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 بسوِ تعبلی 

 داًطگبُ علَم پسضکی گلستبى 

  هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

   2یپسضک یویَضیبدرس  (course planدٍرُ )طرح 

 0911-0011تحػیلی اٍل ًیوسبل                                           2بیَضیوی پسضکیدرس:  ًبم

 یطگبّی: علَم آزهبیگرٍُ آهَزض                                  داًطکذُ: پیراپسضکی                     

 هقطع تحػیلی: کبرضٌبسی پیَستِ                                                    علَم آزهبیطگبّیرضتِ: 

                                                    0بیَضیوی پسضکی: ن ًیبزیب ّپیص ًیبز                                                                    پٌجنترم :  

  ٍاحذ تئَری    2تعذاد ٍاحذ: 

  01 -02  چْبرضٌبِ:  کالس گساریبر ّبیرٍز

  پرسص ٍ پبسخ ،تعبهلی ًحَُ تذریس: سخٌراًی

 حویذرضب جَضقبًیهسئَل درس :  دکتر 

  کتر زّرا حػبری، دکتر هػطفی هیر ، دحویذرضب جَضقبًیدکتر   اسبتیذ درس :

ارزش ، یوبریدر سالهت ٍ ب ببتیترک يیا راتییتغ، ارزیببی ّب بذى ٍ خَاظ آى ییبیویَضیب ببتیترکضٌبخت   ّذف کلی درس: 

  ّب یوبریب عیدر تطخ ببتیترک يیاز ا کیّر یریگ اًذازُ

 اّذاف اختػبغی:  
  ببضذ ز داًطجَ اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدرا

 را ضزح دَذ. سیٌٍَیبل ٍ آهٌیَتیک( ٍ اّویت ارزیببی آًْب  -هغسی ًخبعی -هٌی -)ادراربذى  َلَشیکیهبیعبت ب 

 را تًضیح دَذ.آوُب  شيًلًصيکیعًامل پبتًلًصيک ي ف ي ویشبذى  َلَشیکیهبیعبت بارسيببی  ي آسمبيطبت  

 را ضزح دَذ.  ٍیکل بيییمیًضیي ب يکشيًلًصیاعمبل ف 

 ذيومب بنیرا بآوُب  صیتطخ یطگبَياسمب یي ريش َب یًیکل یسىگ َب ببتیتزک  . 

 ي رسپتًری( ي ضىبسبيی اوًاع تًمًرمبرکزَب ي وحًٌ اوذاسٌ  ىییكًپزيتئیگل ىی،یمعزفی اوًاع تًمًر مبرکزَب )آوشيمی، پزيتئ

 را بیبن ومبيذ.  آوُب زییگ

 آمىیببردار ی)دابل ي کًآد( ي تُبجم یتُبجم زیغ یضبمل تست َب یدر ببردار یبزرس مًرد یتست َب(ي  ًسىتشیCVS)  را

  . ضزح دَذ

 ذومبي بیبنرا  آوُب اوًاع ييتبمیه َبی محلًل در آة ي چزبی ي وحًٌ اوذاسٌ گیزی. 

  .اوًاع عىبصز معذوی ي کمیبة را بیبن ي وحًٌ ارسيببی آوُب را ضزح دَذ 

  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 :    

 یف داًطجَ: ٍظب  

 در کالس  بىیحضَر بِ هَقع داًطجَ -0

 داًطگبُ یآهَزض يیبر طبق قَاً بةیٍ غ حضَر -2
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 ٍ ضئًَبت کالس  يیقَاً تیرعب -9

  یفعبل در بحث ٍ پرسص ّبی کالس هطبرکت -0

 ًحَُ ارزضیببی: 

 ًورُ  2  ّبی کالسی ٍ کَئیس پرسص ، پبسخ بِکالسدر حضَر فعبل 

 گسیٌِ ایچْبر تبػَر ًورُ 01آزهَى 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 
 ييتبمیه َب 62/2/99

 میزدکتز 
پبيرپًيىت ضبط 

 ضذٌ 

ببرگذاری فبيل 

َب در سبمبوٍ 

 وًيذ

2 

6/7/99 

9/7/99 
 عىبصز معذوی ي کمیبة

 میزدکتز 
پبيرپًيىت ضبط 

 ضذٌ 

ببرگذاری فبيل 

َب در سبمبوٍ 

 وًيذ

3 

62/7/ 

62/7/99 
  کلیٍ ي عملكزد آوُب

 میزدکتز 
پبيرپًيىت ضبط 

 ضذٌ 

ببرگذاری فبيل 

َب در سبمبوٍ 

 وًيذ

 تجشيٍ سىگ َبی ادراری 23/7/99 4
 میز دکتز 

پبيرپًيىت ضبط 

 ضذٌ 

ببرگذاری فبيل 

در سبمبوٍ  َب

 وًيذ

5 

7/8/99 

61/8/99 

66/8/99 

  بذن ًلًصيکیمبيعبت ب
 یدکتز حصبر

ي  یسخىزاو

 ي پبسخ پزسص

وزم افشار اديبی 

 کبوكت 

6 

68/8/99 

5/9/99  

66/9/99 

 جًضقبویدکتز  آوبلیش ادرار
پبيرپًيىت ضبط 

 ضذٌ 

ببرگذاری فبيل 

َب در سبمبوٍ 

 وًيذ

 

 

7 

  Semenآوبلیش مبيع  69/9/99
 جًضقبویکتز د

پبيرپًيىت ضبط 

 ضذٌ 

ببرگذاری فبيل 

َب در سبمبوٍ 

 وًيذ

8 

62/9/99 

2/63/99 

 تًمًرمبرکزَب
 یدکتز حصبر

ي  یسخىزاو

 ي پبسخ پزسص

وزم افشار اديبی 

 کبوكت 
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9 
63/63/99 

67/63/99 

 تست َبی غزببلگزی ببرداری
 یدکتز حصبر

ي  یسخىزاو

 ي پبسخ پزسص

وزم افشار اديبی 

 کبوكت 

 
 


