
 

  

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه اول
 

 1041پیوسته هوشبری کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                                   هوشبری   :     گروه آموزشی: دانشکده

 20/47/1041 تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصیلی  :  

 11-17  ساعت:              يکشنبهروز:               بیوشیمی بالینینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 17 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مرتضی اخضری مسئول درس: 2تعداد واحد:

 دکتر مرتضی اخضری مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 04مدت کالس: 

. 

 مقدمه و شناخت دانش بیوشیمی  عنوان درس :

 هدف کلی درس :

 دانش بیوشیمی و کاربردهای آن را بداند دانشجو باید :

 
 اهداف جزئی : 

  شناخت جامعی از دانش بیوشیمی داشته باشد 

  بیوشیمیایی سلولهای بدن را توضیح دهدساختار 
 میایی شان را توضیح دهدیماکرومولکولهای حیاتی سلولها و خواص ش 

 
 سخنرانی وپرسش وپاسخارائه مطالب به صورت پاورپوينت و  روش آموزش :    

 لب تاپ و وایت بورد -پرژکتورامکانات آموزشی : 
 بیوشیمی بالینی دکتر رضا محمدی –بیوشیمی هارپر  منبع درس  :

  11دقیقه:مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس 

 آشنايی با علم بیوشیمی 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 کاربردهای دانش بیوشیمی در پزشکی 

 04دقیقهمدت زمان :    

 1دقیقهمدت زمان :    

 04 دقیقهمدت زمان:      

  1 مدت زمان :    دقیقه جمع بندی و نتیجه گیری 

 1 مدت زمان :    دقیقه ارزشیابی درس 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 
 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه دوم
 

 1041هوشبری پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی            هوشبریگروه آموزشی:        :                                  دانشکده

 41/48/1041تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصیلی  :  

 11-17 ساعت:              يکشنبهروز:       بیوشیمی بالینینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 17  تعداد دانشجويان  :

 دکتر مرتضی اخضریمسئول درس:  2تعداد واحد: 

 دکتر مرتضی اخضریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 04مدت کالس: 

. 

 آشنايی با ساختار و خواص کربوهیدراتهاعنوان درس :   
 

 هدف کلی درس :  

 و خواص کربوهیدراتها را توضیح دهد طبقه بندی -مانساخت دانشجو باید :
 اهداف جزئی : 

 قادر به توضیح ساختمان مونوساکاریدها، الیگوساکاریدها و پلی ساکاریدها باشد-

 .بتواند ایزومرهای مونوساکاریدها و چگونگی حلقوی شدن کربوهیدراتها را توضیح دهد-

 .منوساکاریدها توضیح باشدقادر به واکنشهای شیمیایی و مشتقات شیمیایی  -

 .بتواند ساختمان هوموپلی ساکاریدها ) پلی ساکاریدهای ساده( و هتروپلی ساکاریدها ) پلی ساکاریدهای مرکب ( را توضیح دهد -

 قادر به بیان نقش گلیکوپروتئینها و پروتئوگلیکانها باشد -

 
 وپرسش وپاسخروش آموزش :     ارائه مطالب به صورت پاورپوينت و سخنرانی 

 پ و وایت بوردتا بل -امکانات آموزشی : پرژکتور
 بیوشیمی بالینی دکتر رضا محمدی –بیوشیمی هارپر منبع درس  : 

  11مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس 

 ساختار  خواص و طبقه بندی کربوهیدراتها :بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 و مشتقات کربوهیدراتهاواکنشهای شیمیایی : بخش دوم 

 04مدت زمان :    دقیقه

 1مدت زمان :    دقیقه

 04مدت زمان:      دقیقه 

  1مدت زمان :    دقیقه  جمع بندی و نتیجه گیری 

 1مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه سوم
 

 1041هوشبری پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی       هوشبری:                                       گروه آموزشی:     دانشکده

 48/48/1041 ارائه درس :تاريخ  1041سال تحصیلی  :  

 11-17 ساعت:              يکشنبهروز:                بیوشیمی بالینینام درس )واحد(  :  

 نظری  نوع واحد:
 

 17تعداد دانشجويان  :

 دکتر مرتضی اخضریمسئول درس:  2تعداد واحد: 

 اخضریدکتر مرتضی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 04مدت کالس: 

. 

