
 

 تعالی بسمه

 گلستان پسشکی علوم دانشگاه

 پیراپسشکی دانشکده آموزش توسعه دفتر

 2پسشکی بیوشیمی( plan courseدوره ) طرح
 

 گزٍُ آهَسؽی: علَم آسهبیؾگبّی                                                 2 پشؽکی ثیَؽیوی: درط ًبم

 98-99 تحقیلی عبل اٍل ًیوغبل  تحقیلی تزم یک: دٍرُ طَل

 پیزاپشؽکی داًؾکذُ :ثزگشاری هحل تئَریٍاحذ  2 :ٍاحذ تعذاد

  1 پشؽکی ثیَؽیوی:  ًیبس پیؼ حویذرضب جَؽقبًی   دکتزهغئَل درط: 

 حویذرضب جَؽقبًی   دکتز  :هذرعیي گزٍُ

 سّزا حقبری دکتز                         

  ؽٌجِعِ ٍ  دٍؽٌجِ: هذرعیي ثب توبط رٍسّبی

 علَم پیَعتِ کبرؽٌبعی :فزاگیزاى تحقیلی هقطع ٍ رؽتِ

  5تزم آسهبیؾگبّی

 هٌبثع: 

 یوی ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایؼثیَؽ

 ثیَؽیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایؼ 

 اّذاف کلی درط:

 آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب 

 ّب تزکیجبت ثیَؽیویبیی ثذى ٍ خَاؿ آى 

  ٍ ثیوبریتغییزات ایي تزکیجبت در عالهت 

 ُّب گیزی ّزیک اس ایي تزکیجبت در تؾخیـ ثیوبری ارسػ اًذاس 

 



 

 2پشؽکی ثیَؽیوی: درط ًبم

 98-99 تحقیلی عبل اٍل ًیوغبل: ثزگشاری سهبى  3-1ؽوبرُ جلغِ:  

 سّزا حقبری  دکتزًبم هذرط:  ثذى  ثیَلَصیک هبیعبتهَضَع جلغِ: 

 هٌبثع:  دقیقِ  99هذت جلغِ: 

 ثیَؽیوی ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایؼ

 ثیَؽیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایؼ

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 هبیعبت

 ثیَلَصیک

 ثذى 

 :آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب 

 آًْب ثبلیٌی اّویت ٍثذى  ثیَلَصیک هبیعبت  

 هعزفی CSF  

  ًحَُ ًوًَِ ثزداری، اًجبم آسهبیؾبتCSF   آؽٌبیی ثب ٍ

  عَاهل پبتَلَصیک ٍ فیشیَلَصیک 

 پلَر،  هعزفی هبیع Peritoneal ،Synovial   آهٌیَتیک ٍ 

 ًحَُ ًوًَِ ثزداری  Peritoneal ،Synovial   آهٌیَتیک ٍ

 ، اًجبم آسهبیؾبت ٍ آؽٌبیی ثب عَاهل پبتَلَصیک ٍ

   .فیشیَلَصیک

-ؽٌبختی

 داًؼ 

پزعؼ ٍ عخٌزاًی 

، ًوبیؼ ٍپبعخ

عکظ،اًیویؾي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَسؽی 

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 ٍ کبهپیَتز

پبعخ ثِ پزعؾْبیی 

اس هطبلت جلغِ قجل 

در اثتذای ّز جلغِ 

ٍ پزعؾْبیی کِ 

حیي کالط اس 

داًؾجَ  عَال هی 

 گزدد.   

 

 

 



 

 2پشؽکی ثیَؽیوی: درط ًبم

 98-99 تحقیلی عبل اٍل ًیوغبل: ثزگشاری سهبى   5ٍ  4 ؽوبرُ جلغِ: 

  سّزا حقبری دکتزًبم هذرط:   کلیِ هَضَع جلغِ: 

  هٌبثع:  دقیقِ 99هذت جلغِ: 

 ثیَؽیوی ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایؼ

 ثیَؽیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایؼ

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 :یبى ثب داًؾجَآؽٌبیی   کلیِ 

 کلیِ آًبتَهی  

 کلیِ ثیَؽیویبیی ٍ فیشیَلَصیک اعوبل  

 گلَهزٍلی فیلتزاعیَىٍ  هفَْم کلیزاًظ  

 کلیِ پبتَفیشیَلَصی  

 کلیِ عولکزد ارسیبثی ثِ هزثَط آسهبیؾگبّی ّبی تغت  

-ؽٌبختی

 داًؼ 

پزعؼ ٍ عخٌزاًی 

ًوبیؼ ، ٍپبعخ

عکظ،اًیویؾي ٍ 

  فیلن کَتبُ آهَسؽی

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 ٍ کبهپیَتز

پبعخ ثِ پزعؾْبیی 

اس هطبلت جلغِ قجل 

 در اثتذای ّز جلغِ 

 

