
  

ضبختبر طرح درش 
 

 (جلطَ اّل) 30/06/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

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

 ًفر 30 :تؼذاد داًػجْ( 2 )2بیْغیوی : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش ضْم  :ترم  

 بیْغیوی ُبرپر ّ بیْغیوی دّلیي: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

هطیر کبتببْلیک گلیکْلیس  کلیبت هتببْلیطن ّ:ػٌْاى درش

. هطیر کبتببْلیک گلیکْلیس را بذاًٌذ داًػجْیبى کلیبت هتببْلیطن ّ: ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . اًْاع ّ هکبًیطن ػوْهی ّاکٌػِبی هتببْلیک را بذاًذ- 1

غٌبختي . فبز اًرژی خْاٍ گلیکْلیس ّ آًسین ُبی آًرا را بذاًذ- 2

غٌبختي . فبز اًرژی زا گلیکْلیس ّ آًسین ُبی آًرا را بذاًذ- 3

غٌبختي . ػْاهل هْثر بر تٌظین هطیر گلیکْلیس 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 هتببْلیطن ّ هرادل گلیکْلیس)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 دّم) 30/06/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

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

 ًفر 30 :تؼذاد داًػجْ( 2 )2بیْغیوی : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش ضْم : ترم  

 بیْغیوی ُبرپر ّ بیْغیوی دّلیي: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

هطیر کبتببْلیک کربص  :ػٌْاى درش

. هطیر کبتببْلیک گلیکْلیس را بذاًٌذ داًػجْیبى کلیبت هتببْلیطن ّ: ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . ًذٍْ تْلیذ اضتیل کْآ ّ ّرّد بَ چرخَ کربص را بذاًذ- 1

غٌبختي . هرادل چرخَ کربص ّ آًسین ُبی آًرا را بذاًذ- 2

غٌبختي . ًذٍْ تْلیذ اًرژی در چرخَ کربص بذاًذ- 3

غٌبختي . ػْاهل هْثر بر تٌظین چرخَ کربص 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 هتببْلیطن ّ هرادل کربص)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) 06/07/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

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

 ًفر 30 :تؼذاد داًػجْ( 2 )2بیْغیوی : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش ضْم : ترم  

 بیْغیوی ُبرپر ّ بیْغیوی دّلیي: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

بیْاًرژی ّ هطیر اًتقبل الکترّى هیتْکٌذری  :ػٌْاى درش

. داًػجْیبى بیْاًرژی ّ هطیر اًتقبل الکترّى هیتْکٌذری را بذاًٌذ: ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . هفِْم ّ اُویت بیْلْژیک بیْاًرژی را بذاًذ- 1

غٌبختي . هذل ّ اجسا تػکیل دٌُذٍ هطیر اًتقبل الکترّى را بذاًذ- 2

غٌبختي .  زا بذاًذATPًذٍْ اًتقبل الکترّى، ایجبد غیب پرّتْى ّ ضٌتس - 3

غٌبختي . ػْاهل هْثر بر هطیر اًتقبل الکترّى 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 بیْاًرژی ّ اجسا هطیر اًتقبل الکترّى)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (هکبًیطن ّ ػْاهل تٌظین کٌٌذٍ)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 چِبرم) 06/07/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

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

 ًفر 30 :تؼذاد داًػجْ( 2 )2بیْغیوی : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش ضْم : ترم  

 بیْغیوی ُبرپر ّ بیْغیوی دّلیي: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

هطیر پٌتْز فطفبت ّ گلْکًْئْژًس  :ػٌْاى درش

. هطیر پٌتْز فطفبت ّ گلْکًْئْژًس را بذاًٌذ :داًػجْیبى : ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

هذل ّ اُویت هطیرُبی پٌتْز فطفبت ّ گلْکًْئْژًس را - 1
. بذاًذ

غٌبختي 

غٌبختي . هرادل پٌتْز فطفبت ّ گلْکًْئْژًس ّ آًسین ُبی آًرا را بذاًذ- 2

غٌبختي . ًذٍْ هصرف اًرژی در پٌتْز فطفبت ّ گلْکًْئْژًس بذاًذ- 3

غٌبختي . ػْاهل هْثر بر تٌظین پٌتْز فطفبت ّ گلْکًْئْژًس 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 اجسا پٌتْز فطفبت ّ گلْکًْئْژًس)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (تْضیخ هرادل ّ ػْاهل تٌظین کٌٌذٍ)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 پٌجن) 13/07/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

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

 ًفر 30 :تؼذاد داًػجْ( 2 )2بیْغیوی : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش ضْم : ترم  

 بیْغیوی ُبرپر ّ بیْغیوی دّلیي: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

هطیرُبی تبذیل هًْْضبکبریذُب ّ ُوبٌُگی هتببْلیطن  :ػٌْاى درش

. هطیرُبی تبذیل هًْْضبکبریذُب ّ ُوبٌُگی هتببْلیطن را بذاًٌذ داًػجْیبى: ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . هتببْلیطن اختصبصی فرّکتْز را بذاًذ- 1

غٌبختي . هتببْلیطن اختصبصی گبالکتْز را بذاًذ- 2

غٌبختي . ًذٍْ ُوبٌُگی بیي هطیرُبی هختلف هتببْلیطن را بذاًذ- 3

غٌبختي . ػْاهل ػوْهی هْثر بر تٌظین هطیرُبی هتببْلیک 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 هتببْلیطن فرّکتْز ّ گبالکتْز)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (ُوبٌُگی بیي هطیرُبی هتببْلیک)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  
 

( 22جلطَ ) 09/09/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

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

 ًفر 30 :تؼذاد داًػجْ( 2 )2بیْغیوی : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش ضْم  : ترم  

 بیْغیوی ببلیٌی تیتس: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

ُْرهْى غٌبضی غذٍ ُیپْفیس  :ػٌْاى درش

. داًػجْیبى ُْرهْى غٌبضی غذٍ ُیپْفیس 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 
 

( 24جلطَ ) 16/09/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  پیراپسغکی : داًػکذٍ 

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

 ًفر 30 :تؼذاد داًػجْ( 2 )2بیْغیوی : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش ضْم  : ترم  

 بیْغیوی ببلیٌی تیتس: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

ُْرهْى ُب اضترّئیذی  :ػٌْاى درش

. داًػجْیبى ُْرهْى غٌبضی قطوت قػری آدرًبل 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 

 
 



  

ضاختار طرح درش 
 

 (جلطَ اّل) 29/06/1390: تاریخ ارائَ 1390-91ًیوطال اّل ضالتذؿیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد داراتی : ًام هذرش   تیْغیوی تالیٌی/ کارغٌاضی ارغذ : رغتَ / هقطغ 

 ًفر 6 :تؼذاد داًػجْتیْغیوی ػوْهی  : (ّادذ)ًام درش 

دّ ضاػت : هذت كالش اّل  : ترم  

 تیْغیوی ُارپر ّ تیْغیوی دّلیي: هٌثغ درش  

 کالش درش، ّایت تْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکاًات آهْزغی 

غٌاخت تیْغیوی ّ ضاختواى ضلْلی – هقذهَ : ػٌْاى درش

. داًػجْیاى کلیات غٌاخت تیْغیوی ّ ضاختواى ضلْلی را تذاًٌذ: ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌاختي . تؼریف تیْغیوی پسغکی ّ کارترد آًرا را تذاًذ -1

