
 

 

  
 (lesson Planطرح درس ريزاوٍ )

 

 اتاق عمل کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:         اتاق عمل:  پرستاری حضرت زینب               گروه آموزشی:   دانشکده

 31/70/99تبريخ ارائٍ درس :  99-99سبل تحصيلي  :  

 9-37سبػت:       ريز:      ضىبٍ                   وبم درس )ياحذ(  :  بيًضيمي

 وًع ياحذ: وظری
 

 تؼذاد داوطجًيبن  : 

 مسئًل درس: سمبوٍ پًرػلي ياحذ 3تؼذاد ياحذ: 

 مذرسيه) بٍ ترتيب حريف الفبب(: سمبوٍ پًرػلي 34.1مذت كالس: 

 

  .عیرف ؽِیرات اًذپرظتبر. اًتؽب یبرا یویَؼی, هحعي. هحوذًصاد ارٍق, جَاد. ببجلَی بىی. هحوذيیپبظبالر, پرٍمىبغ درس  :  

  ٍایت بَرد ٍ هبشیک ,کبهپیَتر ,ٍیذئَپرٍشکتَرامکبوبت آمًزضي :  

 کربَّیذرات ّبػىًان درس : 

 ٍ خفَـیبت آى ّبآهَزغ ظبختبر کربَّیذرات ّب ، هؽتقبت قٌذّب َذف كلي درس : 

 
 اَذاف جسئي : 

 ذیرا درک ًوب یبب علَم پسؼک یویَؼیببط بٍ ارت یوبریٍ ب یدر ظالهت یویَؼیٍ ًقػ ب فیرا تعر یویَؼیعلن ب. 

 َّدّذ. حیآى ّب را تَض یٍ حلقَ یٍ ظبختبر خغ فیّب را تعر ذراتیکرب 

  َّدّذ. حیرا تَض کیّر  بتیٍ خفَـ یّب را عبقِ بٌذ ذراتیکرب 

 دّذ. ؿیرا تؽخ ذّبیهًََظبکبر ییفضب یسٍهرّبیا اًَاع 

 پرظػ ٍ پبظخ ,ظخٌراًیريش آمًزش :  

 يًٌ اجرای درس : اجسا ي ض

  ٍدقیقِ 01مذت زمبن :     مقذم 

 كليبت درس  

  بخص ايل درس 

  پرسص ي پبسخ ي استراحت 

  بخص ديم درس 

 دقیقِ  01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

  دقیقِ  01 مذت زمبن :    جمغ بىذی ي وتيجٍ گيری 

 دقیقِ 01 مذت زمبن :     ارزضيببي درس 

 

 داوطکذٌ ػلًم پسضکي ي خذمبت بُذاضتي درمبوي الرستبن

 مركس مطبلؼبت ي تًسؼٍ آمًزش ػلًم پسضکي

 ياحذ بروبمٍ ريسی درسي ي آمًزضي

 
گريٌ اتبق ػمل     

 



 

 

 (lesson Planطرح درس ريزاوٍ )
 

 اتاق عمل کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:         اتاق عمل:  پرستاری حضرت زینب               گروه آموزشی:   دانشکده

 79/99/.7تبريخ ارائٍ درس :  99-99سبل تحصيلي  :  

 9-37سبػت:              ريز:      ضىبٍ            وبم درس )ياحذ(  :  بيًضيمي

 وًع ياحذ: وظری
 

 تؼذاد داوطجًيبن  : 

 مسئًل درس: سمبوٍ پًرػلي ياحذ 3تؼذاد ياحذ: 

 مذرسيه) بٍ ترتيب حريف الفبب(: سمبوٍ پًرػلي 34.1مذت كالس: 

 

  .عیرف ؽِی. اًتؽبرات اًذپرظتبر یبرا یویَؼی, هحعي. هحوذًصاد ارٍق, جَاد. ببجلَی بىی. هحوذيیپبظبالر, پرٍمىبغ درس  :  

  ٍایت بَرد ٍ هبشیک ,کبهپیَتر ,ٍیذئَپرٍشکتَرامکبوبت آمًزضي :  

 هؽتقبت قٌذی گلیکَزیذّب، پلی ظبکبریذّب ٍػىًان درس : 

 ٍ هؽتقبت قٌذی عبقِ بٌذی پلی ظبکبریذّبَذف كلي درس : 

 
 اَذاف جسئي : 

 دّذ. حیرا تَض ذّبیکَزیهفَْم گل 

 کٌٌذُ را بؽٌبظذ. بیراحیکٌٌذُ ٍ غ بیْن ٍ اًَاع احه یذّبیظبکبر ید 

 .هفَْم ٍ اًَاع ّوَپلی ظبکبریذّب ٍ ّترٍپلی ظبکبریذّب بؽٌبظذ 

  گلیکَپرٍتئیي ّب ٍ پرٍتئَگلیکبى ّب را تَضیح دّذ.هؽتقبت قٌذّب ٍظبختبر. 