   ساختار و خواص چربیهاآشنايی با عنوان درس :   

 هدف کلی درس :  

 را بداند کاربرد بالینی و خواص شیمیايی و فیزيکی لیپیدها  -ساختار دانشجو باید :

 دانشجو بايداهداف جزئی : 
 .قادر به طبقه بندی کردن انواع لیپیدهای دارای نقش فیزیولوژیک باشد -

 .شیمیایی آنها باشد بیو بیان ساختمان و اهمیت چربی های مختلف و نقشقادر به  -

 .پروستاگالندینها باشد- اسفنگولیپیدها -قادر به توضیح ساختمان فسفوگلیسریدها  -

 قادر به بیان ساختمان کلسترول، انتقال و جذب سلولی کلسترول باشد -

 باشدقادر به بیان ساختمان تر پنها و پروستا گالندینها  -

 
 روش آموزش :     ارائه مطالب به صورت پاورپوينت و سخنرانی وپرسش وپاسخ

 و وایت بورد لب تاب  -امکانات آموزشی : پرژکتور
 بیوشیمی بالینی دکتر رضا محمدی –بیوشیمی هارپر  منبع درس  :

  11مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس 

 ساختار شیمیایی لیپیدها  :بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  و خواص شیمیایی  طبقه بندی -کاربرد بالینی: بخش دوم

 و فیزیکی لیپیدها

 04مدت زمان :    دقیقه

 1مدت زمان :    دقیقه

 04مدت زمان:      دقیقه 

  1مدت زمان :    دقیقه  جمع بندی و نتیجه گیری 

 1مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه چهارم
 

  1041هوشبری  پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     هوشبری:                                   گروه آموزشی:  دانشکده

 11/48/1041  تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصیلی  :  

 11-17 شنبه              ساعت:  يکروز:               بیوشیمی بالینینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 17 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مرتضی اخضریمسئول درس:  2واحد: تعداد 

 دکتر مرتضی اخضریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 04مدت کالس: 

. 

 آشنايی با ساختار و خواص اسیدهای آمینه و پروتئینهاعنوان درس :   

 

 هدف کلی درس :  

 کاربرد بالینی و خواص شیمیايی و فیزيکی اسیدهای آمینه و پروتئینها را بداند -ساختار دانشجو باید :

 دانشجو بايد اهداف جزئی : 
 .اسیدهای آمینه استاندارد را تعریف نموده و ساختمان کلی آنها را رسم نماید -

 .اسیدهای آمینه را تقسیم بندی نموده و از یکدیگر تمیز دهد -

 PH ،پروتئینها و اسیدهای آمینه را تعریف و محاسبه نمایدایزوالکتریک پتیدها. 

 .مشخصات کلی یک پپتید ) انتها، ساختار اول و شمارش اسیدهای آمینه( را بنویسد -

 .نوع و میزان بار الکتریکی اسیدهای آمینه و پپتیدهای کوچک را مشخص نماید  -

 .پروتئینها شرح دهد  اسیدهای آمینه مشتق شده و چگونگی شرکت آنها را در ساختار -

 ساختارهای اول، دوم، سوم و چهارم پروتئینها را توضیح دهد -

 
 روش آموزش :     ارائه مطالب به صورت پاورپوينت و سخنرانی وپرسش وپاسخ

 لب تاب و وایت بورد -پرژکتور امکانات آموزشی : 
 شیمی بالینی دکتر رضا محمدیوبی -بیوشیمی هارپرمنبع درس  : 

  11مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس 

 طبقه بندی و خواص شیمیایی -اسیدهای آمینه :بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  خواص و عملکرد بالینی –ساختار  -پروتئینهادوم: بخش 

 04مدت زمان :    دقیقه

 1مدت زمان :    دقیقه

 04مدت زمان:      دقیقه 

  1مدت زمان :    دقیقه  جمع بندی و نتیجه گیری 

 1مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 

 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستاندانشکده   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه پنجم 
 

  1041هوشبری  پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                     هوشبری:                           گروه آموزشی:    دانشکده

 22/48/1041 تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصیلی  :  

 11-17 ساعت:              يکشنبهروز:              ینیلبیوشیمی بانام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 17  تعداد دانشجويان  :

 دکتر مرتضی اخضریمسئول درس:  2تعداد واحد: 

 دکتر مرتضی اخضریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 04مدت کالس: 

. 

