
 

 

 بسمه تعالی

    (Course Plane) طرح دوره

 درس  برای یک دوره کامل

 : بیوشیمی گروه آموزشی                                                             پزشکی دانشکده: 

 بیوشیمی بالینی       کارشناسی  : و رشته تحصیلی مقطع

 واحددوتعداد واحد:                                                    زیآموزیکار:  نام درس

 ماه 4  زمان بر گزاری:                                      بیمارستان    :  مکان برگزاری

 مسئول درس:                                                                    تعداد دانشجو: 

 مدرسین به ترتیب حروف الفبا:  

 

 ) لطفا شرح دهید(:شرح دوره 

و انجام  کلیه امور آزمایشگاه از نمونه گیری  تا  انجام  بیمارستان مرور دوره  واحد عملی بیوشیمی عمومی و بالینی در آزمایشگاه  

،آزمایشات هماتولوژی  روسکپی ادرارمیکروسکپی و ماکتست های بیوشیمی  و هورمونی بروش های دستی و ماشینی ، تست های 

و گزارش و  ،سرولوژی ، میکروبشناسی و قارچ شناسی بر اساس معیارهای استاندارد  هر آزمایش  به منظور بهبود روند تشخیص

 جام کنترل کیفی دستگاهها و روشها مطابق با استاندارهای چهانی ، انتفسیر نتایج آمایش ها

 

 

 :فا شرح دهید(طاهداف کلی) ل

بیماری  در بکار گیری بیوشیمی بالینی تشخیصی در عرصه واقعی جهت تشخیصدانشجو عملی  و کسب مهارت دانش بالینی ارتقای 

و تقویت  و کاربرد استفاده از این  دانش برای پزشک معالج جهت درمان بیماری    ص بیماریها شاخو اشنایی با نحوه تظاهرات   ها 

 .و رویایی مستقیم کارورز ارتباط ارتباط بالین با آزمایشگاه 

  

 )لطفا شرح دهید(: اهداف بینابینی 

که نسبت به اهداف کلی  ریز تر و مشخص تر می باشد  و محورهای اصلی طرح دوره را می باشد اختصاصی  همان اهداف ویژه یا 

 نشان می دهد و همان اهداف رفتاری می باشد.

 آزمایشگاه را انجام دهدنمونه گیری )خون گیری( و انتقال آن به  -1
 اندازه کیری انواع فاکتورهای بیوشیمی بروشهای مختلف به فراخور نوع ازمایش  را انجام دهد -2
 راه اندازی تستهای جدید در بیمارستان را انجام دهد -3

 

 

  :بود خواهد قادر دانشجو درس این پایان در



 توضیح دهد ی مختلف را بیماری ها تست های تشخیصیانواع  -1
 را یاد بگیرد روند تغییر آنالیت در بیماری های مختلف  -2
  با مقایسه نتایج تست ها به  تفاوت درحساسیت و دقت روش های مختلف برای تشخیص یک بیماری خاص آشنا شود -3
 
 

 دریس: شیوه های ت

               (TBL) تیم بر مبتنی یادگیري-ج                              پاسخ و پرسش - -ب  *                                  سخنرانی -*الف
 گروهی  بحث  -ح                                         (PBL)بر حل مسئله   مبتنی یادگیري -چ

  ببرید نام لطفا  ) موارد سایر

 

 --------------  
 ( دهید شرح طفا:  )لدانشجو تکالیف و وظایف

 

آزمایشگاه ، و داشتن مطالعه و زمینه مطالعات قبلی در زمان حضور در بیمارستان مستمر و فعال و پرسشگر در حضور 

نتایج بدست امده از آزمایش نمونه بیمار وحل مسائل احتمالی پیش امده در  حوزه  بحث و واکاوی در  و مسئولیت پذیری 

 حین انجام و نتایج آزمایش 

 

 : آموزشی کمک وسایل

 ت و پاورپویتن  اسالید پروژکتور   -ب   *                              گچ و تخته برد وایت -الف*

 

 (   کل نمره از) :نمره درصد و ارزشیابی نحوه   

کلیه مطالب فراگرفته  مربوط به امتحان کتبی از  -ب              50%در طول دوره    در آزمایشگاه  انجام کار عملی   -الف 

 %50آزمایشات ) روش کار ، دستگاهی ، کنترل کیفی  و...(

 

 نوع آزمون: 

 

 غلط -صحیح کردنی جور-د                  ي ا گزینه چند  -ج             کوتاه پاسخ -ب*      تشریحی-**الف

 

 ید(ببر نام لطفالعه: ) مطا براي پیشنهادي منابع

 فارسی و انگلیسی  منابع  

 

   مقاالت مرتبط با موضوعات تدریس شده -ب              کتاب های بیوشیمی بالینی ) تیتز(              -الف

 

 

 

 اضافه شود گروه برنامه نهایی 


