ ٍسى هخػَظ ٍ حجن 

ادرار، رًگ ادرار ، اٍرُ،  PHادرار ، 

آهًَیبک، کزاتیي ٍ کزاتیٌیي ، اسیذ 

اٍریک ٍ اسیذ ّبی آهیٌِ طجیؼی ٍ غیز 

 طجیؼی را تطخیع دّذ

کبهپیَتز ، ٍایت  سخٌزاًی ضٌبختی

 ثزد

تَجِ داضتي ٍ هطبرکت 

در ثحث ٍ یبدداضت 

 ًکبت هْن درس 

اهتحبى ًْبیی 

 در پبیبى تزم

 هٌبثغ درسی: ثیَضیوی ثبلیٌی تیتش  ٍ ثیَضیوی ثبلیٌی ٌّزی 

 جلسه ًهن

 هذف کلی جلسه: اسیذ ٍ باز ٍ سیستن های تاهپًَی

 سَال شفاهی نحوه ارزشیابی:

 

 

 رٍش ارزشیابی ٍظایف فراگیراى آهَزشیٍسائل  رٍش  تذریس ًَع حیطه اهذاف رفتاری

اهتحاى ًهایی تَجه داشتي ٍ کاهپیَتر ، ٍایت  سخٌراًی شٌاختی تعریف اسیذ ٍ باز را بذاًذ.



 را بذاًذ  PHتعریف 

سیستن های تاهپًَی ٍ اهویت آًها  

 را بشٌاسذ.

هشارکت در بحث ٍ  برد

یادداشت ًکات ههن 

 درس 

 در پایاى ترم

 

 

 

 بخش سوم 

 ثٌذی درس:اهتیبس 

 ًوزُ درغذ ضزح فؼبلیت

 2 %10 اًجبم تکبلیف داًطجَیی

 18 %90 آسهَى

 20 %100 جوغ

 

 

 .در ضزٍع تزم: ارسضیبثی اٍلیِ ثِ غَرت طزح سَاالت ضفبّی در کالس اًجبم هی گیزد 

 .در طی تزم:حضَر فؼبل در کالس ، پبسخگَیی ثِ غَرت هطزٍحِ اًجبم هی گیزد 

  :ارسضیبثی ًْبئی اًجبم هی ضَد.در پبیبى تزم پبیبًی 

 

 

 


