
 
 

 

 

 (lesson Plan)طرح درس روزانه 

 جلسه اول
 

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

 30/6/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                            شنبه روز:   بيوشيمينام درس )واحد(  :  

 45تعداد دانشجويان:  عملي-نظری نوع واحد:

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

 پور دکتر مقداد عبداله مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دقيقه 100مدت کالس: 

. 

 های داخل سلولي سلول و ارگانلعنوان درس : 

 های داخل سلولي سلول و ارگانلمقدمه بيوشيمي و يادگيری آشنايي با هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 ها و ماکرومولکول ومولکولیب 

 آنها یو ساختمان عموما ه ومولکولیب نیمهمتر 

 یوتیو پروکار یوتیوکاری یها سلول مشخصه 

  یدرون سلول افتهیتخصص  یها اندامکغشاء و 

             سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينتر ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

 بيوشيمي لنينجر، بيوشمي هارپر منبع درس  :

  دقيقه 10      :مدت زمان مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 
 
 

 دومجلسه 
 

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

 6/7/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                            شنبه روز:   بيوشيمينام درس )واحد(  :  

 45تعداد دانشجويان:  عملي-نظری نوع واحد:

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

 پور مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر مقداد عبداله دقيقه 100مدت کالس: 

. 

 تعادل اسيد، باز و آب و الکتروليتعنوان درس : 

 آب و الکتروليتخواص و  PHتعادل اسيد، باز،  آموزشهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 اسید و باز 

  تعریفpH  اختالالت مربوط به آنو 

 آب های ویژگی و ساختمان 

 بافرهای زیستی نواعا 

             سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينتر وايتويديو پروژکتور، کامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 بيوشيمي لنينجر، بيوشمي هارپر منبع درس  :

  دقيقه 10مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 سومجلسه 
 

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

 13/7/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                            شنبه روز:   بيوشيمينام درس )واحد(  :  

 45تعداد دانشجويان:  عملي-نظری نوع واحد:

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

 پور مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر مقداد عبداله دقيقه 100مدت کالس: 

. 

 ساختمان و متابوليسم مواد قندی -هضم و جذب مواد غذايي و مکانيسم توليد انرژیعنوان درس : 

ساختمان و متابوليسم  -مکانيسم توليد انرژیبررسي هضم و جذب مواد غذايي و آموزش هدف کلی درس :  

 مواد قندی

 
 اهداف جزئی : 

 و ترکیبات پرانرژیهای تولید انرژی  مکانیسم 

  متابولیسم کربوهیدرات، لیپید و پروتئین 

 های زنجیره انتقال الکترون مپلکسک 

 ها انواع کربوهیدرات 

 ساکارید ساکارید و هتروپلی تفاوت بین هموپلی 

 ها  ها و نقش فیزیولوژیک آن گلیکوپروتئین 

 وژنز، گلیکوژنولیز و گلیکونئوژنزفرایند های گلیک 

 فسفات پنتوز و کربس سیکل 

             سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينتر ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

 بيوشمي هارپربيوشيمي لنينجر،  منبع درس  :

  دقيقه 10مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 



 
 
 
 
 

 جهارمجلسه 
 

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

  20/7/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                            شنبه روز:   بيوشيمينام درس )واحد(  :  

 45تعداد دانشجويان:  عملي-نظری نوع واحد:

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

 پور د عبدالهمدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر مقدا دقيقه 100مدت کالس: 

. 

 ها ساختمان شميايي، بيوشيميايي و متابوليسم اسيدهای آمينه و پروتئينعنوان درس : 

 ها تابوليسم اسيدهای آمينه و پروتئينساختار و مآموزش هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 چگونگی تشکیل پپتید و پروتئین 

 های مختلف پروتئین  ساختمان 

  غیرضروریاسیدهای آمینه ضروری و 

 ها گیری اسیدهای آمینه و پروتئین های جداسازی و اندازه روش 

             سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينتر ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

 بيوشيمي لنينجر، بيوشمي هارپر منبع درس  :

  دقيقه 10مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 پنجمجلسه 
 

                                      پرستاری                 گروه آموزشی:                                                                   )س( حضرت زینبپرستاری :  دانشکده
 کارشناسی پرستاری مقطع / رشته تحصیلی:

 11/8/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                            شنبه روز:   بيوشيمينام درس )واحد(  :  

 45تعداد دانشجويان:  عملي-نظری نوع واحد:

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

 پور مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر مقداد عبداله دقيقه 100مدت کالس: 

. 