   آشنايی با ساختار و خواص ويتامینها و کوآنزيمهاعنوان درس :   

 هدف کلی درس :  

   خواص و کاربردهای بالینی ويتامینها را در بدن بداند -ساختار دانشجو باید :

  دانشجو بايد اهداف جزئی :
 .باشد و چربی قادر به بیان اهمیت و ساختمان کلی هریک از ویتامینهای محلول درآب -

 .بیوشیمیایی مربوطه باشدبا ذکر مثال واکنشهای و چربی  قادر به توضیح نقش بیوشیمیایی هریک از ویتامینهای محلول در آب -

 .باشد و جربی قادر به بیان عالیم ناشی از کمبود هریک ویتامینهای محلول در آب -

بتواند بیماریهای ناشی از کمبود یا فقدان هریک از ویتامینهای محلول در آب و چربی را در ارتباط با مکانیسم عمل بیوشیمیایی ویتامین  -

 توضیح دهد

 
 ارائه مطالب به صورت پاورپوينت و سخنرانی وپرسش وپاسخروش آموزش :     

 لب تاب و وایت بورد -پرژکتور امکانات آموزشی : 
 بیوشیمی بالینی دکتر رضا محمدی -بیوشیمی هارپرمنبع درس  : 

  11مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس 

 ویتامینهای محلول در آبعملکرد ساختارو  :بخش اول  

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 ویتامینهای محلول درچربی عملکردساختارو   :دوم بخش 

 04مدت زمان :    دقیقه

 1مدت زمان :    دقیقه

 04مدت زمان:      دقیقه 

  1مدت زمان :    دقیقه  جمع بندی و نتیجه گیری 

 1مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه ششم  
 

 1041هوشبری پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                    هوشبری:                                 گروه آموزشی:  دانشکده

 20/48/1041 تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصیلی  :  

 11-17 ساعت:              يکشنبهروز:               بیوشیمی بالینینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 17 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مرتضی اخضریمسئول درس:  2تعداد واحد: 

 دکتر مرتضی اخضریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 04مدت کالس: 

. 

 1  آنزيم شناسی بالینیعنوان درس :   

 هدف کلی درس :  

 را بشناسد ساختار و عملکرد بالینی آنزيمها دانشجو باید :

 اهداف جزئی : 

 .ماهیت و ساختار آنزیمها را توضیح دهد -

 .نقش بیولوژیکی آنزیمها را روشن نموده و آنها را تقسیم بندی نماید  -

 .چگونگی تاثیر آنزیم بر سرعت واکنشها را توضیح دهد -

 .جایگاه فعال و سایر جایگاههای اختصاصی آنزیمها را تشریح نماید -

 .وبسترا را بر سرعت واکنش آنزیمی مشخص و تفسیر نمایداثرات درجه حرارت، اسیدیته، و غلظت س -

 اثرات مهار کننده های مختلف را روی پارامترهای کینتیکی مشخص نماید -

 
 روش آموزش :     ارائه مطالب به صورت پاورپوينت و سخنرانی وپرسش وپاسخ

 و وایت بورد پلب تا -پرژکتور امکانات آموزشی : 
 بیوشیمی بالینی دکتر رضا محمدی -هارپربیوشیمی منبع درس  : 

  11مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس 

  ساختار و نقش بیولوژیکی  -آشنایی با ماهیت :بخش اول

  آنزیمها

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 غلظت  –اسیدیته  -تاثیرات درجه حرارت: بخش دوم

 سوبسترا و غلظت آنزیم و مهار کننده ها بر عملکرد آنزیمها 

 04مدت زمان :    دقیقه

 1مدت زمان :    دقیقه

 04مدت زمان:      دقیقه 

  1مدت زمان :    دقیقه  جمع بندی و نتیجه گیری 

 1مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

بهداشتی درمانی الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 

 
 

  

 
 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه هفتم 
 

 1041هوشبری  پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                       هوشبریگروه آموزشی:                      پرستاری: دانشکده

 40/40/1041 تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصیلی  :  

 11-17 ساعت:               يکشنبهروز:       بیوشیمی بالینینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 17  تعداد دانشجويان  :

 دکتر مرتضی اخضریمسئول درس:  2تعداد واحد: 

 دکتر مرتضی اخضریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 04مدت کالس: 

. 

