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 ثسوِ تعبلی

 دانشگاه علوم پسشکی گلستان  

 پسشکی علوم مرکس مطالعات و توسعه آموزش

  2شضکیپ یویَضیثآسهبیطگبُ   course planتزهی دٍرُ  طزح 

 1444 -1441 :تحصیلی دٍم* ًیوسبل                یطگبّیآسهب علَم آهَسضی:*گزٍُ                     پیزاپشضکی       : داًطکدُ* 

                  7724437 کد درس: *                               2شضکیپ یویَضیثآسهبیطگبُ عٌَاى درس:  *

  یطگبّیعلَم آسهبرضتِ تحصیلی :  *                                                         کبرضٌبسی پیَستِ هقطع : *

      : داًطکدُ پیزاپشضکیثزگشاري  هحل*                                ( 16 -18( ٍ ) 14 -16ضٌجِ )سهبى ثزگشاري:  *

                                    16 تعداد جلسبت:  *عولی              ًَع ٍاحد: *                                                                  ٍاحد 1:  تعداد ٍاحد* 

  2شضکیپ یویَضیثپیص ًیبس یب ّن ًیبس:   *                                                                         تعداد فزاگیزاى:*

  دکتز سّزا حصبريهدرسیي: ًبم 

                                         دکتز سّزا حصبري َل درس: ئهسًبم 

 )ثزطجق ثزًبهِ ّفتگی استبد( ّوِ رٍسُبس ثب هسئَل درس: رٍسّبي تو

 417 32436142 – 219 تلفي:                  گزٍُ علَم آسهبیطگبّی -داًطکدُ پیزاپشضکی آدرس دفتز: 

 drhesari@goums.ac.ir :پست الکتزًٍیک

 : ّدف کلی درس
  ْبآً ییبیویسبختبر ٍ خَاظ ض ،یبتیهَاد ح يزیٍ اًداسُ گ ییضٌبسب

 اّداف اختصبصی:
 از داوشجً اوتظار می ريد در پایان ديرٌ قادر باشد 

  را بداود.  سرم ي ادراروحًٌ سىجش ي اودازٌ گیری ترکیبات زیر در 

  ي ادرار اودازٌ گیری ايرٌ سرم

  ي ادراراودازٌ گیری اسیدايریک سرم 

 ي ادراراودازٌ گیری کراتیىیه سرم 

 تًمًرمارکرَاگیری  اودازٌ

 قلبیتريپًویه 

 کامل ادراری والیسآ

 یادرار یسىگ َا ٍیتجس

 

 ًحَُ ارسضیبثی داًطجَ:

 % ًوزُ کل15هعبدل  ًوزُ 3(: پزسص ٍ پبسخالف( در طَل دٍرُ )تکبلیف، 

 % ًوزُ کل85هعبدل  ًوزُ 17  ة( پبیبى تزم  :

 ج( ضیَُ آسهَى: 

 ٍ پبسخ ثِ پزسص ّب هزثَط ثِ ّز جلسِ یاًجبم کبر عول :ى تزم هیب          

 اًجبم کبر علوی ٍ ارائِ ًتیجِ ًْبیی ٍ گشارش کبر :پبیبى تزم         

   :  ًحَُ ثزخَرد ثب غیجت ٍ تبخیز داًطجَهقزرات ٍ 

ى درس آغیجت هَجِ هَجت حذف  آهَسضی ، غیجت غیز هَجِ در اهتحبى پبیبى تزم ثِ هٌشلِ  ًوزُ صفز ٍ 14ثز اسبس هبدُ 

 خَاّد ضد .

 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَ:

 در کالس  بىیحضَر ثِ هَقع داًطجَ -1

 داًطگبُ یآهَسض يیثز طجق قَاً بةیٍ غ حضَر -2

 ٍ ضئًَبت کالس يیقَاً تیرعب -3
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 یحث ٍ پزسص ّبي کالسفعبل در ث هطبرکت -4

 یداًطگبّ نیطجق تقَ   تبریخ اهتحبى پبیبى تزم: *

 * سبیز تذکزّبي هْن ثزاي داًطجَیبى:

 حضَر فعبل در کالس ٍ هطبرکت در پزسص ٍ پبسخ اس اّویت ثزخَردار است.   

 رعبیت ضئًَبت اخال قی در کالس   

 :یهٌبثع اصل

- Textbook of Clinical Chemistry (Tietz). Latest ed.  
-  Biochemistry (Harper). Latest ed.    

 مىابع کمکی:

- Clinical Chemistry (Bishop). Latest ed 

 

 

 یجدٍل سهبى ثٌدي ثزًبهِ درس

 یهمدرس جلسات عنوان ردیف

1 
 لیاست ياٍرُ سزم ثِ رٍش د يزیگ اًداسُ

  نیهٌَکس

  يدکتز حصبر

 سادُ خبًن حسیي

2 
 لیاست ياٍرُ ادرار ثِ رٍش د يزیگ اًداسُ

 نیهٌَکس

  يدکتز حصبر

 سادُ خبًن حسیي

 یسزم ثِ رٍش دست کیداٍریاس يزیگ اًداسُ 3
  يدکتز حصبر

 سادُ خبًن حسیي

 یادرار ثِ رٍش دست کیداٍریاس يزیگ اًداسُ 4
  يدکتز حصبر

 سادُ خبًن حسیي

 سزم ثِ رٍش صافِ يیٌیکزات يزیگ اًداسُ 5
  يدکتز حصبر

 سادُ خبًن حسیي

 ِ رٍش صافِادرار ث يیٌیکزات يزیگ اًداسُ 6
  يدکتز حصبر

 سادُ خبًن حسیي

 

 

7 

 ارسیبثی هیکزٍسکَپی ادرار
  يدکتز حصبر

 سادُ خبًن حسیي

 ارسیبثی هبکزٍسکَپی ادرار 8
  يدکتز حصبر

 سادُ خبًن حسیي

 ارسیبثی ثیَضیویبیی ادرار 9
  يدکتز حصبر

 سادُ خبًن حسیي

 يادرار يسٌگ ّب ِیتجشسٌجص ٍ  11
  يدکتز حصبر

 سادُ خبًن حسیي
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  AFPارسیبثی  11
  يدکتز حصبر

 سادُ خبًن حسیي

 ی تَهَرهبرکز ارسیبث 12
  يدکتز حصبر

 سادُ خبًن حسیي

 Kineticثِ رٍش   SGPT يزیاًداسُ گ 13
  يدکتز حصبر

 سادُ خبًن حسیي

  تزٍپًَیي يزیاًداسُ گ 14
  يدکتز حصبر

 سادُ خبًن حسیي

 تست ّبهزٍر  15
  يدکتز حصبر

 سادُ خبًن حسیي

  يدکتز حصبر امتحان پایان ترم 16

 سادُ خبًن حسیي

 

 

  0011ماه بهمه                                                                                                               


