
 

 تعالی بسمه

 گلستان پسشکی علوم دانشگاه

 پیراپسشکی دانشکده آموزش توسعه دفتر

 بالینی بیوشیمی( plan courseدوره ) طرح
 

               َّشجشیگشٍُ آهَصشی:                                        ثبلیٌی ثیَشیوی: دسع ًبم 

 98-99 تحصیلی ػبل اٍل ًیوؼبل  تحصیلی تشم یک : دٍسُ طَل

 پیشاپضشکی داًشکذُ :ثشگضاسی هحل تئَسیٍاحذ  2 :ٍاحذ تؼذاد

  ًذاسد:  ًیبص پیش   صّشا حصبسی دکتشهؼئَل دسع: 

  شٌجِػِ  ٍ شٌجِدٍ: هذسػیي ثب توبع سٍصّبی صّشا حصبسی دکتش  :هذسػیي گشٍُ

 َّشجشی پیَػتِ کبسشٌبػی :فشاگیشاى تحصیلی هقطغ ٍ سشتِ

  1تشم

 هٌبثغ: 

 یوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایشثیَش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایش 

 ثیَشیوی ّبسپش آخشیي ٍیشایش 

 اّذاف کلی دسع:

 آشٌبیی داًشجَیبى ثب 

  ٍ ّب تشکیجبت ثیَشیویبیی ثذى ٍ خَاص آىثیَهَلکَل ّب 

  ٍاکٌش ّبی ثیَشیویبیی ثذى 

  ػالهت ٍ ثیوبسیدس ٍ ٍاکٌش ّب تغییشات ایي تشکیجبت 

 



 ثبلیٌی ثیَشیوی: دسع ًبم

 98-99 تحصیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى  1شوبسُ جلؼِ: 

 ٍ ّب الکتشٍلیت ٍ آةهَضَع جلؼِ: 

         ثبص ٍ اػیذ تؼبدل
 صّشا حصبسی دکتشًبم هذسع: 

 دقیقِ 99هذت جلؼِ: 

 هٌبثغ:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایش 

 ثیَشیوی ّبسپش آخشیي ٍیشایش 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 ٍ آة

 ّب الکتشٍلیت

 اػیذ تؼبدل ٍ

     ثبص ٍ

 :سٍد داًشجَ ثتَاًذ دسع اًتظبس هی پبیبى دس

 ذ.یرکش ًوب تؼشیف اػیذ ٍ ثبص ٍ اًَاع آى سا 

 سا ثیبى ًوبیذ. ثبفشّب سا تؼشیف کٌذ ٍ ٍیظگی آًْب 

 ػیؼتن ّبی تبهپًَی ثذى ساثیبى ًوبیذ هکبًیؼن ػول ٍیظگی ّب. 

  .اػیذٍص ٍ آلکبلَص ٍ هکبًیؼن ّبی ججشاًی آًْب سا ثیبى ًوبیذ 

-شٌبختی

 داًش 

پشػش ٍ ػخٌشاًی 

ًوبیش ، ٍپبػخ

ػکغ،اًیویشي ٍ 

  فیلن کَتبُ آهَصشی

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس 

 ٍ کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػشْبیی 

کِ حیي کالع اص 

ػَال هی  داًشجَ 

  گشدد. 

 

 

 

 



 ثبلیٌی ثیَشیوی: دسع ًبم

 98-99 تحصیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى  3ٍ 2شوبسُ جلؼِ: 

 ٍ آهیٌِ اػیذّبیهَضَع جلؼِ: 

 ّب پشٍتئیي
 صّشا حصبسی دکتشًبم هذسع: 

 دقیقِ 99هذت جلؼِ: 

 هٌبثغ:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایش 

 ثیَشیوی ّبسپش آخشیي ٍیشایش 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

اػیذّبی 

آهیٌِ ٍ 

 پشٍتئیي ّب 

 :سٍد داًشجَ ثتَاًذ دسع اًتظبس هی پبیبى دس

 یذثیبى ًوبسا  آهیٌِ اػیذّبی طجقِ ثٌذی .  

