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 ثسوِ تعبلی

 دانشگاه علوم پسشکی گلستان  

 پسشکی علوم مرکس مطالعات و توسعه آموزش

  2بلیٌیث یویَضیث  course planتزهی دٍرُ  طزح 

 1444 -1441 :تحػیلی دٍم* ًیوسبل                یطگبّیآسهب علَم آهَسضی:*گزٍُ                     پیزاپشضکی       : داًطکذُ* 

                  7734447 کذ درس: *                                                2بلیٌیث یویَضیث عٌَاى درس: *

  یطگبّیعلَم آسهبرضتِ تحػیلی :  *                                                    پیَستًِبکبرضٌبسی  هقطع : *

      : داًطکذُ پیزاپشضکیثزگشاري  هحل*                                          ( 8 -14ضٌجِ )چْبرسهبى ثزگشاري:  *

                                    16 تعذاد جلسبت:  *                   تئَري ًَع ٍاحذ: *                                                               ٍاحذ 2:  تعذاد ٍاحذ* 

                   ذاردًپیص ًیبس یب ّن ًیبس:   *                                                                      تعذاد فزاگیزاى: *

  دکتز سّزا حػبريهذرسیي: ًبم 

                                         دکتز سّزا حػبري َل درس: ئهسًبم 

 )ثزطجق ثزًبهِ ّفتگی استبد( ّوِ رٍسُ رٍسّبي توبس ثب هسئَل درس:

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

 drhesari@goums.ac.ir :پست الکتزًٍیک

 : ّذف کلی درس
ُ  ،يوابر یدر سالهت ٍ ث جبتیتزک يیا زاتییتغ یبثیّب، ارس ثذى ٍ خَاظ آى ییبیویَضیث جبتیضٌبخت تزک  يیا اس ا کیا ّز يزیا گ ارسش اًاذاس

  ّب يوبریث عیدر تطخ جبتیتزک

 اختػبغی: اّذاف
 از داًشجَ اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدر ببشذ 

 اًجبم دّذ.  حیٍ ًکبت هربَط بِ آى را بِ طَر صح یریًحَُ ًوًَِ گ 

 ّب را شرح دّذ.  ذراتیکربَّ سنیهتببَل اختالالت 

 ذیًوب بىیّب را ب يیپَپرٍتئیاز اختالالت ل یًبش یّب یوبریب  . 

 ذیًوب بىیعولکرد کبذ را ب یببیٍ ًحَُ ارز یکبذ یّب یوبریب . 

 ذیًوب بىیآى ّب را ب یریٍ اًذازُ گ یببیاز آًْب ٍ ًحَُ ارز کیّر تیٍ ًقش ٍ اّو ذیسرم را رکر ًوب یّب يیپرٍتئ اًَاع . 

 ادرار َلَشیکیب هبیعبت( بذى- Semen- اّوکیَتیٍ آهٌ بلیٌٍَیس -یًخبع یهغس ٍ )آًْب را شرح دّذ.  یببیارز تی 

 دّذ.  حیآًْب را تَض سیَلَشیکیعَاهل پبتَلَشیک ٍ ف سیبذى ٍ ً َلَشیکیهبیعبت ب یببیٍ ارز آزهبیشبت 

 را شرح دّذ. ِیکل بیییویَشیٍ ب سیَلَشیکیف اعوبل    

   ًحَُ ارسضیبثی داًطجَ:

 ًوزُ کل %15هعبدل  ًوزُ 3 (:پزسص ٍ پبسخالف( در طَل دٍرُ )تکبلیف، 

 ًوزُ کل %85هعبدل  ًوزُ 17  ة( پبیبى تزم  :

  آسهَى:ضیَُ ج( 

       ٍ تستی  ضفبّی :ى تزم هیب

   تستی :پبیبى تزم  

   :  ت ٍ تبخیز داًطجًَحَُ ثزخَرد ثب غیجهقزرات ٍ 

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

 خَاّذ ضذ .

 ٍ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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 یفعبل در ثحث ٍ پزسص ّبي کالس 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 اغل

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

 

 

 یجذٍل سهبى ثٌذي ثزًبهِ درس

 هذرس ارائِ درس ضیَُ رئَس هطبلت سبعت تبریخ ردیف
ٍسبیل کوک 

 آهَسضی

1 11/11/1011 14- 8 
 

سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ  آهبر در آسهبیطگبُ 

  پبسخ 
 يدکتز حػبر

 کتَر،تبپزٍصید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ  فبکتَرّبي هَثز ثز ًوًَِ 8 -14 1011 /18/11 2

  پبسخ 
 يدکتز حػبر

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (... ّبي کَتبُ ٍ
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15/11 /1011 
سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ  ّب ذراتیکزثَّ سنیاختالالت هتبثَل 8 -14

  پبسخ 
 يدکتز حػبر

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ  تئیي ّبلیپَپزٍلیپیذ ّب ٍ اختالالت  8 -14 1011/ 17/1 4

  پبسخ 
 يدکتز حػبر

 ر،تبپزٍصکتَید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

5 10/1/ 1011 

 
14- 8 

ٍ  پزٍتئیي ّبي سزم ٍ پالسوب

 ارسیبثی تغییزات آًْب در ثیوبري ّب
سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ 

  پبسخ 
 يدکتز حػبر

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف
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 (ّبي کَتبُ ٍ ...

6 31/1/ 1011 

 
سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ  آًشین ضٌبسی ثبلیٌی 8 -14

  پبسخ 
 يدکتز حػبر

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

7 
7/1/ 1011 

 
14- 8 

ارسیبثی عولکزد ثیوبري ّبي کجذي ٍ 

 آى
سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ 

  پبسخ 
 يدکتز حػبر

 بپزٍصکتَر،تید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

8 11/1/ 1011  14- 8 
سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ  کلیِ ّب ٍ عولکزد آًْب

  پبسخ 
 يدکتز حػبر

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

9 
18/1/ 1011 

0/3/ 1011 
14- 8 

سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ  هبیعبت ثیَلَصیک ثذى

  پبسخ 
 يدکتز حػبر

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

11 
11/3/ 1011  

18/3/ 1011 
 آًبلیش ادرار 8 -14

سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ 

  پبسخ 
 يدکتز حػبر

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

11 15/3/ 1011  14- 8 
سخٌزاًی ٍ پزسص ٍ  Semenآًبلیش هبیع 

  پبسخ 
 يدکتز حػبر

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

استفبدُ اس 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ي کَتبُ ٍ ...ّب

 

 

  1011ماه بهمن                                                                                                               


