
  

 
ضبختبر طرح درش 

 

 (جلطَ اّل) 26/06/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  ّادذ بیي الولل ارش : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد دارابی : ًبم هذرش   دارّضبزی/ دکتری ػوْهی : رغتَ / هقطغ 

 ًفر 26 :تؼذاد داًػجْ (2)بیْغیوی ببلیٌی : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش چِبرم  : ترم  

 بیْغیوی ُبرپر ّ بیْغیوی دّلیي: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

 اُویت تؼبدل اضیذ ّ ببز :ػٌْاى درش

. داًػجْیبى اُویت تؼبدل اضیذ ّ ببز را بذاًٌذ: ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . هکبًیطن تػکیل یْى ُیذرًّیْم را بذاًذ-.1

غٌبختي .  را بذاًذpHهفِْم -. 2

غٌبختي .  را بذاًذpHًذٍْ هذبضبَ - 3

غٌبختي . هفِْم ببفریٌگ را بذاًذ- 4

 غرکت در کالش درش ّ دضْر فؼبل در دیي تذریص :رّظ آهْزظ

ضخٌراًی ّ بذث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهبى هقذه  

 كلیبت درش:  

  (تْضیخ هکبًیطن ببفریٌگ)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (ػْاهل تٌظین کٌٌذٍ ّ اُویت ببلیٌی)بخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهبى 
  دقیق10َ:   هذت زهبى 
  دقیق45َ:    هذت زهبى 

   دقیق5َ:  هذت زهبى جوغ بٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهبى  (آزهْى پبیبى ترم بب ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیببی درش 

 
  



  

 

 
ضبختبر طرح درش 

 

 (جلطَ ضْم) 16/07/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  ّادذ بیي الولل ارش : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد دارابی : ًبم هذرش   دارّضبزی/ دکتری ػوْهی : رغتَ / هقطغ 

 ًفر 26 :تؼذاد داًػجْ (2)بیْغیوی ببلیٌی : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش چِبرم  : ترم  

 بیْغیوی ُبرپر ّ بیْغیوی دّلیي: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

 اختالالت آة ّالکترّلیت ُب  :ػٌْاى درش

. داًػجْیبى اختالالت آة ّالکترّلیت ُب را بذاًٌذ: ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . اًْاع اختالالت اضیذ ّ ببز را بذاًذ- 1

غٌبختي ًذٍْ تػخیص اختالالت اضیذ ّ ببز را بذاًذ - 2

غٌبختي . ًذٍْ تفطیر ًتبیج آزهبیع گبزُبی خْى را بذاًذ- 3

  

 غرکت در کالش درش ّ دضْر فؼبل در دیي تذریص :رّظ آهْزظ

ضخٌراًی ّ بذث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهبى هقذه  

 كلیبت درش:  

  (تْضیخ اختالالت)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (ػْاهل تٌظین کٌٌذٍ ّ اُویت ببلیٌی)بخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهبى 
  دقیق10َ:   هذت زهبى 
  دقیق45َ:    هذت زهبى 

   دقیق5َ:  هذت زهبى جوغ بٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهبى  (آزهْى پبیبى ترم بب ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیببی درش 

 
 



  

ضبختبر طرح درش 
 

 (5جلطَ ) 30/07/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  ّادذ بیي الولل ارش : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد دارابی : ًبم هذرش   دارّضبزی/ دکتری ػوْهی : رغتَ / هقطغ 

 ًفر 26 :تؼذاد داًػجْ (2)بیْغیوی ببلیٌی : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش چِبرم  : ترم  

 بیْغیوی ببلیٌی تیتس: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

هتببْلیطن ُْرهْى ُبی غذٍ ُیپْفیس ّ تغییرات در بیوبری ُب  :ػٌْاى درش

. داًػجْیبى هتببْلیطن ُْرهْى ُبی غذٍ ُیپْفیس ّ تغییرات در بیوبری ُب را بذاًٌذ: ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . هذل ّ ارتببطبت غذٍ ُیپْفیس بب ضبیر اػضب را بذًذ- 1

غٌبختي . اًْاع ُْرهْى ُبی غذٍ ُیپْفیس پیػیي ّ پطیي را بذاًذ- 2

ًذٍْ اثر ُْرهْى ُبی غذٍ ُیپْفیس بر ضلْلِبی ُذف را - 3
. بذاًذ

غٌبختي 

غٌبختي . اُویت ببلیٌی ُْرهْى ُبی ُْرهْى ُبی ُیپْفیس را بذاًذ- 4

 غرکت در کالش درش ّ دضْر فؼبل در دیي تذریص :رّظ آهْزظ

ضخٌراًی ّ بذث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهبى هقذه  

 كلیبت درش:  

