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 (Course Plan) دورهطرح            
 

 99/ 09/ 15  لغایت    99/ 06/ 15  :ارائه درستاريخ    1400-1399:   سال تحصيلي

 حسين زاده  دکتر : نام مدرس علوم آزمايشگاهيکارشناسي/    :رشتهمقطع/ 

 نفر   27 :تعداد دانشجو   هورمون شناسيآزمايشگاه  :)واحد( نام درس

 جلسه عملي  8:  تعداد جلسات / مدت کالس نيمسال: اول
 

 ديويدسون، شيمي باليني  بي شاپ  -هنری  تشخيص کلينيکي شيمي باليني تيتز، : ابع درسمن

 ، وسايل و تجهيزات آزمايشي وايت برد  -ويدئو پروژکتور : امکانات آموزشي
 

-تیروئید، هیپوتاالموس-پوفیزهی-هورمونهای مشتق از محور هیپوتاالموس  اهمیت اندازه گیری  آشنایی دانشجویان با  :  هدف کلي درس

 اسی گنادها، آشنایی با انواع االیزا نحوه انجام آن، آشنایی با رادیو ایمنو -هیپوفیز

 اساليدهای پاورپوينت، وايت برد  :روش آموزش

 اجرای درس: شيوه

و انجام آزمايش   توسط استاد  توضيحات در مورد آزمايش هر جلسه

  دانشجو  توسط 

 

 بي ی ارزشيانحوه

 جلسه غيبت در طول ترم باعث حذف درس مي شود.  3

       نمره   5             انضباط و خالقيت در آزمايشگاه

 نمره     10           نظریامتحان 

 نمره   5                مجهول  دقت در انجام آزمايش
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تاريخ  
برگزاری  
 جلسات 

عنوان  
جلسه/رئوس  

 مطالب 

  وسایل کمک روش تدریس 
 آموزشی 

 حیطه 
 اهداف 

 جلسه اول

3 /8 /99   

راديو  –انواع االيزا  
 ايمنو اسي 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

دانشجو با مفاهيم   حرکتي -رواني 
االيزای غير مستقيم،  

مستقيم، رقابتي،  
 ساندويچيآشنا مي شود. 

دانشجو چگونگي بدست  
آوردن کات آف را ياد  

 مي گيرد. 

ع  هر  دانشجو دامنه مرج
 آزمايش را ياد مي گيرد. 

دانشجو حساسيت و  
اختصاصيت يک  

 آزمايش را ياد مي گيرد 

 جلسه دوم: 

10 /8 /99 

اندازه گيری  
هورمونهای  
هيپوفيزی  

(TSH ) 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

دانشجو با اندازه گيری   حرکتي -رواني 
TSH   سعي ميکند

اختالالت هيپوفيزی و  
را ارزيابي  تيروئيدی  

 کند. 

جلسه سوم:  
17 /8 /99 

اندازه گيری  
هورمونهای  

،  T3تيروئيدی )
T4برداشت ،T3 ) 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

دانشجو با اندازه گيری   حرکتي -رواني 
اين ترکيبات اختالت  

تيروئيدی را ارزيابي مي  
 کند. 

جلسه 
چهارم:  

24 /8 /99 

اندازه گيری  
هورمونهای جنسي  

(LH  وFSH ) 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

با اندازه گيری  دانشجو  حرکتي -رواني 
اين ترکيبات اختالالت  

و اختالت   قاعدگي
تخمداني را ارزيابي مي  

 کند. 

جلسه 
پنجم: 

01 /09 /98   

اندازه گيری وانيل  
 مندليک اسيد 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

ا اندازه گيری  دانشجو ب حرکتي -رواني 
اين ترکيب که شاخصي  

اپي نفرين و نوراپي   از
ميباشد. در پي    نفرين

ی  تشخيص تومورها
نوروبالستوما و ديگر  

تومورهای نورواندوکرين  
 مي باشد. 
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جلسه 
ششم: 

08 /09 /99 

اندازه گيری  
 متانفرين 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

دانشجو از اندازه گیری   حرکتي -رواني 
ین ترکیب در ادرار و  ا

فشار  برای تشخیص خون 
  فئوکروموسیتوماخون و 

   استفاده می کند

جلسه 
هفتم: 

15 /09 /99 

 

-βاندازه گيری 

HCG 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

دانشجو با اندازه گيری   حرکتي -رواني 
اين ترکيب برای  

تشخيص بارداری و  
اختالالت آن استفاده  

 مي کند. 

 


