
 

 بسمه تعالی 

 
شتی ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

 واحد ربانهم رزیی ردسی   

 

 طرح دوره دروس نظری و عملی  
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 :مشخصات درس   

 23 تعداد دانشجو  آزمایشگاهی علوم گروه آموزشی 

 1 تعداد واحد 2آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی  عنوان درس

 کارشناسی علوم آزمایشگاهی تحصیلی  شتهو ر مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره  پایان  و
30/11/1400 
09/04/1401 

   جلساتروز و ساعت   1400-1401 –نیمسال دوم  نیمسال تحصیلی 
 چهارشنبه 

8-12 

 2همزمان با بیوشیمی پزشکی  دروس پیش نیاز  دکتر نوید جمالی مدرس/مدرسین درس

 مسئول درس
 )دروس اشتراکی(

 محل برگزاری دکتر نوید جمالی
آزمایشگاه بیوشیمی دانشکده 

 پزشکی

 عملی )نظری/عملی(واحد نوع 
روش برگزاری 

 )حضوری/مجازی/ترکیبی(
 ترکیبی

 

 شرح کلی درس:  

 توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویسید.

افی بیوشیمی. )کروماتوگرآموزش روشهای مختلف کروماتوگرافی، انواع الکتروفورز، اندازه گیری عناصر کمیاب با روش جذب اتمی و بطور کلی آزمایشات اختصاصی 
 نازک الیه(-تعویض یونی
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 هدف/اهداف کلی درس:  

 با مراجعه به کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را بنویسید.

 در پایان این دوره دانشجو باید قادر باشد:
 ارزش اندازه گیری هر یک از این ترکیبات را در تشخیص بیماریهای مختلف بیان نماید. -الف
 بتواند با استفاده از روشهای متداول و نوین آزمایشگاهی، آزمایشات مختلف بیوشیمی مایعات بدن را انجام دهد. -ب
 

 

 

 روش تدریس:   

نید انتخاب ک ارکت فراگیرانروش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش. نماییدروش تدریسی در آموزش استفاده میمشخص کنید از چه 

  و در صورت امکان مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی را در اولویت قرار دهید.

 سایر موارد: ... 

 

 ☐ روش تدریس مبتنی بر حل مسئله ☒ روش تدریس سخنرانی
 ☐ روش تدریس ایفای نقش ☐ روش تدریس بحث گروهی

 ☐ تدریس مبتنی بر کار تیمیروش                              ☒ روش تدریس پرسش و پاسخ
 ☐ روش تدریس اکتشافی ☐ روش تدریس نمایشی

      ☒ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                    ☒ روش تدریس آزمایشگاهی
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 مواد و وسایل آموزشی: 

 یادگیری، در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفاده می کنید. -به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

    
 سایر موارد: ...      
 

 ☒ جزوه ☒ پاورپوینت
 ☒ کتاب ☒      فیلم آموزشی     

 ☒        وایت برد                                      ☐         نرم افزار   
 ☐ تصویر ☐ ماکت

 ☐ چارت    ☒        لوازم واقعی 
 ☒ فایل صوتی ☐ پوستر

 

 های فراگیران:تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند. چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 

 شگاهیحضور به موقع و منظم در آزما 

 انجام آزمایشات مربوطه 

 در پایان هر جلسه ارائه گزارش کار 
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 نحوه ارزیابی فراگیران:

 کنید.رای ارزیابی فراگیران استفاده میبا توجه به اهداف اختصاصی درس، مشخص کنید که از چه روشی ب -

 
 سایر موارد: ...

 
 مشخص کنید. نیزنمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودچه فعالیت هایی  با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -
 

 نمره/درصد عناوین ردیف
نمره 3 انضباط و خالقیت در آزمایشگاه 1  

نمره 2 پرسش های کالسی 2  

نمره 3 دقت در انجام آزمایش مجهول و ارائه گزارش کار 3  

نمره 12 امتحان پایان ترم  4  

5    

 ☒ سئواالت چند گزینه ای ☒ سئواالت تشریحی کوتاه پاسخ
 ☐ غلط-سئواالت صحیح ☒ سئواالت تشریحی بلند پاسخ

 ☒ کار عملی ☐ شفاهیسئواالت 
 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد ☐ سئواالت جور کردنی

   ☒ های کالسیپرسش
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 سیاست ها و قوانین: 

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

 باشد یم 10 یحداقل نمره قبول 

 شرکت کند یکالس و پرسش و پاسخ های در گفتگو دیدانشجو با 

 دهد. لیتحو پایان هر جلسهرا در  گزارش کار دیدانشجو با 

 است یو ...( ضرور ، دقت در انجام آزمایشاتخاموش بودن تلفن همراه ری)نظ یشئونات اخالق هیکل تیرعا. 

