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 ثسوِ تعبلی 

 داًطگبُ علَم پسضکی گلستبى 

  هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

  1یپسضک یویَضیث طگبُیآزهبدرس  (course planدٍرُ )طرح 

 1311-1411 اٍلتحػیلی  ًیوسبل                           1پسضکیثیَضیوی آزهبیطگبُ درس:  ًبم

 یطگبّی: علَم آزهبیگرٍُ آهَزض                                      داًطکذُ: پیراپسضکی                 

 هقطع تحػیلی: کبرضٌبسی پیَستِ                                                    علَم آزهبیطگبّی رضتِ:

                                                   ًذارد :یب ّن ًیبزپیص ًیبز                                                                     سَم:   ترم

    عولیٍاحذ  1تعذاد ٍاحذ: 

  11-11ٍ   14-11  ّب ضٌجِدٍ  :کالس گساریثر ّبیرٍز

  پرسص ٍ پبسخ ٍ اًجبم کبر عولی هرثَط ثِ ّر جلسِ ٍ pre-Labارائِ سخٌراًی ٍ ًحَُ تذریس:   

 ر حویذرضب جَضقبًیهسئَل درس :  دکت

   ، دکتر زّرا حػبری، دکتر هػطفی هیر اسبتیذ درس :  دکتر حویذرضب جَضقبًی

، یوبریدر سالهت ٍ ث جبتیترک يیا راتییتغ ضٌبسبیی، ّب ثذى ٍ خَاظ آى ییبیویَضیث جبتیترک ارزیبثی ٍ سٌجص  : ّذف کلی درس

  ّب یوبریث عیدر تطخ جبتیترک يیاز ا کیّر یریگُ ارزش اًذاز

 اّذاف اختػبغی:  
  ثبضذ قبدر دٍرُ اًتظبر هی رٍد در پبیبى داًطجَاز 

  را بداند یریگًوًَِ رٍش غحیح . 

 را بداند.  (کیپویلو  سیتست گلوکس بب سوپل بالنک )نوونه هوول انجبم 

 دیریسیگل یتر یریگ اندازه، LDL  ، کلسترول وHDL  را بداند. یویبه روش آنس 

 آهن و  یریگ اندازهTIBC را بداند.  یوتریبه روش کبلر 

 یریگ اندازه HbA1C  را بداند. یویبه روش آنس 

 سرم  به روش  نیآلبوه یریگ اندازهBCG  .را بداند 

 را بداند. یوتریسرم  به روش کبلر نیتوتبل پروتئ یریگ اندازه 

 یریگ اندازه SGOT    وSGPT  به روش Kinetic .را بداند 

 یریگ اندازه ALP را بداند. یویبه روش آنس 

 را بداند. یویبه روش آنس  نبزیک نیکرات  یریگ اندازه 

 را بداند. یویبه روش آنس نیتروپون  یریگ اندازه 

 را بداند.  بزویبه روش د نیروبیلیب  یریگ اندازه 

  هٌبثع درس

1) Textbook of Clinical Chemistry (Tietz). Latest ed.  

3) Clinical Diagnosis and management by laboratory methods (Henry). Latest ed.     
  POINT , DATA  RPOWEٍسبیل کوک آهَزضی :    

 ٍظبیف داًطجَ:   
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  ازهبیطگبُ در  بىیحضَر ثِ هَقع داًطجَ -1

  داًطگبُ یآهَزض يیثر طجق قَاً بةیٍ غ حضَر -2

  ازهبیطگبُ )پَضیذى رٍپَش الساهی است(ٍ ضئًَبت  يیقَاً تیرعب -3

 اًجبم توبم هراحل آزهبیص ثِ غَرت فردی ٍ ثب رعبیت ًکبت ایوٌی  -4

 ًحَُ ارزضیبثی: 

 ًورُ(  11، ارائِ گسارش کبر ) پرسص ٍ پبسخدر آزهبیطگبُ ٍ اًجبم هٌبست آزهبیطبت، حضَر فعبل 

  ًورُ 2: )تئَری(آزهَى پبیبى ترم 

 طجق تقَین داًطگبّی:  آزهَى پبیبى ترم بریخ ت          

 

  

 یجذٍل زهبى ثٌذی ثرًبهِ درس
 

 یهمدرس جلسبت عىًان تبریخ جلسبت ردیف

1 
 حصبریدکتر  آمًزش دستگبٌ فتًمتر ي تعریف اوًاع تست َب 91/99/19

 خبنن حسین زاده

2 
62/99/19 

اوجبم تست گلًکس بب سمپل بالوک )ومًوٍ 

 َمًلیس(

 یحصبردکتر 

 خبنن حسین زاده

3 
3/96/19 

اوجبم تست گلًکس بب سمپل بالوک )ومًوٍ 

 لیپمیک(

 حصبریدکتر 

 خبنن حسین زاده

4 91/96/19 
بٍ ريش   LDLاودازٌ گیری تری گلیسیرید ي 

 آوسیمی

 یدکتر حصبر

 خبنن حسین زاده

5 
91/96/19 

بٍ ريش   HDLاودازٌ گیری کلستريل ي 

 آوسیمی

 یدکتر حصبر

 زاده خبنن حسین

 هیردکتر  کبلریمتری ريش بٍ آَه گیری اودازٌ 62/96/19 6

 خبنن حسین زاده

 

 

7 

 هیردکتر   کبلریمتری ريش بٍ TIBC گیری اودازٌ 92/9/11

 خبنن حسین زاده

 یدکتر حصبر بٍ ريش آوسیمی  HbA1Cاودازٌ گیری  63/9/11 8

 خبنن حسین زاده

 یدکتر حصبر BCGريش اودازٌ گیری آلبًمیه سرم  بٍ  31/9/11 9

 خبنن حسین زاده
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11 2/6/11 
اودازٌ گیری تًتبل پريتئیه سرم  بٍ ريش 

 کبلریمتری

 یدکتر حصبر

 خبنن حسین زاده

 جوشقبنیدکتر  Kinetic ريش بٍ  SGOT گیری اودازٌ 93/6/11 11

 خبنن حسین زاده

 جوشقبنیدکتر  Kinetic ريش بٍ  SGPT گیری اودازٌ 61/6/11 12

 سین زادهخبنن ح

 جوشقبنیدکتر  آوسیمی ريش بٍ ALP گیری اودازٌ 61/6/11 13

 خبنن حسین زاده

 جوشقبنیدکتر  اودازٌ گیری  بیلیريبیه بٍ ريش دیبزي 3/3/11 14

 خبنن حسین زاده

 حصبریدکتر  اودازٌ گیری  کراتیه کیىبز  بٍ ريش آوسیمی 91/3/11 15

 خبنن حسین زاده

 یدکتر حصبر تريپًویه بٍ ريش آوسیمی  اودازٌ گیری 91/3/11 16

 خبنن حسین زاده

 