غٌاختي . اًْاع ّ هکاًیطن ػوْهی ّاکٌػِای هتاتْلیک را تذاًذ- 2

غٌاختي . اجسا ضلْل را از ًظر ترکیثات تیْغیویایی تذاًذ- 3

غٌاختي . ُواٌُگی تیْغیویایی اجسا ضلْل ّ تیي ضلْلی را تذاًذ- 4

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

ضخٌراًی ّ تذث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهاى هقذه  

 كلیات درش:  

  (تْضیخ هتاتْلیطن ّ هرادل گلیکْلیس)تخع اّل 
  پرضع ّ پاضخ ّ اضترادت
  (ػْاهل تٌظین کٌٌذٍ ّ اُویت تالیٌی)تخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهاى 
  دقیق10َ:   هذت زهاى 
  دقیق45َ:    هذت زهاى 

   دقیق5َ:  هذت زهاى جوغ تٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهاى  (آزهْى پایاى ترم تا ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیاتی درش 

 



  

  
ضاختار طرح درش 

 

 (جلطَ دّم) 05/07/1390: تاریخ ارائَ 1390-91ًیوطال اّل ضالتذؿیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد داراتی : ًام هذرش   تیْغیوی تالیٌی/ کارغٌاضی ارغذ : رغتَ / هقطغ 

 ًفر 6 :تؼذاد داًػجْتیْغیوی ػوْهی : (ّادذ)ًام درش 

دّ ضاػت : هذت كالش اّل  : ترم  

 تیْغیوی ُارپر ّ تیْغیوی دّلیي: هٌثغ درش  

 کالش درش، ّایت تْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکاًات آهْزغی 

 pHآب، تاهپْى ُا ّ  :ػٌْاى درش

.  را تذاًٌذpHداًػجْیاى آب، تاهپْى ُا ّ : ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌاختي . هکاًیطن تػکیل یْى ُیذرًّیْم را تذاًذ-.1

غٌاختي .  را تذاًذpHهفِْم -. 2

غٌاختي .  را تذاًذpHًذٍْ هذاضثَ - 3

غٌاختي . هفِْم تافریٌگ را تذاًذ- 4

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

ضخٌراًی ّ تذث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهاى هقذه  

 كلیات درش:  

  (تْضیخ هکاًیطن تافریٌگ)تخع اّل 
  پرضع ّ پاضخ ّ اضترادت
  (ػْاهل تٌظین کٌٌذٍ ّ اُویت تالیٌی)تخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهاى 
  دقیق10َ:   هذت زهاى 
  دقیق45َ:    هذت زهاى 

   دقیق5َ:  هذت زهاى جوغ تٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهاى  (آزهْى پایاى ترم تا ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیاتی درش 

 
  



  

 
ضاختار طرح درش 

 

 (جلطَ ضْم) 12/07/1390: تاریخ ارائَ 1390-91ًیوطال اّل ضالتذؿیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد داراتی : ًام هذرش   تیْغیوی تالیٌی/ کارغٌاضی ارغذ : رغتَ / هقطغ 

 ًفر 6 :تؼذاد داًػجْتیْغیوی ػوْهی : (ّادذ)ًام درش 

دّ ضاػت : هذت كالش اّل  : ترم  

 تیْغیوی ُارپر ّ تیْغیوی دّلیي: هٌثغ درش  

 کالش درش، ّایت تْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکاًات آهْزغی 

 pHآب، تاهپْى ُا ّ  :ػٌْاى درش

.  را تذاًٌذpHداًػجْیاى آب، تاهپْى ُا ّ : ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌاختي . اًْاع تافرُای غیویایی را تذاًذ-.1

غٌاختي . اًْاع تافرُای تذى را تذاًذ-.2

غٌاختي هکاًیطن ُای تافریٌگ تذى را تذاًذ - 3

غٌاختي غاخؽ ُای تؼادل اضیذ ّ تاز را تذاًذ - 4

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

ضخٌراًی ّ تذث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهاى هقذه  

 كلیات درش:  

  (تْضیخ هکاًیطن تافریٌگ)تخع اّل 
  پرضع ّ پاضخ ّ اضترادت
  (ػْاهل تٌظین کٌٌذٍ ّ اُویت تالیٌی)تخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهاى 
  دقیق10َ:   هذت زهاى 
  دقیق45َ:    هذت زهاى 

   دقیق5َ:  هذت زهاى جوغ تٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهاى  (آزهْى پایاى ترم تا ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیاتی درش 

 
  



  

 
ضاختار طرح درش 

 

 (جلطَ چِارم) 19/07/1390: تاریخ ارائَ 1390-91ًیوطال اّل ضالتذؿیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد داراتی : ًام هذرش   تیْغیوی تالیٌی/ کارغٌاضی ارغذ : رغتَ / هقطغ 

 ًفر 6 :تؼذاد داًػجْتیْغیوی ػوْهی : (ّادذ)ًام درش 

دّ ضاػت : هذت كالش اّل  : ترم  

 تیْغیوی ُارپر ّ تیْغیوی دّلیي: هٌثغ درش  

 کالش درش، ّایت تْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکاًات آهْزغی 

 pHآب، تاهپْى ُا ّ  :ػٌْاى درش

.  را تذاًٌذpHداًػجْیاى آب، تاهپْى ُا ّ : ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌاختي . هفِْم آلکالْز ّ اضیذّز را تذاًذ- 1

غٌاختي . هفِْم هکاًیطن ُای جثراًی را تذاًذ- 2

غٌاختي . ًقع کلیَ ُا در اختالالت اضیذ ّ تاز را تذاًذ- 3

غٌاختي . ًقع ریَ ُا در اختالالت اضیذ ّ تاز را تذاًذ- 4

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

ضخٌراًی ّ تذث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهاى هقذه  

 كلیات درش:  

  (تْضیخ هکاًیطن تافریٌگ)تخع اّل 
  پرضع ّ پاضخ ّ اضترادت
  (ػْاهل تٌظین کٌٌذٍ ّ اُویت تالیٌی)تخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهاى 
  دقیق10َ:   هذت زهاى 
  دقیق45َ:    هذت زهاى 

   دقیق5َ:  هذت زهاى جوغ تٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهاى  (آزهْى پایاى ترم تا ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیاتی درش 

 
 

  



  

 
ضاختار طرح درش 

 

 (جلطَ پٌجن) 26/07/1390: تاریخ ارائَ 1390-91ًیوطال اّل ضالتذؿیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد داراتی : ًام هذرش   تیْغیوی تالیٌی/ کارغٌاضی ارغذ : رغتَ / هقطغ 

 ًفر 6 :تؼذاد داًػجْتیْغیوی ػوْهی : (ّادذ)ًام درش 

دّ ضاػت : هذت كالش اّل  : ترم  

 تیْغیوی ُارپر ّ تیْغیوی دّلیي: هٌثغ درش  

 کالش درش، ّایت تْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکاًات آهْزغی 

 pHآب، تاهپْى ُا ّ  :ػٌْاى درش

.  را تذاًٌذpHداًػجْیاى آب، تاهپْى ُا ّ : ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌاختي . اًْاع اختالالت اضیذ ّ تاز را تذاًذ- 1

غٌاختي ًذٍْ تػخیؽ اختالالت اضیذ ّ تاز را تذاًذ - 2

غٌاختي . ًذٍْ تفطیر ًتایج آزهایع گازُای خْى را تذاًذ- 3

  

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

ضخٌراًی ّ تذث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهاى هقذه  

 كلیات درش:  

