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  (Course Plan)طرح دوره

 1400/ 04/ 09الي  1400/ 02/ 15  :تاريخ ارائه درس 1399-1400وم يمسال دن:   سال تحصيلي

 دکتر جمالي : نام مدرس بهداشت حرفه ای کارشناسي/  :رشتهمقطع/ 

 نفر  9 :تعداد دانشجو بيوشيمي و اصول تغذيه:   )واحد( درسنام 

 جلسه 9:   تعداد جلسات / مدت کالس دوم :  ترم

 

 تاری و مامايي تاليف دکتر رضا محمدی بيوشيمي پرس -بيوشيمي برای پرستار تاليف دکتر مرتضي زماني منابع درس:

 ، ارائه کالسها بصورت آفالين و حضوری وايت برد  -ويدئو پروژکتور : يامکانات آموزش

 يي دستگاههای بدن فراگيری ساختمان مولکول زنده و واکنشهای بيوشيميا:  مطالب درسکلي رئوس 
 

 فراگيری ساختمان مولکول زنده و واکنشهای بيوشيميايي دستگاههای بدن   :هدف کلي درس

 اساليدهای پاورپوينت، وايت برد   :روش آموزش

 اجرای درس: شيوه

سخنراني در کالس درس با بهره گيری از وسايل کمک   ✓

 ( ساليد و ويدئو پروژکتور)اآموزشي 

 پرسش و پاسخ   ✓

 روهيبحث گ  ✓
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 ی ارزشيابي نحوه

 پرسش و پاسخ در کالس✓

 بررسي حضور فعال در کالس ✓

 کوييزهای کوتاه هر جلسه ✓

 امتحان پايان ترم ✓
 
 
 
 

تاريخ برگزاری 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
وسايل کمک  روش تدريس

 آموزشي
 اهداف  حيطه 

15/02/1400 

  -لب تاپ /وتریکامپ سش و پاسخ سخنرانی، پر مقدمه و معرفی بیوشیمی
  دئویو و  دیاسال

  تیوا -پروژکتور 
 کیبرد و ماژ

 : هدف کلي شناختی

 آشنایی با علم بیوشیمی  

 اهداف رفتاری: 

 تعریف رشته خود با را و ارتباط آن تعریف نماید بیوشیمی را

 نماید 

 

22/02/1400 

  -لب تاپ /وتریکامپ سش و پاسخ سخنرانی، پر ، اسید و باز و تامپونآب
  دئویو و  دیاسال

  تیوا -پروژکتور 
 کیبرد و ماژ

 هدف کلي:  شناختی

 ، اسید و باز و تامپونآبیی با مبحث آشنا

 اهداف رفتاری: 

 آشنایی دانشجویان با ساختمان و ویژگیهای آب

 آشنایی دانشجویان با انواع الکترولیت ها و کاربرد آنها 

 هاسلباخ -آشنایی با معادله هاندرسن

 زیستیبا انواع بافرهای آشنایی دانشجویان 
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 بررسی شرایط اسیدوز و الکالوز 

29/02/1400 

مونوساکاریدها، دی )  کربوهیدرات ها

 لی ساکاریدها( ساکاریدها و پ 

سش و پاسخ سخنرانی، پر   -لب تاپ /وتریکامپ 

  دئویو و  دیاسال

  تیوا -پروژکتور 

کیبرد و ماژ  

 هدف کلي:  شناختی

 ها  یی با مبحث بیوشیمی کربوهیدراتآشنا

 اهداف رفتاری: 

ساکاریدها، دی ساکاریدها و پلی  ساختار مونوآشنایی با 

 ساکاریدها 

 ایزومری در مونوساکاریدها 

 مشتقات قندها و اهمیت آنها 

5/03/1400 

لیپیدها )اسیدهای چرب، تری  

، موم  گلیسریدها، کلسترول، فسفولیپیدها

 ها، ترپن ها( 

سش و پاسخ سخنرانی، پر   -لب تاپ /وتریکامپ 

  دئویو و  دیاسال

  تیوا -پروژکتور 

کیبرد و ماژ  

 هدف کلي:  شناختی

 لیپیدهایی با مبحث بیوشیمی آشنا

 اهداف رفتاری: 

