
 

1 

 

 بنام خدا

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده داروسازی

 قالب نگارش طرح درس

 

 

 

 

 

 

 

  هدف کلی درس:

 مورفولوژی، بیوشیمی و فیزیولوژی گیاهان.آشنایی با ساختار، 

 

 جلسه یک هدف( اهداف کلی جلسات: ) جهت هر

 شناخت انواع سلول .1
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 اع بافت های گیاهیشناخت انو .3
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  عراقی  96و 95ورودی  دانشجویان مخاطبان:                               ه شناسی مقدماتی گیا عنوان درس:

 (16-18شنبه ها )دو ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:            ظری                         واحد ن 2: تعداد و نوع واحد

 دکتر یلدا شکوهی نیا ارائه دهنده طرح درس:                                                            ندارد پیش نیاز:

  ، دکتر ناصرییلدا شکوهی نیادکتر  مدرس:                               ( 16-18) ها شنبهسه  :زمان ارائه درس
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 آشنایی با مسیرهای بیوسنتتیک متابولیت های ثانویه در گیاهان  .12

 شناخت فرآیند فتوسنتز در گیاهان  .13

 آشنایی با فرآیند جذب و انتقال مواد در گیاهان  .14

ناخت مکانیسم های رشد و نمو در گیاهان و آشنایی با انواع هورمونهای رشد گیاهی و نقش آنها در ش  .15

 گیاهان

شناخت مکانیسم های رشد و نمو در گیاهان و آشنایی با انواع هورمونهای رشد گیاهی و نقش آنها در   .16

 گیاهان

 

 

 اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 جلسه اول
 شناخت انواع سلول: یهدف کل

 بود خواهد قادردر پایان این جلسه دانشجو اهداف ویژه: 

 انواع سلول را نام ببرد. -1-1

 در مورد سلولهای یوکاریوت توضیح دهد. -1-2

 در مورد سلول های پروکاریوت توضیح دهد. -1-3

 تفاوت بین سلولهای یوکاریوت و پروکاریوت را نام ببرد. -1-4

 سلولهای یوکاریوت و پروکاریوت را نام ببرد. شباهت بین -1-5

 

 

 جلسه دوم
 خت ساختار و اجزاء تشکیل دهنده سلولشنا: کلی هدف

 بود خواهد قادر دانشجو پایان در: ویژه اهداف

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -2-1

 .ساختار سلول را توضیح دهد -2-2

 ه سلول را نام ببرد.اجزاء تشکیل دهند -2-3



 

3 

 

 نقش هر کدام از اجزای سلول را بیان نماید. -2-4

 

 جلسه سوم
 خت انواع بافت های گیاهیشناهدف کلی: 

 اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر خواهد بود

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -3-1

 انواع بافت های گیاهی را توضیح دهد. -3-2

 ساختار بافت های گیاهی را توضیح دهد. -3-3

 نقش بافت های گیاهی را در گیاه بیان کند. -3-4

 

 

 جلسه چهارم
 آشنایی با تفاوت های سلول های گیاهی و جانوریهدف کلی: 

 اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر خواهد بود

 .دهد پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -4-1

 انواع تفاوت های سلول های گیاهی و جانوری را نام ببرد. -4-2

 انواع شباهت های سلول های گیاهی و جانوری را نام ببرد. -4-3

 در مورد اختالف نقش و عملکرد اندامک های سلول های گیاهی و جانوری توضیح دهد. -4-4

 

 جلسه پنجم
 خت اندام های رویشی گیاه )دانه و ریشه(شنا هدف کلی:

 داف ویژه: در پایان دانشجو قادر خواهد بوداه

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -5-1

 ساختار دانه گیاه را توضیح دهد. -5-2

 نحوه رویش دانه را بیان نماید. -5-3

 ساختار ریشه را بیان کند. -5-4
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 انواع فرم های ریشه در گیاهان را نام ببرد. -5-5

 ش ریشه را در جذب مواد و رشد گیاهان توضیح دهد.نق -5-6

 

 جلسه ششم
 شناخت اندام های رویشی گیاه )ساقه و برگ( هدف کلی:

 اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر خواهد بود

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -6-1

 ساختار ساقه گیاه را توضیح دهد. -6-2

 وندهای چوبی و آبکش و نقش آنها را در ساقه بیان نماید.انواع آ -6-3

 ساختار برگ را بیان کند. -6-4

 انواع فرم های برگ در گیاهان را نام ببرد. -6-5

 

 هفتمجلسه 
 (گل و دانه گردهگیاه ) زایشیشناخت اندام های  هدف کلی:

 اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر خواهد بود

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل سهجل مطالب مورد در -7-1

 نام ببرد. قسمت های مختلف گل در گیاهان را -7-2

 گل در گیاهان را نام ببرد.انواع  -7-3

 را بیان کند. دانه گردهساختار  -7-4

 نقش دانه گرده را در گیاهان توضیح دهد. -7-5

 

 

 جلسه هشتم
 (میوهتخمک و شناخت اندام های زایشی گیاه ) هدف کلی:

 اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر خواهد بود

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -8-1

 ساختار تخمک در گیاهان را توضیح دهد. -8-2
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 نقش تخمک و عملکرد آن را در گیاهان توضیح دهد. -8-3

 میوه در گیاهان را توضیح دهد.ساختار  -8-4

 در گیاهان را نام ببرد. انواع میوه -8-5

 نحوه تشکیل میوه را توضیح دهد. -8-6

 

 

 جلسه نهم
 آشنایی با فرآیند جذب نیتروژن در گیاهان هدف کلی:

 اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر خواهد بود

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -9-1

 اهان را توضیح دهد.نحوه جذب و تثبیت نیتروژن در گی -9-2

 

 دهمجلسه 
 شناخت مسیرهای بیوسنتتیک آمینواسیدها در گیاهان هدف کلی:

 اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر خواهد بود

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -11-1

 مسیرهای بیوسنتتیک آمینواسیدها در گیاهان را توضیح دهد. -11-2
 

 زدهمیاجلسه 
 آشنایی با مسیرهای بیوسنتتیک متابولیت های ثانویه در گیاهان هدف کلی:

 اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر خواهد بود

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -11-1

 مسیرهای بیوسنتتیک متابولیت های ثانویه در گیاهان را توضیح دهد. -11-2

 

 ازدهمجلسه دو
 آشنایی با مسیرهای بیوسنتتیک متابولیت های ثانویه در گیاهان هدف کلی:
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 اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر خواهد بود

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -12-1

 مسیرهای بیوسنتتیک متابولیت های ثانویه در گیاهان را توضیح دهد. -12-2

 

 مسیزدهجلسه 
 فرآیند فتوسنتز در گیاهانشناخت  هدف کلی:

 اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر خواهد بود

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -13-1

 در گیاهان را توضیح دهد.فرآیند فتوسنتز  -13-2

 انواع مسیرهای فتوسنتزی در گیاهان مختلف را توضیح دهد. -13-3

 

 چهاردهمجلسه 
 آشنایی با فرآیند جذب و انتقال مواد در گیاهان هدف کلی:

 اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر خواهد بود

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -14-1

 در گیاهان را توضیح دهد.فرآیند جذب مواد  -14-2

 اهان را توضیح دهد.فرآیند انتقال مواد  و توزیع آنها در گی -14-3

 

 پانزدهمجلسه 
مکانیسم های رشد و نمو در گیاهان و آشنایی با انواع هورمونهای رشد گیاهی و نقش آنها شناخت  هدف کلی:

 در گیاهان

 اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر خواهد بود

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -15-1

 را توضیح دهد.کانیسم های رشد و نمو در گیاهان انواع م -15-2

 را نام ببرد. هورمون های رشد گیاهیانواع  -15-3

 نقش انواع هورمون های رشد گیاهی را فرآیند رشد و نمو گیاهان توضیح دهد.  -15-4
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 جلسه شانزدهم
شد گیاهی و نقش آنها شناخت مکانیسم های رشد و نمو در گیاهان و آشنایی با انواع هورمونهای ر هدف کلی:

