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 بسوِ تعبلی 

 داًطگبُ علَم پسضکی گلستبى 

  هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

  1یپسضک یویَضیبدرس  (course planدٍرُ )طرح 

 1311-1411تحصیلی اٍل ًیوسبل                                           1بیَضیوی پسضکیدرس:  ًبم

 یطگبّی: علَم آزهبیگرٍُ آهَزض                                 داًطکذُ: پیراپسضکی                      

 هقطع تحصیلی: کبرضٌبسی پیَستِ                                                    علَم آزهبیطگبّیرضتِ: 

                                                   بیَضیوی عوَهی: ًیبزیب ّن پیص ًیبز                                                                    سَمترم :  

  ٍاحذ تئَری    3تعذاد ٍاحذ: 

 (8-11ضٌبِ )دٍ( ٍ 8-11ضٌبِ ) :  کالس گساریبر ّبیرٍز

  پرسص ٍ پبسخ ،تعبهلی ًحَُ تذریس: سخٌراًی

 حویذرضب جَضقبًیهسئَل درس :  دکتر 

  ، دکتر زّرا حصبری، دکتر هصطفی هیر قبًیحویذرضب جَضدکتر   اسبتیذ درس :

  بذى ییبیویَضیب ببتیترکٍ سٌجص  یرگی اًذازُ ًحَُآضٌبیی بب  ّذف کلی درس: 

 

 اّذاف اختصبصی:  
  ببضذ از داًطجَ اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدر

 َُسا بِ عَس صحیح اًجبم دّذ. ٍ ًکبت هشبَط بِ آىگیشی  ًوًَِ ًح  

 سا ششح دّذ. ّب  ذساتیکشبَّ سنیاختالالت هتببَل 

 ذیًوب بىیّب سا ب يیپَپشٍتئیاص اختالالت ل یًبش یّب یوبسیب  . 

 سنیهتببَل شیّوَستبص آّي ٍاختالالت هس  Heme  سا ششح دّذ.  بیشیٍ پَسف 

 ذ. سا بیبى ًوبی عولکشد کبذ یببیاسصًحَُ ٍ  یکبذ یّب یوبسیب 

 سا ششح دّذ یخغش کشًٍش یهبسکشّب یشیگ ٍ اًذاصُ یببیًحَُ اسص . 

   .اًَاع آسیب ّبی عضالًی سا بیبى ًوبیذ 

 .هبسکشّبی هشتبظ بب آسیب ّبی عضالًی سا رکش ًوبیذ 

  رکش ًوبیذسا ی سشم ّب پشٍتئیياًَاع.  

  ذ.یًوب بیبىًقش ٍ اّویت ّشیک اص آًْب سا دس بذى 

 ُسا بیبى ًوبیذ ّب گیشی آى ًحَُ اسصیببی ٍ اًذاص . 

  هٌببع درس

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

3) Clinical Diagnosis and management by laboratory methods (Henry). Latest ed.     
 ... ) ٍ اًیویطي ّبی کَتبُ) عکس، فیلن، استفبدُ از هذیب، دیتبپرٍشکتَر، کبهپیَترٍسبیل کوک آهَزضی :    

 ٍظبیف داًطجَ:   

 در کالس  بىیحضَر بِ هَقع داًطجَ -1
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 داًطگبُ یآهَزض يیبر طبق قَاً بةیٍ غ حضَر -2

 ٍ ضئًَبت کالس  يیقَاً تیرعب -3

  یفعبل در بحث ٍ پرسص ّبی کالس هطبرکت -4

 ًحَُ ارزضیببی: 

 ًُور  2  ّبی کالسی ٍ کَئیس پرسص ، پبسخ بِکالسدر حضَر فعبل 

 گسیٌِ ایچْبر بصَرت ًورُ 18آزهَى پبیبى ترم : 

 طبق تقَین داًطگبّی:  آزهَى پبیبى ترم تبریخ           

 

  

 یجذٍل زهبى بٌذی برًبهِ درس

 مواد و رسانه ها ارائه درس وهیش مدرس عنوان جلسات تاریخ ردیف

1 

22/4/77 

22/4/77 

27/4/77 

 داسی ًوًَِ ًوًَِ گیشی ٍ ششایظ ًگِ
 یحصبس دکتش

ٍ  یسخٌشاً

 پشسش ٍ پبسخ

 یًشم افضاس ادٍب

 کبًکت

2 

13/4/77 

3/5/77 

5/5/77  

 فبکتَسّبی هَثش بش ًوًَِ
 یدکتش حصبس

ٍ  یسخٌشاً

 پشسش ٍ پبسخ

 یًشم افضاس ادٍب

 کبًکت

3 

32/5/77 

32/5/77 

37/5/77  

 ّب ذساتیکشبَّ سنیاختالالت هتببَل
 یدکتش حصبس

ٍ  یسخٌشاً

 ٍ پبسخ پشسش

 یضاس ادٍبًشم اف

 کبًکت

4 

23/5/77 

24/5/77  
 لیپَپشٍتئیي ّبلیپیذ ّب ٍ اختالالت 

 یدکتش حصبس
ٍ  یسخٌشاً

 ٍ پبسخ پشسش

 یًشم افضاس ادٍب

 کبًکت

5 

26/5/77 

1/6/77  

ٍ اسصیببی  پشٍتئیي ّبی سشم ٍ پالسوب

 یدکتش حصبس تغییشات آًْب دس بیوبسی ّب
ٍ  یسخٌشاً

 ٍ پبسخ پشسش

 یًشم افضاس ادٍب

 بًکتک

6 

3/6/77 

31/6/77 

اختالالت هسیش هتببَلیسن ٍ آّي ّوَستبص

Heme  ٍ هیشدکتش  پَسفیشیب 
ضبظ  ٌتیپبٍسپَ

 شذُ

 لیفب یببسگزاس

ّب دس سبهبًِ 

 ذیًَ

 

 

7 

32/6/77 

35/6/77 

 

 آًضین شٌبسی ببلیٌی
 جَشقبًیدکتش 

ضبظ  ٌتیپبٍسپَ

 شذُ

 لیفب یببسگزاس

ّب دس سبهبًِ 

 ذیًَ
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8 

37/6/77 

22/6/77 

 اسصیببی عولکشد آىبیوبسی ّبی کبذی ٍ 
 جَشقبًیدکتش 

ضبظ  ٌتیپبٍسپَ

 شذُ

 لیفب یببسگزاس

ّب دس سبهبًِ 

 ذیًَ

 تشخیص توبیضی ّپبتیت )بصَست شوبتیک( 24/6/77 9
 یدکتش حصبس

ٍ  یسخٌشاً

 ٍ پبسخ پشسش

 یًشم افضاس ادٍب

 کبًکت

11 

3/7/77 

1/7/77 

 بیوبسی ّبی عضالًی
 یدکتش حصبس

ٍ  یسخٌشاً

 ٍ پبسخ پشسش

 یًشم افضاس ادٍب

 کبًکت

11 

6/7/77 

31/7/77 

 عشٍقی -بیوبسی ّبی قلبی
 یدکتش حصبس

ٍ  یسخٌشاً

 ٍ پبسخ پشسش

 یًشم افضاس ادٍب

 کبًکت

 


