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 ثسوِ تعبلی

 دانشگاه علوم پسشکی گلستان  

 پسشکی علوم مرکس مطالعات و توسعه آموزش

  2یپضضک یویَضیث  course planتشهی دٍسُ  طشح 

 1444 -1441 :تحػیلی ٍمد* ًیوسبل                یطگبّیآصهب علَم آهَصضی:*گشٍُ                     پیشاپضضکی       : داًطکذُ* 

                  7724436 کذ دسس: *                                 2یپضضک یویَضیث: عٌَاى دسس *

  یطگبّیعلَم آصهبسضتِ تحػیلی :  *                                          کبسضٌبسی پیَستِ هقطع : *

      ُ پیشاپضضکی: داًطکذثشگضاسي  هحل*                                    (8 -14ضٌجِ )3صهبى ثشگضاسي:  *

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

 1یپضضک یویَضیثپیص ًیبص یب ّن ًیبص:   *                                                          تعذاد فشاگیشاى: *

  دکتش صّشا حػبسيهذسسیي: ًبم 

                                         دکتش صّشا حػبسي َل دسس: ئهسًبم 

 )ثشطجق ثشًبهِ ّفتگی استبد( ّوِ سٍصُسٍصّبي توبس ثب هسئَل دسس: 

 417 32436142 – 219 تلفي:                  گشٍُ علَم آصهبیطگبّی -شاپضضکیداًطکذُ پی آدسس دفتش: 

 drhesari@goums.ac.ir :پست الکتشًٍیک

 : ّ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 اختػبغی:
 از دانشجو انتظار می رود در پایان دوره قادر باشد 

 سا ضشح دّذ. ّب  ذساتیکشثَّ سنیاختالالت هتبثَل 

 ذیًوب بىیّب سا ث يیپَپشٍتئیاص اختالالت ل یًبض يّب يوبسیث  . 

 سا ثیبى ًوبیذ.  عولکشد کجذ یبثیاسصًحَُ ٍ  يکجذ يّب يوبسیث 

 سا ضشح دّذ يخطش کشًٍش يهبسکشّب يشیگ ٍ اًذاصُ یبثیًحَُ اسص . 

   .اًَاع آسیت ّبي عضالًی سا ثیبى ًوبیذ 

 .هبسکشّبي هشتجط ثب آسیت ّبي عضالًی سا رکش ًوبیذ 

  سا ضشح دّذ.  ِیکل بیییویَضیٍ ث لَطیکضیَیاعوبل ف 

 ذیًوب بىیسا ثآًْب  عیتطخ یطگبّیاصهب يٍ سٍش ّب يَیکل يسٌگ ّب جبتیتشک  . 

 سسپتَسي( ٍ ضٌبسبیی اًَاع تَهَسهبسکشّب ٍ ًحَُ  ٌییکَپشٍتئیگل ٌی،یهعشفی اًَاع تَهَس هبسکشّب )آًضیوی، پشٍتئ ٍ

 سا ثیبى ًوبیذ.  آًْب شيیاًذاصُ گ

 سا ضشح دّذ غشثبلگشي ٍ تطخیػی يضبهل تست ّب يدس ثبسداس یهَسد ثشسس يتست ّب .   

 ًطجَ:ًحَُ اسصضیبثی دا

 ًوشُ کل %15هعبدل  ًوشُ 3 (:پشسص ٍ پبسخالف( دس طَل دٍسُ )تکبلیف، 

 ًوشُ کل %85هعبدل  ًوشُ 17  ة( پبیبى تشم  :

  آصهَى:ضیَُ ج( 

       ٍ تستی  ضفبّی :ى تشم هیب

 تستی :پبیبى تشم  

   :  ًحَُ ثشخَسد ثب غیجت ٍ تبخیش داًطجَهقشسات ٍ 

ى دسس آغیجت هَجِ هَجت حزف  غیش هَجِ دس اهتحبى پبیبى تشم ثِ هٌضلِ  ًوشُ غفش ٍ آهَصضی ، غیجت 14ثش اسبس هبدُ 
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 خَاّذ ضذ .

 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَ:
 دس کالس  بىیحضَس ثِ هَقع داًطجَ -1

 داًطگبُ یآهَصض يیثش طجق قَاً بةیٍ غ حضَس -2

 ٍ ضئًَبت کالس يیقَاً تیسعب -3

 یفعبل دس ثحث ٍ پشسص ّبي کالس هطبسکت -4

 یداًطگبّ نیطجق تقَ   تحبى پبیبى تشم: تبسیخ اه*

 * سبیش تزکشّبي هْن ثشاي داًطجَیبى:

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

 سعبیت ضئًَبت اخال قی دس کالس   

 :یهٌبثع 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 هطبلت سبعت تبسیخ سدیف
ٍسبیل کوک 

 آهَصضی

1 
10/12 /1400 

17/12 /1400 
سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ  ّب ذساتیکشثَّ سنیاختالالت هتبثَل 8 -14

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

2 
24/12 /1400 

16/1 /1401 
سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ  لیپَپشٍتئیي ّبلیپیذ ّب ٍ اختالالت  8 -14

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 ،تبپشٍطکتَسید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

3 

23/1 /1401 

30/1 /1401 

 

14- 8 

اسصیبثی عولکشد ثیوبسي ّبي کجذي ٍ 

 آى
سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ 

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ُ ٍ ...ّبي کَتب

4 
6/2 /1401 

20/2 /1401 

 

سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ  آًضین ضٌبسی ثبلیٌی 8 -14

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف
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 (ّبي کَتبُ ٍ ...

5 
27/2 /1401 

 

 
14- 8 

سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ  عشٍقی -ثیوبسي ّبي قلجی

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 شٍطکتَس،تبپید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

6 
3/3 /1401  

10/3 /1401  
14- 8 

سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ  عولکشد آًْباسصیبثی کلیِ ّب ٍ 

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

7 
17/3 /1401  

24/3 /1401 
 آًبلیض ادساس 8 -14

سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ 

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

8 
31/3 /1401  

 
14- 8 

سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ  Semenآًبلیض هبیع 

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

9 
7/4 /1401  

 
ًی ٍ پشسص ٍ سخٌشا شي ثبسداسيتست ّبي غشثبلگ 8 -14

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

استفبدُ اص 

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

11 
14/4 /1401  

 
سخٌشاًی ٍ پشسص ٍ  تَهَسهبسکشّب 8 -14

 پبسخ )آًالیي(
 يدکتش حػبس

 تبپشٍطکتَس،ید

 َتش،یکبهپ

دُ اص استفب

عکس،  ب،یهذ

 طيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

 

 

  1400ماه بهمن                                                                                                               