  (تْضیخ هکاًیطن تافریٌگ)تخع اّل 
  پرضع ّ پاضخ ّ اضترادت
  (ػْاهل تٌظین کٌٌذٍ ّ اُویت تالیٌی)تخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهاى 
  دقیق10َ:   هذت زهاى 
  دقیق45َ:    هذت زهاى 

   دقیق5َ:  هذت زهاى جوغ تٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهاى  (آزهْى پایاى ترم تا ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیاتی درش 

 
 

  



  

 
ضاختار طرح درش 

 

 (جلطَ غػن) 03/08/1390: تاریخ ارائَ 1390-91ًیوطال اّل ضالتذؿیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد داراتی : ًام هذرش   تیْغیوی تالیٌی/ کارغٌاضی ارغذ : رغتَ / هقطغ 

 ًفر 6 :تؼذاد داًػجْتیْغیوی ػوْهی : (ّادذ)ًام درش 

دّ ضاػت : هذت كالش اّل  : ترم  

 تیْغیوی ُارپر ّ تیْغیوی دّلیي: هٌثغ درش  

 کالش درش، ّایت تْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکاًات آهْزغی 

اکطیذاضیْى تیْلْژیک  :ػٌْاى درش

. داًػجْیاى تیْاًرژی ّ هطیر اًتقال الکترّى هیتْکٌذری را تذاًٌذ: ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌاختي هفِْم تیْلْژیک تیْاًرژی را تذاًذ  - 1

غٌاختي . اُویت تیْلْژیک تیْاًرژی را تذاًذ-. 2

غٌاختي هذل هطیر اًتقال الکترّى را تذاًذ - 3

غٌاختي اجسا تػکیل دٌُذٍ هطیر اًتقال الکترّى را تذاًذ - 4

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

ضخٌراًی ّ تذث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهاى هقذه  

 كلیات درش:  

  (تْضیخ تیْاًرژی ّ اجسا هطیر اًتقال الکترّى)تخع اّل 
  پرضع ّ پاضخ ّ اضترادت
  (هکاًیطن ّ ػْاهل تٌظین کٌٌذٍ)تخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهاى 
  دقیق10َ:   هذت زهاى 
  دقیق45َ:    هذت زهاى 

   دقیق5َ:  هذت زهاى جوغ تٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهاى  (آزهْى پایاى ترم تا ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیاتی درش 

 
  



  

ضاختار طرح درش 
 

 (جلطَ ُفتن) 10/08/1390: تاریخ ارائَ 1390-91ًیوطال اّل ضالتذؿیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد داراتی : ًام هذرش   تیْغیوی تالیٌی/ کارغٌاضی ارغذ : رغتَ / هقطغ 

 ًفر 6 :تؼذاد داًػجْتیْغیوی ػوْهی : (ّادذ)ًام درش 

دّ ضاػت : هذت كالش اّل  : ترم  

 تیْغیوی ُارپر ّ تیْغیوی دّلیي: هٌثغ درش  

 کالش درش، ّایت تْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکاًات آهْزغی 

اکطیذاضیْى تیْلْژیک  :ػٌْاى درش

. داًػجْیاى تیْاًرژی ّ هطیر اًتقال الکترّى هیتْکٌذری را تذاًٌذ: ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌاختي . ًذٍْ اًتقال الکترّى، ایجاد غیة پرّتْى زا تذاًذ- 1

غٌاختي .  زا تذاًذATPًذٍْ ضٌتس - 2

غٌاختي . ػْاهل هْثر تر هطیر اًتقال الکترّى را تذاًذ- 3

غٌاختي . هکاًیطن هِار کٌٌذٍ ُای هطیر اًتقال الکترّى را تذاًذ- 4

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

ضخٌراًی ّ تذث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهاى هقذه  

 كلیات درش:  

  (تْضیخ تیْاًرژی ّ اجسا هطیر اًتقال الکترّى)تخع اّل 
  پرضع ّ پاضخ ّ اضترادت
  (هکاًیطن ّ ػْاهل تٌظین کٌٌذٍ)تخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهاى 
  دقیق10َ:   هذت زهاى 
  دقیق45َ:    هذت زهاى 

   دقیق5َ:  هذت زهاى جوغ تٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهاى  (آزهْى پایاى ترم تا ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیاتی درش 

 



  

  
ضاختار طرح درش 

 

 (جلطَ ُػتن) 17/08/1390: تاریخ ارائَ 1390-91ًیوطال اّل ضالتذؿیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد داراتی : ًام هذرش   تیْغیوی تالیٌی/ کارغٌاضی ارغذ : رغتَ / هقطغ 

 ًفر 6 :تؼذاد داًػجْتیْغیوی ػوْهی : (ّادذ)ًام درش 

دّ ضاػت : هذت كالش اّل  : ترم  

 تیْغیوی ُارپر ّ تیْغیوی دّلیي: هٌثغ درش  

 کالش درش، ّایت تْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکاًات آهْزغی 

هتاتْلیطن آب ّ هْاد هؼذًی  :ػٌْاى درش

. داًػجْیاى اُویت آب ّ هتاتْلیطن ػٌاؾر هؼذًی را تذاًٌذ: ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌاختي . خْاؼ فیسیکی آب را تذًذ- 1

غٌاختي . خْاؼ غیویایی آب را تذاًذ- 2

غٌاختي . تؼریف ػٌاؾر هؼذًی را تذاًذ- 3

غٌاختي . ًقع ضاختواًی ػٌاؾر هؼذًی تذاًذ-. 4

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

ضخٌراًی ّ تذث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهاى هقذه  

 كلیات درش:  

  (تْضیخ اًْاع ػٌاؾر هؼذًی)تخع اّل 
  پرضع ّ پاضخ ّ اضترادت
  (ػْاهل تٌظین کٌٌذٍ ّ اُویت تالیٌی)تخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهاى 
  دقیق10َ:   هذت زهاى 
  دقیق45َ:    هذت زهاى 

   دقیق5َ:  هذت زهاى جوغ تٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهاى  (آزهْى پایاى ترم تا ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیاتی درش 

 



  

ضاختار طرح درش 
 

 (جلطَ ًِن) 01/09/1390: تاریخ ارائَ 1390-91ًیوطال اّل ضالتذؿیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد داراتی : ًام هذرش   تیْغیوی تالیٌی/ کارغٌاضی ارغذ : رغتَ / هقطغ 

 ًفر 6 :تؼذاد داًػجْتیْغیوی ػوْهی : (ّادذ)ًام درش 

دّ ضاػت : هذت كالش اّل  : ترم  

 تیْغیوی ُارپر ّ تیْغیوی دّلیي: هٌثغ درش  

 کالش درش، ّایت تْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکاًات آهْزغی 

هتاتْلیطن آب ّ هْاد هؼذًی  :ػٌْاى درش

. داًػجْیاى اُویت آب ّ هتاتْلیطن ػٌاؾر هؼذًی را تذاًٌذ: ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌاختي ًقع ػٌاؾر هؼذًی کویاب در فؼالیت ُای آًسیوی را تذاًذ - 1

غٌاختي . ػْاهل هْثر تر تٌظین ػٌاؾر هؼذًی کویاب را تذاًذ- 2

غٌاختي . اُویت تالیٌی ػٌاؾر هؼذًی کویاب را تذاًذ-. 3

  

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

ضخٌراًی ّ تذث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهاى هقذه  

 كلیات درش:  

