
 
 

 

  

 
 

 

  مجازی (lesson Planروزانه )طرح درس 

 جلسه اول
 

 یهوشبر  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص       ی: هوشبری)س(         گروه آموزش نبیحضرت ز یدانشکده : پرستار

 11/7/1044 تاريخ ارائه درس: 1044-1041سال تحصيلي:  

 8-14 ساعت:                             شنبهدوروز:  درس )واحد(:  بيوشيمي بالينينام 

  نفر 11تعداد دانشجويان:  نظری نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 1044شهريور  بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 یومولکولیو ساختمان بدن انسان از نظر ب یمیوشیمقدمه، شناخت ب:  جلسهعنوان 

 یداخل سلول یهاسلول و ارگانلبیوشیمی، آشنایی با :   جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 ها را شرح دهدو ماکرومولکول ومولکولیب 

 آنها را شرح دهد یها و ساختمان عموم ومولکولیب نیمهمتر 

 کند انیرا ب یوتیو پروکار یوتیوکاری یسلول ها مشخصه 

 دهد حیغشاء سلول را توض یمیوشیرا نام برده و ب یدرون سلول افتهیتخصص  یها اندامک 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.مشخصات آن در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری منبع درس : 

 7102هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب

 ۱0 شیرایو 710۲هارپر  یمیوشیب

 بیوشیمی برای پرستاران تالیف دکتر جواد محمدنژاد و دکتر پروین پاساالر

 دقيقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
 گروه اتاق عمل

 



 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقهمدت زمان :    

 دقيقهمدت زمان :    

 دقيقهمدت زمان:      

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه دوم
 

 یهوشبر  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص       ی: هوشبری)س(         گروه آموزش نبیحضرت ز یدانشکده : پرستار

 21/7/1044تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي:  

 8-14شنبه                             ساعت: دوروز:  نام درس )واحد(:  بيوشيمي باليني

  نفر 11دانشجويان: تعداد  نوع واحد: نظری

 پورمسئول درس: آقای دکتر مقداد عبداله 2تعداد واحد: 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 1044تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور 
 

 هاآن یبندو طبقه هادراتیکربوهعنوان جلسه : 

 هاآن یبندو طبقه ، ساختارهادراتیکربوهآشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 دهد حیرا نام برده و هر کدام را توض هادراتیانواع کربوه 

 دهد حیرا توض دیساکاریو هتروپل دیساکاریهموپل نیب تفاوت 

 کند انیها را بآن کیولوژیزیکرده و نقش ف فیرا تعر هانیکوپروتئیگل 

 دهد حیرا توض کونئوژنزیو گل زیکوژنولیگل کوژنز،یگل یها ندیفرا 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصاتمنبع درس : 

 7102هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب

 ۱0 شیرایو 710۲هارپر  یمیوشیب

 بیوشیمی برای پرستاران تالیف دکتر جواد محمدنژاد و دکتر پروین پاساالر

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 
 
 

 جلسه سوم
 

 یهوشبر  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص       ی: هوشبری)س(         گروه آموزش نبیحضرت ز یدانشکده : پرستار

 3/8/1044تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي:  

 8-14شنبه                             ساعت: دوروز:  نام درس )واحد(:  بيوشيمي باليني

  نفر 11تعداد دانشجويان:  نوع واحد: نظری

 پوردکتر مقداد عبدالهمسئول درس: آقای  2تعداد واحد: 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 1044تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور 
 

 یخنث یهایها، چرب(، صابونراشباعیچرب )اشباع و غ یدهایها، اسآن یبندو طبقه هایچربعنوان جلسه : 
 دهایاستروئ دها،یپی(، فسفولدهایسری)گل

 هاربیچانواع ساختمان و متابولیسم آشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 دهد  حیرا توض دهایپیو اسفنگول دهایپیکولیگل دها،یپیفسفول 

 چرب را شرح دهد یدهایو خواص اس وسنتزیب 

 دهد حیتوض هانیپوپروتئیل کیولوژیزیف نفش 

 کلسترول را شرح دهد وسنتزیو ب نقش 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری منبع درس : 

 7102هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب

 ۱0 شیرایو 710۲هارپر  یمیوشیب

 بیوشیمی برای پرستاران تالیف دکتر جواد محمدنژاد و دکتر پروین پاساالر

    : دقيقهمدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 



 
 
 
 

 جلسه چهارم
 

 یهوشبر  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص       ی: هوشبری)س(         گروه آموزش نبیحضرت ز یدانشکده : پرستار

 14/8/1044تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي:  

 8-14شنبه                             ساعت: دوروز:  نام درس )واحد(:  بيوشيمي باليني

  نفر 11تعداد دانشجويان:  نوع واحد: نظری

 پوردکتر مقداد عبدالهمسئول درس: آقای  2تعداد واحد: 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 1044تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور 
 

