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 بسوِ تعبلی 

 داًطگبُ علَم پسضکی گلستبى 

  هرکس هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی

   2ببلیٌیبیَضیوی درس  (course planدٍرُ )طرح 

 0911-0011 دٍمتحصیلی ًیوسبل                                                2ببلیٌیبیَضیوی درس:  ًبم

 یطگبّی: علَم آزهبیگرٍُ آهَزض                                        داًطکذُ: پیراپسضکی                

 پیَستِ ًبهقطع تحصیلی: کبرضٌبسی                                                    علَم آزهبیطگبّیرضتِ: 

                                                                       0ترم :  

  ٍاحذ تئَری    2د ٍاحذ: تعذا

 ( 8-01ضٌبِ ) : چْبرکالس گساریبر ّبیرٍز

 سخٌراًی ٍ پرسص ٍ پبسخ )آًالیي( ًحَُ تذریس: 

 حویذرضب جَضقبًیهسئَل درس :  دکتر 

  ، دکتر زّرا حصبریحویذرضب جَضقبًیدکتر   اسبتیذ درس :

ارزش  ،یوبریدر سالهت ٍ ب ببتیترک يیا راتییتغ یببیّب، ارز بذى ٍ خَاظ آى ییبیویَضیب ببتیخت ترکضٌب ّذف کلی درس: 

  ّب یوبریب عیدر تطخ ببتیترک يیاز ا کیّر یریگ اًذازُ

 اّذاف اختصبصی:  
  ببضذ از داًطجَ اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدر

 َُحیح اًجبم دّذ.ٍ ًکبت هربَط بِ آى را بِ طَر غگیری  ًوًَِ ًح  

 را ضرح دّذ. ّب  ذراتیکربَّ سنیاختالالت هتببَل 

 ذیًوب بىیّب را ب يیپَپرٍتئیاز اختالالت ل یًبض یّب یوبریب  . 

 را بیبى ًوبیذ.  عولکرد کبذ یببیارزًحَُ ٍ  یکبذ یّب یوبریب 

 را بیبى ًوبیذ ّب ٍ اًذازُ گیری آى ًحَُ ارزیببیٍ ًقص ٍ اّویت ّریک از آًْب  ٍ رکر ًوبیذرا ّبی سرم  اًَاع پرٍتئیي . 

 ادرار َلَشیکبی هبیعبت( بذى- Semen- اّوکیَتیٍ آهٌ بلیٌٍَیس -یًخبع یهغس ٍ )آًْب را ضرح دّذ.  یببیارز تی 

 دّذ.  حیآًْب را تَض سیَلَشیکیعَاهل پبتَلَشیک ٍ ف سیبذى ٍ ً َلَشیکیهبیعبت ب یببیآزهبیطبت ٍ ارز 

 را ضرح دّذ. ِیکل بیییویَضیٍ ب سیَلَشیکیاعوبل ف  

  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، کبهپیَترٍسبیل کوک آهَزضی :    

 ٍظبیف داًطجَ:   

 حضَر بِ هَقع داًطجَیبى در کالس  -0

 حضَر ٍ غیبة بر طبق قَاًیي آهَزضی داًطگبُ -2

 رعبیت قَاًیي ٍ ضئًَبت کالس  -9

  پبسخ بِ پرسص ّبی کالسی  -0
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 ًحَُ ارزضیببی: 

 ًورُ  2  ّبی کالسی ٍ کَئیس پرسص ، پبسخ بِکالسدر حضَر فعبل 

 گسیٌِ ایچْبر تبصَر ًورُ 08آزهَى 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 
 آهبر در آزهبیطگبُ  6/21/99

 جَضقبًیدکتر 

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسص

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 

2 
 فبکتَرّبی هَثر بر ًوًَِ  21/21/99

 یدکتر حػبر

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسص

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 

3 

12/21/99 

12/21/99 

 ّب ذراتیکربَّ سنیاختالالت هتببَل
 یدکتر حػبر

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسص

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 

 یدکتر حػبر لیپَپرٍتئیي ّبّب ٍ لیپیذ اختالالت   21/2/2022 4

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسص

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 

5 12/2/2022 
ٍ ارزیببی  پرٍتئیي ّبی سرم ٍ پالسوب

 یدکتر حػبر تغییرات آًْب در بیوبری ّب

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسص

 )آًالیي(

 ًرم افسار 
Adobe 

Connect 

 جَضقبًیدکتر  یٌیآًسین ضٌبسی ببل 2022/ 2/1 6

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسص

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 

 

 

7 

 ارزیببی عولکرد آىبیوبری ّبی کبذی ٍ  2022/ 1/1
 جَضقبًیدکتر 

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسص

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 

8 22/1 /2022 
 (کی)بػَرت ضوبت تیّپبت یسیتوب عیتطخ

 یدکتر حػبر

ٍ  یراًسخٌ

 ٍ پبسخ پرسص

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 

9 11/1 /2022 
 کلیِ ّب ٍ عولکرد آًْب

 یدکتر حػبر

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسص

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 
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11 

19/1 /2022 

2/1 /2022 

 هبیعبت بیَلَشیک بذى
 یدکتر حػبر

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسص

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 

11 

21/1 /2022 

29/1 /2022 
 جَضقبًیدکتر  آًبلیس ادرار

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسص

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 

 Semenآًبلیس هبیع  2022/ 16/1 
 جَضقبًیدکتر 

ٍ  یسخٌراً

 ٍ پبسخ پرسص

 )آًالیي(

 ًرم افسار 

Adobe 

Connect 
 