  (تْضیخ هذل ّ اًْاع ُْرهًِْب)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (ػولکرد ّ اُویت ببلیٌی)بخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهبى 
  دقیق10َ:   هذت زهبى 
  دقیق45َ:    هذت زهبى 

   دقیق5َ:  هذت زهبى جوغ بٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهبى  (آزهْى پبیبى ترم بب ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیببی درش 

 
  



  

ضبختبر طرح درش 
 

 (7جلطَ ) 14/08/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  ّادذ بیي الولل ارش : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد دارابی : ًبم هذرش   دارّضبزی/ دکتری ػوْهی : رغتَ / هقطغ 

 ًفر 26 :تؼذاد داًػجْ (2)بیْغیوی ببلیٌی : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش چِبرم  : ترم  

 بیْغیوی ببلیٌی تیتس: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

  هتببْلیطن ُْرهْى ُبی اضترّئیذی ّ تغییرات در بیوبری ُب: ػٌْاى درش

. داًػجْیبى هتببْلیطن ُْرهْى ُبی اضترّئیذی ّ تغییرات در بیوبری ُب را بذاًٌذ: ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . اًْاع ُْرهْى ُبی اضترّئیذی را بذًذ- 1

غٌبختي . ًذٍْ ضٌتس اًْاع ُْرهْى ُبی اضترّئیذی را بذاًذ- 2

غٌبختي . ًذٍْ اًتقبل ُْرهْى ُبی اضترّئیذی را بذاًذ- 3

غٌبختي . اُویت ببلیٌی ُْرهْى ُبی اضترّئیذی را بذاًذ- 4

 غرکت در کالش درش ّ دضْر فؼبل در دیي تذریص :رّظ آهْزظ

ضخٌراًی ّ بذث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهبى هقذه  

 كلیبت درش:  

  (تْضیخ هذل غذٍ ّ اًْاع ُْرهًِْب)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (ضٌتس، ػولکرد ّ اُویت ببلیٌی)بخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهبى 
  دقیق10َ:   هذت زهبى 
  دقیق45َ:    هذت زهبى 

   دقیق5َ:  هذت زهبى جوغ بٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهبى  (آزهْى پبیبى ترم بب ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیببی درش 

 
 

  



  

ضبختبر طرح درش 
 

 (9جلطَ ) 28/08/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  ّادذ بیي الولل ارش : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد دارابی : ًبم هذرش   دارّضبزی/ دکتری ػوْهی : رغتَ / هقطغ 

 ًفر 26 :تؼذاد داًػجْ (2)بیْغیوی ببلیٌی : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش چِبرم  : ترم  

 بیْغیوی ببلیٌی تیتس: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

  هتببْلیطن ُْرهْى ُبی غذد فْق کلیْی ّ تغییرات در بیوبری ُب: ػٌْاى درش

. داًػجْیبى هتببْلیطن ُْرهْى ُبی غذد فْق کلیْی ّ تغییرات در بیوبری ُب را بذاًٌذ: ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . هذل ّ ارتببطبت قطوت قػری آدرًبل بب ضبیر اػضب را بذًذ- 1

اًْاع ُْرهْى ُبی قطوت قػری آدرًبل ّ ًذٍْ ضٌتس آًِب - 2
. را بذاًذ

غٌبختي 

غٌبختي . ًذٍْ اثر ُْرهْى ُبی قطوت قػری آدرًبل را بذاًذ- 3

اُویت ببلیٌی ُْرهْى ُبی ُْرهْى ُبی قػر آدرًبل را - 4
. بذاًذ

غٌبختي 

 غرکت در کالش درش ّ دضْر فؼبل در دیي تذریص :رّظ آهْزظ

ضخٌراًی ّ بذث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهبى هقذه  

 كلیبت درش:  

  (تْضیخ هذل غذٍ ّ اًْاع ُْرهًِْب)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (ضٌتس، ػولکرد ّ اُویت ببلیٌی)بخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهبى 
  دقیق10َ:   هذت زهبى 
  دقیق45َ:    هذت زهبى 