 پرظػ ٍ پبظخ ,ظخٌراًیريش آمًزش :  

 اجسا ي ضيًٌ اجرای درس : 

  ٍدقیقِ 01:    مذت زمبن  مقذم 

 كليبت درس  

  بخص ايل درس 

  پرسص ي پبسخ ي استراحت 

  بخص ديم درس 

 دقیقِ  01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

  دقیقِ  01 مذت زمبن :    جمغ بىذی ي وتيجٍ گيری 

 دقیقِ 01 مذت زمبن :     ارزضيببي درس 



 

 

 (lesson Planطرح درس ريزاوٍ )

 

 اتاق عمل کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:         اتاق عمل:  پرستاری حضرت زینب               گروه آموزشی:   دانشکده

 33/79/99تبريخ ارائٍ درس :  99-99سبل تحصيلي  :  

 9-37ريز:      ضىبٍ                        سبػت:  وبم درس )ياحذ(  :  بيًضيمي

 وظری وًع ياحذ:
 

 تؼذاد داوطجًيبن  : 

 مسئًل درس: سمبوٍ پًرػلي ياحذ 3تؼذاد ياحذ: 

 مذرسيه) بٍ ترتيب حريف الفبب(: سمبوٍ پًرػلي 34.1مذت كالس: 

 

  .عیرف ؽِیپرظتبر. اًتؽبرات اًذ یبرا یویَؼی, هحعي. هحوذًصاد ارٍق, جَاد. ببجلَی بىی. هحوذيیپبظبالر, پرٍمىبغ درس  :  

  بَرد ٍ هبشیک ٍایت ,کبهپیَتر ,ٍیذئَپرٍشکتَرامکبوبت آمًزضي :  

 اًَاع لیپیذّبػىًان درس : 

 ذّبیپیاًَاع لٍ خفَـیبت ظبختبر َذف كلي درس : 

 اَذاف جسئي :

 .اّویت ظبختبری ٍ پسؼکی لیپیذّب را بیبى ًوبیذ 

 .ظبختبر ٍ خَاؾ اظیذّبی چرة ٍ اًَاع آى ّب را تَضیح دّذ 

 ظبختبر آظیل گلیعرٍل ّب را ؼرح دّذ 

 ؼرح دّذ ٍ فعفَلیپیذّبی هْن را بؽٌبظذ. ظبختبر فعفَلیپیذّب را 

 پرظػ ٍ پبظخ ,ظخٌراًیريش آمًزش :  

 اجسا ي ضيًٌ اجرای درس : 

  ٍدقیقِ 01مذت زمبن :     مقذم 

 كليبت درس  

  بخص ايل درس 

  پرسص ي پبسخ ي استراحت 

  بخص ديم درس 

 دقیقِ  01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

  دقیقِ  01 مذت زمبن :    جمغ بىذی ي وتيجٍ گيری 

 دقیقِ 01 مذت زمبن :     ارزضيببي درس 



 

 

 (lesson Planطرح درس ريزاوٍ )
 

 

 اتاق عمل کارشناسی صیلی:مقطع / رشته تح         اتاق عمل:  پرستاری حضرت زینب               گروه آموزشی:   دانشکده

 39/79/99تبريخ ارائٍ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-37ريز:      ضىبٍ                        سبػت:  وبم درس )ياحذ(  :  بيًضيمي

 وًع ياحذ: وظری
 

 تؼذاد داوطجًيبن  : 

 مسئًل درس: سمبوٍ پًرػلي ياحذ 3تؼذاد ياحذ: 

 بٍ ترتيب حريف الفبب(: سمبوٍ پًرػلي مذرسيه) 34.1مذت كالس: 

 

