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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پسشکی گلستان  

 پسشکی علوم مرکس مطالعات و توسعه آموزش

 ثیَشیوی    course planتزهی دٍرُ  طزح 

 1400 -1401 :تحصیلیاٍل * ًیوسبل                  اتبق ػول *گزٍُ آهَسشی:                  پیزاپششکی        :داًشکذُ* 

                 05 کذ درس:*                                                      ثیَشیویػٌَاى درس: *

                                              اتبق ػولرشتِ تحصیلی : *                                              کبرشٌبسی پیَستِ همطغ : *

      : داًشکذُ پیزاپششکیثزگشاري  هحل*                                       (14 -16یکشٌجِ )سهبى ثزگشاري:  *

                                    8 تؼذاد جلسبت:  *                    يًظز ًَع ٍاحذ: *                                                          ٍاحذ 1:  تؼذاد ٍاحذ* 

                    ًذاردپیش ًیبس یب ّن ًیبس:  *                                                                 تؼذاد فزاگیزاى: *

 دکتز سّزا حصبريهذرسیي: ًبم 

  14تب  8:30 یکشٌجِ ّبرٍسّبي توبس ثب هسئَل درس:                                   دکتز سّزا حصبري َل درس: ئهسًبم 

 017 32436102 – 219 تلفي:               گزٍُ ػلَم آسهبیشگبّی -داًشکذُ پیزاپششکی دفتز:  آدرس

 drhesari@goums.ac.ir :پست الکتزًٍیک

 : ّذف کلی درس

 یکیَلَصیشیف يّب یًبراحت صیثذى اًسبى، هْبرت در ًحَُ ثکبر ثزدى اصَل ػلن در تشخ يدستگبُ ّب ییبیویش يشٌبخت السم اس ٍاکٌش ّب

 ثذى يّب دستگبُ یویَشیتؼبدل ٍضغ ث جبدیاًسبى ٍ کوک در ا

 اّذاف اختصبصی:
 آشٌبیی داًشجَیبى بب: 

 یتبهپًَ ستنیٍ ببز  ٍ س دیاسٍ تعبدل هب  تیٍ الکترٍل آة  

  ٍ تفسیر ًتبیج  هب اهویت آى -هب دراتیکربَه سنیخَاص ٍ هتببَلسبختوبى ٍ 

  ٍ تفسیر ًتبیجٍ  هب اهویت آى -هب  يیٍ پرٍتئ ٌهیآه یدهبیاس سنیخَاص ٍ هتببَلسبختوبى 

 طبقه بٌدی آى هب ٍ اصَل کلی ٍاکٌش هبی آًسیوی هب نیآًس ییبیویش سبختوبى ،   

  اهویت آًسین هبی خَى ٍ تفسیر ًتبیج 

  ٍ دهبیپیل سنیخَاص ٍ هتببَلسبختوبى  

 هبی سرم ٍ تفسیر ًتبیج  اهویت لیپید 

 آًهب   ٍ اهویتهب  يیتبهیٍ خَاص ٍ سبختوبى 

  تفسیر ًتبیج  هبادرار ٍ اهویت ارزیببی آى خَى ٍ بیَشیوی ٍ 

 ًحَُ ارسشیبثی داًشجَ:

 ًوزُ کل %10هؼبدل  ًوزُ 2 (:پزسش ٍ پبسخالف( در طَل دٍرُ )تکبلیف، 

 ًوزُ کل %90هؼبدل  ًوزُ  18 ة( پبیبى تزم  :

  آسهَى:شیَُ ج( 

 شفبّی          :ى تزم هیب

 تستی :پبیبى تزم  

   :  ًحَُ ثزخَرد ثب غیجت ٍ تبخیز داًشجَزرات ٍ هم

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

 خَاّذ شذ .