   دقیق5َ:  هذت زهبى جوغ بٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهبى  (آزهْى پبیبى ترم بب ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیببی درش 

 
 

  



  

ضبختبر طرح درش 
 

 (11جلطَ ) 12/09/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  ّادذ بیي الولل ارش : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد دارابی : ًبم هذرش   دارّضبزی/ دکتری ػوْهی : رغتَ / هقطغ 

 ًفر 26 :تؼذاد داًػجْ (2)بیْغیوی ببلیٌی : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش چِبرم  : ترم  

 بیْغیوی ببلیٌی تیتس: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

  هتببْلیطن ُْرهْى ُبی تیرّئیذی ّ تغییرات در بیوبری ُب: ػٌْاى درش

. داًػجْیبى هتببْلیطن ُْرهْى ُبی تیرّئیذی ّ تغییرات در بیوبری ُب را بذاًٌذ: ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . هذل ّ ارتببطبت غذٍ تیرّئیذ بب ضبیر اػضب را بذًذ- 1

غٌبختي . اًْاع ُْرهْى ُبی غذٍ تیرّئیذ ّ ًذٍْ ضٌتس آًِب را بذاًذ- 2

غٌبختي . ًذٍْ اثر ُْرهْى ُبی تیرّئیذی را بذاًذ- 3

غٌبختي . اُویت ببلیٌی ُْرهْى ُبی ُْرهْى ُبی تیرّئیذیرا بذاًذ- 4

 غرکت در کالش درش ّ دضْر فؼبل در دیي تذریص :رّظ آهْزظ

ضخٌراًی ّ بذث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهبى هقذه  

 كلیبت درش:  

  (تْضیخ هذل غذٍ ّ اًْاع ُْرهًِْب)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (ضٌتس، ػولکرد ّ اُویت ببلیٌی)بخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهبى 
  دقیق10َ:   هذت زهبى 
  دقیق45َ:    هذت زهبى 

   دقیق5َ:  هذت زهبى جوغ بٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهبى  (آزهْى پبیبى ترم بب ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیببی درش 

 
 

 

  



  

ضبختبر طرح درش 
 

 (13جلطَ ) 26/09/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  ّادذ بیي الولل ارش : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد دارابی : ًبم هذرش   دارّضبزی/ دکتری ػوْهی : رغتَ / هقطغ 

 ًفر 26 :تؼذاد داًػجْ (2)بیْغیوی ببلیٌی : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش چِبرم  : ترم  

 بیْغیوی ببلیٌی تیتس: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

  اختالالت هتببْلیک اضیذُبی آهیٌَ: ػٌْاى درش

. را بذاًٌذ داًػجْیبى اختالالت هتببْلیک اضیذُبی آهیٌَ: ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . اُویت هتببْلیطن اضیذُبی آهیٌَ را بذًذ- 1

غٌبختي . اًْاع اختالالت اضیذُبی آهیٌَ را بذاًذ- 2

غٌبختي . تغییرات هتببْلیک در اختالالت اضیذُبی آهیٌَ را بذاًذ- 3

غٌبختي . ًذٍْ تػخیص اختالالت اضیذُبی آهیٌَ را بذاًذ- 4

 غرکت در کالش درش ّ دضْر فؼبل در دیي تذریص :رّظ آهْزظ

ضخٌراًی ّ بذث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهبى هقذه  

 كلیبت درش:  

  (تْضیخ اختالالت اضیذُبی آهیٌَ)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (ػولکرد ّ اُویت ببلیٌی)بخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهبى 
  دقیق10َ:   هذت زهبى 
  دقیق45َ:    هذت زهبى 

   دقیق5َ:  هذت زهبى جوغ بٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهبى  (آزهْى پبیبى ترم بب ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیببی درش 

 
 

  



  

 

ضبختبر طرح درش 
 

 (15جلطَ ) 10/10/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  ّادذ بیي الولل ارش : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد دارابی : ًبم هذرش   دارّضبزی/ دکتری ػوْهی : رغتَ / هقطغ 

 ًفر 26 :تؼذاد داًػجْ (2)بیْغیوی ببلیٌی : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش چِبرم  : ترم  

 بیْغیوی ببلیٌی تیتس: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

  اختالالت هتببْلیک پرّتئیي ُب: ػٌْاى درش

. را بذاًٌذ داًػجْیبى اختالالت هتببْلیک پرّتئیي ُب: ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . اُویت هتببْلیطن پرّتئیي ُب را بذًذ- 1