 پالسما یهانیپروتئ ،یضرور نهیآم یدهایها، اسبندب آنو طبقه هانیو پروتئ نهیآم یدهایاسعنوان جلسه : 
 یمیآنز یهاواکنش یها، اصول کلآن یبندو طبقه هامیآنز

 هاساختمان شمیایی متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئینآشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 چگونگی تشکیل پپتید و پروتئین را توضیح دهد 

 اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری را نام ببرد 

 مختلف پروتئین را نام برده و هر کدام را توضیح دهد یهاساختمان 

 را شرح دهد هاگیری اسیدهای آمینه و پروتئینهای جداسازی و اندازهروش 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 اعالم خواهد شد عنوان و نوع آزمون : متعاقبا

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.منبع درس : 

 7102هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب

 ۱0 شیرایو 710۲هارپر  یمیوشیب

 دکتر پروین پاساالربیوشیمی برای پرستاران تالیف دکتر جواد محمدنژاد و 

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  دقيقه   مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه پنجم
 

 یهوشبر  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص       ی: هوشبری)س(         گروه آموزش نبیحضرت ز یدانشکده : پرستار

 17/8/1044تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي:  

 8-14شنبه                             ساعت: دوروز:  يوشيمي بالينينام درس )واحد(:  ب

  نفر 11تعداد دانشجويان:  نوع واحد: نظری

 پورمسئول درس: آقای دکتر مقداد عبداله 2تعداد واحد: 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 1044تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور 
 

بر  یمحلول در آّب، مرور یهانیتامیو ،یمحلول در چرب یهانیتامیو ها،میکوآنز ها،نیتامیوعنوان جلسه : 
 یعناصر معدن

 هاویتامین سمیو متابول آشنایی با ساختمانهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 را شرح دهد هانیتامیو یمیوشیساختار و نقش ب 

 را شرح دهد هانیتامیاز و کیاز کمبود هر یو عوارض ناش کیمتابول نقش 

 را نام ببرد یمحلول در آب و چرب یهانیتامیو 

 کند انیرا ب یمیو عوامل مؤثر در سرعت واکنش آنز یمیآنز یهااصول واکنش ها،میآنز ساختمان 

 روش آموزش :  مجازی         

 الکترونیکینرم افزار تولید محتوای امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.منبع درس : 

 7102هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب

 ۱0 شیرایو 710۲هارپر  یمیوشیب

 بیوشیمی برای پرستاران تالیف دکتر جواد محمدنژاد و دکتر پروین پاساالر

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 زمان :    دقيقهمدت 

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 
 

 و هفتم جلسه ششم
 

 یهوشبر  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص       ی: هوشبری)س(         گروه آموزش نبیحضرت ز یدانشکده : پرستار

 1/1/1044 – 20/8/1044تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي:  

 8-14شنبه                             ساعت: دوروز:  نام درس )واحد(:  بيوشيمي باليني

  نفر 11تعداد دانشجويان:  نوع واحد: نظری

 پورمسئول درس: آقای دکتر مقداد عبداله 2تعداد واحد: 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقيقه )هرجلسه( 04مدت کالس: 

 1044تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور 
 

 هاومولکولیب سمیمتابولعنوان جلسه : 

 هاومولکولیب سمیمتابول آشنایی باهدف کلی جلسه : 

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 دهد حیرا توض هادراتیکربوه سمیمتابوب 

 دهد حیرا توض هانیپروتئ سمیمتابوب 

 دهد حیرا توض دهایپیل سمیمتابوب 

 دهد حیرا توض کینوکلئ یدهایاس سمیمتابوب 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. درمنبع درس : 

 7102هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب

 ۱0 شیرایو 710۲هارپر  یمیوشیب

 بیوشیمی برای پرستاران تالیف دکتر جواد محمدنژاد و دکتر پروین پاساالر

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 

 مشتجلسه ه
 

 یهوشبر  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص       ی: هوشبری)س(         گروه آموزش نبیحضرت ز یدانشکده : پرستار

 8/1/1044تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي:  

 8-14شنبه                             ساعت: دوروز:  نام درس )واحد(:  بيوشيمي باليني

  نفر 11تعداد دانشجويان:  نظرینوع واحد: 

 پورمسئول درس: آقای دکتر مقداد عبداله 2تعداد واحد: 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقيقه 04مدت کالس: 

 1044تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور 
 

 هاهورمون یبندترشح و طبقه میها، تنظهورمونعنوان جلسه : 

 هاهورمونآشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 کند یبندطبقه ییایمیش بیها را از نظر ترکهورمون 

 دهد حیاثر و حمل و انتقال هورمون در خون را توض سمیمکان 

 ها را نام ببردهورمون یکیولوژیب یمیتنظ یهاتمیر 

 دهد حیترشح هورمون را توض میموثر در تنظ عوامل 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری منبع درس : 