   2آنزيم شناسی بالینی عنوان درس :   

 هدف کلی درس :  

   را بداند کاربردهای بالینی آنزيمهای مهم بدن دانشجو باید :
 اهداف جزئی : 

لبی و پانکراسی و ق -پروستاتی  -خونی -گوارشی -کلیوی –کاربردآنزيمهای مهم بالینی در تشخیص بیماريهای کبدی عملکرد و 
 آمینوترانسفرازها و.. را  بشناسد -کراتین کینازها -دهیدروژنازها -آلکالن فسفاتاز -... نظیر اسید فسفاتاز

 روش آموزش :     ارائه مطالب به صورت پاورپوينت و سخنرانی وپرسش وپاسخ

 و وایت بورد پلب تا -پرژکتور امکانات آموزشی : 
 بیوشیمی بالینی دکتر رضا محمدی -بیوشیمی هارپرمنبع درس  : 

  11مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس 

  آشنایی با آنزیمهای مهم بالینی بخش اول: 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 آنزیمها در بیماریها و  :آشنایی با تغییراتبخش دوم

 با استفاده از تغییرات فعالیت آنزیمها هاتشخیص بیماری

 04مدت زمان :    دقیقه

 1مدت زمان :    دقیقه

 04مدت زمان:      دقیقه 

  1مدت زمان :    دقیقه  جمع بندی و نتیجه گیری 

 1مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 

درمانی الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه هشتم 
 

 1041هوشبری  پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                        هوشبری:                      گروه آموزشی:    دانشکده

 10/40/1041  تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصیلی  : 

 11-17 شنبه              ساعت: يکروز:                 بیوشیمی بالینینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 17   تعداد دانشجويان  :

 دکتر مرتضی اخضریمسئول درس:  2تعداد واحد: 

 دکتر مرتضی اخضریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 04مدت کالس: 

. 

 1  آشنايی با متابولیسم کربوهیدراتهاعنوان درس :   

 هدف کلی درس :  

 واکنشهای سنتزی يا آنابولیکی و واکنشهای تجزيه ای يا کاتابولیکی کربوهیدراتها را بتواند توضیح دهد دانشجو باید :
 اهداف جزئی : 

 مسیرهای اصلی متابولیسم کربوهیدرات را شرح دهداهمیت گلوکز و -

 اهمیت گلیکولیز را در شرایط و سلولهای مختلف توضیح دهد -

 چرخه کربس و مسیر تولید انرژی در سلول را توضیح دهد-

 اهمیت گلوکونئوجنز  و چگونگی انجام  آن را بداند و توضیح دهد-

 
 پاورپوينت و سخنرانی وپرسش وپاسخروش آموزش :     ارائه مطالب به صورت 

 و وایت بورد پلب تا -پرژکتور امکانات آموزشی : 
 بیوشیمی بالینی دکتر رضا محمدی -بیوشیمی هارپرمنبع درس  : 

  11مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس 

 گلیکولیز و چرخه کربس و کنترل آنها :بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 گلوکونئوچنز و تنظیم آن :بخش دوم 

 04مدت زمان :    دقیقه

 1مدت زمان :    دقیقه

 04مدت زمان:      دقیقه 

  1مدت زمان :    دقیقه  جمع بندی و نتیجه گیری 

 1مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز مطالعات و

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه نهم
 

 1041هوشبری  پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                      هوشبری:                         گروه آموزشی:  دانشکده

 24/40/1041 ارائه درس :تاريخ  1041سال تحصیلی  :  

 11-17 شنبه              ساعت: يکروز:               بیوشیمی بالینینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 17  تعداد دانشجويان  :

 دکتر مرتضی اخضریمسئول درس:  2تعداد واحد: 

 اخضریدکتر مرتضی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 04مدت کالس: 

. 