غٌبختي . اًْاع اختالالت پرّتئیي ُب را بذاًذ- 2

غٌبختي . تغییرات هتببْلیک در اختالالت پرّتئیي ُب را بذاًذ- 3

غٌبختي . ًذٍْ تػخیص اختالالت پرّتئیي ُب را بذاًذ- 4

 غرکت در کالش درش ّ دضْر فؼبل در دیي تذریص :رّظ آهْزظ

ضخٌراًی ّ بذث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهبى هقذه  

 كلیبت درش:  

  (تْضیخ اختالالت پرّتئیٌی)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (ػولکرد ّ اُویت ببلیٌی)بخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهبى 
  دقیق10َ:   هذت زهبى 
  دقیق45َ:    هذت زهبى 

   دقیق5َ:  هذت زهبى جوغ بٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهبى  (آزهْى پبیبى ترم بب ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیببی درش 

 
 

 



  

ساختار طرح درش 
 

 (13جلسً ) 26/08/1390: تاریخ ارائً 1390-91ویمسال اَل سالتحصیلی 

عملی : وُع درش  علُم وُیه پسضکی : داوطکذي 

دکتر مسعُد دارابی : وام مذرش  بیُتکىُلُژی پسضکی / کارضىاسی ارضذ: رضتً / مقطع 

 وفر 7 :تعذاد داوطجُ  (1)بیُضیمی پیطرفتً : (َاحذ)وام درش 

دَ ساعت : مذت كالش اَل  :ترم  

 ضیمی بالیىی تیتس: مىبع درش  

 آزمایطگاي کرَماتُگرافی، لُازم آزمایطگاٌی: امکاوات آمُزضی 

استخراج چربی ٌای تام   :عىُان درش

. داوطجُیان بتُاوىذ استخراج چربی ٌای تام را اوجام دٌىذ: ٌذف کلی درش

: حیطً:  اٌذاف جسئی 

ضىاختي . رَش استخراج چربی ٌا از ومُوً ٌای مختلف را بذاوذ- 1

مٍارتی . بتُاوىذ آمادي سازی ومُوً جٍت استخراج را اوجام دٌىذ- 2

بتُاوىذ چربی ٌای تام ومُوً ٌای بیُلُژیک را استخراج - 3
.. ومایىذ

مٍارتی 

 ضرکت در آزمایطگاي َ اوجام آزمایص ٌای آمُزضی :رَش آمُزش

سخىراوی َ بحث گرٌَی : اجسا َ ضیُي اجرای درش 

   ًدقیقً 5:  مذت زمان مقذم  

 كلیات درش:  

  (ارائً َ بحث مطالب مُردویاز)بخص اَل 
  پرسص َ پاسخ َ استراحت
  (اوجام آزمایص ٌا تُسط داوطجُ)بخص دَم درش  

 دقیقً 45:  مذت زمان 
  دقیق10ً:   مذت زمان 
  دقیق45ً:    مذت زمان 

   دقیق5ً:  مذت زمان جمع بىذی َ وتیجً گیري   

  دقیقً 10:  مذت زمان  (آزمُن پایان ترم با سُاالت چىذ گسیىً ای)ارزضیابی درش 

  
 



  

ضاختار طرح درش 
 

 (13جلطً ) 26/08/1390: تاریخ ارائً 1390-91ویمطال اَل ضالتحصیلی 

وظری : وُع درش  ػلُم وُیه پسغکی : داوػکذي 

دکتر مطؼُد داراتی : وام مذرش  تیُتکىُلُژی پسغکی / کارغىاضی ارغذ: رغتً / مقطغ 

 وفر 7 :تؼذاد داوػجُ  (1)تیُغیمی پیػرفتً : (َاحذ)وام درش 

یک ضاػت : مذت كالش اَل  :ترم  

 غیمی تالیىی تیتس: مىثغ درش  

 َایت ترد، کالش درش، پرَژکتُر: امکاوات آمُزغی 

آوالیس چرتی ٌا َ اضیذٌای چرب  :ػىُان درش

. داوػجُیان آوالیس چرتی ٌا َ اضیذٌای چرب را تذاوىذ: ٌذف کلی درش

: حیطً:  اٌذاف جسئی 

غىاختي . مفٍُم َ اٌمیت چرتی ٌا تذاوذ- 1

غىاختي . را تذاوذ اوُاع چرتی ٌا- 2

غىاختی . اٌمیت تالیىی اضیذٌای چرب َ اوُاع لیپیذٌا را تذاوذ- 3

 غرکت در کالش درش َ حضُر فؼال در حیه تذریص :رَظ آمُزظ

ضخىراوی َ تحث گرٌَی : اجسا َ غیُي اجرای درش 

   ًدقیقً 5:  مذت زمان مقذم  

 كلیات درش:  