 ها ساختمان شميايي، بيوشيميايي و متابوليسم چربيعنوان درس : 

 ها متابوليسم چربي آموزش ساختار وهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 ها در غشای سلولی  نقش فسفولیپید 

 ها  نفس فیزیولوژیک لیپوپروتئین 

  بیوسنتز اسیدهای چرب نقش و 

  بیوسنتز کلسترول نقش و 

             پاسخسخنراني، پرسش و روش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينتر ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

 بيوشيمي لنينجر، بيوشمي هارپر منبع درس  :

  دقيقه 10مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 ششمجلسه 
 

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

 )مجازی( 18/8/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                            شنبه روز:   بيوشيمينام درس )واحد(  :  

 45تعداد دانشجويان:  عملي-نظری نوع واحد:

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

 پور مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر مقداد عبداله دقيقه 100مدت کالس: 

. 

 های بدن ها در واکنش و نقش آن ها ها و کوآنزيم ها، آنزيم ويتامينعنوان درس : 

 های بدن در واکنشها  ها و کوآنزيم ها، آنزيم مينويتا نقشهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

 ها  ساختار و نقش بیوشیمی ویتامین 

 های محلول در آب و چربی  ویتامین 

 ها  نقش متابولیک و عوارض ناشی از هریک از ویتامین 

 ها  اهمیت بالینی آنزیم 

 یمیعوامل مؤثر در سرعت واکنش آنزی و میآنز یها اصول واکنش، هامیساختمان آنز 

             سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينتر ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

 بيوشيمي لنينجر، بيوشمي هارپر منبع درس  :

  دقيقه 10مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 هفتمجلسه 
 

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

 )مجازی( 25/8/98 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                            شنبه روز:   بيوشيمينام درس )واحد(  :  

 45تعداد دانشجويان:  عملي-نظری نوع واحد:

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

 پور مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر مقداد عبداله دقيقه 100مدت کالس: 

. 

 نوکئوتيدها و اسيدهای نوکلئيکعنوان درس : 

 نوکئوتيدها و اسيدهای نوکلئيکنقش هدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

  ،ساختمان کروماتین، کروموزومDNA  وRNA  

 یستینقش ز و یکیزیخواص ف DNA  

 تفاوت بازهای پورین و پیریمیدین 

  انواعRNA ها و عملکرد هریک از آن 

             پاسخسخنراني، پرسش و روش آموزش :  

 بورد، ماژيک، پوينتر ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

 بيوشيمي لنينجر، بيوشمي هارپر منبع درس  :

  دقيقه 10مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 هشتمجلسه 
 

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

 /2/9 تاريخ ارائه درس : 98-99سال تحصيلي  :  

 8-10 ساعت:                            شنبه روز:   بيوشيمينام درس )واحد(  :  

 45تعداد دانشجويان:  عملي-نظری نوع واحد:

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

 پور مدرسين) به ترتيب حروف الفبا(: دکتر مقداد عبداله دقيقه 100مدت کالس: 

. 

 بيوشيمي دوران بارداری، قاعدگي و پيریعنوان درس : 

 بيوشيمي دوران بارداری، قاعدگي و پيریهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی : 

  چرخه قاعدگی 

 گذاری  مرحله تخمک 

 پیری بیوشیمیایی های تئوری  

 پیری ژنتیکی های تئوری 

             سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزش :  

 پوينتر بورد، ماژيک، ويديو پروژکتور، کامپيوتر، وايتامکانات آموزشی : 

 بيوشيمي لنينجر، بيوشمي هارپر منبع درس  :

  دقيقه 10مدت زمان:       مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقيقه 40مدت زمان :    

 دقيقه 10مدت زمان :    

 دقيقه 20مدت زمان:     

  دقيقه  10مدت زمان :    جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقيقه 10مدت زمان :      ارزشیابی درس 

 
 
 
 


