
 

 

 طراحي پيشگام تدريس(( جدول) )
                                                                          

علوم آزمایشگاهیکارشناسی  گروه فراگير :                                                        : عنوان درس            

نام استاد : ال :نيمس           

 تعداد واحد : روز برگزاري كالس            
 

نحوه  جلسه

 برگزاري

 اهداف  جلسات موضوع

پتاسیم، کلسیم، فسفر، سدیم، ) هامینرال نیآنالاول  

 منیزیم، آهن، مس، و روی

سدیم، متابولیسم و اختالالت مربوط به عناصر معدنی من جمله  دیدانشجو با

 .بلد باشدرا  پتاسیم، کلسیم، فسفر، منیزیم، آهن، مس، و روی

)سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر،  هامینرال نیآفالدوم

 منیزیم، آهن، مس، و روی

سدیم، متابولیسم و اختالالت مربوط به عناصر معدنی من جمله  دیبادانشجو 

 .بلد باشدرا  پتاسیم، کلسیم، فسفر، منیزیم، آهن، مس، و روی

)سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر،  هامینرال نیآفالسوم

 منیزیم، آهن، مس، و روی

م، سدیمتابولیسم و اختالالت مربوط به عناصر معدنی من جمله  دیدانشجو با

 .بلد باشدرا  پتاسیم، کلسیم، فسفر، منیزیم، آهن، مس، و روی

 .داشته باشد ادیفیزیولوژی و بیماریهای مهم کلیه را  دیدانشجو با فیزیوپاتولوژی کلیه نیآفالچهارم

 .داشته باشد ادیفیزیولوژی و بیماریهای مهم کلیه را  دیدانشجو با فیزیوپاتولوژی کلیه نیآفالپنجم

 .داشته باشد ادیفیزیولوژی و بیماریهای مهم کلیه را  دیدانشجو با فیزیوپاتولوژی کلیه نیالفآششم

 .داشته باشد ادیفیزیولوژی و بیماریهای مهم قلب را  دیدانشجو با فیزیوپاتولوژی قلب نیآفالهفتم

 .داشته باشد دایفیزیولوژی و بیماریهای مهم قلب را  دیدانشجو با فیزیوپاتولوژی قلب نیآفالهشتم



 

 (Course Plan)طرح جامع تدريس 
 

 علوم آزمایشگاهیکارشناسی  گروه فراگير :                                                  2پزشکی بیوشیمی  عنوان درس :

سید حسین ابطحی ایوری نام استاد :                                                       1400-1401اول  :نيمسال 

 1بیوشیمی پزشکی  : پيشنياز                                                                                                    1 تعداد واحد :

 

  هدف كلي درس : 

 مهم هایمولکولمتابولیسم شناخت 

 :اهداف ويژه 

 دانشجو باید

 .بلد باشدرا  سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، منیزیم، آهن، مس، و رویت مربوط به عناصر معدنی من جمله متابولیسم و اختالال -1

فیزیولوژی کلیه را بداند و بیماریهای مهم مرتبط با کلیه از جمله آسیب حاد کلیهه، بیمهاری مهزمن کلیهه، رلومرولونفریهت حهاد و مهزمن،  -2

 .داشته باشد ادیاهی آن ها را بیماریهای توبولی و ..... و تشخیص آزمایشگ

هها را فیزیولوژی قلب را بداند و بیماریهای مهم مرتبط با آن از جمله آنفارکتوس میوکارد و ضهع  قلهب و ..... و تشهخیص آزمایشهگاهی آن -3

  .بلد باشد

 

  روش تدريس 

 سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

 مپیوتر(استفاده از وسایل سمعی و بصری )وایت برد و برنامه پاورپوینت کا 

 

  الگوي تدريس :

 الگوی پیش سازماندهنده

 

 : وظابف و تکاليف دانشجو

 

 )حضور فعال و منظم در کالس درس )جلسات آنالین 

 )شرکت فعال در مباحث درسی کالس )جلسات آنالین 

 االمکان پاسخ دهد.فراریر باید ابهامات و سواالت ارائه شده در هر درس را پیگیری و حتی 

 ا استفاده از منابع مختل  درسی موجب تعمیق یادریری خود شودفراریر باید ب 

 

 

 



 
  : روش ارزشيابي دانشجو

 

 نمره از بيست فعاليت رديف

 2 انجام تکاليف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 8 آزمون هاي كالسي در سامانه نويد 2

  حضور در كالس هاي مجازي 3

  امتحان ميان ترم 4

 10 مامتحان پايان تر 5

6   

 

 

 

 منابع مطالعه : 

  دولینبیوشیمی  

 بیوشیمی تصویری هارپر 

 بیوشیمی عمومی دکتر ملک نیا و شهبازی 

  شیمی بالینی تیتز 