 نقش و ساختمان چربیها و اسیدهای چرب را ذکر کنند

 .ندانواع چربیها و اهمیت آنها را عنوان کن

 مسیرهای متابولیسمی چربیها و اهمیت آنها را عنوان کنند

12/03/1400 

 ، پروتئین ها اسیدهای آمینه، پپتیدها

 

سش و پاسخ سخنرانی، پر   -لب تاپ /وتریکامپ 

  دئویو و  دیاسال

  تیوا -پروژکتور 

کیبرد و ماژ  

 هدف کلي:  شناختی

 پروتئین ها ، اسیدهای آمینه یی با مبحث بیوشیمیآشنا

 اهداف رفتاری: 

 .انواع اسیدهای آمینه را شناسایی کنند

pH یان کنندایزوالکتریک را ب 

 تعریف پروتئین ها و انواع ساختمان آنها را بیان کنند 

 انواع پروتئین ها و اهمیت آنها را ذکر کنند 
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19/03/1400 

نوکلئوتیدها، ویتامین های محلول در آب 

 و چربی 

 

سش و پاسخ سخنرانی، پر   -لب تاپ /وتریکامپ 

  دئویو و  دیاسال

  تیوا -پروژکتور 

کیبرد و ماژ  

  هدف کلي: شناختی

نوکلئوتیدها، ویتامین های محلول   یی با مبحث بیوشیمیآشنا

 در آب و چربی 

 اهداف رفتاری: 

 .ساختمان بازهای آلی، و نوکلئوتیدها را شناسایی کنند

 .ی مقایسه کنندرا به درستRNA  وDNA  ساختمان

 را عنوان کنندRNA  وDNA  انواع

 ند را بیان نمای ویتامین های محلول در آب و چربی انواع

26/03/1400 

، فعالیت ، عوامل موثر بر سرعتآنزیم ها 

 ، مهارکننده ها آنزیمی

 

سش و پاسخ سخنرانی، پر   -لب تاپ /وتریکامپ 

  دئویو و  دیاسال

  تیوا -پروژکتور 

کیبرد و ماژ  

 هدف کلي:  شناختی

 آنزیم ها یی با مبحث آشنا

 اهداف رفتاری: 

آنزیمها   تعریف وطبقه بندی نموده ومکانیسم عمل آنزیم را

 . راتشریح نماید

 . فعالیت آنزیمها راتجزیه وتحلیل نماید بر موثر عوامل

 . انواع مهارکننده ها راشناخته ومقایسه نماید  اثر

02/04/1400 

، آزمایش  نمونه برداری ،بیوشیمی ادرار

 های مهم بالینی 

 

سش و پاسخ سخنرانی، پر   -لب تاپ /وتریکامپ 

  دئویو و  دیاسال

  تیوا -پروژکتور 

کیرد و ماژب  

 هدف کلي:  شناختی

 بیوشیمی ادرار یی با مبحث آشنا

 اهداف رفتاری: 

 شنایی با اهمیت آزمایش نمونه ادراری آ

 آشنایی با آزمایش های ماکروسکوپی نمونه ادراری 

 اری ربررسی های میکروسکوپی نمونه اد آشنایی با 

سش و پاسخ سخنرانی، پر،  ، شمارش گلبولیبیوشیمی خون 09/04/1400  هدف کلي:  شناختی  -لب تاپ /وتریکامپ 



  
 

   
 دانشکده علوم پزشکی سیرجان ورهاختار طرح دس

 

 ، ونسدیمانتاسی ،هموگلوبین

قند، اوره، )  آزمایشهای مهم بالینی

 (اسیداوریک، لیپید

 

  دئویو و  دیاسال

  تیوا -پروژکتور 

کیبرد و ماژ  

 ات بیوشیمیآزمایشیی با مبحث آشنا

 اهداف رفتاری: 

 . ا بیان نمایندهای مهم بیوشیمی ر زمایشآ

 آشنا شود. د آزمایش های بیوشیمی بالینی اهمیت و کاربربا 
 


