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 (Course Plan) دورهطرح                         
 

 99/ 10/ 19لغایت     99/ 06/ 23  :ارائه درستاريخ    1۴۰۰-1399:   سال تحصيلي

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

 نفر  26 :تعداد دانشجو   1آزمايشگاه بيوشيمي پزشکي  :)واحد( نام درس

 جلسه  1۰:  تعداد جلسات / مدت کالس نيمسال: اول
 

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

 ، وسايل آزمايشگاهيوايت برد  -ويدئو پروژکتور : امکانات آموزشي
 

 ی  کم  اتآشنایی دانشجویان با نحوه انجام و آنالیز آزمایش  :  هدف کلي درس

 ، انجام عملي آزمايشاساليدهای پاورپوينت، وايت برد :روش آموزش

 اجرای درس: شيوه

و انجام آزمايش   توسط استاد توضيحات در مورد آزمايش هر جلسه

  دانشجو  توسط 

 

 ی ارزشيابي نحوه

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

       نمره   5             انضباط و خالقيت در آزمايشگاه

 نمره     1۰           نظریامتحان 

 نمره   5                مجهول  دقت در انجام آزمايش
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تاريخ  
برگزاری  
 جلسات 

عنوان جلسه/رئوس  
 مطالب 

وسايل کمک   روش تدريس 
 آموزشي 

 حيطه
 اهداف 

 جلسه اول

12 /۰7 /99   

تعيين طول موج  
ماکزيمم و اندازه  
 گيری کمي گلوکز 

مواد و وسايل   ايشي/آزمايشينم
 آزمايشگاهي 

دانشجو با تهيه   حرکتي -رواني 
  محلول رنگي،

آزمايش آن در طول  
موجهای مختلف با  
تفاوت طول موجي  

نانومتر جهت   5
تعيين طول موج  
ماکزيمم، رسم  

نمودار استاندارد با  
غلظتهای مختلف و  
مشخص گلوکز و در  
نهايت تعيين غلظت  

گلوکز مجهول از  
دار  روی نمو

آشنا مي   استاندارد
 شود. 

 جلسه دوم: 

19 /۰7 /99 
 اندازه گيری گلوکز 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

اندازه   دانشجو با حرکتي -رواني 
،  گيری کمي گلوکز 

انجام بصورت  
و تفسير  مستقل 

نتايج بدست آماده  
از نمونه های  

آشنا مي  مختلف 
 شود. 

جلسه سوم:  
26 /۰7 /99 

تری   اندازه گيری
 کلسترول -گليسريد 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

دانشجو با اندازه   حرکتي -رواني 
تری   کمي گيری

گليسريد و  
آشنا و  کلسترول 

بعد از انجام  
آزمايش بصورت  

تفسير  مستقل آنرا 
 مي نمايد. 

جلسه 
چهارم:  

۰3 /۰8 /99 

-اندازه گيری اوره 
 کراتينين 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 زمايشگاهي آ

با اندازه   دانشجو حرکتي -رواني 
گيری کمي اوره و  

آشنا،  کراتينين 
سپس بصورت  

مستقل انجام و  
مي  فسير نتايج را ت
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 کند. 

جلسه 
پنجم: 

1۰ /۰8 /99   

اندازه گيری اسيد  
 اوريک 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

دانشجو با اندازه   حرکتي -رواني 
گيری کمي اسيد  

ح  اوريک و تشري 
موارد حالت طبيعي  
و پاتولوژيک آشنا و  

بصورت مستقل 
 انجام دهد. 

جلسه 
ششم: 

17 /۰8 /99 

اندازه گيری  
  -پروتئين توتال 
اندازه گيری  

 آلبومين 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

دانشجو بتواند   حرکتي -رواني 
اهميت اندازه گيری  
پروتئين و آلبومين  
درک کرده و سپس  

ت  آنها را بصور
مستقل انجام و  
نتايج را تفسير  

 نمايد 

جلسه 
هفتم: 

2۴ /۰8 /99 

 

اندازه گيری  
اندازه   -کلسيم

 گيری فسفر 
 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

دانشجو بتواند نحوه   حرکتي -رواني 
اندازه گيری کمي  
کلسيم و فسفر را  
ياد گرفته و انجام  

 دهد

جلسه 
هشتم: 

۰1 /۰9 /99 

 

  آزمايشات ادرار
)آزمايشات 

-شيميايي
ميکروسکوپيک،  

 ظاهری( 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

دانشجو بتواند   حرکتي -رواني 
حاالت مختلف  

اندازه گيری نمونه  
ادراری را ياد گرفته  

 و انجام بدهد 

جلسه نهم:  
۰8 /۰9 /99 

 

تجزيه سنگهای  
 ادراری 

مواد و وسايل   نمايشي/آزمايشي
 آزمايشگاهي 

دانشجو بتواند با   تي حرک-رواني 
نحوه انجام تجزيه  
سنگهای ادراری  

آشنا و آن را  
بصورت مستقل 

 انجام دهد 

     امتحان پايانترم  جلسه دهم  

 


