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 کیثات هْن هَجَد در خَىتا اًَاع ًوًَِ خَى ٍ سٌجص ترخی ترآضٌایی داًطجَ  ّذف کلی:
 

  اّذاف اختصاصی:

 در پایاى دٍرُ داًطجَ قادر خَاّذ تَد.

 حیطِ ضٌاختی

 تا اًَاع ًوًَِ خَى ٍ کارترد آًْا آضٌا ضَد.  -1

 تگیرد.رٍش ّای سٌجص ترکیثات هَجَد در خَى تِ رٍش اسپکترٍفتَهتری را فرا  -2

 تفسیر ًتایج آزهایص خَى را یاد تگیرد.  -3

 

 حیطِ ًگرضی

 در آزهایطگاُ را فرا تگیرد. ًظن  -1

 هقررات آزهایطگاُ از جولِ پَضیذى رٍپَش را رػایت کٌذ.  -2

 دقیق تریي جَاب آزهایص را تِ کوک ّوگرٍّی ّای خَد تِ دست آٍرد. ،در کار گرٍّی ضرکت کٌذ ٍ تتَاًذ تا هذیریت ٍقت -3

 

 هْارتیحیطِ 

 .اًجام دّذتْیِ سرم ٍ پالسوا را  -1

 .کار کٌذتا دستگاُ اسپکترٍفَتَهتر تتَاًذ  -2

 .اًجام دّذرا سرم خَى سٌجص قٌذ ٍ اٍرُ ٍ اسیذ اٍریک ٍ کلسین ٍ کلسترٍل ٍ تری گلیسریذ  -3
 



 گرفتي گسارش کار ّر جلسِ تِ صَرت گرٍّی  –اًجام حضَر ٍ غیاب  –درس جذیذ ٍ تَضیح هؼرفی  استاد: چگًَگی فؼالیت

 از داًطجَیاى ترای هطارکت آًْا در هطالة هطرح ضذُ در کالس پرسص ٍ پاسخ –سخٌراًی ضیَُ تذریس: 

 پاٍرپَیٌت، فیلن ّای کوک آهَزضی ٍسایل کوک آهَزضی: 
 

 ارائِ گسارش کار  –اًجام آزهایص تِ صَرت گرٍّی  چگًَگی فؼالیت داًطجَ:

 تٌظین گسارش کار ٍ تحقیق در هَرد یک پرسص کالسی  تکالیف داًطجَ:

کِ ایاى ترم است ًورُ کتثی پ 14 ٍ ًورُ فؼالیت کالسی( 1ًورُ گسارش کار+ 5) ًورُ ػولی 6از ًورُ ًْایی ّر داًطجَ هتطکل  ًحَُ ارزیاتی داًطجَ:

 تِ صَرت سَاالت تستی ٍ تطریحی هی تاضذ. آزهَى پایاى ترم 

 ل زماوبىدی درس جدي

 رئًس مطالب ردیف

 آضٌایی تا اًَاع ًوًَِ خَى  0

 آضٌایی تا دستگاُ اسپکترٍفتَهتر  2

 اًذازُ گیری قٌذ خَى  9

 اًذازُ گیری اٍرُ ی سرم خَى  0

 اًذازُ گیری اسیذ اٍریک سرم خَى 4

 اًذازُ گیری کلسین سرم خَى 6

 اًذازُ گیری تری گلیسریذ سرم خَى  1

 اًذازُ گیری کلسترٍل سرم خَى 8
 

 :هٌاتغ درسی

کتاب تیَضیوی ػولی ترای داًطجَیاى رضتِ ّا ی پسضکی، پیراپسضکی ٍ زیست ضٌاسی؛ پَرػسیسی الِْ، ضیرازی هژگاى؛ اًتطارات پَیص اًذیطِ،  -1

1334. 

1. 2- Mosby's Manual of Diagnostic and Laboratory Tests; Kathleen DeskaPagana&Timothy J. 

Pagana; 5nd edition; the last edition. 

2. 3- A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests; Frances TalaskaFischbach&Marshall Barnett 

Dunning; 8th Edition; Lippincott Williams & Wilkins Publishers; the last edition.  

3. 4- Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics; Carl A. Burtis and David 

E. Bruns; 6th ed., Saunders Publication, the last edition. 

4. 5- Handbook of Interpretation of Diagnostic Tests; Jacques Wallach; Lippincott-Raven Publishers; 

the last edition. 

 

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Frances+Talaska+Fischbach%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marshall+Barnett+Dunning%22
https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marshall+Barnett+Dunning%22

