به نام خـداوند جـان آفـرين

دانشگاه علوم پزشکي لرستان

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

فرم طرح درس روزانه يا ( Lesson Planبرای يک جلسه درسي)
مشخصات کلي
عنوان درس :بيوشيمي
موضوع اين جلسه :اشنايي و مقدمه ي بيوشيمي
شماره طرح درس1:

پيش نياز :ندارد
مدت جلسه 09:دقيقه
گروه مخاطب :کارشناسي پيوسته پرستاري

اهداف کلي :

تعداد فراگيران81:
تاريخ تشکيل کالس8099/90/90 :

مکان تشکيل کالس891:

 اهداف را با توجه به حيطهها و سطوح مختلف بنويسيد.

. )8مقدمه اي بر بيوشيمي و ارتباط آن با رشته بهداشت عمومي
 . )2ساختمان شيميايي اسيدهاي آمينه و ترکيبات آلي در بيوشيمي
. )0شناسايي و اشنايي با ساختار پروتئين
اهداف رفتاری (در سه حيطه شناختي ،عاطفي و رواني – حرکتي) :در پايان درس از فراگير انتظار ميرود:
الف) حيطهی شناختي:
 )8آشنايي کامل با مبحث بيو شيمي.
 )2فراگير بايد قادر باشد پس از پايان دوره آموزشي ،ساختار اسيد آمينه و پروتئين ها را تشخيص دهد.
 )0فراگير قادر باشد پس از پايان دوره آموزشي ،عملكرد پروتئين ها و اسيد آمينه و تفاوت مابين آنها را تشخيص دهد.
ب) حيطهی نگرشي ،عاطفي
)0

در کار گروهي فعاالنه و با عالقه کامل شرکت کند.

ج) حيطهی رواني حرکتي
 )5براي ابراز عقيده در گروه توانا باشد.
 )1فراگير قادر باشد در پايان دوره آموزشي ساختار پروتئين ها و  ...را شناسايي و عملكرد هر گروه عاملي را بداند
پيش بيني فضا و وسايل آموزشي متناسب با اهداف موضوع تدريس (انتخاب رسانه(هاي) مناسب):

وايت برد و ماژيك

روشهای تدريس:
مشارکتي ☐

همياري ☐

ايفاي نقش ☐

گروهي ☐ پرسش و پاسخ سخنراني ☒ طرح کارايي تيم

)(T.E.D

توضيحي

نمايشي ☐
☐
ساير (نام ببريد):
رفتار ورودی مورد انتظار فراگيران :فراگيران بايد:
 .8با اصطالحات شيمي و ترکيبات آشنا باشند.
 .2فراگير با گروه عاملي هاي شيمي آشنا باشند.
 .0با برخي دستگاه هاي اندازه گيري آشنا باشند.

ارزشيابي تشخيصي:

(پرسش از فراگيران از درس قبل تا اطمينان پيدا کنيم فراگيران مفاهيم و مطالب درس قبلي را به خوبي ياد گرفته اند و آمادگي کافي براي يادگيري درس جديد دارند)

 )8برخي از ويژگيهاي ترکيبات شيميايي را بيان کنيد؟
 )2چند مورد از گروه عاملي هاي ترکيبات آلي را با توجه به مطالبي که تاکنون خواندهايد نام ببريد؟
 )0متغيرهاي ساختاري را تعريف کنيد و مثال بزنيد؟

ارائه درس:

زمان (دقيقه)05:

جمعبندی و نتيجهگيری:

زمان (دقيقه)85:

ارزشيابي تکويني:

زمان (دقيقه)85:

تکاليف فراگيران:

زمان (دقيقه)85:

. )8رسم ترکيبات مختلف پروتئيني
. )2ايجاد تفاوت مابين ساختارها
 . )0تعريف عملكرد ساختاري اسيدآمينه و ..