  (تْضیخ اًْاع ػٌاؾر هؼذًی)تخع اّل 
  پرضع ّ پاضخ ّ اضترادت
  (ػْاهل تٌظین کٌٌذٍ ّ اُویت تالیٌی)تخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهاى 
  دقیق10َ:   هذت زهاى 
  دقیق45َ:    هذت زهاى 

   دقیق5َ:  هذت زهاى جوغ تٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهاى  (آزهْى پایاى ترم تا ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیاتی درش 

 
 



  

ضبختبر طرح درش 
 

 (جلطَ اّل) 28/06/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد دارابی : ًبم هذرش   آًبتْهی/ کبرغٌبضی ارغذ: رغتَ / هقطغ 

 ًفری 7 :تؼذاد داًػجْ( 2)بیْغیوی   : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش اّل  : ترم  

 بیْغیوی لٌیٌجر: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

ضبختبر ّ ػولکرد پرّتئیي ُب  :ػٌْاى درش

ُذف کلی درش ضبختوبى اضیذُبی آهیٌَ، هطیرُبی اصلی هتببْلیطن آًِب ّ ضبختوبى پرّتئیي ُب 

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . ضبختبر اًْاع اضیذُبی آهیٌَ ّ هػتقبت آًِب را بذاًذ- 1

غٌبختي . ضبختبر اًْاع هػتقبت اضیذُبی آهیٌَ را بذاًذ- 2

غٌبختي . هطیرُبی اصلی ضٌتس اضیذُبی آهیٌَ را بذاًذ- 3

غٌبختي . هطیرُبی اصلی تجسیَ 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 ضبختبر)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (هتببْلیطن)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 دّم) 04/07/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد دارابی : ًبم هذرش   آًبتْهی/ کبرغٌبضی ارغذ: رغتَ / هقطغ 

 ًفر 7 :تؼذاد داًػجْ( 2)بیْغیوی   : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش اّل  : ترم  

 بیْغیوی لٌیٌجر: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

ضبختبر ّ ػولکرد پرّتئیي ُب  :ػٌْاى درش

ُذف کلی درش ضبختوبى اضیذُبی آهیٌَ، هطیرُبی اصلی هتببْلیطن آًِب ّ ضبختوبى پرّتئیي ُب 

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . ضبختبر پیًْذ پپتیذی را بذاًذ- 1

غٌبختي . ًذٍْ تػکیل پیًْذ پپتیذی را بذاًذ- 2

غٌبختي . اًْاع ضطْح ضبختوبًی پرّتئیي ُب را بذاًذ- 3

غٌبختي . اختالالت هِن ػولکردی 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 ضبختبر)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (اختالالت)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 ُػتن) 23/08/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد دارابی : ًبم هذرش   آًبتْهی/ کبرغٌبضی ارغذ: رغتَ / هقطغ 

 ًفر 7 :تؼذاد داًػجْ( 2)بیْغیوی   : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش اّل  : ترم  

 بیْغیوی لٌیٌجر: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

ضٌتس پرّتئیي ُب  :ػٌْاى درش

ُذف کلی درش ضبختوبى اضیذُبی آهیٌَ، هطیرُبی اصلی هتببْلیطن آًِب ّ ضبختوبى پرّتئیي ُب 

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . اصْل کلی ضٌتس پرّتئیي ُب را بذاًذ -1

غٌبختي .  ضٌتبزُب را بذاًذtRNAًقع آهیٌْآضیل - 2

غٌبختي . ضبختبر ّ ػولکرد ریبْزّم ُب را بذاًذ- 3

غٌبختي .  را بذاًذmRNAًذٍْ بلْؽ - 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 ضبختبر)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (هتببْلیطن)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 ًِن) 30/08/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد دارابی : ًبم هذرش   آًبتْهی/ کبرغٌبضی ارغذ: رغتَ / هقطغ 

 ًفر 7 :تؼذاد داًػجْ( 2)بیْغیوی   : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش اّل  : ترم  

 بیْغیوی لٌیٌجر: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

ضٌتس پرّتئیي ُب  :ػٌْاى درش

ُذف کلی درش ضبختوبى اضیذُبی آهیٌَ، هطیرُبی اصلی هتببْلیطن آًِب ّ ضبختوبى پرّتئیي ُب 

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . هرادل اصلی پرّتئیي ضبزی را بذاًذ- 1

غٌبختي . فبکتْرُبی ترجوَ ّ ًقع آًِب را بذاًذ- 2

غٌبختي . اضبش جفت غذى اضیذُبی آهیٌَ بب کذّى را بذاًذ- 3

غٌبختي . اًْاع تغییرات پص از ترجوَ 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 ضبختبر)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (هتببْلیطن)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 ضیسُن) 05/10/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد دارابی : ًبم هذرش   آًبتْهی/ کبرغٌبضی ارغذ: رغتَ / هقطغ 

 ًفر 7 :تؼذاد داًػجْ( 2)بیْغیوی   : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش اّل  : ترم  

 بیْغیوی لٌیٌجر: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

هتببْلیطن هْاد ًیترّژى دار  :ػٌْاى درش

ُذف کلی درش ضبختوبى ترکیببت ًیترّژى دار، هطیرُبی اصلی هتببْلیطن ّ ًقع بیْلْژیک آًِب  

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . اًْاع ترکیببت ًیترّژى دار را بذاًذ- 1

غٌبختي ضبختوبى ترکیببت ًیترّژى دار را بذاًذ - 2

هطیرُبی اصلی ضٌتس ّ تجسیَ ترکیببت ًیترّژى دار را - 3

. بذاًذ
غٌبختي 

 . هطیرُبی اصلی تجسیَ ترکیببت ًیترّژى دار 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 ضبختبر)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (هتببْلیطن)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 چِبردُن) 12/10/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد دارابی : ًبم هذرش   آًبتْهی/ کبرغٌبضی ارغذ: رغتَ / هقطغ 

 ًفر 7 :تؼذاد داًػجْ( 2)بیْغیوی   : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش اّل  : ترم  

 بیْغیوی لٌیٌجر: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

هتببْلیطن هْاد ًیترّژى دار  :ػٌْاى درش

ُذف کلی درش ضبختوبى ترکیببت ًیترّژى دار، هطیرُبی اصلی هتببْلیطن ّ ًقع بیْلْژیک آًِب 

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . ًقع بیْلْژیک ترکیببت ًیترّژى دار را بذاًذ- 1

غٌبختي . اُویت تػخیصی ترکیببت ًیترّژى دار را بذاًذ- 2

غٌبختي . ًذٍْ دفغ ترکیببت ًیترّژى دار 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 ضبختبر)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (هتببْلیطن)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 ) 19/10/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد دارابی : ًبم هذرش   آًبتْهی/ کبرغٌبضی ارغذ: رغتَ / هقطغ 

 ًفر 7 :تؼذاد داًػجْ( 2)بیْغیوی   : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش اّل  : ترم  

 بیْغیوی لٌیٌجر: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

 ّ اضیذُبی ًْکلئیک RNAضبختبر  :ػٌْاى درش

ُذف کلی درش اًْاع ًْکلئْتیذُب ّ هطیرُبی اصلی هتببْلیطن ًْکلئْتیذُب 

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي . ضبختبر اًْاع ًْکلئْتیذُب ّ هػتقبت آًِب را بذاًذ- 1