 .0831صیی. اًتؽبرات آییٍ هبهب یپرظتبر یویَؼی, رضب. بیهحوذدرس  :   مىبغ

  ٍایت بَرد ٍ هبشیک ,کبهپیَتر ,ٍیذئَپرٍشکتَرامکبوبت آمًزضي :  

 اظترٍئیذّب ٍ لیپَپرٍتئیي ّبػىًان درس : 

  لیپَپرٍتئیي ّباظترٍئیذّب ٍ اّویت  ٍ ظبختبر: َذف كلي درس 

 ي : اَذاف جسئ
 را بؽٌبظذ. ذّبیظبختبر کلعترٍل ٍ اظترٍئ 
 دّذ. حیهْن آى را تَض یذّبیپیظلَل ٍ ل یظبختبر غؽب 
 4ذیّب را ؼرح دّذ ٍ اًَاع آى ّب را رکر ًوب يیپَپرٍتئیظبختبر ل 

 .اّویت پسؼکی ٍ ببلیٌی لیپَپرٍتئیي ّب را بیبى ًوبیذ 

 َضیح دّذ.ًقػ لیپَپرٍتئیي ّب در بیوبری ّبی قلبی ٍ عرٍقی را ت 

  پرظػ ٍ پبظخ ,ظخٌراًیريش آمًزش :  

 اجسا ي ضيًٌ اجرای درس : 

  ٍدقیقِ 01مذت زمبن :     مقذم 

 كليبت درس  

  بخص ايل درس 

  پرسص ي پبسخ ي استراحت 

  بخص ديم درس 

 دقیقِ  01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

 دقیقِ  01 مذت زمبن :     جمغ بىذی ي وتيجٍ گيری 

 دقیقِ 01 مذت زمبن :     ارزضيببي درس 

 



 

 

 (lesson Planطرح درس ريزاوٍ )

 اتاق عمل کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:         اتاق عمل:  پرستاری حضرت زینب               گروه آموزشی:   دانشکده

 51/79/99تبريخ ارائٍ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-37يز:      ضىبٍ                        سبػت: ر وبم درس )ياحذ(  :  بيًضيمي

 وًع ياحذ: وظری
 

 تؼذاد داوطجًيبن  : 

 مسئًل درس: سمبوٍ پًرػلي ياحذ 3تؼذاد ياحذ: 

 مذرسيه) بٍ ترتيب حريف الفبب(: سمبوٍ پًرػلي 34.1مذت كالس: 

 

  .عیرف ؽِیپرظتبر. اًتؽبرات اًذ یبرا یویَؼی, هحعي. هحوذًصاد ارٍق, جَاد. ببجلَی بىی. هحوذيیپبظبالر, پرٍمىبغ درس  :  

  ٍایت بَرد ٍ هبشیک ,کبهپیَتر ,ئَپرٍشکتَرٍیذامکبوبت آمًزضي :  

 ٍ پرٍتئیي ّب آهیٌِاظیذّبی  ظبختبرػىًان درس : 

 پرٍتئیي ّبٍ  آهَزغ ظبختوبى اظیذّبی آهیٌَِذف كلي درس : 

 اَذاف جسئي : 

 ّب را عبقِ بٌذی کٌذ. ظبختوبى عوَهی آلفب آهیٌَاظیذّب را بؽٌبظذ ٍ آى 

  .اظیذّبی آهیٌِ ضرٍری ٍ غیرضرٍری  بؽٌبظذ 
 .پلی هریساظیَى اظیذّبی آهیٌِ ٍ تؽکیل پپتیذ ّب را تَضیح دّذ 

  را بیبى کٌذ.آى ّب  یعیرعبیظبختبر غ جبدیعَاهل ا ٍ چْبرم پرٍتئیي ّب تب ظبختبرّبی اٍلخفَـیبت 

 پرظػ ٍ پبظخ ,ظخٌراًیريش آمًزش :  

 اجسا ي ضيًٌ اجرای درس : 

  ٍدقیقِ 01مذت زمبن :     مقذم 

 كليبت درس  

  بخص ايل درس 

  پرسص ي پبسخ ي استراحت 

  بخص ديم درس 

 دقیقِ  01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

  دقیقِ  01 مذت زمبن :    جمغ بىذی ي وتيجٍ گيری 

 دقیقِ 01 مذت زمبن :     ارزضيببي درس 

 

 

 

 



 

 

 (lesson Planطرح درس ريزاوٍ )
 

