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 ثسوِ تعبلی

 دانشگاه علوم پسشکی گلستان  

 پسشکی علوم مرکس مطالعات و توسعه آموزش

  1یپضضک یویَضیث  course planتشهی دٍسُ  عشح 

 1044 -1041 2تحػیلی اٍل* ًیوسبل                یطگبّیآصهب علَم آهَصضی2 *گشٍُ                    پیشاپضضکی       2 داًطکذُ* 

                  11 کذ دسس2 *                                 1یپضضک یویَضیث2 عٌَاى دسس *

  یطگبّیعلَم آصهبسضتِ تحػیلی 2  *                                         کبسضٌبسی پیَستِ هقغع 2 *

      ُ پیشاپضضکی2 داًطکذثشگضاسي  هحل*                 (10 -11ٍ ) (14 -11ضٌجِ )0صهبى ثشگضاسي2  *

                                    10 تعذاد جلسبت2  *                   تئَسي ًَع ٍاحذ2 *                                                   ٍاحذ 23  تعذاد ٍاحذ* 

                   عوَهی یویَضیثپیص ًیبص یب ّن ًیبص2   *                                                          تعذاد فشاگیشاى2 *

  دکتش هػغفی هیش -دکتش صّشا حػبسيهذسسیي2 ًبم 

                                         دکتش صّشا حػبسي َل دسس2 ئهسًبم 

 )ثشعجق ثشًبهِ ّفتگی استبد( ّوِ سٍصُسٍصّبي توبس ثب هسئَل دسس2 

 410 31031141 – 111 تلفي2                  گشٍُ علَم آصهبیطگبّی -شاپضضکیداًطکذُ پی آدسس دفتش2 

 drhesari@goums.ac.ir 2پست الکتشًٍیک

 2 ّذف کلی دسس
 کیّش  يشیٍ اسصش اًذاصُ گ يوبسیدس حبلت سالهت ٍ ث جبتیتشک يیا شاتییثذى ٍ خَاظ آًْب، تغ ییوبیَضیث جبتیثب تشک بىیداًطجَ ییآضٌب

 هختلف يْبیوبسیث عیدس تطخ جبتیتشک يیاص ا

 اّذاف اختػبغی2
 از دانشجو انتظار می رود در پایان دوره قادر باشد 

 گیشي ٍ ًکبت هشثَط ثِ آى سا ضشح دّذ.  ًوًَِغحیح  نحوه 

  .فاکتورهاي موثر بر نمونه را بيان نماید 

 ًْب سا ضشح دّذ. آ یبثیاسص تی( ٍ اّوسشٍصيٍ  بلیٌٍَیس -یًخبع يثذى )هغض َلَطیکیهبیعبت ث 

 دّذ.  حیآًْب سا تَض ضیَلَطیکیعَاهل پبتَلَطیک ٍ ف ضیثذى ٍ ً َلَطیکیهبیعبت ث یبثیٍ اسص آصهبیطبت 

  سا ثیبى ًوبیذ ٍ اّویت اسصیبثی آًْب سا ضشح دّذ.  هْن ثذىالکتشٍلیت ّبي 

 ًحَُ تعبدل آى ّب سا ثیبى ًوبیذ.  ٍ ثبص ذیاختالالت اس ٍ  

 ذیًوب بىیّب سا ث يیپَپشٍتئیل لیپیذ ّب ٍ اختالالتاص  یًبض يّب يوبسیث  . 

 سنیهتبثَل شیّوَستبص آّي ٍاختالالت هس  Heme  سا ضشح دّذ.  بیشیٍ پَسف 

 ذ.یًوب رکش ًوبیذ ٍ ًقص ٍ اّویت ّشیک اص آًْب سا دس ثذى ثیبىسا ّبي پالسوب  اًَاع پشٍتئیي 

  ٌِذ.یًوب سا دس ثذى ثیبى ٍ اّویت ّشیک اص آًْباًَاع اختالالت اسیذّبي آهی  

 ذ.یًوب آًضین ّبي سشم ٍ ًقص ٍ اّویت ّشیک اص آًْب سا دس ثذى ثیبى 

 ٍ سا ثیبى ًوبیذ. ثذى ییبیویَضیّب دس فعل ٍ اًفعبالت ث يیتبهیکبسثشد 

 ی سا ضشح دّذ ٍ اّویت ثیَضیویبیی آى ّب دس ثذى سا رکش ًوبیذ. ٌیشپشٍتئیاصت داس غ جبتیتشک 

 ًطج2ًَحَُ اسصضیبثی دا

 ًوشُ کل %14هعبدل  ًوشُ 0 (2پشسص ٍ پبسخالف( دس عَل دٍسُ )تکبلیف، 

 ًوشُ کل %04هعبدل  ًوشُ 11  ة( پبیبى تشم  2

  آصهَى2ضیَُ ج( 

       ٍ تستی  ضفبّی 2ى تشم هیب

 تستی 2پبیبى تشم  

   2  ًحَُ ثشخَسد ثب غیجت ٍ تبخیش داًطجَهقشسات ٍ 
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ى دسس آغیجت هَجِ هَجت حزف  غیش هَجِ دس اهتحبى پبیبى تشم ثِ هٌضلِ  ًوشُ غفش ٍ آهَصضی ، غیجت 10ثش اسبس هبدُ 

 خَاّذ ضذ .