غٌبختي . خصْصیبت بیْغیویبیی ًْکلئْتیذُب را بذاًذ- 2

غٌبختي . هطیرُبی اصلی ضٌتس ًْکلئْتیذُب را بذاًذ- 3

غٌبختي . هطیرُبی اصلی کبتببْلیطن ًْکلئْتیذُب 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 ضبختبر)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (هتببْلیطن)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 
 

( 16جلطَ ) 25/10/1390: تبریخ ارائَ 1390-91ًیوطبل اّل ضبلتذصیلی 

ًظری : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد دارابی : ًبم هذرش   آًبتْهی/ کبرغٌبضی ارغذ: رغتَ / هقطغ 

 ًفر 7 :تؼذاد داًػجْ( 2)بیْغیوی   : (ّادذ)ًبم درش 

دّ ضبػت : هذت كالش اّل  : ترم  

 بیْغیوی لٌیٌجر: هٌبغ درش  

 کالش درش، ّایت بْرد، ّیذئْ پرّژکتْر: اهکبًبت آهْزغی 

 ّ هتببْلیطن اضیذُبی ًْکلئیک  RNAضبختبر  :ػٌْاى درش

. داًػجْیبى هطیرُبی اصلی هتببْلیطن اضیذُبی ًْکلئیک را بذاًٌذ: ُذف کلی درش

: دیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌبختي .  را بذاًذDNAًذٍْ رًّْیطی از - 1

غٌبختي . هفِْم کذّى ّ آًتی کذّى را بذاًذ- 2

غٌبختي .  را بذاًذRNAضبختوبى اًْاع - 3

غٌبختي .  را بذاًذRNAهرادل بلْؽ اًْاع - 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:  

  (ُوبًٌذضبزی ّ رًّْیطی)بخع اّل 
  پرضع ّ پبضخ ّ اضترادت
  (هفِْم کذ ژًتیکی ّ پرّتئیي ضبزی)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 

 
 



  

ضاختار طرح درش 
 

( 13جلطَ ) 26/09/1390: تاریخ ارائَ 1390-91ًیوطال اّل ضالتحصیلی 

ػولی : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد داراتی : ًام هذرش  هیکرّب غٌاضی / کارغٌاضی ارغذ: رغتَ / هقطغ 

 ًفر 6 :تؼذاد داًػجْ ( 2)تیْغیوی کارتردی : (ّاحذ)ًام درش 

دّ ضاػت : هذت كالش اّل  :ترم  

 غیوی تالیٌی تیتس: هٌثغ درش  

 ّایت ترد، لْازم ّ ّضایل آزهایػگاٍ تیْغیوی: اهکاًات آهْزغی 

اضاش ّ اًْاع رّظ کرّهاتْگرافی  :ػٌْاى درش

. داًػجْیاى تتْاًٌذ آزهایع ُای کرّهاتْگرافی را اًجام دٌُذ: ُذف کلی درش

: حیطَ:  اُذاف جسئی 

غٌاختي . تتْاًذ رّظ هٌاضة کرّهاتْگرافی را اًتخاب ًوایذ- 1

غٌاختي . تتْاًذ ضیطتن کرّهاتْگرافی راٍ اًذازی ًوایذ- 2

غٌاختی .. تتْاًذ اجسا یک هحلْل ضادٍ را جذاضازی ًوایذ- 3

 غرکت در کالش درش ّ حضْر فؼال در حیي تذریص :رّظ آهْزظ

ضخٌراًی ّ تحث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهاى هقذه  

 كلیات درش:  

  (ارائَ ّ تحث هطالة هْردًیاز)تخع اّل 
  پرضع ّ پاضخ ّ اضتراحت

  (اًجام ػولی آزهایػِای اًتخاتی))تخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهاى 
  دقیق10َ:   هذت زهاى 

  دقیق45َ:    هذت زهاى 

   دقیق5َ:  هذت زهاى جوغ تٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهاى  (آزهْى پایاى ترم تا ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیاتی درش 

  



  

ضاختار طرح درش 
 

( 14جلطَ ) 03/10/1390: تاریخ ارائَ 1390-91ًیوطال اّل ضالتحصیلی 

ػولی : ًْع درش  پسغکی : داًػکذٍ 

دکتر هطؼْد داراتی : ًام هذرش  هیکرّب غٌاضی / کارغٌاضی ارغذ: رغتَ / هقطغ 

 ًفر 6 :تؼذاد داًػجْ ( 2)تیْغیوی کارتردی : (ّاحذ)ًام درش 

دّ ضاػت : هذت كالش اّل  :ترم  

 غیوی تالیٌی تیتس: هٌثغ درش  

 ّایت ترد، لْازم ّ ّضایل آزهایػگاٍ تیْغیوی: اهکاًات آهْزغی 

ارزیاتی ّ تِثْد کارایی ضیطتن کرّهاتْگرافی  :ػٌْاى درش

. داًػجْیاى ارزیاتی ّ تِثْد کارایی ضیطتن کرّهاتْگرافی را تذاًٌذ: ُذف کلی درش

: حیطَ:  اُذاف جسئی 

هِارتی . تتْاًذ کارایی هٌاضة کرّهاتْگرافی را تٌظین ًوایذ- 1

هِارتی . تتْاًذ کارایی ضیطتن کرّهاتْگرافی راٍ تِثْد تخػذ- 2

هِارتی . تتْاًذ کارایی جذاضازی اجسا یک هحلْل ضادٍ را تغییر دُذ- 3

 غرکت در کالش درش ّ حضْر فؼال در حیي تذریص :رّظ آهْزظ

ضخٌراًی ّ تحث گرُّی : اجسا ّ غیٍْ اجرای درش 

   َدقیقَ 5:  هذت زهاى هقذه  

 كلیات درش:  

  (ارائَ ّ تحث هطالة هْردًیاز)تخع اّل 
  پرضع ّ پاضخ ّ اضتراحت

  (اًجام ػولی آزهایػِای اًتخاتی))تخع دّم درش  

 دقیقَ 45:  هذت زهاى 
  دقیق10َ:   هذت زهاى 

  دقیق45َ:    هذت زهاى 

   دقیق5َ:  هذت زهاى جوغ تٌذی ّ ًتیجَ گیري   

  دقیقَ 10:  هذت زهاى  (آزهْى پایاى ترم تا ضْاالت چٌذ گسیٌَ ای)ارزغیاتی درش 

  
 



  

ضاختار طرح درش 
 

( 13جلطً ) 26/09/1390: تاریخ ارائً 1390-91ویمطال اَل ضالتحصیلی 

وظری : وُع درش  پسغکی : داوػکذي 

دکتر مطؼُد داراتی : وام مذرش  میکرَب غىاضی / کارغىاضی ارغذ: رغتً / مقطغ 

 وفر 6 :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 -کرَماتُگرافی :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 تػخیصی 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

  (اوجام ػملی آزمایػٍای اوتخاتی))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 

  
 



  

طبختبر طزح درص 
 

( 5جلظً ) 24/07/1390: تبریخ ارائً 1390-91ویمظبل اَل طبلتحصیلی 

عملی : وُع درص  پشػکی : داوؼکذي 

دکتز مظعُد دارابی : وبم مذرص  بیُػیمی ببلیىی / کبرػىبطی ارػذ: رػتً / مقطع 

 وفز 6 :تعذاد داوؼجُ ( 1)بیُػیمی عملی : (َاحذ)وبم درص 

دَ طبعت : مذت كالص چٍبرم  :تزم  

 ػیمی ببلیىی تیتش: مىبع درص  

 َایت بزد، لُاسم َ َطبیل آسمبیؼگبي بیُػیمی: امکبوبت آمُسػی 

 HPLC-GC- اطبص َ رَع کزَمبتُگزافی کبغذی اطیذٌبی آمیىً :عىُان درص

.  را بذاوىذHPLC-GC- داوؼجُیبن اطبص َ رَع کزَمبتُگزافی کبغذی اطیذٌبی آمیىً: ٌذف کلی درص

