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 ثسوِ تعبلی 

 گلستبى  داًطگبُ علَم پسضکی

  هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

   یَّرهَى ضٌبسآزهبیطگبُ درس  (course planدٍرُ )طرح 

 0911-0011 ٍمدتحصیلی ًیوسبل                                 َّرهَى ضٌبسی طگبُیآزهبدرس:  ًبم

 یطگبّی: علَم آزهبیگرٍُ آهَزض                                        داًطکذُ: پیراپسضکی               

 پیَستِ  هقطع تحصیلی: کبرضٌبسی                                                   علَم آزهبیطگبّیرضتِ: 

 ص ًیبز یب ّن ًیبز: ًذاردپی                                                                           6ترم :  

     عولیٍاحذ  0تعذاد ٍاحذ: 

 ضٌجِ  ْبرچ:  کالس گساریثر ّبیرٍز

  هرثَط ثِ ّر جلسِ ٍ پرسص ٍ پبسخ یٍ اًجبم کبر عول pre-Labٍ ارائِ  یسخٌراًًحَُ تذریس: 

 حویذرضب جَضقبًیهسئَل درس :  دکتر 

  ا حصبری، دکتر زّرحویذرضب جَضقبًیدکتر   اسبتیذ درس :

  ّب َّرهَى گیری ٍ سٌجص اًذازُآضٌبیی ثب  ًحَُ  ّذف کلی درس:

 اّذاف اختصبصی:  
 از داًطجَ اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ 

  .ًحَُ کبر ثب دستگبُ االیسا ٍ آضٌبیی ثب ایي تکٌیک را ثذاًذ 

 را ثذاًذ.  پرٍالکتیي ًحَُ اًذازُ گیری ٍ سٌجص َّرهَى  

  ًحَُ اًذازُ گیری ٍ سٌجص َّرهَىFSH   .را ثذاًذ 

   .ًحَُ اًذازُ گیری ٍ سٌجص َّرهَى تستَسترٍى را ثذاًذ 

  ًحَُ اًذازُ گیری ٍ سٌجص َّرهَىT4   .را ثذاًذ 

  ًحَُ اًذازُ گیری ٍ سٌجص َّرهَىAnti-TPO   .را ثذاًذ 

 یسٍل را ثذاًذ.  ًحَُ اًذازُ گیری ٍ سٌجص َّرهَى کَرت 

   .ًحَُ اًذازُ گیری ٍ سٌجص َّرهَى آلذٍسترٍى را ثذاًذ 

  ًحَُ اًذازُ گیری ٍ سٌجص َّرهَىBhCG   .را ثذاًذ  

  هٌبثع درس

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

3) Clinical Diagnosis and management by laboratory methods (Henry). Latest ed.     
  POWER POINT , DATAٍسبیل کوک آهَزضی :    

 ٍظبیف داًطجَ:   

 حضَر ثِ هَقع داًطجَیبى در ازهبیطگبُ   -0

 حضَر ٍ غیبة ثر طجق قَاًیي آهَزضی داًطگبُ  -2

 رعبیت قَاًیي ٍ ضئًَبت ازهبیطگبُ )پَضیذى رٍپَش الساهی است(  -9

 عبیت ًکبت ایوٌیاًجبم توبم هراحل آزهبیص ثِ صَرت فردی ٍ ثب ر -0

 جلسبت هتعبقجب اعالم هیگردد. تبریخ 
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 ًحَُ ارزضیبثی: 

 ًحَُ ارزضیبثی: 

 ًورُ(  01حضَر فعبل در آزهبیطگبُ ٍ اًجبم هٌبست آزهبیطبت، پرسص ٍ پبسخ، ارائِ گسارش کبر ) 

 ًورُ  2آزهَى پبیبى ترم )تئَری(: 

 تبریخ  آزهَى پبیبى ترم:  طجق تقَین داًطگبُ          

  

 یجذٍل زهبى ثٌذی ثرًبهِ درس

 ینمدرس جلسات عنوان فردی

1 
 جًشقاویدکتر  آشىایی با وحًٌ کار با دستگاٌ االیزا

 خاوم ملک محمًدی

2 
 جًشقاویدکتر  سىجش هًرمًن پريالکتیه

 خاوم ملک محمًدی

3 
 جًشقاویدکتر  FSHسىجش هًرمًن 

 خاوم ملک محمًدی

4 
 جًشقاوی دکتر  T4سىجش هًرمًن 

 خاوم ملک محمًدی

5 
 حصاریدکتر  Anti-TPOسىجش هًرمًن 

 خاوم ملک محمًدی

6 
 حصاریدکتر  سىجش هًرمًن تستًسترين

 خاوم ملک محمًدی

 

 

7 

 حصاریدکتر  BhCGسىجش هًرمًن 

 خاوم ملک محمًدی

 حصاریدکتر  سىجش هًرمًن کًرتیزيل  8

 ًدیخاوم ملک محم

 حصاریدکتر  سىجش هًرمًن آلديسترين  9

 خاوم ملک محمًدی

 