  پیًَذّبی پپتیذی ٍ ػبختوبى اٍل تب چْبسم پشٍتئیي ّب سا رکش

 ًوبیذ.

 .ػَاهل دًبتَسُ کٌٌذُ آًْب ساثیبى ًوبیذ 

  .پشٍتئیي ّبی پالػوب سا ثیبى ًوبیذ 

-شٌبختی

 داًش 

پشػش ٍ ػخٌشاًی 

ًوبیش ، ٍپبػخ

ػکغ،اًیویشي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَصشی

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس 

 ٍ کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػشْبیی 

اص هطبلت جلؼِ قجل 

دس اثتذای ّش جلؼِ 

ٍ پشػشْبیی کِ 

حیي کالع اص 

داًشجَ  ػَال هی 

 گشدد.  

 

 

 



 

 ثبلیٌی ثیَشیوی: دسع ًبم

 98-99 تحصیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى  4شوبسُ جلؼِ: 

 صّشا حصبسی دکتشًبم هذسع:   ّب آًضینهَضَع جلؼِ: 

 دقیقِ 99هذت جلؼِ: 

 هٌبثغ:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایش 

 ثیَشیوی ّبسپش آخشیي ٍیشایش 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 :سٍد داًشجَ ثتَاًذ هیدسع اًتظبس  پبیبى دس آًضین ّب

 ذیًوب ثیبى سا طجقِ ثٌذی آًضین ّب.  

 ششح دّذسا  اصَل کلی ٍاکٌش ّبی آًضیوی. 

 .ػَاهل اثشگزاس ثش فؼبلیت آًضیوی سا ششح دّذ 

 سا ثیبى ًوبیذ. هْبسکٌٌذُ ّبی آًضیوی 

-شٌبختی

 داًش 

پشػش ٍ ػخٌشاًی 

ًوبیش ، ٍپبػخ

ػکغ،اًیویشي ٍ 

  فیلن کَتبُ آهَصشی

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس 

 ٍ کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػشْبیی 

اص هطبلت جلؼِ قجل 

دس اثتذای ّش جلؼِ 

ٍ پشػشْبیی کِ 

حیي کالع اص 

داًشجَ  ػَال هی 

 گشدد.  

 

 

 



 ثبلیٌی ثیَشیوی: دسع ًبم

 98-99 تحصیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى  5شوبسُ جلؼِ: 

 صّشا حصبسی دکتشًبم هذسع:  کویبة ػٌبصش ٍ ّب ٍیتبهیي هَضَع جلؼِ:

 دقیقِ 99هذت جلؼِ: 

 هٌبثغ:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایش 

 ثیَشیوی ّبسپش آخشیي ٍیشایش 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 ٍ ّب ٍیتبهیي

  کویبة ػٌبصش

 :سٍد داًشجَ ثتَاًذ دسع اًتظبس هی پبیبى دس

  سا رکش ًوبیذ.اًَاع ٍیتبهیي ّبی هحلَل دس آة 

  سا رکش ًوبیذاًَاع ٍیتبهیي ّبی هحلَل دس چشثی . 

  سا رکش ًوبیذاًَاع ػٌبصش کویبة . 

 سا  افضایش آًْبیب  کوجَدٍ ػالئن ثبلیٌی ًبشی اص  ًقش آًْب دس ثذى

 ششح دّذ. 

-شٌبختی

 داًش 

پشػش ٍ ػخٌشاًی 

، ًوبیش ٍپبػخ

ػکغ،اًیویشي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَصشی

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس 

 ٍ کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػشْبیی 

اص هطبلت جلؼِ قجل 

دس اثتذای ّش جلؼِ 

ٍ پشػشْبیی کِ 

حیي کالع اص 

داًشجَ  ػَال هی 

 گشدد.  