: حیطً:  اٌذاف جشئی 

ػىبختي . مفٍُم َ اٌمیت آسمبیغ ٌبی کزَمبتُگزافی بذاوذ- 1

ػىبختي . را بذاوذ اوُاع آسمبیغ ٌبی کزَمبتُگزافی- 2

مٍبرتی . بتُاوذ آسمبیغ ٌبی کزَمبتُگزافی سا اوجبم دٌذ- 3

مٍبرتی . بتُاوذ وتبیج آسمبیغ ٌبی کزَمبتُگزافی را تفظیز کىذ- 4

 ػزکت در کالص درص َ حضُر فعبل در حیه تذریض :رَع آمُسع

طخىزاوی َ بحث گزٌَی : اجشا َ ػیُي اجزای درص 

   ًدقیقً 5:  مذت سمبن مقذم  

 كلیبت درص:  

  (ارائً َ بحث مطبلب مُردویبس)بخغ اَل 
  پزطغ َ پبطخ َ اطتزاحت
  (اوجبم عملی آسمبیؼٍبی اوتخببی))بخغ دَم درص  

 دقیقً 45:  مذت سمبن 
  دقیق10ً:   مذت سمبن 
  دقیق45ً:    مذت سمبن 

   دقیق5ً:  مذت سمبن جمع بىذی َ وتیجً گیزي   

  دقیقً 10:  مذت سمبن  (آسمُن پبیبن تزم بب طُاالت چىذ گشیىً ای)ارسػیببی درص 

  
  



  

طبختبر طزح درص 
 

( 6جلظً ) 01/08/1390: تبریخ ارائً 1390-91ویمظبل اَل طبلتحصیلی 

عملی : وُع درص  پشػکی : داوؼکذي 

دکتز مظعُد دارابی : وبم مذرص  بیُػیمی ببلیىی / کبرػىبطی ارػذ: رػتً / مقطع 

 وفز 6 :تعذاد داوؼجُ ( 1)بیُػیمی عملی : (َاحذ)وبم درص 

دَ طبعت : مذت كالص چٍبرم  :تزم  

 ػیمی ببلیىی تیتش: مىبع درص  

 َایت بزد، لُاسم َ َطبیل آسمبیؼگبي بیُػیمی: امکبوبت آمُسػی 

الکتزَفُرس پزَتئیه ٌب  :عىُان درص

. داوؼجُیبن اطبص َ رَع الکتزَفُرس پزَتئیه ٌب را بذاوىذ: ٌذف کلی درص

: حیطً:  اٌذاف جشئی 

ػىبختي . مفٍُم َ اٌمیت آسمبیغ ٌبی الکتزَفُرس بذاوذ- 1

ػىبختي . را بذاوذ اوُاع آسمبیغ ٌبی الکتزَفُرس- 2

مٍبرتی . بتُاوذ آسمبیغ ٌبی الکتزَفُرس سا اوجبم دٌذ- 3

مٍبرتی . بتُاوذ وتبیج آسمبیغ ٌبی الکتزَفُرس را تفظیز کىذ- 4

 ػزکت در کالص درص َ حضُر فعبل در حیه تذریض :رَع آمُسع

طخىزاوی َ بحث گزٌَی : اجشا َ ػیُي اجزای درص 

   ًدقیقً 5:  مذت سمبن مقذم  

 كلیبت درص:  

  (ارائً َ بحث مطبلب مُردویبس)بخغ اَل 
  پزطغ َ پبطخ َ اطتزاحت
  (اوجبم عملی آسمبیؼٍبی اوتخببی))بخغ دَم درص  

 دقیقً 45:  مذت سمبن 
  دقیق10ً:   مذت سمبن 
  دقیق45ً:    مذت سمبن 

   دقیق5ً:  مذت سمبن جمع بىذی َ وتیجً گیزي   

  دقیقً 10:  مذت سمبن  (آسمُن پبیبن تزم بب طُاالت چىذ گشیىً ای)ارسػیببی درص 

  
  



  

 
طبختبر طزح درص 

 

( 7جلظً ) 08/08/1390: تبریخ ارائً 1390-91ویمظبل اَل طبلتحصیلی 

عملی : وُع درص  پشػکی : داوؼکذي 

دکتز مظعُد دارابی : وبم مذرص  بیُػیمی ببلیىی / کبرػىبطی ارػذ: رػتً / مقطع 

 وفز 6 :تعذاد داوؼجُ ( 1)بیُػیمی عملی : (َاحذ)وبم درص 

دَ طبعت : مذت كالص چٍبرم  :تزم  

 ػیمی ببلیىی تیتش: مىبع درص  

 َایت بزد، لُاسم َ َطبیل آسمبیؼگبي بیُػیمی: امکبوبت آمُسػی 

الکتزَفُرس پزَتئیه طزم یب ٌمُگلُبیه  :عىُان درص

. داوؼجُیبن اطبص َ رَع الکتزَفُرس پزَتئیه طزم یب ٌمُگلُبیه را بذاوىذ: ٌذف کلی درص

: حیطً:  اٌذاف جشئی 

ػىبختي . مفٍُم َ اٌمیت آسمبیغ ٌبی الکتزَفُرس پزَتئیه طزم بذاوذ- 1

ػىبختي . را بذاوذ پزَتئیه طزم اوُاع آسمبیغ ٌبی الکتزَفُرس- 2

مٍبرتی . بتُاوذ آسمبیغ ٌبی الکتزَفُرس پزَتئیه طزم اوجبم دٌذ- 3

بتُاوذ وتبیج آسمبیغ ٌبی الکتزَفُرس پزَتئیه طزم را تفظیز - 4
. کىذ

مٍبرتی 

 ػزکت در کالص درص َ حضُر فعبل در حیه تذریض :رَع آمُسع

طخىزاوی َ بحث گزٌَی : اجشا َ ػیُي اجزای درص 

   ًدقیقً 5:  مذت سمبن مقذم  

 كلیبت درص:  

  (ارائً َ بحث مطبلب مُردویبس)بخغ اَل 
  پزطغ َ پبطخ َ اطتزاحت
  (اوجبم عملی آسمبیؼٍبی اوتخببی))بخغ دَم درص  

 دقیقً 45:  مذت سمبن 
  دقیق10ً:   مذت سمبن 
  دقیق45ً:    مذت سمبن 

   دقیق5ً:  مذت سمبن جمع بىذی َ وتیجً گیزي   

  دقیقً 10:  مذت سمبن  (آسمُن پبیبن تزم بب طُاالت چىذ گشیىً ای)ارسػیببی درص 

  
  



  

