
 
 

 

  

 
 

 

  مجازی  (lesson Planروزانه )طرح درس  

 جلسه اول 
 

 کارشناسی پرستاری  مقطع / رشته تحصیلی:                  پرستاریگروه آموزشی:            پرستاری حضرت زینب )س(:  دانشکد

 1400/ 7/ 17 تاريخ ارائه درس: 1400-1401سال تحصيلي:   

 8-10 ساعت:                             شنبه روز:  (1/ 5ي )ميوشيبنام درس )واحد(:   

  تعداد دانشجويان: عملي -نظری  نوع واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله مسئول درس: 1/ 5 تعداد واحد:

 پورآقای دکتر مقداد عبداله  :مدرس دقيقه  60مدت کالس: 

 1400شهريور   بازنگری:تدوين /   تاريخ 
 

 ای بر بیوشیمیمقدمه:   جلسهعنوان 

 یداخل سلول یهاسلول و ارگانلآشنایی با :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 

 دانشجو در پايان دوره بايد بتواند:

 ها را شرح دهدو ماکرومولکول ومولکولیب ▪

 را شرح دهد آنها یها و ساختمان عموم ومولکولیب نیمهمتر ▪

 ی را بیان کند وتیو پروکار یوتیوکاری یسلول ها مشخصه ▪

 سلول را توضیح دهد غشاء ی را نام برده و بیوشیمیدرون سلول افتهیتخصص  یها اندامک ▪

 روش آموزش :  مجازی          

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات 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 : 

 2017هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب

 ۳1 شیرایو 201۸هارپر  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

 



  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 
 

 :  پرستاری حضرت زینب )س(         گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری دانشکد

 1400/ 7/ 24تاريخ ارائه درس:  1400-1401سال تحصيلي:   

 8-10روز: شنبه                             ساعت:  (1/ 5ي )ميوشيبنام درس )واحد(:   

  تعداد دانشجويان: عملي -نوع واحد: نظری 

 پورمسئول درس: آقای دکتر مقداد عبداله 1/ 5تعداد واحد: 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله  :مدرس دقيقه  60مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور  
 

 ت یباز و آب و الکترول  د،یتعادل اسعنوان جلسه : 

 آشنایی با آب، الکتریلیت، بافرهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 اسید و باز را تعریف کند  ▪

▪ pH  را نام ببرد  اختالالت مربوط به آن را تعریف کرده و 

 کنند  شناسایی را آب هایویژگی و ساختمان ▪

 بافرهای زیستی را نام ببرد  انواع ▪

 روش آموزش :  مجازی          

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف    

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد 

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

 2017هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب

 ۳1 شیرایو 201۸هارپر  یمیوشیب

 بیوشیمی برای پرستاران تالیف دکتر جواد محمدنژاد و دکتر پروین پاساالر 

 مدت زمان:      دقيقه .()این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گرددمقدمه :    •

  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
 

 گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری :  پرستاری حضرت زینب )س(         دانشکد

 1400/ 8/ 1تاريخ ارائه درس:  1400-1401سال تحصيلي:   

 8-10روز: شنبه                             ساعت:  (1/ 5ي )ميوشيبنام درس )واحد(:   

  تعداد دانشجويان: عملي -نوع واحد: نظری 

 پورمسئول درس: آقای دکتر مقداد عبداله 1/ 5واحد: تعداد 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله  :مدرس دقيقه  60مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور  
 

 ساختمان و متابولیسم مواد قندی عنوان جلسه : 

 هاقندانواع ساختمان و متابولیسم آشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 را نام برده و هر کدام را توضیح دهد هاانواع کربوهیدرات  ▪

 دساکارید را توضیح دهساکارید و هتروپلیتفاوت بین هموپلی ▪

 ها را بیان کندو نقش فیزیولوژیک آن کردهها را تعریف گلیکوپروتئین ▪

 فرایند های گلیکوژنز، گلیکوژنولیز و گلیکونئوژنز را توضیح دهد ▪

 روش آموزش :  مجازی          

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی 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 : 

 2017هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب

 ۳1 شیرایو 201۸هارپر  یمیوشیب

 پاساالر بیوشیمی برای پرستاران تالیف دکتر جواد محمدنژاد و دکتر پروین 

 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

 دقيقهمدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 
 
 
 



 

 جلسه چهارم
 

 :  پرستاری حضرت زینب )س(         گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری دانشکد

 1400/ 8/ 8تاريخ ارائه درس:  1400-1401سال تحصيلي:   

 8-10روز: شنبه                             ساعت:  (1/ 5ي )ميوشيبنام درس )واحد(:   

  تعداد دانشجويان: عملي -نوع واحد: نظری 

 پورمسئول درس: آقای دکتر مقداد عبداله 1/ 5تعداد واحد: 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله  :مدرس دقيقه  60مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور  
 

 هاساختمان شمیایی، بیوشیمیایی و متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین عنوان جلسه : 

 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 اندازه روش ▪

 روش آموزش :  مجازی          

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی 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 : 

 2017هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب

 ۳1 شیرایو 201۸هارپر  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 پنجم 
 

 تحصیلی: کارشناسی پرستاری :  پرستاری حضرت زینب )س(         گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته دانشکد

 1400/ 8/ 15تاريخ ارائه درس:  1400-1401سال تحصيلي:   

 8-10روز: شنبه                             ساعت:  (1/ 5ي )ميوشيبنام درس )واحد(:   