 اتاق عمل کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:         اتاق عملگروه آموزشی:            :  پرستاری حضرت زینب      دانشکده

 75/79/99تبريخ ارائٍ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-37ريز:      ضىبٍ                        سبػت:  وبم درس )ياحذ(  :  بيًضيمي

 وًع ياحذ: وظری
 

 تؼذاد داوطجًيبن  : 

 مسئًل درس: سمبوٍ پًرػلي ياحذ 3 تؼذاد ياحذ:

 مذرسيه) بٍ ترتيب حريف الفبب(: سمبوٍ پًرػلي دقيقٍ 97مذت كالس: 

 

 .عیرف ؽِیپرظتبر. اًتؽبرات اًذ یبرا یویَؼی, هحعي. هحوذًصاد ارٍق, جَاد. ببجلَی بىیهحوذ .يیپبظبالر, پرٍمىبغ درس  :  

  ٍایت بَرد ٍ هبشیک ,کبهپیَتر ,ٍیذئَپرٍشکتَرامکبوبت آمًزضي :  

 ٍ آًسین ّبّب  يیپرٍتئ ػىًان درس :

 خفَـیبت آًسین ّب ّب ٍ  يیپرٍتئ اًَاعآهَزغ َذف كلي درس : 

 
  اَذاف جسئي :

 .پرٍتئیي ّب را بر اظبض ؼکل ٍ ظبختبر عبقِ بٌذی ٍ ٍیصگی ّبی ّر دظتِ را بیبى کٌذ 

 .عَاهل ایجبد ظبختبر غیرعبیعی پرٍتئیي ّب را تؽریح ًوبیذ 

 .ظبختبر هیَگلَبیي ٍ ّوَگلَبیي را بب ّن هقبیعِ ٍ هٌحٌی ّبی اؼببع آى ّب از اکعیصى را تَضیح دّذ 

  ٍ عبقِ ّبی هختلف آًسیوی ٍ ٍیصگی ّبی ّر دظتِ را بؽٌبظذ.ٍیصگی عول آًسین ّب 
 

  پرظػ ٍ پبظخ ,ظخٌراًیزش :  ريش آمً

 اجسا ي ضيًٌ اجرای درس : 

  ٍدقیقِ 1مذت زمبن :     مقذم 

 كليبت درس  

  بخص ايل درس 

  پرسص ي پبسخ ي استراحت 

  بخص ديم درس 

 دقیقِ  01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

  دقیقِ  01 مذت زمبن :    جمغ بىذی ي وتيجٍ گيری 

 دقیقِ 1 مذت زمبن :     ارزضيببي درس 



 

 

 (lesson Planطرح درس ريزاوٍ )
 

 اتاق عمل کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:         اتاق عمل:  پرستاری حضرت زینب               گروه آموزشی:   دانشکده

 79/79/99تبريخ ارائٍ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-37ريز:      ضىبٍ                        سبػت:  وبم درس )ياحذ(  :  بيًضيمي

 وًع ياحذ: وظری
 

 تؼذاد داوطجًيبن  : 

 مسئًل درس: سمبوٍ پًرػلي ياحذ 3تؼذاد ياحذ: 

 مذرسيه) بٍ ترتيب حريف الفبب(: سمبوٍ پًرػلي دقيقٍ 97مذت كالس: 

 

 .عیرف ؽِیپرظتبر. اًتؽبرات اًذ یبرا یویَؼی, هحعي. هحوذًصاد ارٍق, جَاد. ببجلَی بىی. هحوذيیپبظبالر, پرٍمىبغ درس  :  

  ٍایت بَرد ٍ هبشیک ,کبهپیَتر ,ٍیذئَپرٍشکتَرامکبوبت آمًزضي :  

 ّبآى آًسین ّب ٍ خفَـیبت  ػىًان درس :

 یویآًس تیٍ عَاهل هَثر بر فعبل آهَزغ خَاؾ آًسین ّبَذف كلي درس : 

 
 اَذاف جسئي : 

  هٌتَى را بؽٌبظذ. –کیٌیتیک آًسین ّب ٍ هعبدلِ هیکبئیلیط 

 .ًقػ اًَاع هْبرکٌٌذُ ّب در ٍاکٌػ ّبی آًسیوی را بیبى ًوبیذ 

 ایسٍزین ّب را تعریف ًوبیذ. 

