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 بسوِ تؼبلی 

 گلستبى  داًطگبُ ػلَم پسضکی

  هرکس هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَزش ػلَم پسضکی

   یَّرهَى ضٌبسدرس  (course planدٍرُ )طرح 

 0911-0011 دٍمتحػیلی ًیوسبل                                                 َّرهَى ضٌبسیدرس:  ًبم

 یطگبّی: ػلَم آزهبیگرٍُ آهَزض                                    داًطکذُ: پیراپسضکی                   

 هقطغ تحػیلی: کبرضٌبسی پیَستِ                                                    ػلَم آزهبیطگبّیرضتِ: 

 2یپسضک یویَضی: ببزیّن ً بی بزیً صیپ                                                                           6ترم :  

  ٍاحذ تئَری    0تؼذاد ٍاحذ: 

 ( 01 -02ضٌبِ ) چْبر:  کالس گساریبر ّبیرٍز

   (يیٍ پرسص ٍ پبسخ )آًال یسخٌراًًحَُ تذریس: 

 حویذرضب جَضقبًیهسئَل درس :  دکتر 

  ، دکتر زّرا حػبریحویذرضب جَضقبًیدکتر   اسبتیذ درس :

 یوبریٍ ب یدر حبلت سالهت َّرهَى ّب اًَاع راتییتغ ،ّب آى ٍ ٍیژگی ّبی اًَاع بذى ٍ خَاظ یَّرهًَ ببتترکی ضٌبخت ّذف کلی درس:

  ّب   یوبریب عیآًْب در تطخ یریگ ارزش اًذازٍُ 

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

 ٍذیرا رکر ًوببذى  یّب َّرهَى یّب یژگی . 

 ذیآًْب رکر ًوب یسلَل گبُیرا بر اسبس جب یَّرهًَ یرسپتَرّب 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 یلکردعم

 بیان ومایىذ. را  سیپًفیي َ پًتاالمًسیغذٌ َ یاز اختالالت در ترشح ًَرمًوُا 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  یُااز اختالالت در ترشح ًَرمًو یواش یَا یماریب 

 بذاوىذ.  جىسی زوان را یَا ًَرمًناز عملکرد  یشىاخت کل 

 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  

  غ درسهٌبب

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

3) Clinical Diagnosis and management by laboratory methods (Henry). Latest ed.     
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 ... ) ٍ اًیویطي ّبی کَتبُ) ػکس، فیلن، استفبدُ از هذیب، کبهپیَترٍسبیل کوک آهَزضی :    

 اًطجَ: ٍظبیف د  

 حضَر بِ هَقغ داًطجَیبى در کالس  -0

 حضَر ٍ غیبة بر طبق قَاًیي آهَزضی داًطگبُ -2

 رػبیت قَاًیي ٍ ضئًَبت کالس  -9

  پبسخ بِ پرسص ّبی کالسی -0

 ًحَُ ارزضیببی: 

 ًورُ 2  ّبی کالسی ٍ کَئیس پرسص ، پبسخ بِکالسدر حضَر فؼبل 

 گسیٌِ ایچْبر بػَرت ًورُ 01آزهَى 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 
 کلیات ًَرمًن شىاسی  29/11/99

 جًشقاویدکتر 

سخىراوی ي 

پرسش ي پاسخ 

 )آوالیه(

 ورم افسار 
Adobe 

Connect 

2 
 ًَرمًن َای غذٌ َیپًتاالمًس 6/12/99

 جًشقاویدکتر 

سخىراوی ي 

پرسش ي پاسخ 

 )آوالیه(

 ورم افسار 
Adobe 

Connect 

3 
 ًَرمًن َای غذٌ َیپًفیس  13/12/99

 جًشقاویدکتر 

سخىراوی ي 

پرسش ي پاسخ 

 )آوالیه(

 ورم افسار 
Adobe 

Connect 

 رمًن َای غذٌ تیريئیذ ًَ 20/12/99 4
 جًشقاویدکتر 

سخىراوی ي 

پرسش ي پاسخ 

 )آوالیه(

 ورم افسار 
Adobe 

Connect 

5 
 ًَرمًن َای جىسی زواوٍ  27/12/99

 یدکتر حصار

سخىراوی ي 

پرسش ي پاسخ 

 )آوالیه(

 ورم افسار 
Adobe 

Connect 

 ًَرمًن َای جىسی مرداوٍ  18/1/1400 6
 یصاردکتر ح

سخىراوی ي 

پرسش ي پاسخ 

 )آوالیه(

 ورم افسار 
Adobe 

Connect 

7 

25/1/1400 

1/2/ 1400 

 ًَرمًن َای آدروال
 یدکتر حصار

سخىراوی ي 

پرسش ي پاسخ 

 )آوالیه(

 ورم افسار 
Adobe 

Connect 

 