  تعداد دانشجويان: عملي -نوع واحد: نظری 

 پورعبدالهمسئول درس: آقای دکتر مقداد   1/ 5تعداد واحد: 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله  :مدرس دقيقه  60مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور  
 

 های چرب سمی و متابول ییای میوش یب ، ییای ساختمان شمعنوان جلسه : 

 هایچرب سمیو متابول آشنایی با ساختمانهدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 دوره باید بتواند:دانشجو در پایان 

 را توضیح دهد  دهایپیو اسفنگول دهایپیکولیگل دها،یپیفسفول ▪

 خواص اسیدهای چرب را شرح دهدو بیوسنتز  ▪

 دهدها توضیح فیزیولوژیک لیپوپروتئین شنف ▪

 دهدشرح را بیوسنتز کلسترول نقش و  ▪

 روش آموزش :  مجازی          

 محتوای الکترونیکی نرم افزار تولید  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 : 

 2017هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب

 ۳1 شیرایو 201۸هارپر  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 ششم 
 

 تحصیلی: کارشناسی پرستاری :  پرستاری حضرت زینب )س(         گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته دانشکد

 1400/ 8/ 22تاريخ ارائه درس:  1400-1401سال تحصيلي:   

 8-10روز: شنبه                             ساعت:  (1/ 5ي )ميوشيبنام درس )واحد(:   

  تعداد دانشجويان: عملي -نوع واحد: نظری 

 پورعبدالهمسئول درس: آقای دکتر مقداد   1/ 5تعداد واحد: 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله  :مدرس دقيقه  60مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور  
 

 بدن یهاها در واکنش و نقش آن  هام ی و کوآنز ها م یآنز ها،نیتام یوعنوان جلسه :  

 ها در بدنو نقش آن هامیو کوآنز هامیآنز ها،نیتامیو آشنایی باهدف کلی جلسه : 

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 ها را شرح دهدساختار و نقش بیوشیمی ویتامین ▪

 ها را شرح دهدیتامینوهریک از کمبود نقش متابولیک و عوارض ناشی از  ▪

 های محلول در آب و چربی را نام ببرد ویتامین ▪

 ی را بیان کندمیعوامل مؤثر در سرعت واکنش آنزی و میآنز  یهااصول واکنش، هامیساختمان آنز ▪

 روش آموزش :  مجازی          

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی امکانات آموزشی :  

 فعالیت آموزشی :   تکلیف    

 عنوان و نوع آزمون : متعاقبا اعالم خواهد شد 

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

 2017هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب

 ۳1 شیرایو 201۸هارپر  یمیوشیب

 بیوشیمی برای پرستاران تالیف دکتر جواد محمدنژاد و دکتر پروین پاساالر 

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

 حضرت زینب )س(         گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته تحصیلی: کارشناسی پرستاری :  پرستاری  دانشکد

 1400/ 8/ 29تاريخ ارائه درس:  1400-1401سال تحصيلي:   

 8-10روز: شنبه                             ساعت:  (1/ 5ي )ميوشيبنام درس )واحد(:   

  تعداد دانشجويان: عملي -نوع واحد: نظری 

 پورمسئول درس: آقای دکتر مقداد عبداله 1/ 5تعداد واحد: 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله  :مدرس دقيقه  60مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور  
 

 نوکئوتیدها و اسیدهای نوکلئیکعنوان جلسه : 

 هاو ساختمان آن نوکئوتیدها و اسیدهای نوکلئیکآشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند:

 را توضیح دهد  RNAو  DNAساختمان کروماتین، کروموزوم،  ▪

 را شرح دهد بازهای پورین و پیریمیدین تفاوت ▪

 را توضیح دهد DNA یستینقش ز و  یکیزیخواص ف ▪

 هریک را توضیح دهدعملکرد را نام برده و   RNAانواع  ▪

 روش آموزش :  مجازی          

 محتوای الکترونیکی نرم افزار تولید  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 : 

 2017هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب

 ۳1 شیرایو 201۸هارپر  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 هشتم
 

 تحصیلی: کارشناسی پرستاری :  پرستاری حضرت زینب )س(         گروه آموزشی:  پرستاری                 مقطع / رشته دانشکد

 1400/ 9/ 6تاريخ ارائه درس:  1400-1401سال تحصيلي:   

 8-10روز: شنبه                             ساعت:  (1/ 5ي )ميوشيبنام درس )واحد(:   

  تعداد دانشجويان: عملي -نوع واحد: نظری 

 پورعبدالهمسئول درس: آقای دکتر مقداد   1/ 5تعداد واحد: 

 پورآقای دکتر مقداد عبداله  :مدرس دقيقه  60مدت کالس: 

 1400تاريخ تدوين / بازنگری: شهريور  
 

 بیوشیمی دوران بارداری، قاعدگی و پیریعنوان جلسه : 

 بیوشیمی دوران بارداری، قاعدگی و پیریآشنایی با هدف کلی جلسه :  

 اهداف اختصاصی : 

 دوره باید بتواند:دانشجو در پایان 

 چرخه قاعدگی را توضیح دهد ▪

 گذاری را شرح دهد مرحله تخمک ▪

 پیری را نام ببرد بیوشیمیایی هایتئوری ▪

 پیری را نام ببرد  ژنتیکی هایتئوری ▪

 روش آموزش :  مجازی          

 نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی 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 : 

 2017هفتم  شیرایو - نجریلن یمیوشیاصول ب

 ۳1 شیرایو 201۸هارپر  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   •

 


