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 ثسوِ تعبلی

 دانشگاه علوم پسشکی گلستان  

 پسشکی علوم مرکس مطالعات و توسعه آموزش

  یَّرهَى ضٌبس طگبُیآسهب  course planتزهی دٍرُ  عزح 

 1444 -1441 :تحصیلیاٍل * ًیوسبل                یطگبّیعلَم آسهب *گزٍُ آهَسضی:                    پیزاپشضکی       : داًطکذُ* 

                  27 کذ درس: *                     یَّرهَى ضٌبس طگبُیآسهبعٌَاى درس:  *

  یطگبّیعلَم آسهبرضتِ تحصیلی :  *                                         پیَستًِبکبرضٌبسی  هقغع : *

      : داًطکذُ پیزاپشضکیاري ثزگش هحل*                                      (8 -14ضٌجِ )3سهبى ثزگشاري:  *

                                     16 تعذاد جلسبت:  *                   ولیع ًَع ٍاحذ: *                                                    ٍاحذ 1:  تعذاد ٍاحذ* 

                   ًذاردپیص ًیبس یب ّن ًیبس:   *                                                          تعذاد فزاگیزاى: *

  هْذي جعفزيدکتز  -دکتز سّزا حصبريهذرسیي: ًبم 

                                         دکتز سّزا حصبري َل درس: ئهسًبم 

 )ثزعجق ثزًبهِ ّفتگی استبد( ّوِ رٍسُرٍسّبي توبس ثب هسئَل درس: 

 417 32436142 – 219 تلفي:                  گزٍُ علَم آسهبیطگبّی -ذُ پیزاپشضکیداًطک آدرس دفتز: 

 drhesari@goums.ac.ir :پست الکتزًٍیک

 : ّذف کلی درس

 را ثیبى ًوبیذ.   هختلف يْبیوبریث صیدر تطخ جبتیتزک يیاس ا کیّز  يزیارسش اًذاسُ گ

 . ّذهبیعبت ثذى را اًجبم د َرهًَیّداًطجَ ثبیذ ثتَاًذ ثب استفبدُ اس رٍش ّبي هتذاٍل ٍ ًَیي آسهبیطگبّی، آسهبیطبت هختلف 

 اّذاف اختصبصی:
 : از داوشجً اوتظار می ريد در پایان ديرٌ

 را بداود.  کیتکى هیبا ا ییي آشىا سایوحًٌ کار با دستگاٌ اال 

 ًٌرا بداود.   هیي سىجش هًرمًن پريالکت یریاودازٌ گ وح 

 ًٌي سىجش  یریاودازٌ گ وحBhCG   .را بداود 

 ًٌي سىجش هًرمًن  یریاودازٌ گ وحFSH   .را بداود 

 ًًٌرمًن تستًسترين را بداود.  ي سىجش ه یریاودازٌ گ وح 

 ًٌي سىجش هًرمًن  یریاودازٌ گ وحT4   .را بداود 

 ًٌي سىجش هًرمًن  یریاودازٌ گ وحAnti-TPO   .را بداود 

 ًٌرا بداود.   سيلیي سىجش هًرمًن کًرت یریاودازٌ گ وح 

 ًٌي سىجش هًرمًن آلديسترين را بداود.   یریاودازٌ گ وح 

 ًٌي سىجش هًرمًن  یریاودازٌ گ وحBhCG .را بداود .  

 ًحَُ ارسضیبثی داًطجَ:

 ًوزُ کل %25هعبدل  ًوزُ 5 (:پزسص ٍ پبسخالف( در عَل دٍرُ )تکبلیف، 

 ًوزُ کل %75هعبدل  ًوزُ 16  ة( پبیبى تزم  :

  آسهَى:ضیَُ ج( 

 ٍ 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 

 خَاّذ ضذ .

 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَ:
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 ٍ پبسخفعبل در ثحث ٍ پزسص  هطبرکتٍ  آسهبیطگبُدر  بىیحضَر ثِ هَقع داًطجَ -1

 داًطگبُ یآهَسض يیثز عجق قَاً بةیٍ غ حضَر -2

 آسهبیطگبٍُ ضئًَبت  يیقَاً تیرعب -3

  ارائِ گشارش کبر ٍ اًجبم هٌبست آسهبیطبت -4

 یداًطگبّ نیعجق تقَ   تبریخ اهتحبى پبیبى تزم: *

 * سبیز تذکزّبي هْن ثزاي داًطجَیبى:

  داضتي رٍپَش ٍ رعبیت ایوٌی در هحیظ آسهبیطگبُ

 :یهٌبثع اصل

- Clinical Chemistry (Tietz). Latest ed 
- Clinical Diagnosis and management by laboratory methods (Henry). Latest ed  

 مىابع کمکی:

- Clinical Chemistry (Bishop). Latest ed 
 

 

 یجذٍل سهبى ثٌذي ثزًبهِ درس

 ارائِ درس ضیَُ رئَس هغبلت سبعت تبریخ ردیف
ٍسبیل کوک 

 آهَسضی

سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ  آضٌبیی ثب ًحَُ کبر ثب دستگبُ االیشا  8 -14 42/4/0211 1

 پبسخ )آًالیي(

 تبپزٍصکتَر،ید

استفبدُ  َتز،یکبهپ

عکس،  ب،یاس هذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ  سٌجص َّرهَى پزٍالکتیي  8 -14 10/4/0211 2

 پبسخ )آًالیي(

 تبپزٍصکتَر،ید

استفبدُ  َتز،یکبهپ

عکس،  ب،یاس هذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ  FSHسٌجص َّرهَى   8 -14 5/5/0211 3

 پبسخ )آًالیي(

 تبپزٍصکتَر،ید

استفبدُ  َتز،یکبهپ

عکس،  ب،یاس هذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

اًی ٍ پزسص ٍ سخٌز  T4سٌجص َّرهَى   8 -14 02/5/0211 4

 پبسخ )آًالیي(

 تبپزٍصکتَر،ید

استفبدُ  َتز،یکبهپ

عکس،  ب،یاس هذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ  Anti-TPOسٌجص َّرهَى   8 -14 40/5/0211 5

 پبسخ )آًالیي(

 تبپزٍصکتَر،ید

استفبدُ  َتز،یکبهپ

عکس،  ب،یاس هذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...
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سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ  سٌجص َّرهَى کَرتیشٍل   8 -14 46/5/0211 6

 پبسخ )آًالیي(

 تبپزٍصکتَر،ید

استفبدُ  َتز،یکبهپ

عکس،  ب،یاس هذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

7 
3/6/0211 

04/6/0211 
سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ  سٌجص َّرهَى آلذٍستزٍى  8 -14

 پبسخ )آًالیي(

 تبپزٍصکتَر،ید

استفبدُ  َتز،یکبهپ

عکس،  ب،یاس هذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...
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