 

 

 



 

 

 2پشؽکی ثیَؽیوی: درط ًبم

 98-99 تحقیلی عبل اٍل ًیوغبل: ثزگشاری سهبى  6ؽوبرُ جلغِ:  

 سّزا حقبری  دکتزًبم هذرط:  ادراری ّبی عٌگ تجشیِهَضَع جلغِ: 

 هٌبثع:  دقیقِ  99هذت جلغِ: 

 دیَیذعَى آخزیي ٍیزایؼثیَؽیوی ثبلیٌی ٌّزی 

 ثیَؽیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایؼ

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 عٌگ تجشیِ

  ادراری ّبی

 :آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب 

 کلیَی ّبی عٌگ اًَاع ؽٌبعبیی  

  ثذاًذ را کلیَی ّبی عٌگ تزکیجبت.  

  کلیَی ّبی عٌگ تَلیذ ثز گذار اثز عَاهل  

  کلیَی ّبی عٌگ تؾخیـ اسهبیؾگبّی ّبی رٍػ  

-ؽٌبختی

 داًؼ 

پزعؼ ٍ عخٌزاًی 

، ًوبیؼ ٍپبعخ

عکظ،اًیویؾي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَسؽی 

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 ٍ کبهپیَتز

پبعخ ثِ پزعؾْبیی 

اس هطبلت جلغِ قجل 

در اثتذای ّز جلغِ 

ٍ پزعؾْبیی کِ 

حیي کالط اس 

داًؾجَ  عَال هی 

  گزدد.  

 

 



 

 

 2پشؽکی ثیَؽیوی: درط ًبم

 98-99 تحقیلی عبل اٍل ًیوغبل: ثزگشاری سهبى    8ٍ  7ؽوبرُ جلغِ:  

 سّزا حقبری  دکتزًبم هذرط:  تَهَرهبرکز ّب هَضَع جلغِ: 

 هٌبثع:  دقیقِ  99هذت جلغِ: 

 ثیَؽیوی ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایؼ

 ثیَؽیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایؼ

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

تَهَرهبرکز 

  ّب

 :آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب 

 ًزهبل علَلی عیکلْبی ثب آؽٌبیی 

 ثْوزاُخَػ خین ٍ ثذخین  ّبی تَهَر اًَاع هعزفی 

 آًْب ّبی ٍیضگی 

 پزٍتئیٌی، آًشیوی، هبرکْبی تَهَر اًَاع هعزفی 

  رعپتَری ٍ گلیکَپزٍتئیٌی

 ًْبآ گیزی اًذاسُ ًحَُ ٍ تَهَرهبرکزّب اًَاع ؽٌبعبیی 

-ؽٌبختی

 داًؼ 

پزعؼ ٍ عخٌزاًی 

، ًوبیؼ ٍپبعخ

عکظ،اًیویؾي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَسؽی 

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 ٍ کبهپیَتز

پبعخ ثِ پزعؾْبیی 

اس هطبلت جلغِ قجل 

در اثتذای ّز جلغِ 

ٍ پزعؾْبیی کِ 

حیي کالط اس 

داًؾجَ  عَال هی 

 گزدد.   

 

 

 



 

 

 2پشؽکی ثیَؽیوی: درط ًبم

 98-99 تحقیلی عبل اٍل ًیوغبل: ثزگشاری سهبى    19ٍ  9ؽوبرُ جلغِ:  

 سّزا حقبری  دکتزًبم هذرط:  هَضَع جلغِ: غزثبلگزی ّبی ثبرداری  

 هٌبثع:  دقیقِ  99هذت جلغِ: 

 ثیَؽیوی ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایؼ

 ثیَؽیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایؼ

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

غزثبلگزی 

 ّبی ثبرداری 

 :آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب 

 تغت ّبی هَرد ثزرعی در ثبرداری 

 )تغت ّبی غیز تْبجوی )داثل ٍ کَآد 

  ٍ آهٌیَعٌتش(تغت ّبی تْبجوی ثبرداریCVS ) 

 

-ؽٌبختی

 داًؼ 

پزعؼ ٍ عخٌزاًی 

، ًوبیؼ ٍپبعخ

عکظ،اًیویؾي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَسؽی 

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 ٍ کبهپیَتز

پبعخ ثِ پزعؾْبیی 

اس هطبلت جلغِ قجل 

در اثتذای ّز جلغِ 

ٍ پزعؾْبیی کِ 

حیي کالط اس 

داًؾجَ  عَال هی 

 گزدد.   