 ّب ٍ اًَاع آى ّب را بؽٌبظذ. وَشىیز 

  پرظػ ٍ پبظخ ,ظخٌراًیريش آمًزش :  

 اجسا ي ضيًٌ اجرای درس : 

  ٍدقیقِ 1مذت زمبن :     مقذم 

 كليبت درس  

  بخص ايل درس 

  پرسص ي پبسخ ي استراحت 

  بخص ديم درس 

 دقیقِ  01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

  دقیقِ  01 ذت زمبن :   م جمغ بىذی ي وتيجٍ گيری 

 دقیقِ 1 مذت زمبن :     ارزضيببي درس 

 



 

 

 

 (lesson Planطرح درس ريزاوٍ )
 

 اتاق عمل کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:         اتاق عمل:  پرستاری حضرت زینب               گروه آموزشی:   دانشکده

 79/99/ 51 تبريخ ارائٍ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-37ريز:  ضىبٍ                        سبػت:  وبم درس )ياحذ(  :  بيًضيمي

 وًع ياحذ: وظری
 

 تؼذاد داوطجًيبن  : 

 مسئًل درس: سمبوٍ پًرػلي ياحذ 3تؼذاد ياحذ: 

 مذرسيه) بٍ ترتيب حريف الفبب(: سمبوٍ پًرػلي 34.1مذت كالس: 

 

 .عیرف ؽِیپرظتبر. اًتؽبرات اًذ یبرا یویَؼی, هحعي. هحوذًصاد ارٍق, جَاد. ببجلَی بىی. هحوذيیپبظبالر, پرٍمىبغ درس  :  

  ٍایت بَرد ٍ هبشیک ,کبهپیَتر ,ٍیذئَپرٍشکتَرامکبوبت آمًزضي :  

 ٍیتبهیي ّباظیذّبی ًَکلئیک ٍ  ػىًان درس :

 ٍ ًقػ آى ّب ّب يیتبهیٍ آهَغ خَاؾ َذف كلي درس :

 
 اَذاف جسئي : 

 ّبی پَریي ٍ پیریویذیي ٍ هفَْم ًَکلئَزیذ ٍ ًَکلئَتیذ را بیبى ًوبیذ.اًَاع ببز 

 .فعبلیت ًَکلئَتیذ ّب ٍ اّویت آى ّب در ظیعتن ّبی بیَلَشیکی را بیبى ًوبیذ 

   ظبختبرDNA  اًَاع ٍRNA را تَضیح دّذ 

 .عبقِ بٌذی ٍیتبهیي ّب ٍ ًقػ کَآًسیوی آى ّب را تَضیح دّذ 

 بیی ٍیتبهیي ّب را بؽٌبظذ.ظبختبر ٍ ًقػ ّبی بیَؼیوی 

 .عَارق کوبَد ٍیتبهیي ّب را بیبى کٌذ 
 

  پرظػ ٍ پبظخ ,ظخٌراًیريش آمًزش :  

 اجسا ي ضيًٌ اجرای درس : 

  ٍدقیقِ 01مذت زمبن :     مقذم 

 كليبت درس  

  بخص ايل درس 

  پرسص ي پبسخ ي استراحت 

  بخص ديم درس 

 دقیقِ  01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

  دقیقِ  01 مذت زمبن :    جمغ بىذی ي وتيجٍ گيری 

 دقیقِ 01 مذت زمبن :     ارزضيببي درس 

 

 



 

 

 (lesson Planطرح درس ريزاوٍ )
 

 تاق عملا کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:         اتاق عمل:  پرستاری حضرت زینب               گروه آموزشی:   دانشکده

 17/79/99 تبريخ ارائٍ درس : 99-99سبل تحصيلي  :  

 9-37ريز:  ضىبٍ                        سبػت:  وبم درس )ياحذ(  :  بيًضيمي

 وًع ياحذ: وظری
 

 تؼذاد داوطجًيبن  : 

 مسئًل درس: سمبوٍ پًرػلي ياحذ 3تؼذاد ياحذ: 

 بب(: سمبوٍ پًرػليمذرسيه) بٍ ترتيب حريف الف 34.1مذت كالس: 

 

 
 

 

 .0831صیی. اًتؽبرات آییٍ هبهب یپرظتبر یویَؼی, رضب. بیهحوذمىبغ درس  :  

