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 بسوِ تؼبلی 

 داًطگبُ ػلَم پسضکی گلستبى 

  هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

 ببلیٌی یویَضیبدرس  (course planدٍرُ )طرح 

  0911-0011ًیوسبل تحصیلی اٍل                                                ببلیٌی یویَضیبدرس:  ًبم

 َّضبری : یگرٍُ آهَزض                                    داًطکذُ: پیراپسضکی                 

 هقطغ تحصیلی: کبرضٌبسی پیَستِ                                                  َّضبری             رضتِ: 

                                                    ًذارد : بزیب ّن ًیپیص ًیبز                                                                     اٍلترم :  

  ٍاحذ تئَری    2تؼذاد ٍاحذ: 

 (01 -02سِ ضٌبِ ):  کالس گساریبر ّبیرٍز

  . بحث گرٍّی . پرسص ٍ پبسختؼبهلی  ًحَُ تذریس: سخٌراًی

 زّرا حصبریهسئَل درس :  دکتر 
 Hesari7@yahoo.com 

  آًْب ییبیویسبختبر ٍ خَاظ ض ،یبتیهَاد ح ییضٌبسبّذف کلی درس: 

 اّذاف اختصبصی:  
  ببضذ از داًطجَ اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدر

 را ضرح دّذ.  یتبهپًَ ستنیٍ ببز  را بطٌبسذ ٍ س ذیاس 

 دّذ. حیّب را تَض تیٍ الکترٍل آة 

  ٍ ذیًوب بىیّب را ب ذراتیکربَّ سنیخَاظ ٍ هتببَلسبختوبى . 

  ٍ ذیًوب بىیّب را ب يیٍ پرٍتئ ٌِیآه یذّبیاس سنیخَاظ ٍ هتببَلسبختوبى  . 

 آى ّب را ضرح دّذ.  سنیٍ خَاظ ٍ هتببَل ذیًوب بىیّب را ب نیآًس ییبیویض سبختوبى 

  ٍ ذیًوب بىیرا ب ذّبیپیل سنیخَاظ ٍ هتببَلسبختوبى . 

 ّب را ضرح دّذ.  يیتبهیٍ سنیٍ خَاظ ٍ هتببَل سبختوبى 

 ذیًوب بىیرا ب َّرهَى ّب سنیٍ خَاظ ٍ هتببَل سبختوبى  . 

 ذیًوب يی( را در ارتببط ببّن بذّبیپیل -ّب يیپرٍتئ -ّب ذراتیسِ گبًِ )کربَّ ببتیترک سنیهتببَل . 

  

  هٌببغ درس

  صیرایٍ يیّبرپر آخر یویَضیب
 ... ) ٍ اًیویطي ّبی کَتبُ) ػکس، فیلن، استفبدُ از هذیب، دیتبپرٍشکتَر، کبهپیَترٍسبیل کوک آهَزضی :    

 ٍظبیف داًطجَ:   

 در کالس  بىیحضَر بِ هَقغ داًطجَ -0

 داًطگبُ یآهَزض يیبر طبق قَاً بةیٍ غ حضَر -2

 ٍ ضئًَبت کالس  يیقَاً تیرػب -9

  یفؼبل در بحث ٍ پرسص ّبی کالس هطبرکت -0

 ًحَُ ارزضیببی: 
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 ًورُ  2 ّبی کالسی پرسص ، پبسخ بِکالسدر فؼبل حضَر 

 چٌذ گسیٌِ ای بصَرت ًورُ 01آزهَى پبیبى ترم : 

 طبق تقَین داًطگبّی:  آزهَى پبیبى ترم تبریخ           

 

  

  یجذٍل زهبى بٌذی برًبهِ درس

 .(اػالم خَاّذ ضذ)تبریخ جلسبت بؼذ از تؼییي تبریخ ضرٍع کالس ّبی ترم جذیذ 

 مواد و رسانه ها ارائه درس وهیش مدرس انعنو ردیف

 یدکتر حصبر ٍ ببز ذیتعبدل اسٍ  هب تیآة ٍ الکترٍل 1
ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

ًرم افسار ادٍبی 

 کبًکت

 یدکتر حصبر هب يیپرٍتئ ٍ ٌهیآه یذهبیاس 2
ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

ًرم افسار ادٍبی 

 کبًکت

 یدکتر حصبر هب نیآًس 3
ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

ًرم افسار ادٍبی 

 کبًکت

 یدکتر حصبر بةیهب ٍ عٌبصر کو يیتبهیٍ 4
ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

ًرم افسار ادٍبی 

 کبًکت

 یدکتر حصبر هب آى سنیٍ هتببَل ذراتهبیکربَه 5
ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

ًرم افسار ادٍبی 

 کبًکت

 یدکتر حصبر کیَاًرشتیب 6
ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

ار ادٍبی ًرم افس

 کبًکت
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 یدکتر حصبر هب آى سنیٍ هتببَل ذهبیپیل
ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

ًرم افسار ادٍبی 

 کبًکت

 یدکتر حصبر کیًَکلئی هب ذیاس 8
ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

ًرم افسار ادٍبی 

 کبًکت

 یدکتر حصبر ٌهیآه یهب ذیاس سنیهتببَل 9
ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

ًرم افسار ادٍبی 

 کتکبً

 یدکتر حصبر هب يیریٍ  پَرف Heme  سنیهتببَل 11
ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

ًرم افسار ادٍبی 

 کبًکت

 یدکتر حصبر هَرهَى هب  11
ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

ًرم افسار ادٍبی 

 کبًکت

 


