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 بعوِ تؼبلی 

 گلعتبى  داًؽگبُ ػلَم پسؼکی

  هرکس هطبلؼبت ٍ تَظؼِ آهَزغ ػلَم پسؼکی

   یَّرهَى ؼٌبظدرض  (course planدٍرُ )طرح 

 0911-0011تحفیلی اٍل ًیوعبل                                                 َّرهَى ؼٌبظیدرض:  ًبم

 یؽگبّی: ػلَم آزهبیگرٍُ آهَزؼ                                    داًؽکذُ: پیراپسؼکی                   

 پیَظتِ ًبهقطغ تحفیلی: کبرؼٌبظی                                                    ػلَم آزهبیؽگبّیرؼتِ: 

                                                                        ٍمدترم :  

  ٍاحذ تئَری    0ٍاحذ:  تؼذاد

 ( 8-01ؼٌبِ ) چْبر:  کالض گساریبر ّبیرٍز

  پرظػ ٍ پبظخ ،تؼبهلی ًحَُ تذریط: ظخٌراًی

 حویذرضب جَؼقبًیهعئَل درض :  دکتر 

  ، دکتر زّرا حفبریحویذرضب جَؼقبًیدکتر   اظبتیذ درض :

 یوبریٍ ب یدر حبلت ظالهت َّرهَى ّب اًَاع راتییتغ ،ّب آى ٍ ٍیصگی ّبی اًَاع بذى ٍ خَاؾ یَّرهًَ ببترکیت ؼٌبخت ّذف کلی درض:

  ّب   یوبریب ؿیآًْب در تؽخ یریگ ارزغ اًذازٍُ 

 اّذاف اختفبـی:  
  ببؼذ از داًؽجَ اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدر

 ٍذیرا رکر ًوببذى  یّب َّرهَى یّب یصگی . 

 ذیآًْب رکر ًوب یظلَل گبُیرا بر اظبض جب یَّرهًَ یرظپتَرّب اًَاع . 

 َُشرح دَذ. را اًَاع َّرهَى ّب  بمیاًتقبل پ ًح 

 ي  ییایمیمترشحٍ از آوُا را بٍ لحاظ ش یَا ًَرمًنذ ي داشتٍ باشى سیپًفیي َ پًتاالمًسیاز عملکرد غذٌ َ یشىاخت کل

 . بذاوىذ یعملکرد

 بیان ومایىذ. را  سیپًفیي َ پًتاالمًسیغذٌ َ یت در ترشح ًَرمًوُااز اختالال یواش یَا یماریب 

 بذاوىذ.  یي عملکرد ییایمیمترشحٍ از آوُا را بٍ لحاظ ش یَا ًَرمًنذ ي داشتٍ باشىتیريئیذ از عملکرد غذٌ  یشىاخت کل 

 بیان ومایىذ.  را تیريئیذ غذٌ  یاز اختالالت در ترشح ًَرمًوُا یواش یَا یماریب 

 بذاوىذ.  جىسی زوان را یَا ًَرمًناز عملکرد  یلشىاخت ک 

 بیان ومایىذ.  را جىسی زوان  یَا از اختالالت در ترشح ًَرمًن یواش یَا یماریب 

 بذاوىذ.  جىسی مرداوٍ را یَا ًَرمًناز عملکرد  یشىاخت کل 

 بیان ومایىذ.  را جىسی مرداوٍ  یَا از اختالالت در ترشح ًَرمًن یواش یَا یماریب 

 یي عملکرد ییایمیمترشحٍ از آوُا را بٍ لحاظ ش یَا ًَرمًنذ ي داشتٍ باشىفًق کلیٍ از عملکرد غذٌ  یشىاخت کل 

 بذاوىذ. 

 بیان ومایىذ.  را فًق کلیٍ غذٌ  یاز اختالالت در ترشح ًَرمًوُا یواش یَا یماریب  

  هٌببغ درض

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

3) Clinical Diagnosis and management by laboratory methods (Henry). Latest ed.     
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 ... ) ٍ اًیویؽي ّبی کَتبُ) ػکط، فیلن، اظتفبدُ از هذیب، دیتبپرٍشکتَر، کبهپیَترٍظبیل کوک آهَزؼی :    

 ٍظبیف داًؽجَ:   

 در کالض  بىیحضَر بِ هَقغ داًؽجَ -0

 داًؽگبُ یآهَزؼ يیًبر طبق قَا بةیٍ غ حضَر -2

 ٍ ؼئًَبت کالض  يیقَاً تیرػب -9

  یفؼبل در بحث ٍ پرظػ ّبی کالظ هؽبرکت -0

 ًحَُ ارزؼیببی: 

 ًورُ  2  ّبی کالظی ٍ کَئیس پرظػ ، پبظخ بِکالضدر حضَر فؼبل 

 گسیٌِ ایچْبر بفَرت ًورُ 08آزهَى پبیبى ترم : 

 ّیطبق تقَین داًؽگب:  آزهَى پبیبى ترم تبریخ           

 

  

 یجذٍل زهبى بٌذی برًبهِ درظ

 مواد و رسانه ها ارائه درس وهیش مدرس عنوان جلسات تاریخ ردیف

1 
 کلیات ًَرمًن شىاسی 62/2/99

 جًشقاویدکتر 

سخىراوی ي 

پرسش ي پاسخ 

 )آوالیه(

 ورم افسار 
Adobe 

Connect 

2 
 ًَرمًن َای غذٌ َیپًتاالمًس 6/7/99

 جًشقاویدکتر 

سخىراوی ي 

ي پاسخ  پرسش

 )آوالیه(

 ورم افسار 
Adobe 

Connect 

3 
 ًَرمًن َای غذٌ َیپًفیس 9/7/99

 جًشقاویدکتر 

سخىراوی ي 

پرسش ي پاسخ 

 )آوالیه(

 ورم افسار 
Adobe 

Connect 

 ًَرمًن َای غذٌ تیريئیذ  62/7/99 4
 جًشقاویدکتر 

سخىراوی ي 

پرسش ي پاسخ 

 )آوالیه(

 ورم افسار 
Adobe 

Connect 

5 
 ًَرمًن َای جىسی زواوٍ 62/7/99

 یدکتر حصار

سخىراوی ي 

پرسش ي پاسخ 

 )آوالیه(

 ورم افسار 
Adobe 

Connect 

 ًَرمًن َای جىسی مرداوٍ 23/7/99 6
 یدکتر حصار

سخىراوی ي 

پرسش ي پاسخ 

 )آوالیه(

 ورم افسار 
Adobe 

Connect 

 

 

7 

7/8/99 

61/8/99 

 ًَرمًن َای غذٌ فًق کلیٍ
 یدکتر حصار

ي سخىراوی 

پرسش ي پاسخ 

 )آوالیه(

 ورم افسار 
Adobe 

Connect 

 


