
  
 

   

 

 دانشکده علوم پزشکی سیرجان ورهاختار طرح دس

 
 
 

 
  (Course Plan)طرح دوره

 1400/ 02/ 26لغایت     1399/ 12/ 17  :تاريخ ارائه درس 1399-1400دوم  نيمسال :   سال تحصيلي

 دکتر جمالي : نام مدرس رشناسي/علوم آزمايشگاهيکا  :رشتهمقطع/ 

 نفر  30 :تعداد دانشجو 2آزمايشگاه بيوشيمي پزشکي  :   )واحد( درسنام 

 جلسه 9:   جلسات  دداتع/ مدت کالس پنجم :  ترم

 

 2زشکي  جزوه آزمايشگاه بيوشيمي پ منابع درس:

 ، ارائه کالسها بصورت آفالين و حضوری وايت برد  -ويدئو پروژکتور : يامکانات آموزش

 مي ک  ات آشنايي دانشجويان با نحوه انجام و آناليز آزمايش : مطالب درسکلي رئوس 
 

 و آناليز آزمايشات کمي م جا اننحوه   آشنايي دانشجويان با  :هدف کلي درس

 اساليدهای پاورپوينت، وايت برد  :روش آموزش

 

 اجرای درس: شيوه

توضيحات در مورد آزمايش هر جلسه توسط استاد  و انجام آزمايش  

 و جش ناد طسوت
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 ی ارزشيابي نحوه

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

 نمره        5           انضباط و خالقيت در آزمايشگاه   

 نمره    10امتحان نظری           

 نمره   5دقت در انجام آزمايش مجهول                

 
 
 
 
 

تاريخ برگزاری 
 جلسات

 عنوان جلسه/رئوس مطالب
وسايل کمک  روش تدريس

 آموزشي
 اهداف  حيطه 

 جلسه اول

17 /12 /99 

سش و  سخنراني، پر آشنايي با اصول کروماتوگرافي 
 خ پاس

  کانات ما
خش  بزمايشگاهي  آ

  کتور،ژرو پويديو و 
-روانی وايت برد  ، کامپيوتر

 حرکتی

 

 : هدف کلي

 آشنایی با انواع کروماتوگرافی  

 :   اهداف رفتاری

 کروماتوگرافی نازک الیه را شرح دهد.  اساس روش 

 را شرح دهد.  ستونیکروماتوگرافی   اساس روش 

   را شرح دهد. کاغذی کروماتوگرافی   اساس روش 

 را شرح دهد.   تعویض یونی کروماتوگرافی وش س راسا

  آنرا انجام دهد و نتیجه  کروماتوگرافی اسیدهای آمینهزه گیری آزمایش اندا 

 .را گزارش کند

 جلسه دوم: 

24 /12 /99 
 اساس الکتروفورز 

سش و  سخنراني، پر
 پاسخ 

  امکانات 
خش  بزمايشگاهي  آ

  کتور،ژرو پويديو و 

-روانی

یحرکت  
 :ف کليده

 تروفورز صول الکآشنایی با ا
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 :   اهداف رفتاری وايت برد  ، کامپيوتر

را شرح   پالسما به وسیله استات سلولزالکتروفورز پروتئینهای  اساس روش 

 دهد.

   را شرح دهد. الکتروفورز نوکلئیک اسید از طریق ژل آگارز اساس روش 

جلسه سوم:  
15 /01 /1400 

اندازه گيری فعاليت آنزيمي به روش 
 کينتيک آنزيمي 

دازه گيری آنزيمهای کبدی به روش  نا)

 کينتيک(

سش و  سخنراني، پر

 پاسخ 

  امکانات 

خش  بزمايشگاهي  آ

  کتور،ژرو پويديو و 

وايت برد  ، کامپيوتر  

-روانی

 حرکتی

 : هدف کلي

 شنایی با اندازه گیری فعالیت انزیم ها  به روش کینتیکآ
 

 :   اهداف رفتاری

و با ذکر واحد مناسب   سرم را اندازه گیری کند AST,ALTمیزان آنزیم 

 ارش کند . گز

 با دستگاه فتومتر کار کند و نتایج تست ها را به درستی گزارش کند . 

 اساس کار دستگاه فتومتر را بیان کند 

 ان کند . را در دو جمله بی  AST,ALTاساس اندازه گیری آنزیم 

  میمیزان نرمال هر آنزیم را بیان کند و بیماریهایی که باعث افزایش این آنز

 ها در خون می شود را فهرست کند . 

 . مواردی که باعث خطای کاذب مثبت یا منفی می شود را فهرست کند 

جلسه چهارم:  
22 /01 /1400 

سش و  سخنراني، پر اندازه گيری بيلي روبين 

 پاسخ 

  امکانات 

خش  بزمايشگاهي  آ

  کتور،ژرو پويديو و 

وايت برد  ، کامپيوتر  

-روانی

 حرکتی

 : هدف کلي

 ندازه گیری بیلی روبین ا  روششنایی با  آ
 

 :   اهداف رفتاری

 درپایان این آزمایش دانشجو باید بتواند:

تفاوت بین بیلیروبین مستقیم و غیرمستقیم و بیلی روبین توتال را توضیح  

 دهد.