 2آشنايی با متابولیسم کربوهیدراتها  :   عنوان درس 

 هدف کلی درس :  

   متابولیسم گلیکوژن فروکتوز گاالکتوز و چرخه پنتوز فسفات و نحوه تنظیم آنها را  بداند دانشجو باید :

 اهداف جزئی : 
 واکنشهای سنتزی و تجزیه ای گلیکوژن و نحوه کنترل آنها را توضیح دهد-
 سرنوشت متابولیکی فروکتوز و گاالکتوز و بیماریهای ناشی از اختالل در مسیرهای متابولیکی آنها را بداند -
 کاربرد آن را در سلول توضیح دهد مسیر پنتوز فسفات را شناخته و -

 روش آموزش :     ارائه مطالب به صورت پاورپوينت و سخنرانی وپرسش وپاسخ

 لب تاب و وایت بورد -پرژکتور امکانات آموزشی : 
 بیوشیمی بالینی دکتر رضا محمدی -بیوشیمی هارپرمنبع درس  : 

  11مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس 

 متابولیسم گلیکوژن و فروکتوز :بخش اول 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 متابولیسم گاالکتوز و مسیر سنتز قندهای : بخش دوم

 کربنه5

 04دقیقهمدت زمان :    

 1مدت زمان :    دقیقه

 04مدت زمان:      دقیقه 

  1مدت زمان :    دقیقه  جمع بندی و نتیجه گیری 

 1مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



  

 
 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه دهم
 

 1041هوشبری  پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی             هوشبری گروه آموزشی:                      پرستاری:  دانشکده

 27/40/1041 تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصیلی  :  

 11-17 ساعت:              يک شنبهروز:                  بیوشیمی بالینینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 17تعداد دانشجويان  :

 دکتر مرتضی اخضریمسئول درس:  2تعداد واحد: 

 دکتر مرتضی اخضریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 04مدت کالس: 

. 

 آشنايی با متابولیسم لیپیدهاعنوان درس :   
 

 هدف کلی درس :  

   نابولیکی و تجزيه ای يا کاتابولیکی چربیها را شرح دهدآواکنشهای سنتزی يا  دانشجو باید :

 اهداف جزئی : 
 بايددانشجو 

 .مراحل استخراج انرژی از لیپیدها در سلول را شرح دهد -

 .را مشخص نمایدمراحل بیوسنتز و حمل و نقل لیپیدها در بدن  -

 .اکسیداسیون اسیدهای چرب را توضیح داده و حاصل هر مرحله را مشخص نماید-مراحل بتا -

 .انرژی ذخیره شده از اکسیداسیون کامل انواع اسیدهای چرب را محاسبه نماید  -

 .پیش سازها و مراحل بیوسنتز انواع لیپیدها را مشخص نماید -

 .سنتز انواع لیپیدها را شرح دهد چگونگی تنظیم اکسیداسیون و بیو -

 .اختالالت مربوط به متابولیسم و حمل و نقل لیپیدها در مایعات بدن را مشخص و تفسیر نماید  -

 
 روش آموزش :     ارائه مطالب به صورت پاورپوينت و سخنرانی وپرسش وپاسخ

 لب تاب و وایت بورد -پرژکتور امکانات آموزشی : 
 بیوشیمی بالینی دکتر رضا محمدی -بیوشیمی هارپرمنبع درس  : 

  11مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس 

  : واکنشهای کاتابولیکی چربیهابخش اول  

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 واکنشهای انابولیکی چربیها: بخش دوم 

 04مدت زمان :    دقیقه

 1مدت زمان :    دقیقه

 04مدت زمان:      دقیقه 

  1مدت زمان :    دقیقه  جمع بندی و نتیجه گیری 

 1مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 آموزشیواحد برنامه ريزی درسی و 

 
گروه اتاق عمل     

 



 

  

 
 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه يازدهم
 

 1041هوشبری  پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                    هوشبریگروه آموزشی:                     پرستاری:   دانشکده

 40/14/1041   تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصیلی  :  

 11-17 شنبه              ساعت:   يکروز:             بیوشیمی بالینینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 17 تعداد دانشجويان  :

 دکتر مرتضی اخضریمسئول درس:  2تعداد واحد: 

 دکتر مرتضی اخضریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 04مدت کالس: 

. 