  (ارائً َ تحث مطالة مُردویاز)تخع اَل 
  پرضع َ پاضخ َ اضتراحت
  (تحث کالضی داوػجُ محُر)تخع دَم درش  

 دقیقً 45:  مذت زمان 
  دقیق10ً:   مذت زمان 
  دقیق45ً:    مذت زمان 

   دقیق5ً:  مذت زمان جمغ تىذی َ وتیجً گیري   

  دقیقً 10:  مذت زمان  (آزمُن پایان ترم تا ضُاالت چىذ گسیىً ای)ارزغیاتی درش 

  
 



  

ضاختار طرح درش 
 

 (جلطً اَل) 9/07/1390-11: تاریخ ارائً 1390-91ویمطال اَل ضالتحصیلی 

عملی : وُع درش  پسغکی : داوػکذي 

دکتر مطعُد دارابی : وام مذرش  دارَضازی / دکتری عمُمی: رغتً / مقطع 

 وفر 25 ضً گرَي :تعذاد داوػجُ  (1)بیُغیمی عملی : (َاحذ)وام درش 

دَ ضاعت : مذت كالش چٍارم  :ترم  

 غیمی بالیىی تیتس: مىبع درش  

 َایت برد، لُازم َ َضایل آزمایػگاي بیُغیمی: امکاوات آمُزغی 

آغىایی با تجٍیسات آزمایػگاٌی َ اصُل ایمىی  :عىُان درش

. داوػجُیان تجٍیسات آزمایػگاٌی َ اصُل ایمىی را بذاوىذ: ٌذف کلی درش

: حیطً:  اٌذاف جسئی 

غىاختي . َضایل َ لُازم آزمایػگاي را بذاوذ- 1

غىاختي . اصُل ایمىی در آزمایػگاي بیُغیمی را بذاوذ- 2

مٍارتی . بتُاوذ از َضایل َ لُازم آزمایػگاٌی اضتفادي ومایذ- 3

وگرغی . اصُل ایمىی در آزمایػگاي را رعایت ومایذ- 4

 غرکت در کالش درش َ حضُر فعال در حیه تذریص :رَظ آمُزظ

ضخىراوی بً رَظ داوػجُ محُر َ کار عملی : اجسا َ غیُي اجرای درش 

   ًدقیقً 5:  مذت زمان مقذم  

 كلیات درش:  

  (ارائً َ بحث مطالب مُردویاز)بخع اَل 
  پرضع َ پاضخ َ اضتراحت
  (اوجام عملی آزمایػٍای اوتخابی))بخع دَم درش  

 دقیقً 45:  مذت زمان 
  دقیق10ً:   مذت زمان 
  دقیق45ً:    مذت زمان 

   دقیق5ً:  مذت زمان جمع بىذی َ وتیجً گیري   

  دقیقً 10:  مذت زمان  (ضُاالت چىذ گسیىً ای َ آزمُن عملی ایطتگاٌی)ارزغیابی درش 

 



  

