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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 حصبریقبًیحویذرضب 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

 َُرا بِ عَر صحیح اًجبم دّذ. ٍ ًکبت هربَط بِ آىگیری  ًوًَِ ًح  

 را شرح دّذ. ّب  ذراتیکربَّ سنیاختالالت هتببَل 

 ذیًوب بىیّب را ب يیپَپرٍتئیاز اختالالت ل یًبش یّب یوبریب  . 

 سنیهتببَل ریّوَستبز آّي ٍاختالالت هس  Heme  را شرح دّذ.  بیریٍ پَرف 

 ذ. را بیبى ًوبی عولکرد کبذ یببیارزًحَُ ٍ  یکبذ یّب یوبریب 

 را شرح دّذ یخغر کرًٍر یهبرکرّب یریگ ٍ اًذازُ یببیًحَُ ارز . 

   .اًَاع آسیب ّبی عضالًی را بیبى ًوبیذ 

 .هبرکرّبی هرتبظ بب آسیب ّبی عضالًی را رکر ًوبیذ 

  رکر ًوبیذرا ی سرم ّب پرٍتئیياًَاع.  

  ذ.یًوب بیبىًقش ٍ اّویت ّریک از آًْب را در بذى 

 ُرا بیبى ًوبیذ ّب گیری آى ًحَُ ارزیببی ٍ اًذاز . 

  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 

 داری ًوًَِ ًوًَِ گیری ٍ شرایظ ًگِ
 یدکتر حصبر

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 

2 

13/4/77 

3/5/77 

5/5/77  

 فبکتَرّبی هَثر بر ًوًَِ
 یدکتر حصبر

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 

3 

32/5/77 

32/5/77 

37/5/77  

 ّب ذراتیکربَّ سنیاختالالت هتببَل
 یدکتر حصبر

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 

4 

23/5/77 

24/5/77  
 یدکتر حصبر لیپَپرٍتئیي ّبلیپیذ ّب ٍ اختالالت 

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 

5 

26/5/77 

1/6/77  

ٍ ارزیببی  پرٍتئیي ّبی سرم ٍ پالسوب

 تغییرات آًْب در بیوبری ّب
 یدکتر حصبر

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

 )آًالیي(

 ًرم افسار 
Adobe 

Connect 

6 

3/6/77 

31/6/77 

اختالالت هسیر هتببَلیسن ٍ آّي ّوَستبز

Heme  ٍ پَرفیریب 
 یدکتر حصبر

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 

 

 

7 

32/6/77 

35/6/77 

 

 جَشقبًیدکتر  آًسین شٌبسی ببلیٌی

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 
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8 

37/6/77 

22/6/77 

 ارزیببی عولکرد آىبیوبری ّبی کبذی ٍ 
 جَشقبًیدکتر 

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 

 تشخیص توبیسی ّپبتیت )بصَرت شوبتیک( 24/6/77 9
 یدکتر حصبر

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 

11 

3/7/77 

1/7/77 

 بیوبری ّبی عضالًی
 یدکتر حصبر

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 

11 

6/7/77 

31/7/77 

 عرٍقی -بیوبری ّبی قلبی
 یدکتر حصبر

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسش

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 
 