 آمینه و ترکیبات ازت دار آشنايی با متابولیسم اسیدهای عنوان درس :   
 

 هدف کلی درس :  

 واکنشهای مهم اسیدهای امینه  در خون و سلول و کاربرد آن را بشناسد دانشجو باید :

 اهداف جزئی : 
 هضم و جذب پروتئینها در دستگاه گوارش را بطور مختصر توضیح دهد-

 .سرنوشت گروه آمین اسیدهای آمینه اضافی در بدن را شرح دهد -

 .جنبه های مختلف چرخه اوره را توضیح دهد  -

 متابولیسم اسکلت کربنی اسیدهای آمینه مهم و اختالالت موجود در این مسیرها را توضیح و تفسیر نماید-

 .جگونگی تشکیل اسیدهای آمینه غیر ضروری در بدن انسان را مشخص نماید -

 .مایدنقش، منبع و چگونگی انتقال واحدهای یک کربنی را مشخص ن -

 پیش ساز و چگونگی تشکیل و تجزیه ترکیبات ازت دار غیر پروتئینی و اهمیت کلینیکی آنها را تجزیه و تحلیلی نماید- 

 
 روش آموزش :     ارائه مطالب به صورت پاورپوينت و سخنرانی وپرسش وپاسخ

 لب تاب و وایت بورد -پرژکتور امکانات آموزشی : 
 بیوشیمی بالینی دکتر رضا محمدی -هارپربیوشیمی منبع درس  : 

  11مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس 

 سرنوشت گروه امین و کربوکسیل در اسیدهای : بخش اول

 آمینه

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 یباتکتشکیل اسیدهای امینه غیر ضروری و تر:  بخش دوم 

 ازت دار غیر پروتئینی

 04مدت زمان :    دقیقه

 1زمان :    دقیقهمدت 

 04مدت زمان:      دقیقه 

  1مدت زمان :    دقیقه  جمع بندی و نتیجه گیری 

 1مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 
 

 

  

 
 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه دوازدهم
 

 1041هوشبریپیوسته   مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی              هوشبری گروه آموزشی:                       پرستاری:  دانشکده

 11/14/1041  تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصیلی  :  

 11-17 شنبه              ساعت: يکروز:                بیوشیمی بالینینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 17تعداد دانشجويان  :

 مرتضی اخضریدکتر مسئول درس:  2تعداد واحد: 

 دکتر مرتضی اخضریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 04مدت کالس: 

. 

 آشنايی با هورمونها، تنظیم ترشح، طبقه بندی و انتقال آنها در بدنعنوان درس :   
 

 هدف کلی درس :  

 ی را توضیح دهدنهورمون شناسی عمومی و بالی دانشجو باید :

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد

 هورمونها را تعریف کند -

 ساختار و نحوه متابولسیم هورمونها را بداند  -

 بداندنحوه عمل هورمونها را  -

 دسته بندی هورمونها را بداند -

 را بداند پلی پپتیدی و امینواسیدی ساختار و وظایف هورمونهای استروئیدی -

 
 روش آموزش :     ارائه مطالب به صورت پاورپوينت و سخنرانی وپرسش وپاسخ

 لب تاب و وایت بورد -پرژکتور امکانات آموزشی : 
 بیوشیمی بالینی دکتر رضا محمدی -بیوشیمی هارپرمنبع درس  : 

  11مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس 

 هورمون شناسی عمومی: بخش اول  

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 هورمون شناسی بالینی: بخش دوم 

 04مدت زمان :    دقیقه

 1مدت زمان :    دقیقه

 04مدت زمان:      دقیقه 

  1دقیقه    مدت زمان :  جمع بندی و نتیجه گیری 

 1مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 
 

 
 

 

  

 
 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه سیزدهم
 

 1041هوشبری   پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                  هوشبریگروه آموزشی:                    پرستاری:  دانشکده