ضاختار طرح درش 
 

 (جلطً دَم) 25/07/1390-23: تاریخ ارائً 1390-91ویمطال اَل ضالتحصیلی 

عملی : وُع درش  پسغکی : داوػکذي 

دکتر مطعُد دارابی : وام مذرش  دارَضازی / دکتری عمُمی: رغتً / مقطع 

 وفر 25 ضً گرَي :تعذاد داوػجُ  (1)بیُغیمی عملی : (َاحذ)وام درش 

دَ ضاعت : مذت كالش چٍارم  :ترم  

 غیمی بالیىی تیتس: مىبع درش  

 َایت برد، لُازم َ َضایل آزمایػگاي بیُغیمی: امکاوات آمُزغی 

آزمایع ٌای کیفی غىاضایی کربٌُیذراتٍا  :عىُان درش

. داوػجُیان آزمایع ٌای کیفی غىاضایی کربٌُیذراتٍا را بذاوىذ: ٌذف کلی درش

: حیطً:  اٌذاف جسئی 

غىاختي . خصُصیات غیمیایی اوُاع کربٌُیذراتٍا را بذاوذ- 1

قىذٌای احیاء کىىذي از قىذٌای غیراحیاء کىىذي را آزمایع ٌای غىاضایی - 2
. بذاوذ

غىاختي 

وحُي غىاضایی اوُاع کربٌُیذراتٍا را با اضتفادي از خصُصیات غیمیایی - 3
. بذاوذ

غىاختي 

مٍارتی . بتُاوذ آزمایػٍای غىاضایی کربٌُیذرات ٌا را اوجام دٌذ- 4

 غرکت در کالش درش َ حضُر فعال در حیه تذریص :رَظ آمُزظ

ضخىراوی َ بحث گرٌَی : اجسا َ غیُي اجرای درش 

   ًدقیقً 5:  مذت زمان مقذم  

 كلیات درش:  

  (ارائً َ بحث مطالب مُردویاز)بخع اَل 
  پرضع َ پاضخ َ اضتراحت
  (اوجام عملی آزمایػٍای اوتخابی))بخع دَم درش  

 دقیقً 45:  مذت زمان 
  دقیق10ً:   مذت زمان 
  دقیق45ً:    مذت زمان 

   دقیق5ً:  مذت زمان جمع بىذی َ وتیجً گیري   

  دقیقً 10:  مذت زمان  (آزمُن پایان ترم با ضُاالت چىذ گسیىً ای)ارزغیابی درش 

 



  

ضاختار طرح درش 
 

 1390-91ویمطال اَل ضالتحصیلی 
جلطً ) 13/10/1390-10: تاریخ ارائً

 (ضُم

عملی : وُع درش  پسغکی : داوػکذي 

دکتر مطعُد دارابی : وام مذرش  دارَضازی / دکتری عمُمی: رغتً / مقطع 

 وفر 25 ضً گرَي :تعذاد داوػجُ  (1)بیُغیمی عملی : (َاحذ)وام درش 

دَ ضاعت : مذت كالش چٍارم  :ترم  

 غیمی بالیىی تیتس: مىبع درش  

 َایت برد، لُازم َ َضایل آزمایػگاي بیُغیمی: امکاوات آمُزغی 

اضاش َ رَظ آزمایع ٌای کرَماتُگرافی َ الکترَفُرز  :عىُان درش

. داوػجُیان اضاش َ رَظ آزمایع ٌای کرَماتُگرافی َ الکترَفُرز را بذاوىذ: ٌذف کلی درش

: حیطً:  اٌذاف جسئی 

مفٍُم َ اٌمیت آزمایع ٌای کرَماتُگرافی َ الکترَفُرز را - 1
. بذاوذ

غىاختي 

غىاختي . اوُاع آزمایع ٌای کرَماتُگرافی َ الکترَفُرز را بذاوذ- 2

مٍارتی . بتُاوذ آزمایع ٌای کرَماتُگرافی َ الکترَفُرز زا اوجام دٌذ- 3

مٍارتی . بتُاوذ وتایج آزمایع ٌای کرَماتُگرافی را تفطیر کىذ- 4

 غرکت در کالش درش َ حضُر فعال در حیه تذریص :رَظ آمُزظ

ضخىراوی َ بحث گرٌَی : اجسا َ غیُي اجرای درش 

   ًدقیقً 5:  مذت زمان مقذم  

 كلیات درش:  

  (ارائً َ بحث مطالب مُردویاز)بخع اَل 
  پرضع َ پاضخ َ اضتراحت
  (اوجام عملی آزمایػٍای اوتخابی))بخع دَم درش  

 دقیقً 45:  مذت زمان 
  دقیق10ً:   مذت زمان 
  دقیق45ً:    مذت زمان 

   دقیق5ً:  مذت زمان جمع بىذی َ وتیجً گیري   

  دقیقً 10:  مذت زمان  (آزمُن پایان ترم با ضُاالت چىذ گسیىً ای)ارزغیابی درش 

  
 


	Bioshimi Balini-Darosazi Aras (aval 90-91)-Dr. Darabi
	Bioshimie Pishrafteh_Amali-MSc Biotechnology (aval 90-91)-Dr. Darabi
	Bioshimie Pishrafteh-MSc Biotechnology (aval 90-91)-Dr. Darabi
	Practical Biochemistry -Darosazi (aval 90-91)-Dr. Darabi

