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 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکی دانشکده 

 1401-1402سال  اولفرم طرح درس گروه پیش بالینی پزشکی در نیمسال 

 بیوشیمی دیسیپلین  نام درس:

 عملی  نوع واحد:         44/0تعداد واحد: 

 پزشکی عمومی         علوم پایه/ رشته تحصیلی:مقطع و 

 بیوشیمی مولکول و سلول پیشنیاز : دروس 

 مژگان شیرازی: مدرس

 آزمایشگاه بیوشیمی :کالسمکان 

 12:30-16:30 ساعت کالس :            یکشنبه : روز کالس

 

 کیبات مهم موجود در خون با انواع نمونه خون و سنجش برخی تر آشنایی دانشجو   هدف کلی:
 

  اختصاصی:اهداف 

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود.

 حیطه شناختی 

 با انواع نمونه خون و کاربرد آنها آشنا شود.   -1

 روش های سنجش ترکیبات موجود در خون به روش اسپکتروفتومتری را فرا بگیرد.  -2

 تفسیر نتایج آزمایش خون را یاد بگیرد.  -3

 

 حیطه نگرشی

 در آزمایشگاه را فرا بگیرد.  نظم  -1

 مقررات آزمایشگاه از جمله پوشیدن روپوش را رعایت کند.   -2

 دقیق ترین جواب آزمایش را به کمک همگروهی های خود به دست آورد.  ،در کار گروهی شرکت کند و بتواند با مدیریت وقت  -3

 

 حیطه مهارتی 

 .انجام دهدتهیه سرم و پالسما را  -1

 . کار کندبا دستگاه اسپکتروفوتومتر  بتواند  -2

 . انجام دهدرا سرم خون سنجش قند و اوره و اسید اوریک و کلسیم و کلسترول و تری گلیسرید  -3
 



 گرفتن گزارش کار هر جلسه به صورت گروهی   –انجام حضور و غیاب  –درس جدید و توضیح معرفی  استاد: چگونگی فعالیت 

 از دانشجویان برای مشارکت آنها در مطالب مطرح شده در کالس پرسش و پاسخ –سخنرانی شیوه تدریس: 

 پاورپوینت، فیلم های کمک آموزشی  وسایل کمک آموزشی: 
 

 ارائه گزارش کار   –انجام آزمایش به صورت گروهی  چگونگی فعالیت دانشجو:

 تنظیم گزارش کار و تحقیق در مورد یک پرسش کالسی  تکالیف دانشجو:

نمره کتبی پایان ترم است که آزمون پایان ترم به صورت سواالت تستی و   14نمره عملی و  6نمره نهایی هر دانشجو متشکل از  نحوه ارزیابی دانشجو:

 باشد. تشریحی می 

 جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب  ردیف

 آشنایی با انواع نمونه خون   1

 آشنایی با دستگاه اسپکتروفتومتر  2

 اندازه گیری قند خون   3

 اندازه گیری اوره ی سرم خون   4

 اندازه گیری اسید اوریک سرم خون  5

 اندازه گیری کلسیم سرم خون  6

 سرم خون   کلسترولاندازه گیری تری گلیسرید و  7

 سرم خون  ALTو   ASTاندازه گیری آنزیم های کبدی  8

 سرم خون  و بیلی روبین LDHاندازه گیری آنزیم کبدی   9
 

 : منابع درسی

مژگان؛ انتشارات پویش اندیشه، کتاب بیوشیمی عملی برای دانشجویان رشته های پزشکی، پیراپزشکی و زیست شناسی؛ پورعزیزی الهه، شیرازی  -1

 آخرین چاپ. 

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

2. 3- A Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics; Carl A. Burtis and David E. Bruns; the 

last edition. 

3. 4- Color Atlas of Biochemistry; Jan Koolman& Klaus-Heinrich Roehm; the last edition. 

 