 

 

 

 



 

 ثبلیٌی ثیَشیوی: دسع ًبم

 98-99 تحصیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى  7ٍ  6شوبسُ جلؼِ: 

 ٍ کشثَّیذساتْب هَضَع جلؼِ:

    ّب آى هتبثَلیؼن
 صّشا حصبسی دکتشًبم هذسع: 

 دقیقِ 99هذت جلؼِ: 

 هٌبثغ:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایش 

 ثیَشیوی ّبسپش آخشیي ٍیشایش 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا مطالبرئوس 

کشثَّیذساتْب 

ٍ هتبثَلیؼن 

 ّب آى

 :سٍد داًشجَ ثتَاًذ دسع اًتظبس هی پبیبى دس

  ششح دّذسا طجقِ ثٌذی آًْب.  

 .هتبثَلیؼن خَاص شیویبیی آًْب سا ششح دّذ 

  ثیبى ًوبیذ.هؼیشّبی هختلف دس هتبثَلیؼن کشثَّیذساتْب سا 

  ثیبى ًوبیذسا  هتبثَلیؼوی آًْبثیوبسی ّبی ًبشی اص اختالالت .  

-شٌبختی

 داًش 

پشػش ٍ ػخٌشاًی 

ًوبیش ، ٍپبػخ

ػکغ،اًیویشي ٍ 

  فیلن کَتبُ آهَصشی

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس 

 ٍ کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػشْبیی 

اص هطبلت جلؼِ قجل 

دس اثتذای ّش جلؼِ 

ٍ پشػشْبیی کِ 

حیي کالع اص 

داًشجَ  ػَال هی 

 گشدد.  

 

 



 ثبلیٌی ثیَشیوی: دسع ًبم

 98-99 تحصیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى  8 شوبسُ جلؼِ: 

 صّشا حصبسی دکتشًبم هذسع:  ثیَاًشطتیکهَضَع جلؼِ: 

 دقیقِ 99هذت جلؼِ: 

 هٌبثغ:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایش 

 ثیَشیوی ّبسپش آخشیي ٍیشایش 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 :سٍد داًشجَ ثتَاًذ دسع اًتظبس هی پبیبى دس ثیَاًشطتیک

  .هفبّین تشهَدیٌبهیک سا ثذاًذ 

  ششح دّذسا صًجیشُ تٌفؼی. 

  .فؼفشیالػیَى اکؼیذاتیَ سا ششح دّذ 

  .هْبسکٌٌذُ ّبی ایي هؼیش سا رکش ًوبیذ  

-شٌبختی

 داًش 

پشػش ٍ ػخٌشاًی 

، ًوبیش ٍپبػخ

ػکغ،اًیویشي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَصشی 

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس 

 ٍ کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػشْبیی 

اص هطبلت جلؼِ قجل 

دس اثتذای ّش جلؼِ 

ٍ پشػشْبیی کِ 

حیي کالع اص 

داًشجَ  ػَال هی 

 گشدد.  

 

 

 

 



 ثبلیٌی ثیَشیوی: دسع ًبم

 98-99 تحصیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى  19ٍ  9شوبسُ جلؼِ: 

 حصبسیصّشا  دکتشًبم هذسع:  آًْب هتبثَلیؼن ٍ لیپیذّبهَضَع جلؼِ: 

 دقیقِ 99هذت جلؼِ: 

 هٌبثغ:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایش 

 ثیَشیوی ّبسپش آخشیي ٍیشایش 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

لیپیذّب ٍ هتبثَلیؼن 

 آًْب 

 :سٍد داًشجَ ثتَاًذ اًتظبس هیدسع  پبیبى دس

  ششح دّذسا طجقِ ثٌذی لیپیذّب.  

  سا ششح دّذ.ثیَػٌتض ٍ اکؼیذاػیَى اػیذّبی چشة 

  ثیَػٌتض ٍ اکؼیذاػیَى کلؼتشٍل ٍ اػیذّبی صفشاٍی سا ششح

 دّذ.