طبختبر طزح درص 
 

( 9جلظً ) 22/08/1390: تبریخ ارائً 1390-91ویمظبل اَل طبلتحصیلی 

عملی : وُع درص  پشػکی : داوؼکذي 

دکتز مظعُد دارابی : وبم مذرص  بیُػیمی ببلیىی / کبرػىبطی ارػذ: رػتً / مقطع 

 وفز 6 :تعذاد داوؼجُ ( 1)بیُػیمی عملی : (َاحذ)وبم درص 

دَ طبعت : مذت كالص چٍبرم  :تزم  

 ػیمی ببلیىی تیتش: مىبع درص  

 َایت بزد، لُاسم َ َطبیل آسمبیؼگبي بیُػیمی: امکبوبت آمُسػی 

اوذاسي گیزی کلظتزَل َ تزی گلیظزیذ خُن  :عىُان درص

. داوؼجُیبن آسمبیغ ٌبی اوذاسي گیزی کلظتزَل َ تزی گلیظزیذ خُن را بذاوىذ: ٌذف کلی درص

: حیطً:  اٌذاف جشئی 

ػىبختي . خصُصیبت ػیمیبیی اوذاسي گیزی کلظتزَل َ تزی گلیظزیذ خُن را بذاوذ- 1

ػىبختي . اوذاسي گیزی کلظتزَل َ تزی گلیظزیذ خُن را بذاوذآسمبیغ ٌبی - 2

بتُاوذ آسمبیؼٍبی اوذاسي گیزی کلظتزَل َ تزی گلیظزیذ خُن را اوجبم - 3

. دٌذ
مٍبرتی 

  

 ػزکت در کالص درص َ حضُر فعبل در حیه تذریض :رَع آمُسع

طخىزاوی َ بحث گزٌَی : اجشا َ ػیُي اجزای درص 

   ًدقیقً 5:  مذت سمبن مقذم  

 كلیبت درص:  

  (ارائً َ بحث مطبلب مُردویبس)بخغ اَل 
  پزطغ َ پبطخ َ اطتزاحت
  (اوجبم عملی آسمبیؼٍبی اوتخببی))بخغ دَم درص  

 دقیقً 45:  مذت سمبن 
  دقیق10ً:   مذت سمبن 
  دقیق45ً:    مذت سمبن 

   دقیق5ً:  مذت سمبن جمع بىذی َ وتیجً گیزي   

  دقیقً 10:  مذت سمبن  (آسمُن پبیبن تزم بب طُاالت چىذ گشیىً ای)ارسػیببی درص 

 



  

طبختبر طزح درص  
 

( 12جلظً ) 13/09/1390: تبریخ ارائً 1390-91ویمظبل اَل طبلتحصیلی 

عملی : وُع درص  پشػکی : داوؼکذي 

دکتز مظعُد دارابی : وبم مذرص  بیُػیمی ببلیىی / کبرػىبطی ارػذ: رػتً / مقطع 

 وفز 6 :تعذاد داوؼجُ ( 1)بیُػیمی عملی : (َاحذ)وبم درص 

دَ طبعت : مذت كالص چٍبرم  :تزم  

 ػیمی ببلیىی تیتش: مىبع درص  

 َایت بزد، لُاسم َ َطبیل آسمبیؼگبي بیُػیمی: امکبوبت آمُسػی 

 ELISA یب RIAاوذاسي گیزی ٌُرمُن بً َطیلً  :عىُان درص

. داوؼجُیبن آسمبیغ ٌبی اوذاسي گیزی کلظتزَل َ تزی گلیظزیذ خُن را بذاوىذ: ٌذف کلی درص

: حیطً:  اٌذاف جشئی 

ػىبختي . خصُصیبت ػیمیبیی اوُاع ٌُرمُن ٌب را بذاوذ- 1

ػىبختي .  را بذاوذELISAاطبص آسمبیغ ٌبی - 2

مٍبرتی .  را اوجبم دٌذELISAبتُاوذ آسمبیؼٍبی اوذاسي گیزی بً رَع - 3

  

 ػزکت در کالص درص َ حضُر فعبل در حیه تذریض :رَع آمُسع

طخىزاوی َ بحث گزٌَی : اجشا َ ػیُي اجزای درص 

   ًدقیقً 5:  مذت سمبن مقذم  

 كلیبت درص:  

  (ارائً َ بحث مطبلب مُردویبس)بخغ اَل 
  پزطغ َ پبطخ َ اطتزاحت
  (اوجبم عملی آسمبیؼٍبی اوتخببی))بخغ دَم درص  

 دقیقً 45:  مذت سمبن 
  دقیق10ً:   مذت سمبن 
  دقیق45ً:    مذت سمبن 

   دقیق5ً:  مذت سمبن جمع بىذی َ وتیجً گیزي   

  دقیقً 10:  مذت سمبن  (آسمُن پبیبن تزم بب طُاالت چىذ گشیىً ای)ارسػیببی درص 

 
 



  

ضاختار طرح درش 
 

 1390-91ويمطال اَل ضالتحصيلي 
 23/09/1390: تاريخ ارائً

 (12جلطً )

وظري : وُع درش  پسغکي : داوػکذي 

بيُغيمي / کارغىاضي ارغذ: رغتً / مقطغ 
باليىي 

دکتر مطؼُد : وام مذرش  
دارابي 

غىاخت کار با دضتگاي ٌاي : (َاحذ)وام درش 
  نفر6 :تؼذاد داوػجُ  (1)آزمايػگاٌي 

يک ضاػت : مذت كالش اَل  :ترم  

 شيمي باليني تيتس: مىبغ درش  

 وايت برد، کالش درش، پروژکتىر: امکاوات آمُزغي 

اضاش َ رَظ کرَماتُگرافي ضتُوي  :ػىُان درش

 .داوػجُيان اضاش َ رَظ کرَماتُگرافي ضتُوي را بذاوىذ: ٌذف کلي درش

: حيطه  :اٌذاف جسئي 
مفهىم و اهميت آزمايش هاي کروماتىگرافي - 1

. ستىني بداند
شناختي 

شناختي . را بداند انىاع آزمايش هاي کروماتىگرافيستىني - 2

غرکت در کالش درش َ حضُر فؼال در حيه تذريص  :رَظ آمُزظ

ضخىراوي َ بحث گرٌَي : اجسا َ غيُي اجراي درش 

   ًدقيقً 5:  مذت زمان مقذم  

 كليات درش:  

  (ارائً َ بحث مطالب مُردوياز)بخع اَل 
  پرضع َ پاضخ َ اضتراحت
  اوجام ػملي آزمايػٍاي ))بخع دَم درش

  (اوتخابي

 دقيقً 45:  مذت زمان 
  دقيق10ً:   مذت زمان 
  دقيق45ً:    مذت زمان 

   دقيق5ً:  مذت زمان جمغ بىذي َ وتيجً گيري   

  آزمُن پايان ترم با ضُاالت چىذ )ارزغيابي درش
 (گسيىً اي

 دقيقً 10:  مذت زمان 

  



  

ضاختار طرح درش 
 

 1390-91ويمطال اَل ضالتحصيلي 
 23/09/1390: تاريخ ارائً

 (12جلطً )

