
 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ایرانعلوم پزشکي دانشگاه 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 درسی و آموزشی ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 1 

 
 2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:     

واحدی( 2ساعتی برای یک درس   

 

  پزشکی  دانشکده:

   بیوشیمی بالینی گروه آموزشی:

 کارشناسی ارشد بیوشیمی  حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

-واحد نظری 1 د:نوع واح  : 2   تعداد واحد کار با دستگاهها  شناخت وروش های آزمايشگاهی نام درس: 

  بیوشیمی عمومی یش نیاز:پ   واحد عملی  1

 كالس درس گروه بیوشیمی مکان برگزاری:  15-13 :ساعت  سه شنبه:زمان برگزاری كالس: روز

 بر حسب ورودی كارشناسی ارشد هر سال تحصیلی  تعداد دانشجویان:

 

   دكتر معصومه توكلی یركی  :مسئول درس 

دكتر مریم جزایری،  دكتر معصومه توكلی یركی، دكتر الهام بحرینی، ا(:مدرسین )به ترتیب حروف الفب 

 دكتر میترا نوربخش، دكتر محمد نجفی.  دكتر محمد شعبانی، دكتر غالمرضا طاهری پاک ، دكتر سودابه فالح،

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

لکولی است كهه علهم بیوشهیمی بهرای     بیوشیمی علم مطالعه ماهیت موجودات زنده و فرایند های حیاتی در سطح مو

جهیزات و روش های مختلفی دارد. این درس با هدف آشنایی دانشجویان با روش های رسیدن به هدف خود نیاز به ت

آزمایشگاهی رایج، معرفی روش ها و ابزارهای مدرن تشخیصی و شناساندن محتوی و كاربرد روش های فوق طراحهی  

ی شناخت و كار با دستگاهها جزء دروس اجباری دوره كارشناسی ارشد رشته درس روش های آزمایشگاهشده است. 

ایهن  پهیش نیهاز    ارایه می گردد و واحد عملی(  1واحد نظری+ 1واحدی )  2بصورت درس است كه بیوشیمی بالینی 

مباحث جلسهات ایهن درس بهه گونهه ای تنظهیم شهده اسهت كهه         گذراندن درس بیوشیمی عمومی می باشد. درس، 

قبل از ورود به آزمایشگاه و شروع پایان نامه بطور اجمالی و در صورت امکان بصورت عملی تکنیک ههای   ویاندانشج

و در این دوره تالش خواهد شد كه در ابتدا با مفاهیم ههر تکنیهک   به روز و مورد نیاز كار در آزمایشگاه را فرا گیرند.  

 یرند.  اصول آن آشنا شده و در طول درس كاربرد آن را فرا بگ

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 

آموزش تکنیک های عمومی آزمایشگاهی، چگونگی جمع آوری نمونه های آزمایشی، كنتهرل كیفهی در آزمایشهگاه و    

 آنها.  آشنایی با تکنیک های نوین در آزمایشگاه بالینی و كاربرد بالینی 
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 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی شکستننظورم)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهداف قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 

 ود دانشجویان موارد زیر را فرا بگیرند:در پایان این دوره انتظار می ر

 آشنایی با اسپکتروفتومتر  و كاربد آن در آزمایشگاه بیوشیمی  -1

 آشنایی با تکنیک های الکتروفورز افقی و كاربرد آنها  -2

 آشنایی با تکنیک های الکتروفورز عمودی )بالتینگ( و كاربرد آنها  -3

 آشنایی با تکنیک فلوسایتومتری و كاربرد آن  -4

 ( و كاربرد آنها PCR, Real-Time PCRی با تکنیک های بررسی ژن ) آشنای -5

 آشنایی با تکینیک های كروماتوگرافی و كاربرد آنها  -6

 و محاسبات بیوشیمیایی  DNAآشنایی با روش های استخراج  -7

 آشنایی با تکنیک های االیزا و رادیوایمونواسی و كاربرد آنها  -8

 كاربرد آنآشنایی با اصول و  پروتوكل كلونینگ و -9

 و كاربرد آن   NO Analyzerآشنایی با تکنیک  -11

 و كاربرد آن Microarrayآشنایی با تکنیک  -11

 

 

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 ----------------- م ببرید()لطفاً نا سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 حضور به موقع در جلسات كالس  -1

 شركت فعال دانشجویان در بحث ها و پرسش وپاسخ مربوط به هر مبحث -2

 انجام تکالیف و سمینار های درخواستی اساتید در مباحث مربوطه -3

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژكتور اسالید  و گچخته ت  وایت برد

 فیلم های كمک آموزشی :  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد
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 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد  20آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس     نمره درصد -----انجام تکالیف 

سواالت مربوط به هر مبحث توسط استاد مربوطه طراحی و نوع ارزشیابی دانشهجو در آن  ببرید(  ناماً لطفایر موارد )س

مبحث بنا بر تصمیم استاد فوق انجام می گیرد. برحسب تشخیص مدرس هر مبحث سهم نمره هر استاد می تواند به 

ختصاص یابد. امتحان نهایی درس بصورت یکجا در تمهام  نمره امتحان پایانی، شركت فعال در كالس و انجام تکالیف ا

 مباحث و در یک روز برگزار می گردد.

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی           ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 شود.  برحسب تشخیص مدرس هر مبحث نوع ارزشیابی دانشجویان مشخص می   )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی  Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics  

 5th Edition (Carl Burtis Edward Ashwood David Bruns)2012 

  

 

 مقاالت و پروتوکل های موجود اينترنتی : 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر فالح اسپکتروفتومتر  1

 دكتر فالح الکتروفورز و انواع آن  2

 دكتر طاهری ، روش های محاسباتی و كنترل كیفیDNAاستخراج  3

 دكتر نوربخش انواع بالتینگ 4

 روش های رادیو ایمنواسی و االیزا 5

 

 وكلیدكتر ت

 دكتر توكلی فلوسایتومتری 6

7 PCR دكتر نجفی 

8 real time 
PCR 

 دكتر نجفی

 دكتر بحرینی  صیتخل یروشهاانواع كروماتوگرافی و  9

 دكتر توكلی كلونینگ 10

11 NO Analyzer دكتر شعبانی 

12 Microarray  دكتر جزایری 

 