 سا ثیبى ًوبیذ.  ثیوبسی ّبی ًبشی اص اختالالت هتبثَلیؼوی آًْب  

-شٌبختی

 داًش 

پشػش ٍ ػخٌشاًی 

، ًوبیش ٍپبػخ

ػکغ،اًیویشي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَصشی

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس 

 ٍ کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػشْبیی 

اص هطبلت جلؼِ قجل 

دس اثتذای ّش جلؼِ 

ٍ پشػشْبیی کِ 

حیي کالع اص 

داًشجَ  ػَال هی 

 گشدد.  

 

 

 



 

 ثبلیٌی ثیَشیوی: دسع ًبم

 98-99 تحصیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى  11 شوبسُ جلؼِ: 

 صّشا حصبسی دکتشًبم هذسع:   ًَکلئیک اػیذّبی  هَضَع جلؼِ:

 دقیقِ 99هذت جلؼِ: 

 هٌبثغ:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایش 

 ثیَشیوی ّبسپش آخشیي ٍیشایش 

 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 :سٍد داًشجَ ثتَاًذ دسع اًتظبس هی پبیبى دس اػیذّبی ًَکلئیک

  رکش ًوبیذسا ثیَػٌتض پَسیي ّب ٍ پیشیویذیي ّب.  

  ثیبىتجضیِ ًَکلئَتیذّبی پَسیٌی ٍ پیشیویذیٌی سا دس ثذى 

 ذ.یًوب

   سا ثیبى ًوبیذ.اختالالت هتبثَلیؼن ًَکلئَتیذّب  

-شٌبختی

 داًش 

پشػش ٍ ػخٌشاًی 

، ًوبیش ٍپبػخ

ػکغ،اًیویشي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَصشی

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس 

 ٍ کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػشْبیی 

اص هطبلت جلؼِ قجل 

دس اثتذای ّش جلؼِ 

ٍ پشػشْبیی کِ 

حیي کالع اص 

داًشجَ  ػَال هی 

 گشدد.  

 

 



 

 ثبلیٌی ثیَشیوی: دسع ًبم

 98-99 تحصیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى  13ٍ  12شوبسُ جلؼِ: 

 تشکیجبت ٍ آهیٌِ اػیذّبی هتبثَلیؼن هَضَع جلؼِ:

  داس اصت
 صّشا حصبسی دکتشًبم هذسع: 

 دقیقِ 99هذت جلؼِ: 

 هٌبثغ:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایش 

 ثیَشیوی ّبسپش آخشیي ٍیشایش 
 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

هتبثَلیؼن 

اػیذّبی آهیٌِ 

تشکیجبت ٍ 

 داس  اصت

 :سٍد داًشجَ ثتَاًذ دسع اًتظبس هی پبیبى دس

 سا ثیبى ًوبیذ.  کبتبثَلیؼن اػیذّبی آهیٌِ ٍ ػبختوبى کشثٌی آًْب 

  سا رکش ًوبیذ.هتبثَلیؼن پَسفیشیي ّب ٍ ّن 

  .اختالالت هْن ایي هؼیش سا ثیبى ًوبیذ 

پشػش ٍ ػخٌشاًی  داًش -شٌبختی

، ًوبیش ٍپبػخ

ػکغ،اًیویشي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَصشی

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس 

 ٍ کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػشْبیی اص 

هطبلت جلؼِ قجل دس 

اثتذای ّش جلؼِ ٍ 

پشػشْبیی کِ حیي 

کالع اص داًشجَ  

 ػَال هی گشدد.  