وظري : وُع درش  پسغکي : داوػکذي 

بيُغيمي / کارغىاضي ارغذ: رغتً / مقطغ 
باليىي 

دکتر مطؼُد : وام مذرش  
دارابي 

غىاخت کار با دضتگاي ٌاي : (َاحذ)وام درش 
  نفر6 :تؼذاد داوػجُ  (1)آزمايػگاٌي 

يک ضاػت : مذت كالش اَل  :ترم  

 شيمي باليني تيتس: مىبغ درش  

 وايت برد، کالش درش، پروژکتىر: امکاوات آمُزغي 

اضاش َ رَظ کرَماتُگرافي تؼُيض يُوي  :ػىُان درش

 .داوػجُيان اضاش َ رَظ کرَماتُگرافي تؼُيض يُوي را بذاوىذ: ٌذف کلي درش

: حيطه  :اٌذاف جسئي 
مفهىم و اهميت آزمايش هاي کروماتىگرافي - 1

. تعىيض يىني بداند
شناختي 

 تعىيض يىني  انىاع آزمايش هاي کروماتىگرافي- 2
. را بداند

شناختي 

غرکت در کالش درش َ حضُر فؼال در حيه تذريص  :رَظ آمُزظ

ضخىراوي َ بحث گرٌَي : اجسا َ غيُي اجراي درش 

   ًدقيقً 5:  مذت زمان مقذم  

 كليات درش:  

  (ارائً َ بحث مطالب مُردوياز)بخع اَل 
  پرضع َ پاضخ َ اضتراحت
  اوجام ػملي آزمايػٍاي ))بخع دَم درش

  (اوتخابي

 دقيقً 45:  مذت زمان 
  دقيق10ً:   مذت زمان 
  دقيق45ً:    مذت زمان 

   دقيق5ً:  مذت زمان جمغ بىذي َ وتيجً گيري   

  آزمُن پايان ترم با ضُاالت چىذ )ارزغيابي درش
 (گسيىً اي

 دقيقً 10:  مذت زمان 

  
  



  

ضاختار طرح درش 
 

 1390-91ويمطال اَل ضالتحصيلي 
 30/09/1390: تاريخ ارائً

 (13جلطً )

وظري : وُع درش  پسغکي : داوػکذي 

بيُغيمي / کارغىاضي ارغذ: رغتً / مقطغ 
باليىي 

دکتر مطؼُد : وام مذرش  
دارابي 

غىاخت کار با دضتگاي ٌاي : (َاحذ)وام درش 
  نفر6 :تؼذاد داوػجُ  (1)آزمايػگاٌي 

يک ضاػت : مذت كالش اَل  :ترم  

 شيمي باليني تيتس: مىبغ درش  

 وايت برد، کالش درش، پروژکتىر: امکاوات آمُزغي 

 (GC)اضاش َ رَظ کرَماتُگرافي گازي  :ػىُان درش

داوػجُيان اضاش َ رَظ کرَماتُگرافي کرَماتُگرافي گازي را : ٌذف کلي درش
 .بذاوىذ

: حيطه  :اٌذاف جسئي 
مفهىم و اهميت آزمايش هاي کروماتىگرافي - 1

. گازي بداند
شناختي 

 تعىيض گازي  انىاع آزمايش هاي کروماتىگرافي- 2
. را بداند

شناختي 

غرکت در کالش درش َ حضُر فؼال در حيه تذريص  :رَظ آمُزظ

ضخىراوي َ بحث گرٌَي : اجسا َ غيُي اجراي درش 

   ًدقيقً 5:  مذت زمان مقذم  

 كليات درش:  

  (ارائً َ بحث مطالب مُردوياز)بخع اَل 
  پرضع َ پاضخ َ اضتراحت
  اوجام ػملي آزمايػٍاي ))بخع دَم درش

  (اوتخابي

 دقيقً 45:  مذت زمان 
  دقيق10ً:   مذت زمان 
  دقيق45ً:    مذت زمان 

   دقيق5ً:  مذت زمان جمغ بىذي َ وتيجً گيري   

  آزمُن پايان ترم با ضُاالت چىذ )ارزغيابي درش
 (گسيىً اي

 دقيقً 10:  مذت زمان 

  
 
 

 



  

ضاختار طرح درش 
 

 (12جلطً ) 23/09/1390: تاریخ ارائً 1390-91ویمطال اَل ضالتحصیلی 

عملی : وُع درش  پسغکی : داوػکذي 

دکتر مطعُد دارابی : وام مذرش  بیُغیمی بالیىی / کارغىاضی ارغذ: رغتً / مقطع 

 وفر 6 :تعذاد داوػجُ  (2)غىاخت کار با دضتگاي ٌای آزمایػگاٌی : (َاحذ)وام درش 

دَ ضاعت : مذت كالش اَل : ترم  

 غیمی بالیىی تیتس: مىبع درش  

 َایت برد، لُازم َ َضایل آزمایػگاي بیُغیمی: امکاوات آمُزغی 

اضاش َ رَظ کرَماتُگرافی ضتُوی  :عىُان درش

. داوػجُیان اضاش َ رَظ کرَماتُگرافی ضتُوی را بذاوىذ: ٌذف کلی درش

: حیطً:  اٌذاف جسئی 

مٍارتی . بتُاوذ آزمایع ٌای کرَماتُگرافی ضتُوی را اوجام دٌذ- 1

بتُاوذ وتایج آزمایع ٌای کرَماتُگرافی ضتُوی را تفطیر - 2
. کىذ

مٍارتی 

 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 
 

 (12جلطً ) 23/09/1390: تاریخ ارائً 1390-91ویمطال اَل ضالتحصیلی 

عملی : وُع درش  پسغکی : داوػکذي 

دکتر مطعُد دارابی : وام مذرش  بیُغیمی بالیىی / کارغىاضی ارغذ: رغتً / مقطع 

 وفر 6 :تعذاد داوػجُ  (2)غىاخت کار با دضتگاي ٌای آزمایػگاٌی : (َاحذ)وام درش 

دَ ضاعت : مذت كالش اَل : ترم  

 غیمی بالیىی تیتس: مىبع درش  

 َایت برد، لُازم َ َضایل آزمایػگاي بیُغیمی: امکاوات آمُزغی 

اضاش َ رَظ کرَماتُگرافی تعُیض یُوی  :عىُان درش

. داوػجُیان اضاش َ رَظ کرَماتُگرافی تعُیض یُوی را بذاوىذ: ٌذف کلی درش

: حیطً:  اٌذاف جسئی 

مٍارتی . بتُاوذ آزمایع ٌای کرَماتُگرافی تعُیض یُوی را اوجام دٌذ- 1

مٍارتی . بتُاوذ وتایج کرَماتُگرافی تعُیض یُوی را تفطیر کىذ- 2

 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 
 

 (13جلطً ) 30/09/1390: تاریخ ارائً 1390-91ویمطال اَل ضالتحصیلی 

عملی : وُع درش  پسغکی : داوػکذي 

دکتر مطعُد دارابی : وام مذرش  بیُغیمی بالیىی / کارغىاضی ارغذ: رغتً / مقطع 

 وفر 6 :تعذاد داوػجُ  (2)غىاخت کار با دضتگاي ٌای آزمایػگاٌی : (َاحذ)وام درش 

دَ ضاعت : مذت كالش اَل : ترم  

 غیمی بالیىی تیتس: مىبع درش  

 َایت برد، لُازم َ َضایل آزمایػگاي بیُغیمی: امکاوات آمُزغی 

 (GC)اضاش َ رَظ کرَماتُگرافی گازی  :عىُان درش

. داوػجُیان اضاش َ رَظ کرَماتُگرافی کرَماتُگرافی گازی را بذاوىذ: ٌذف کلی درش

: حیطً:  اٌذاف جسئی 

مٍارتی . بتُاوذ آزمایع ٌای کرَماتُگرافی تعُیض گازی را اوجام دٌذ- 1

مٍارتی . بتُاوذ وتایج کرَماتُگرافی تعُیض گازی را تفطیر کىذ- 2

 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 
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