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  دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

  دفتر توسعه آموزش دانشکده پیراپزشکی
  بیوشیمی بالینی)course planفرم طرح درس دوره  (

     95-96دوم:  نیمسال. *                                                         ...........................                                       بیوشیمی بالینی(ادرار و خون) :معرفی درس
  بیوشیمیگروه آموزشی: . *                                                                                                                                                     یراپزشکیپ: دانشکده

  کارشناسی ناپیوسته 1:علوم آزمایشگاهی ترم لیرشته و مقطع تحصی
  1 * تعداد واحد:                                زشکیپپیرا دانشکده  * محل برگزاري:                                                         8-10شنبه  روز و ساعت برگزاري: .*

  رضا جوشقانی حمیددکتر  ول درس:ئنام مس
  

  32436105-207  :  تلفن دانشکدهتلفن (دپارتمان)
  تمام روزهاي هفته به جز ایام تعطیل   روزهاي تماس: 
  پیراپزشکی طبقه دوم دانشکده آدرس دفتر:  

E-mail: hr_joshaghani@yahoo.com 
 

    .بیوشیمی خون و ادرار، اختالالت و روش هاي تشخیصی آنهاست باکارشناسی ارشد بیوشیمی شجویان نااین درس آشنایی دهدف کلی 
  :دوره  اهداف اختصاصی

 ویژگی هاي پروتئین هاي مهم پالسما و نقش بیوشیمیایی هر یک را شرح دهند. -1

 ویژگی هاي برخی آنزیم ها و علل تغییرات سطح آنها را در سرم بیان کنند. -2

 د.نهاي قلبی و روشهاي تشخیص بیوشیمیایی آن را شرح ده بیماري -3

 د.نبیماري هاي کبدي و روشهاي تشخیص بیوشیمیایی آن را شرح ده -4

 د.نبیماري دیابت و روشهاي تشخیص بیوشیمیایی آن را شرح ده -5

 د.نو روشهاي تشخیص بیوشیمیایی آن را شرح دهاختالالت چربی هاي خونی   -6

 ح دهند.ترکیبات طبیعی ادرار را شر -7

  تغیرات پاتولوژیک ادرار را توضیح دهند.      -8
 علل تغییرات ظاهري، رنگ، حجم، وزن مخصوص ادرار را بیان کنند. -9

 نحوه افتراق علت تغییرات ظاهري، رنگ، حجم، وزن مخصوص ادرار را توضیح دهند.  -10

 علل تغییرات شیمیایی ادرار را شرح دهند.                                    -11

  تغییرات ترکیبات ادرار در اثر بیماري هاي متابولیک را توضیح دهند.  -12
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 ٢٧ ,٢١ ,٢٠ ,١٩ ,١٨ ,١٧ ,١٦ :Chapters .(٢٠٠٧) ٢١ Henry's clinical diagnosis and management by laboratory methods. Edition  منبع اصلی درس

   :سایر منابع

http://joshaghani.ir 
  و بارم مربوط به هر ارزشیابی: نحوه ارزشیابی

  نمره 16: ب) پایان دوره                            نمره 2ب) سمینار:                  نمره،        2: الف) در طول دوره (تکالیف)
  نمره 16آزمون پایان ترم (سواالت تشریحی): 

  
    

  ه چهارم تا ششمبین جلس: سمینار* تاریخ 
  *. آزمون پایان ترم: طبق تقویم دانشکده
  * سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان:

  آغاز  و تا پایان دوره ادامه می یابد. دوم ارائه تکالیف از  جلسه 
  ارائه سمینار اجباري بوده و بر اساس مقاالت دو سال اخیر باید باشد.

  الزامی است. … ,power point, front page, flashوزشی مانند در ارائه سمینار استفاده از ابزار کمک آم
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  95-96: دوم  جدول زمان بندي ارائه برنامه درس : بیوشیمی بالینی(ادرار و خون)                                             نیمسال

  مدرس  عنوان  ساعت  تاریخ  ردیف
آمادگی الزم دانشجویان قبل از 

  شروع کالس
  کتاب هنري 19فصل  دکتر حمید رضا جوشقانی   ویژگی هاي پروتئین هاي مهم پالسما و نقش بیوشیمیایی آنها  8-10  بهشن  1
 کتاب هنري 20فصل  دکتر حمید رضا جوشقانی  ویژگی هاي برخی آنزیم ها و علل تغییرات سطح آنها  8-10  شنبه  2

 کتاب هنري ١٨ فصل دکتر حمید رضا جوشقانی  آنها بیماري هاي قلبی و روشهاي تشخیص بیوشیمیایی  8-10  شنبه  3

 کتاب هنري ٢١ فصل دکتر حمید رضا جوشقانی  بیماري هاي کبدي و روشهاي تشخیص بیوشیمیایی آنها  8-10  شنبه  4

 کتاب هنري ١٦ فصل دکتر حمید رضا جوشقانی  بیماري دیابت و روشهاي تشخیص بیوشیمیایی آنها  8-10  شنبه  5

 کتاب هنري ١٧ فصل دکتر حمید رضا جوشقانی  الالت چربی هاي خونی و روشهاي تشخیص بیوشیمیایی آنهااخت  8-10  شنبه  6

 کتاب هنري ٢٧ فصل دکتر حمید رضا جوشقانی  ترکیبات طبیعی و تغیرات پاتولوژیک ادرار   8-10  شنبه  7

 کتاب هنري ٢٧ فصل دکتر حمید رضا جوشقانی  ت آنها علل تغییرات ظاهري، رنگ، حجم، وزن مخصوص ادرار و نحوه افتراق عل  8-10  شنبه  8

 کتاب هنري ٢٧ فصل دکتر حمید رضا جوشقانی  علل تغییرات شیمیایی ادرار          8-10  شنبه  9

 کتاب هنري ٢٧ فصل دکتر حمید رضا جوشقانی  تغییرات ترکیبات ادرار در اثر بیماري هاي متابولیک   8-10  شنبه  10