 

 

 



 

 ثبلیٌی ثیَشیوی: دسع ًبم

 98-99 تحصیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى   15ٍ  14 شوبسُ جلؼِ: 

 صّشا حصبسی دکتشًبم هذسع:  ّب َّسهَىهَضَع جلؼِ: 

 دقیقِ 99هذت جلؼِ: 

 هٌبثغ:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایش 

 ثیَشیوی ّبسپش آخشیي ٍیشایش 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 :سٍد داًشجَ ثتَاًذ دسع اًتظبس هی پبیبى دس َّسهَى ّب 

  یذ. ثیبى ًوبسا طجقِ ثٌذی َّسهَى ّب  

  ػولکشد آًْبسا ثیبى ًوبیذ. ٍَّسهَى ّبی ّیپَتبالهَع 

  )ػولکشد آًْبسا ثیبى ًوبیذ ٍّیپَفیض )قذهی ٍ خلفی . 

 )ػولکشد آًْبسا ثیبى ًوبیذ َّسهَى ّبی آدسًبل )قششی ٍ هشکضی ٍ . 

  ػولکشد آًْبسا ثیبى ًوبیذ ٍجٌؼی  َّسهَى ّبی .  

  ػولکشد آًْبسا ثیبى ًوبیذ پبًکشاع ٍٍَّسهَى ّبی گَاسشی . 

 ى ًوبیذػولکشد آًْبسا ثیب ٍتیشٍئیذی   َّسهَى ّبی .  

-شٌبختی

 داًش 

ٍ ػخٌشاًی 

، پشػش ٍپبػخ

ًوبیش 

ػکغ،اًیویشي ٍ 

فیلن کَتبُ 

 آهَصشی

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس ٍ 

 کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػشْبیی اص 

هطبلت جلؼِ قجل دس 

اثتذای ّش جلؼِ ٍ 

پشػشْبیی کِ حیي 

کالع اص داًشجَ  ػَال 

 هی گشدد.  



 

 ثبلیٌی ثیَشیوی: دسع ًبم

 98-99 تحصیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى  16 شوبسُ جلؼِ: 

 صّشا حصبسی دکتشًبم هذسع:  ثیَشیوی ادساس   هَضَع جلؼِ: 

 دقیقِ 99هذت جلؼِ: 

 هٌبثغ:

 ثیَشیوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایش

 ثیَشیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایش 

 ثیَشیوی ّبسپش آخشیي ٍیشایش 

 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا مطالبرئوس 

ثیَشیوی 

 ادساس 

 :سٍد داًشجَ ثتَاًذ دسع اًتظبس هی پبیبى دس

 یذ. ٍیظگی ّبی هبکشٍػکَپی ٍ هیکشٍػکَپی ادساس سا  ثیبى ًوب  

  ششح دّذ.سا تشکیجبت ادساس 

 

-شٌبختی

 داًش 

پشػش ٍ ػخٌشاًی 

، ًوبیش ٍپبػخ

ػکغ،اًیویشي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَصشی

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس 

 ٍ کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػشْبیی 

اص هطبلت جلؼِ قجل 

دس اثتذای ّش جلؼِ ٍ 

پشػشْبیی کِ حیي 

کالع اص داًشجَ  

 ػَال هی گشدد.  

 



 

      

 هقشسات ٍ ًحَُ ثشخَسد ثب غیجت ٍ تبخیش داًشج:َ 

  ُهَجِ دس اهتحبى پبیبى تشم ثِ هٌضلِ ًوشُ صفش ٍ غیجت هَجِ هَجت حزف آى دسع خَاّذ شذآهَصشی ، غیجت غیش  14ثش اػبع هبد .  

 ٍَظبیف ٍ تکبلیف داًشج:  

  حضَس ثِ هَقغ داًشجَیبى دس کالع 

 ُحضَس ٍ غیبة ثش طجق قَاًیي آهَصشی داًشگب 

  سػبیت قَاًیي ٍ شئًَبت کالع 

 هشبسکت فؼبل دس ثحث ٍ پشػش ّبی کالػی  

 تششیحیٍ  تؼتی) کتجیًوشُ ثِ صَست اهتحبى  18ًوشُ  ة( ًوشُ پبیبى تشم :  2 ...(:ٍ لف( دس طَل دٍسُ ) کَئیض، تکبلیفا ثی داًشجًَحَُ اسصشیب 

  کَتبُ جَاة(

  