  ٍایت بَرد ٍ هبشیک ,کبهپیَتر ,ٍیذئَپرٍشکتَرامکبوبت آمًزضي :  

 ّب ذراتیکربَّ عنیٍ هتببَل عنیبر هتببَل هقذهِ ای ػىًان درس :

 بَلیعوی کربَّیذرات ّبآهَزغ هفَْم ٍ فرآیٌذّبی هتب َذف كلي درس :

 اَذاف جسئي : 

 .هتببَلیعن را تعریف کٌذ ٍ اًَاع هعیرّبی هتببَلیکی را تَضیح دّذ 

 .هعیر گلیکَلیس ٍ ٍاکٌػ ّبی هْن آى را تَضیح دّذ 

 .چرخِ کربط ٍ آًسین ّبی هْن آى را بؽٌبظذ 

 ی فبٍیعن را تَضیح دّذ.ًقػ هعیر پٌتَز فعفبت در جلَگیری از بیوبر 

  پرظػ ٍ پبظخ ,ظخٌراًیريش آمًزش :  

 اجسا ي ضيًٌ اجرای درس : 

  ٍدقیقِ 01مذت زمبن :     مقذم 

 كليبت درس  

  بخص ايل درس 

  پرسص ي پبسخ ي استراحت 

  بخص ديم درس 

 دقیقِ  01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

 دقیقِ  01 مذت زمبن :    ی ي وتيجٍ گيری جمغ بىذ 

 دقیقِ 01 مذت زمبن :     ارزضيببي درس 



 

 

 (lesson Planطرح درس ريزاوٍ )

 اتاق عمل کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:         اتاق عمل:  پرستاری حضرت زینب               گروه آموزشی:   دانشکده

 37/99/ 71 درس :تبريخ ارائٍ  99-99سبل تحصيلي  :  

 9-37ريز:  ضىبٍ                        سبػت:  وبم درس )ياحذ(  :  بيًضيمي

 وًع ياحذ: وظری
 

 تؼذاد داوطجًيبن  : 

 مسئًل درس: سمبوٍ پًرػلي ياحذ 3تؼذاد ياحذ: 

 مذرسيه) بٍ ترتيب حريف الفبب(: سمبوٍ پًرػلي 34.1مذت كالس: 

 

 ٌرضب. یهحوذ  -0بیَؼیوی برای پرظتبر. اًتؽبرات چْر. ٍ  .عبذالَّبة ,هرتضی. احعبًی ,زهبًی -0بع درض  : به ,

 .0831صیی. اًتؽبرات آییٍ هبهب یپرظتبر یویَؼیب

 

  ٍایت بَرد ٍ هبشیک ,کبهپیَتر ,ٍیذئَپرٍشکتَرامکبوبت آمًزضي :  

 بیَؼیوی خَى ٍ ادرار ػىًان درس :

 هرتبظ ٍ تفعیر ًتبیج آزهبیؽگبّی ادرار خَى ٍ یویَؼیآهَزغ ب َذف كلي درس :

 
 اَذاف جسئي : 

 .عٌبـر ظلَلی ٍ خفَـیبت فیسیکی ٍ ؼیویبیی خَى را بیبى کٌذ 

 .ترکیببت هَجَد در خَى را ًبم بردُ ٍ بِ عَر هختفر ٍیصگی ّبی ّر یک را ؼرح دّذ 

 کٌذ ریخَى را بِ عَر ظبدُ تفع ؽبتیآزهب جیًتب. 

 آؼٌب گردد. بب ترکیببت ؼیویبیی هَجَد در ادرارٍ  خفَـیبت فیسیکی ادرار را بیبى ًوبیذ 

 .ًتبیج آزهبیؽبت ادرار را بِ عَر هختفر تفعیر ًوبیذ 

  پرظػ ٍ پبظخ ,ظخٌراًیآمًزش :  ريش 

 اجسا ي ضيًٌ اجرای درس : 

  ٍدقیقِ 01مذت زمبن :     مقذم 

 كليبت درس  

  بخص ايل درس 

  پرسص ي پبسخ ي استراحت 

  بخص ديم درس 

 دقیقِ  01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

 دقیقِ 01 مذت زمبن :   

  دقیقِ  01 مذت زمبن :    جمغ بىذی ي وتيجٍ گيری 

 دقیقِ 01 مذت زمبن :     ارزضيببي درس 

 


