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 ثسوِ تعبلی 

 داًطگبُ علَم پسضکی گلستبى 

  هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

  یعوَه یویَضیث طگبُیآزهبدرس  (course planدٍرُ )طرح 

 99-99 دٍمتحصیلی  ًیوسبل                                یعوَه یویَضیث طگبُیآزهبدرس:  ًبم

 یطگبّی: علَم آزهبیگرٍُ آهَزض                                     داًطکدُ: پیراپسضکی                  

 هقطع تحصیلی: کبرضٌبسی پیَستِ                                                    علَم آزهبیطگبّی رضتِ:

                                                   ضیوی عوَهی: ّن ًیبز یبپیص ًیبز                                                                    مدٍ:   ترم

    عولیٍاحد  1تعداد ٍاحد: 

  14-19 ضٌجِ سِ   :کالس گساریثر ّبیرٍز

  پرسص ٍ پبسخ ٍ اًجبم کبر عولی هرثَط ثِ ّر جلسِ ٍ pre-Labارائِ ًحَُ تدریس:   

 زّرا حصبریهسئَل درس :  دکتر 
 Hesari7@yahoo.com 

  هَاد حیبتی، سبختبر ٍ خَاظ ضیویبیی آًْباًدازُ گیری ٍ ضٌبسبیی   : ّدف کلی درس

 اّداف اختصبصی:  
  ثبضد قبدر دٍرُ اًتظبر هی رٍد در پبیبى داًطجَاز 

  .ًحَُ سٌجص ٍ اًدازُ گیری ترکیجبت زیر در سرم ٍ ادرار را ثداًد 

 دازُ گیری قٌد خَى اً

  ٍ ادرار اًدازُ گیری اٍرُ سرم

  ٍ ادراراًدازُ گیری اسیداٍریک سرم 

 ٍ ادراراًدازُ گیری کراتیٌیي سرم 

  اًدازُ گیری تری گلیسرید سرم

   اًدازُ گیری کلسترٍل سرم

  هٌبثع درس

 

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

2) Biochemistry (Harper). Latest ed.     
  POINT , DATA  RPOWEٍسبیل کوک آهَزضی :    

 ٍظبیف داًطجَ:   

  ازهبیطگبُ در  بىیحضَر ثِ هَقع داًطجَ -1

  داًطگبُ یآهَزض يیثر طجق قَاً بةیٍ غ حضَر -2

  ازهبیطگبُ )پَضیدى رٍپَش الساهی است(ٍ ضئًَبت  يیقَاً تیرعب -3

  اًجبم توبم هراحل آزهبیص ثِ صَرت فردی ٍ ثب رعبیت ًکبت ایوٌی  -4

 ًحَُ ارزضیبثی: 

 ًورُ(  11، ارائِ گسارش کبر ) پرسص ٍ پبسخدر آزهبیطگبُ ٍ اًجبم هٌبست آزهبیطبت، حضَر فعبل 

  ًورُ 3آزهَى پبیبى ترم : 
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 طجق تقَین داًطگبّی:  آزهَى پبیبى ترم تبریخ 

  

 یجدٍل زهبى ثٌدی ثرًبهِ درس

 ینمدرس جلسات عنوان تاریخ جلسات ردیف

1 
 قٌذ صیتست تشخ 92/11/29

 یدکتر حصبر

 خبًن حسیي زادُ

2 
 قٌذ هجهَل ییشٌبسب 6/19/29

 یدکتر حصبر

 خبًن حسیي زادُ

3 
 فتَهتربب اسپکترٍ کبر آهَزش 11/19/29

 یدکتر حصبر

 خبًن حسیي زادُ

قٌذ خَى بِ رٍش  یریگ اًذازُ 92/19/29 4

 يیذیارتَتَلَئ

 یدکتر حصبر

 خبًن حسیي زادُ

5 
 یویقٌذ بِ رٍش آًس یریگ اًذازُ 92/19/29

 یدکتر حصبر

 خبًن حسیي زادُ

 یاٍرُ سرم بِ رٍش د یریگ اًذازُ 12/1/22 6

 نیهٌَکس لیاست

 یدکتر حصبر

 خبًن حسیي زادُ

 

 

7 

 یاٍرُ ادرار بِ رٍش د یریگ اًذازُ 96/1/22

 نیهٌَکس لیاست

 یدکتر حصبر

 خبًن حسیي زادُ

سرم بِ رٍش  کیذاٍریاس یریگ اًذازُ 9/9/22 8

 یدست

 یدکتر حصبر

 خبًن حسیي زادُ

ادرار بِ رٍش  کیذاٍریاس یریگ اًذازُ 2/9/22 9

 یدست

 یدکتر حصبر

 خبًن حسیي زادُ

 سرم بِ رٍش شافِ يیٌیکرات یریگ اًذازُ 16/9/22 11
 یدکتر حصبر

 خبًن حسیي زادُ

ار بِ رٍش ادر يیٌیکرات یریگ اًذازُ 91/9/22 11

 شافِ

 یدکتر حصبر

 خبًن حسیي زادُ

 سرم ذیسریگل یتر یریگ اًذازُ 12/9/22 12
 یدکتر حصبر

 خبًن حسیي زادُ
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 کلسترٍل سرم یریگ اًذازُ 6/1/22 13
 یدکتر حصبر

 خبًن حسیي زادُ

 سرم يیآلبَه یریگ اًذازُ 11/1/22 14
 یدکتر حصبر

 خبًن حسیي زادُ

 تَتبل سرم يیٍتئپر یریگ اًذازُ 92/1/22 15
 یدکتر حصبر

 خبًن حسیي زادُ

 یدکتر حصبر امتحان پایان ترم 92/1/22 16

 خبًن حسیي زادُ

 