 7102هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب

 ۱0 شیرایو 710۲هارپر  یمیوشیب

 بیوشیمی برای پرستاران تالیف دکتر جواد محمدنژاد و دکتر پروین پاساالر

    : دقيقهمدت زمان:       )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 
 

 ، دهم و يازدهم مجلسه نه
 

 یهوشبر  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص       ی: هوشبری)س(         گروه آموزش نبیحضرت ز یدانشکده : پرستار

 21/1/1044و22و11تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي:  

 8-14شنبه                             ساعت: دوروز:  نام درس )واحد(:  بيوشيمي باليني

  نفر 11تعداد دانشجويان:  نوع واحد: نظری

 پورمسئول درس: آقای دکتر مقداد عبداله 2تعداد واحد: 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقيقه )هر جلسه( 04مدت کالس: 

 1044تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور 
 

خون،  یخون، انعقاد خون، عناصر سلول PHخون: وزن مخصوص، حجم خون،  یمیوشیبعنوان جلسه : 
 خون یهامیپالسما، آنز یهانیپروتئ

 خونبیوشیمی آشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 را شرح دهد ساختار و عملکرد بیوشیمیایی خون 

  ها را توضیح دهدهای ناشی از آندر خون و بیماریعوامل بیوشیمیایی تاثیر کمبود 

  را توضیح دهد خون هایعملکرد آنزیمنحوه 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن منبع درس : 

 7102هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب

 ۱0 شیرایو 710۲هارپر  یمیوشیب

 بیوشیمی برای پرستاران تالیف دکتر جواد محمدنژاد و دکتر پروین پاساالر

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 
 

 دوازدهم و سيزدهمجلسه 
 

 یهوشبر  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص       ی: هوشبری)س(         گروه آموزش نبیحضرت ز یدانشکده : پرستار

 13/14/1044و   1تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي:  

 8-14شنبه                             ساعت: دوروز:  نام درس )واحد(:  بيوشيمي باليني

  نفر 11تعداد دانشجويان:  نوع واحد: نظری

 پوردرس: آقای دکتر مقداد عبدالهمسئول  2تعداد واحد: 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقيقه )هر جلسه( 04مدت کالس: 

 1044تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور 
 

 ،ینیرپروتئیغ دارتروژنین باتیپالسما، ترک یهایخون، قند خون، چرب یهاهورمونعنوان جلسه : 
 خون یتامپون تیخون و خاص یهاتیالکترول

 خونبیوشیمی عوامل آشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 را نام ببرد یاختالالت هورمون 

 دهد حیخون را نام ببرد و توض یقند و چرب شیآزما یهاروش 

 و انواع آن را نام ببرد فیرا تعر تامپونی سیستم 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 ترکیبی نوشته شود.در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره منبع درس : 

 7102هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب

 ۱0 شیرایو 710۲هارپر  یمیوشیب

 بیوشیمی برای پرستاران تالیف دکتر جواد محمدنژاد و دکتر پروین پاساالر

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 ، پانزدهم و شانزدهمدهمچهارجلسه 
 

 یهوشبر  ی:  کارشناسیلیمقطع و رشته تحص       ی: هوشبری)س(         گروه آموزش نبیحضرت ز یدانشکده : پرستار

 0/11/1044 – 27/14/1044و  24تاريخ ارائه درس:  1044-1041سال تحصيلي:  

 8-14شنبه                             ساعت: دوروز:  نام درس )واحد(:  بيوشيمي باليني

  نفر 11تعداد دانشجويان:  نوع واحد: نظری

 پورمسئول درس: آقای دکتر مقداد عبداله 2تعداد واحد: 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله :مدرس دقيقه )هر جلسه( 04مدت کالس: 

 1044تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور 
 

و  نیکرات اک،ی، رنگ ادرار، اوره، آمونPHادرار: حجم ادرار، وزن مخصوص ادرار،  یمیوشیبعنوان جلسه : 
 هاها و اگزاالتها، فسفاتادرار، کلرورها، سولفات نهیآم یدهایاس ک،یاور دیو اس کیپوریه دیاس ن،ینیکرات

 خونبیوشیمی آشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 دهد حیموجود در ادرار را توض ییایمیوشیمختلف و عوامل ب یهاساختارها، سلول 

 دهد حیموجود در ادرار را توض ییایمیاز کمبود مواد ش یناش یهایماریب 

 دهد حیرا توض یادرار یمجار یهایماریب علل 

 روش آموزش :  مجازی         

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکیامکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف   

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.منبع درس : 

 7102هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب

 ۱0 شیرایو 710۲هارپر  یمیوشیب

 بیوشیمی برای پرستاران تالیف دکتر جواد محمدنژاد و دکتر پروین پاساالر

    : مدت زمان:      دقيقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان :    دقيقه

 مدت زمان:      دقيقه

  مدت زمان :    دقيقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 