 روش ا ندازه گیری بیلیروبین مستقیم و غیر مستقیم وتوتال رابشناسد. 

 اساس روش دیازو راتوضیح دهد.

 یازو اندازه گیری کند.د  بیلی روبین سرم رابه روش 

 بر اندازه گیری بیلیروبین درهنگام نمونه گیری راتوضیح دهد. موثر عوامل
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جلسه پنجم: 
29 /01 /1400 

اندازه گيری آهن سرم و ظرفيت تام آهن  

(TIBC) 

سش و  سخنراني، پر

 پاسخ 

  امکانات 

خش  بزمايشگاهي  آ

  کتور،ژرو پويديو و 

ت برد يوا ، کامپيوتر  

-روانی

 حرکتی

 : هدف کلي

 اندازه گیری آهن سرم و ظرفیت تام آهن آشنایی با روش 

 
 :   اهداف رفتاری

 دانشجو در پایان این جلسه باید بتواند:

Sfe  وTIBC را شرح دهد . 

 را بداند.   TIBCو  Sfeاساس روش اندازه گیری  

Sfe  وTIBC .را اندازه گیری کند 

 تابولیت های فوق را بداند.معوامل مؤثر بر اندازه گیری 

 موارد خطا و چگونگی تهیه لوازم شیشه ای فاقد آهن را بداند.

 

جلسه ششم:  
05 /02 /1400 

فسفات  -6اندازه گيری گلوکز 

 دهيدروژناز 

سش و  سخنراني، پر

 پاسخ 

  امکانات 

خش  بزمايشگاهي  آ

  کتور،ژرو پويديو و 

وايت برد  ، کامپيوتر  

-روانی

 حرکتی

 : هدف کلي

 اندازه گیری آهن سرم و ظرفیت تام آهن ش رو  آشنایی با

 
 :   اهداف رفتاری

 دانشجو در پایان این جلسه باید بتواند:

 را بداند.  فسفات دهیدروژناز 6وکز گل اساس روش اندازه گیری

 را اندازه گیری کند. فسفات دهیدروژناز  6وکز  گل

 را بداند. عوامل مؤثر بر اندازه گیری 

 
 

 

جلسه هفتم:  
12 /02 /1400 

 

به روش  A2و  HbA1cاندازه گيری 

 کروماتوگرافي ستوني  

سش و  سخنراني، پر

 پاسخ 

  امکانات 

خش  بزمايشگاهي  آ

  کتور،ژرو پويديو و 

وايت برد  ، کامپيوتر  

-روانی

 حرکتی

 HbA1c و 2HbAشنایی کاربرد و اندازه گیری آهدف کلي: 
 

 :   اهداف رفتاری

 . را در چند جمله بیان کند 2HbAاساس کار تست 

 . همولیزت تهیه کند 2HbAتست  جهت

 .را بیان کند 2HbAمیزان نرمال 
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 . می شود را فهرست کند 2HbAمواردی که باعث افزایش یا کاهش میزان 

انجام داده و نتیجه را به درستی   2HbA بر روی نمونه بیمار یک تست 

 . گزارش کند
HbA1c یک نمونه خون را تعیین کند و به درستی آن را گزارش کند . 

را بداند و در صورت لزوم به بیمار   HbA1cایط نمونه گیری برای شر

 آموزش دهد . 

می شود را   HbA1cکاهش کاذب در میزان مواردی که باعث افزایش یا  

   .فهرست کند

 بیان کند . را باید  HbA1cمیزان نرمال 

جلسه هشتم: 
19 /02 /1400 

 

 تجزيه سنگهای ادراری 

 

سش و  سخنراني، پر

 پاسخ 

  ت امکانا

خش  بايشگاهي  زمآ

  کتور،ژرو پويديو و 

وايت برد  ، کامپيوتر  

-روانی

 حرکتی

 : هدف کلي درس

 تجزیه سنگهای ادراری  شنایی باآ

 :   اهداف رفتاری

 دفع شده از بیمار را از نظر وضعیت ظاهری توصیف کند . سنگ

با استفاده از کیت های آزمایشگاهی وجود مواد مختلف موجود در سنگ را  

 ان آنها را گزارش کند .و میزمشخص کرده 

 جنس سنگ های کلیوی را مشخص کند و گزارش کند .

 مشخص را بیان کند .  PHوجود هر نوع سنگ در 
 

جلسه نهم:  
26 /02 /1400 

 

 جذب اتمي  اندازه گيری 

سش و  سخنراني، پر

 پاسخ 

  امکانات 

خش  بزمايشگاهي  آ

  کتور،ژرو پويديو و 

وايت برد  ، کامپيوتر  

-روانی

 حرکتی

 : لي درسهدف ک 

 جذب اتمی  اندازه گیریشنایی با اساس آ

 
 :   اهداف رفتاری

 را در چند جمله بیان کند . جذب اتمیاساس 

 را فهرست کند . ب اتمی جذ اجزاء مختلف دستگاه 

 را در یک جمله بیان کند .  جذب اتمیکارکرد هر قسمت از دستگاه  

الصه  طور خ قابل اندازه گیری است را به  جذب اتمیمواردی که با روش 
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 فهرست کند .

 .کار کند و نتیجه تست را به درستی گزارش کند  جذب اتمیبا دستگاه  
 


