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 زیستی هَلکَلْبی ػولکرد ٍ خَاظ ثٌذی، طجقِ سبختوبى،ثبآضٌبیی داًطجَ  کلی:ّذف 
 

   اّذاف اختػبغی:

 در پبیبى دٍرُ داًطجَ قبدر خَاّذ ثَد.

 حیطِ ضٌبختی

 . را فرا گیرداًَاع حبالت ثیبى غلظت  -1

 را فرا ثگیرد.رٍش ّبی ضیویبیی تطخیع قٌذ ٍ لیپیذ ٍ اسیذ آهیٌِ ٍ پرٍتئیي  -2

 .را ثطٌبسذترکیجبت هَجَد در ادرار ٍ ثخص ّبی هختلف ثرگِ آزهبیص ادرار  -3

 

 حیطِ ًگرضی

 در آزهبیطگبُ را فرا ثگیرد. ًظن  -1

 هقررات آزهبیطگبُ از جولِ پَضیذى رٍپَش را رػبیت کٌذ.  -2

 دقیق تریي جَاة آزهبیص را ثِ کوک ّوگرٍّی ّبی خَد ثِ دست آٍرد. ،کٌذ ٍ ثتَاًذ ثب هذیریت ٍقتدر کبر گرٍّی ضرکت  -3

 

 حیطِ هْبرتی

 ثِ رٍش ّبی ضیویبیی، قٌذ ٍ لیپیذ ٍ اسیذ آهیٌِ ٍ پرٍتئیي را ضٌبسبیی کٌذ.  -1

 ًَار ادراری را ثخَاًذ ٍ آى را تفسیر کٌذ. -2

 ٍ اثرات هخرة آًْب رٍی پرٍتئیي را ثررسی کٌذ. ػَاهل دًبتَرُ کٌٌذُ پرٍتئیي را ضٌبسبیی کٌذ -3
 



 گرفتي گسارش کبر ّر جلسِ ثِ غَرت گرٍّی  –اًجبم حضَر ٍ غیبة  –درس جذیذ ٍ تَضیح هؼرفی  استبد: چگًَگی فؼبلیت

 از داًطجَیبى ثرای هطبرکت آًْب در هطبلت هطرح ضذُ در کالس پرسص ٍ پبسخ –سخٌراًی ضیَُ تذریس: 

 آهَزضی کوک ّبی فیلن، پبٍرپَیٌت ٍسبیل کوک آهَزضی: 
 

 ارائِ گسارش کبر  –اًجبم آزهبیص ثِ غَرت گرٍّی  چگًَگی فؼبلیت داًطجَ:

 تٌظین گسارش کبر ٍ تحقیق در هَرد یک پرسص کالسی  تکبلیف داًطجَ:

ًورُ کتجی پبیبى ترم است کِ  14ًورُ فؼبلیت کالسی( ٍ  1گسارش کبر+ًورُ  5ًورُ ػولی ) 6ًورُ ًْبیی ّر داًطجَ هتطکل از  ًحَُ ارزیبثی داًطجَ:

 آزهَى پبیبى ترم ثِ غَرت سَاالت تستی ٍ تطریحی هی ثبضذ.

 جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب ردیف

 ثب هحلَل سبزی ٍ ٍسبیل آزهبیطگبّیآضٌبیی  0

 تطخیع کیفی قٌذّب 2

 تطخیع کیفی قٌذ هجَْل 9

 لیپیذّبتطخیع کیفی  0

 تطخیع کیفی اسیذّبی آهیٌِ 4

 تطخیع کیفی پرٍتئیي ّب 6

 آزهبیص ّبی کبهل ادرار  1

 ثررسی ػَاهل دًبتَرُ کٌٌذُ پرٍتئیي ّب 8
 

 لطفب طجق اغَل رفرًس ًَیسی ٍ کبهل ًَضتِ ضَد.:هٌبثغ درسی

ضٌبسی؛ پَرػسیسی الِْ، ضیرازی هژگبى؛ اًتطبرات پَیص اًذیطِ، کتبة ثیَضیوی ػولی ثرای داًطجَیبى رضتِ ّب ی پسضکی، پیراپسضکی ٍ زیست  -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 Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics; Carl A. Burtis and 
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