 18/14/1041 تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصیلی  :  

 11-17 شنبه              ساعت: يکروز:                بیوشیمی بالینینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 10تعداد دانشجويان  :

 مرتضی اخضریدکتر مسئول درس:  2تعداد واحد: 

 دکتر مرتضی اخضری مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 04مدت کالس: 

. 
 بیوشیمی خونعنوان درس :   

 

 هدف کلی درس :  

   عملکرد آنهارا توضیح دهدترکیبات خون را از نظر بیوشیمیايی شناخته و  دانشجو باید :

 اهداف جزئی : 
 .بیوشیمی خون را بفهمد -

 .آنزیم ها و پروتیین های پالسما را بداند خون خون، انعقاد خون، عناصر سلولیpHوزن مخصوص، حجم خون،  -

 .هورمون های خون را بشناسد -

 .چربیهای خون را یاد بگیرد -

 ترکیبات نیتروژن دار را بداند -

 
 آموزش :     ارائه مطالب به صورت پاورپوينت و سخنرانی وپرسش وپاسخروش 

 و وایت بورد پلب تا -پرژکتور امکانات آموزشی : 
 بیوشیمی بالینی دکتر رضا محمدی -بیوشیمی هارپرمنبع درس  : 

  11مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس 

 شناخت ترکیبات خونی: بخش اول  

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 ابی نقش بیوشیمیایی  آنهایارز: بخش دوم 

 04مدت زمان :    دقیقه

 1مدت زمان :    دقیقه

 04مدت زمان:      دقیقه 

  1مدت زمان :    دقیقه  جمع بندی و نتیجه گیری 

 1مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 
 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 
 

  

 
 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 جلسه چهاردهم
 

 1041پرستاری پیوسته مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی                 هوشبریگروه آموزشی:                    پرستاری:  دانشکده

 21/14/1041 تاريخ ارائه درس : 1041سال تحصیلی  :  

 11-17 شنبه              ساعت:  يکروز:               بیوشیمی بالینینام درس )واحد(  :  

 نظرینوع واحد: 
 

 17تعداد دانشجويان  :

 دکترمرتضی اخضری مسئول درس:  2تعداد واحد: 

 دکتر مرتضی اخضریمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 04مدت کالس: 

. 
   آزمايشات مهم بیوشیمیايی صحیحتفسیرعنوان درس :   

 هدف کلی درس :  

 خوب تجزيه و تحلیل کند  آزمايشات مهم بیوشیمیايی خون  از قبیل قند و چربی اوره و کراتینین و.. را  دانشجو باید :

 اهداف جزئی : 
 دانشجو بايد 

   ه و بطور صحیح آنالیز نمایدتشناخ را ربیچمقادیر نرمال و غیر طبیعی قند و 
 شناخته و بطور صحیح آنالیز نماید  را مقادیر نرمال و غیر طبیعی ترکیبات ازت غیر پروتئینی نظیر اوره و کراتینین

   مراحل اولیه درمان را بشناسد استفاده از این آنالیتهای خونی فرد بیمار را از فرد سالم تشخیص داده و با
 

 روش آموزش :     ارائه مطالب به صورت پاورپوينت و سخنرانی وپرسش وپاسخ

 و وایت بورد پلب تا -پرژکتور امکانات آموزشی : 
 بالینی دکتر رضا محمدیبیوشیمی  -بیوشیمی هارپرمنبع درس  : 

  11مدت زمان:      دقیقه مقدمه 

 کلیات درس 

 ربیات قند و چتفسیر صحیح آزمایش: بخش اول  

  پرسش و پاسخ و استراحت 

 کراتینین و صحیح آزمایشات اورهتفسیر:بخش دوم  

 تشخیص صحیح بیماریها با استفاده از این فاکتورهای خونی 

 04مدت زمان :    دقیقه

 1:    دقیقه مدت زمان

 04مدت زمان:      دقیقه 

  1مدت زمان :    دقیقه  جمع بندی و نتیجه گیری 

 1مدت زمان :    دقیقه  ارزشیابی درس 

 
 
 

درمانی الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی   

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

inprotected.com

https://inprotected.com?utm_source=signature