 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًشجَ:
 در کالس  بىیحضَر ثِ هَلغ داًشجَ -1

 داًشگبُ یآهَسش يیثز طجك لَاً بةیٍ غ حضَر -2

 ٍ شئًَبت کالس يیلَاً تیرػب -3
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 یفؼبل در ثحث ٍ پزسش ّبي کالس هشبرکت -4

 یداًشگبّ نیطجك تمَ   تبریخ اهتحبى پبیبى تزم: *

 * سبیز تذکزّبي هْن ثزاي داًشجَیبى:

 حضَر فؼبل در کالس ٍ هشبرکت در پزسش ٍ پبسخ اس اّویت ثزخَردار است.   

 :یٌبثغ اصله

 (شیرایٍ يیآخر)هبرپر  یویَشیب

 هٌببع کوکی:

 بیَشیوی ببلیٌی هٌری دیَیدسَى )آخریي ٍیرایش(

 

 

 یجذٍل سهبى ثٌذي ثزًبهِ درس

 تبریخ ردیف
 

 سبػت

 

 رئَس هطبلت
 ارائِ درس شیَُ

ٍسبیل کوک  هذرس

 آهَسشی

 ٍ ثبس ذیتؼبدل اسٍ  ّب تیآة ٍ الکتزٍل  14 -16 11/7/1400 1
ی ٍ پزسش ٍ سخٌزاً

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتز حصبر

 بیستفبدُ اس هذا

 لن،یػکس، ف)

 يّب شيیویاً

 (...ٍ کَتبُ

 ٍیتبهیي ّب   14 -16 18/7/1400 2
سخٌزاًی ٍ پزسش ٍ 

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتز حصبر

 بیستفبدُ اس هذا

 لن،یػکس، ف)

 يّب شيیویاً

 (...ٍ کَتبُ

3 25/7/1400 16- 14  
 ٍ ٌِیآه يّبذیاسسبختوبى شیویبیی 

  ّب يیپزٍتئ

سخٌزاًی ٍ پزسش ٍ 

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتز حصبر

 بیستفبدُ اس هذا

 لن،یػکس، ف)

 يّب شيیویاً

 (...ٍ کَتبُ

4 2/8/1400 16- 14  

 ّب نیآًش

ٍ ًمش آًْب در ٍاکٌش ّبي شیویبیی 

 ثذى 

سخٌزاًی ٍ پزسش ٍ 

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتز حصبر

 بیستفبدُ اس هذا

 لن،یػکس، ف)

 يّب شيیویاً

 (...ٍ کَتبُ

  ّب ذراتیکزثَّسبختوبى ٍ هتبثَلیسن   14 -16 9/8/1400 5
سخٌزاًی ٍ پزسش ٍ 

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتز حصبر

 بیستفبدُ اس هذا

 لن،یػکس، ف)

 يّب شيیویاً

 (...ٍ کَتبُ

6 16/8/1400 16- 14  
  ذّبیپیلسبختوبى ٍ هتبثَلیسن 

 ٍ اسیذّبي ًَکلئیک

سخٌزاًی ٍ پزسش ٍ 

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتز حصبر

 بیستفبدُ اس هذا

 لن،یػکس، ف)

 يّب شيیویاً

 (...ٍ کَتبُ

7 23/8/1400 16- 14  

 ثیَشیوی خَى ٍ ادرار 

ٍ اّویت ارسیبثی آًْب در سالهتی ٍ 

 ثیوبري 

سخٌزاًی ٍ پزسش ٍ 

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتز حصبر

 بیستفبدُ اس هذا

 لن،یػکس، ف)

 يّب شيیویاً

 (...ٍ کَتبُ
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سخٌزاًی ٍ پزسش ٍ  تفسیز ًتبیج ثیَشیوی آسهبیشگبّی  14 -16 30/8/1400 8

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتز حصبر

 بیستفبدُ اس هذا

 لن،یػکس، ف)

 يّب شيیویاً

 (...ٍ کَتبُ

 

 

  0011مهرماه سال                                                                                                               