 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطج2َ

 دس کالس  بىیحضَس ثِ هَقع داًطجَ -1

 داًطگبُ یآهَصض يیثش عجق قَاً بةیٍ غ حضَس -1

 ٍ ضئًَبت کالس يیقَاً تیسعب -3

 یفعبل دس ثحث ٍ پشسص ّبي کالس هطبسکت -0

 یداًطگبّ نیعجق تقَ   تحبى پبیبى تشم2 تبسیخ اه*

 * سبیش تزکشّبي هْن ثشاي داًطجَیبى2

 حضَس فعبل دس کالس ٍ هطبسکت دس پشسص ٍ پبسخ اص اّویت ثشخَسداس است.   

 سعبیت ضئًَبت اخال قی دس کالس   

 2یهٌبثع اغل

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

 منابع کمکی:

- Clinical Chemistry (Bishop). Latest ed 
 

 

 یجذٍل صهبى ثٌذي ثشًبهِ دسس

 هذسس اسائِ دسس ضیَُ سئَس هغبلت سبعت تبسیخ سدیف
ٍسبیل کوک 

 آهَصضی

1 
42/4/0211 

 جلسه( 4)

11- 14  

11- 10 

شایظ ًحَُ غحیح ًوًَِ گیشي ٍ ض

 داسي ًوًَِ ًگِ
سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ 

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

2 
10/4/0211  

  جلسه( 4)

11- 14  

11- 10 
سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ  فبکتَسّبي هَثش ثش ًوًَِ

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 ،تبپشٍطکتَسید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

3 

5/5/0211 

  جلسه( 4)

02/5/0211 

11- 14  

11- 10 

 هبیعبت ثذى

CSF ، سیٌٍَیبل ٍ سشٍصي 
سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ 

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ُ ٍ ...ّبي کَتب

4 
02/5/0211 

 
سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ  آهبس دس آصهبیطگبُ 10 -11

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ
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 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

5 
40/5/0211 

 جلسه( 4)
سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ   الکتشٍلیت ّب  14 -11

 پبسخ )آًالیي(
 هیشدکتش 

 شٍطکتَس،تبپید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

6 
46/5/0211 

 
سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ  ٍ تعبدل آًْب  اختالالت اسیذ ٍ ثبص 10 -11

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

7 

46/5/0211 

3/6/0211 

 

11- 14  

11- 10 
سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ  لیپَپشٍتئیي ّباختالالت هتبثَلیسن 

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

8 
3/6/0211 

04/6/0211 

11- 14  

11- 10 

پشٍتئیي ّبي سشم ٍ پالسوب ٍ اسصیبثی 

 یشات آًْب دس ثیوبسي ّبتغی
سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ 

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

9 
04/6/0211 

07/6/0211  

11- 14  

11- 10 

ٍ  اختالالت هتبثَلیسن اسیذّبي آهیٌِ

  اسصیبثی تغییشات آًْب دس ثیوبسي ّب
ًی ٍ پشسص ٍ سخٌشا

 پبسخ )آًالیي(
 هیشدکتش 

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

11 07/6/0211 11- 14  
کبسثشد ٍیتبهیي ّب دس فعل ٍ اًفعبالت 

 ثیَضیویبیی ثذى
سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ 

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

دُ اص استفب

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

11 
44/6/0211 

 جلسه( 4)

 

11- 14  

11- 10 

 شاتییتغ یبثیٍ اسصضٌبسی ثبلیٌی  نیآًض

 آًْب
سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ 

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ
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 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

12 
1/7/0211 

 جلسه( 4)

11- 14  

11- 10 

)پَسفیشیب،  Hemeهتبثَلیسن 

 ّوَگلَثیٌَپبتی ّب(
سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ 

 پبسخ )آًالیي(
 هیشدکتش 

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

پشسص ٍ سخٌشاًی ٍ  ًحَُ تطکیل ٍ هتبثَلیسن ثیلیشٍثیي  14 -11 01/7/0211 13

 پبسخ )آًالیي(
 هیشدکتش 

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ  یٌیشپشٍتئیاصت داس غ جبتیتشک 10 -11 01/7/0211 14

 پبسخ )آًالیي(
 هیشدکتش 

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

 

 

  0211مهرماه سال                                                                                                               


