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 ثسوِ تعبلی 

 داًطگبُ علَم پسضکی گلستبى 

  هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

  2یپسضک یویَضیث طگبُیآزهبدرس  (course planدٍرُ )طرح 

 0911-0011 اٍلتحصیلی  ًیوسبل                           2پسضکیثیَضیوی آزهبیطگبُ درس:  ًبم

 یطگبّی: علَم آزهبیگرٍُ آهَزض                                      داًطکذُ: پیراپسضکی                 

 هقطع تحصیلی: کبرضٌبسی پیَستِ                                                    علَم آزهبیطگبّی رضتِ:

 ًذارد: یب ّن ًیبز پیص ًیبز                                                                    نپٌج:   ترم

    عولیٍاحذ  0تعذاد ٍاحذ: 

  ( 00-01چْبرضٌجِ ) ٍ( 00-01) ضٌجِسِ   :کالس گساریثر ّبیرٍز

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

 حویذرضب جَضقبًیهسئَل درس :  دکتر 

  ، دکتر زّرا حصبری، دکتر هصطفی هیر ضقبًیاسبتیذ درس :  دکتر حویذرضب جَ

 ثذى  ییبیویَضیث جبتیترک ارزیبثی ٍ سٌجص آضٌبیی ثب ًحَُ : ّذف کلی درس

 اّذاف اختصبصی:  
  دٍرُ اًتظبر هی رٍد در پبیبى داًطجَاز 

 را بذانذ.  ادرار ضیمیایی، میکروسکوپی و بیونحوه سنجص و ارزیابی ماکروسکوپی 

  نحوه سنجص و ارزیابی مایعCSF نخاعی( را بذانذ. -)مغسی 

   .نحوه سنجص و ارزیابی ترکیبات سنگ های کلیوی را بذانذ 

  را بذانذ. تومورمارکرهانحوه سنجص و ارزیابی 

  نحوه سنجص و ارزیابی ویتامینD   .را بذانذ 

  را بذانذ.  ییایمیبه روش ضنحوه سنجص و ارزیابی عنصر روی و آهن  

  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:   

  ازهبیطگبُ در  بىیجَحضَر ثِ هَقع داًط -0

  داًطگبُ یآهَزض يیثر طجق قَاً بةیٍ غ حضَر -2

  ازهبیطگبُ )پَضیذى رٍپَش الساهی است(ٍ ضئًَبت  يیقَاً تیرعب -9

 اًجبم توبم هراحل آزهبیص ثِ صَرت فردی ٍ ثب رعبیت ًکبت ایوٌی  -0

 ًحَُ ارزضیبثی: 

 ًورُ(  01، ارائِ گسارش کبر ) خپرسص ٍ پبسدر آزهبیطگبُ ٍ اًجبم هٌبست آزهبیطبت، حضَر فعبل 

  ًورُ 2: )تئَری(آزهَى پبیبى ترم 

 طجق تقَین داًطگبّی:  آزهَى پبیبى ترم تبریخ           
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 یجذٍل زهبى ثٌذی ثرًبهِ درس
 

 یهمدرس جلسات عىًان ردیف

1 
 میردکتر  بٍ ريش االیسا  Dاودازٌ گیری يیتامیه 

 خانم حسین زاده

2 
 میردکتر  بٍ ريش ضیمیایی ر ريی عىصاودازٌ گیری 

 خانم حسین زاده

3 
 میردکتر  بٍ ريش ضیمیایی عىصر آَه اودازٌ گیری 

 خانم حسین زاده

 دکتر میر یادرار یسىگ َا ٍیتجسسىجص ي  4

 خانم حسین زاده

5 
 CSFارزیابی مایع 

 دکتر حصاری

 خانم حسین زاده

 جوضقانیدکتر  ارزیابی میکريسکًپی ادرار 6

 حسین زاده خانم

 

 

7 

 جوضقانیدکتر  ارزیابی ماکريسکًپی ادرار

 خانم حسین زاده

 جوضقانیدکتر  ارزیابی بیًضیمیایی ادرار 8

 خانم حسین زاده

 یدکتر حصار  AFPارزیابی  9

 خانم حسین زاده

 یدکتر حصار ارزیابی تًمًرمارکر  11

 خانم حسین زاده

 