 

 

 



 

 

 

 2پشؽکی ثیَؽیوی: درط ًبم

 98-99 تحقیلی عبل اٍل ًیوغبل: ثزگشاری سهبى  15-11ؽوبرُ جلغِ:  

  حویذرضب جَؽقبًی  دکتزًبم هذرط:  هَضَع جلغِ: آًبلیش ادراری 

 هٌبثع:  دقیقِ  99هذت جلغِ: 

 ثیَؽیوی ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایؼ

 ثیَؽیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایؼ

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 :آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب  آًبلیش ادراری 

  ٍیضگی ّب ٍ تزکیجبت طجیعی ٍ غیز طجیعی ادرار 

  ًحَُ جوع آٍری ادرار 

   آًبلیش هبکزٍعکَپی ادرار  

  آًبلیش هیکزٍعکَپی ادرار  

 آًبلیش ثیَؽیویبیی ادرار  

-ؽٌبختی

 داًؼ 

 پزعؼٍ عخٌزاًی 

، ًوبیؼ ٍپبعخ

عکظ،اًیویؾي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَسؽی 

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 ٍ کبهپیَتز

پبعخ ثِ پزعؾْبیی 

اس هطبلت جلغِ قجل 

در اثتذای ّز جلغِ 

ٍ پزعؾْبیی کِ 

حیي کالط اس 

داًؾجَ  عَال هی 

 گزدد.   

 



 

 

 2پشؽکی ثیَؽیوی: درط ًبم

 98-99 تحقیلی عبل اٍل ًیوغبل: ثزگشاری سهبى   16ؽوبرُ جلغِ:  

  حویذرضب جَؽقبًی   دکتزًبم هذرط:   Semen هبیع آًبلیشهَضَع جلغِ: 

 هٌبثع:  دقیقِ  99هذت جلغِ: 

 ثیَؽیوی ثبلیٌی ٌّزی دیَیذعَى آخزیي ٍیزایؼ

 ثیَؽیوی ثبلیٌی تیتش آخزیي ٍیزایؼ

 

 دانشجوفعالیت  آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 هبیع آًبلیش

Semen 

 :آؽٌبیی داًؾجَیبى ثب 

 هبیع ظبّزی ّبی ٍیضگی گشارػ ٍ ثزرعی semen ٍ 

  ىآ فحیح گشارػ

 آى  گشارػ ٍ ّب اعپزم تعذاد دقیق ؽوبرػ 

 ّب  اعپزم تعذا ًزهبل هقبدیز اس آگبّی 

 طجیعی غیز اًَاع اس کیفیت ثب ٍ طجیعی ّبی اعپزم توبیش 

-ؽٌبختی

 داًؼ 

پزعؼ ٍ عخٌزاًی 

، ًوبیؼ ٍپبعخ

عکظ،اًیویؾي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَسؽی 

تختِ، 

ٍیذئَپزٍصکتَر 

 ٍ کبهپیَتز

پبعخ ثِ پزعؾْبیی 

اس هطبلت جلغِ قجل 

در اثتذای ّز جلغِ 

ٍ پزعؾْبیی کِ 

حیي کالط اس 

داًؾجَ  عَال هی 

 گزدد.   

 

 



 

 

      

 هقزرات ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب غیجت ٍ تبخیز داًؾج:َ 

  ُآهَسؽی ، غیجت غیز هَجِ در اهتحبى پبیبى تزم ثِ هٌشلِ ًوزُ ففز ٍ غیجت هَجِ هَجت حذف آى درط خَاّذ ؽذ 14ثز اعبط هبد .  

 ٍَظبیف ٍ تکبلیف داًؾج:  

  حضَر ثِ هَقع داًؾجَیبى در کالط 

 ُحضَر ٍ غیبة ثز طجق قَاًیي آهَسؽی داًؾگب 

  رعبیت قَاًیي ٍ ؽئًَبت کالط 

 ّ بی کالعیهؾبرکت فعبل در ثحث ٍ پزعؼ  

 َتؾزیحیٍ  تغتی) کتجیًوزُ ثِ فَرت اهتحبى  18ًوزُ  ة( ًوزُ پبیبى تزم :  2 ...(:ٍ لف( در طَل دٍرُ ) کَئیش، تکبلیفا ًحَُ ارسؽیبثی داًؾج 

  کَتبُ جَاة(

  