 در گیاهان

 اهداف ویژه: در پایان دانشجو قادر خواهد بود

 دهد. پاسخ سؤاالت به و دهد توضیح قبل جلسه مطالب مورد در -16-1

 انواع مکانیسم های رشد و نمو در گیاهان را توضیح دهد. -16-2

 انواع هورمون های رشد گیاهی را نام ببرد. -16-3

 رمون های رشد گیاهی را فرآیند رشد و نمو گیاهان توضیح دهد. نقش انواع هو -16-4

 

 
 

 منابع:
 

 روش تدریس: 

 پاورپوینت از استفاده-

 سفید تخت روی نوشتن-

 پاسخ و پرسش-
 

 رسانه های کمک آموزشی

 پروژکتور ویدئو-

 سفید تخته-

 سنجش و ارزیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

و تحقیق  کوئیز

 کالسی
 دقیقه اول 5 هر جلسه  4  یحیتشر

 آزمون میان ترم
 و چهار گزینه ای

 تشریحی
  6  29/8/97  
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 آزمون پایان ترم
 چهار گزینه ای و

 تشریحی
11 - - 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو:

تنوع منابع و توجه به ، از دانشجویان گرامی انتظار می رود که با توجه به اهمیت درس و تعداد واحد

ودیت زمانی و فشردگی مطالب جهت هرچه بهتر برگزار شدن این درس به نکات زیر توجه وافر محد

 نمایند:

  حضور منظم و دقیق در کالس -1

 اکیداً تاکید می گردد که از منابع معرفی شده استفاده گردد -2

 مطرح شدن سواالت در ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر )یک روز قبل از کالس( -3

 سی با کمیت و کیفیت مناسبحقیق کالانجام ت -4

 

 دول زمانبندی درسج

 (16-18) ها شنبهسهاعت جلسه: روز و س

آموزشی: ویدئو  کمک وسیله -پاسخ و سیاه، پرسش تخت روی پاورپوینت، نوشتن از استفاده روش تدریس:

 سیاه پروژکتور، تخته
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 نظرینوع درس:                             2تعداد واحد:                        گیاه شناسی مقدماتینام درس: 

 11کالس شماره مکان برگزاری درس:            16-18ها ساعت شنبهسهروز و ساعت برگزاری درس: 

 دکتر شکوهی نیا، دکتر ناصری مدرسین:      راقیع 96 و 95ورودیدانشجویان فراگیرندگان: 

 نیا شکوهیدکتر مسئول درس:

 

 مدرس جلسه عنوان مبحث جلسه سهتاریخ جل شماره جلسه

 دکتر ناصری انواع سلول )یوکاریوت و پروکاریوت( 27/6/97 1

 دکتر ناصری ساختار )اجزاء تشکیل دهنده سلول و نقش آنها( 3/7/97 2

 دکتر ناصری انواع بافت های گیاهی )ساختار و نقش آنها( 11/7/97 3

ناصریدکتر  تفاوت سلولهای گیاهی و جانوری 17/7/97 4  

دانه و ریشه(اندام های رویشی ) 24/7/97 5 نیادکتر شکوهی   

نیادکتر شکوهی اندام های رویشی )ساقه و برگ( 31/7/97 6  

گرده( اندام های زایشی )گل و دانه 1/8/97 7 نیادکتر شکوهی   

(اندام های زایشی )تخمک و میوه 7/8/97 8 نیادکتر شکوهی   

ثبیت نیتروژن(جذب نیتروژن )ت 15/8/97 9  دکتر ناصری 

 دکتر ناصری مسیرهای بیوسنتتیک آمینو اسیدها 22/8/97 11

میان ترمامتحان  29/8/97 11  - 

 دکتر ناصری مسیرهای بیوسنتتیک متابولیت های ثانویه 13/9/97 12
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 دکتر ناصری مسیرهای بیوسنتتیک متابولیت های ثانویه 21/9/97 13

ناصریدکتر  فتوسنتز 27/9/97 14  

 دکتر ناصری جذب و انتقال مواد 4/11/97 15

 دکتر ناصری رشد و نمو، هورمون های رشد )انواع و نقش آنها( 11/11/97 16

 دکتر ناصری رشد و نمو، هورمون های رشد )انواع و نقش آنها( 18/11/97 17

 

 