 آزمایشگاه ممنوع است.در سر کالس  یدنیو نوش یاستفاده از مواد خوراک 
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 جدول زیر را بر اساس رئوس مطالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید. 

 برنامه زمانبندی درس:

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب آن  عنوان جلسه جلسه

 با ... است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین ...بتوانداهداف رفتاری: دانشجو در پایان باید 

)حیطه  اساس روش کروماتوگرافی نازک الیه را شرح دهد با اصول و انواع کروماتوگرافی آشنا شود. آشنایی با اصول کروماتوگرافی 1
 شناختی(.

)حیطه  اساس روش کروماتوگرافی ستونی را شرح دهد
 شناختی(.

)حیطه  اساس روش کروماتوگرافی کاغذی را شرح دهد
 شناختی(.

 اساس روش کروماتوگرافی تعویض یونی را شرح دهد
 )حیطه شناختی(.

آزمایش اندازه گیری کروماتوگرافی اسیدهای آمینه را 

)حیطه روانی  انجام دهد و نتیجه آن را گزارش کند

 حرکتی(.

 دکتر نوید جمالی

اساس روش الکتروفورز پروتئینهای پالسما به وسیله  آشنا شود. الکتروفورزبا اصول و انواع  اساس الکتروفورز  2

 استات سلولز را شرح دهد )حیطه شناختی(. 

الکتروفورز پروتئینهای پالسما به وسیله استات سلولز را 

 انجام دهد )حیطه روانی حرکتی(.

 دکتر نوید جمالی
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اساس روش الکتروفورز نوکلئیک اسید از طریق ژل آگارز 

 را شرح دهد )حیطه شناختی(.

نوکلئیک اسید را به وسیله ژل آگارز انجام دهد الکتروفورز 

 )حیطه روانی حرکتی(.

اندازه گیری فعالیت آنزیمی به روش  3
)اندازه گیری آنزیمهای کینتیک آنزیمی 

 کبدی به روش کینتیک(

با اندازه گیری فعالیت انزیم ها  به روش کینتیک 

 آشنا شود.

سرم را اندازه گیری کند و با ذکر  AST,ALTمیزان آنزیم 

 )حیطه روانی حرکتی(.واحد مناسب گزارش کند 

با دستگاه فتومتر کار کند و نتایج تست ها را به درستی 

 )حیطه روانی حرکتی(.گزارش کند 

 )حیطه شناختی(. اساس کار دستگاه فتومتر را بیان کند

را در دو جمله بیان  AST,ALTاساس اندازه گیری آنزیم 

 )حیطه شناختی(.کند 

میزان نرمال هر آنزیم را بیان کند و بیماریهایی که باعث 

 افزایش این آنزیم ها در خون می شود را فهرست کند

 )حیطه شناختی(.

مواردی که باعث خطای کاذب مثبت یا منفی می شود را 

 )حیطه شناختی(. فهرست کند

 دکتر نوید جمالی

آشنا شود. اندازه گیری بیلی روبینبا روش  اندازه گیری بیلی روبین 4 تفاوت بین بیلیروبین مستقیم و غیرمستقیم و بیلی روبین  

 )حیطه شناختی(. توتال را توضیح دهد

روش ا ندازه گیری بیلیروبین مستقیم و غیر مستقیم 

 )حیطه شناختی(. وتوتال رابشناسد

 )حیطه شناختی(. اساس روش دیازو راتوضیح دهد

 دکتر نوید جمالی



 

10 

 

ه )حیط ن سرم رابه روش دیازو اندازه گیری کندبیلی روبی 

 روانی حرکتی(.

بر اندازه گیری بیلیروبین درهنگام نمونه گیری  عوامل موثر

 )حیطه شناختی(. راتوضیح دهد

اندازه گیری آهن سرم و ظرفیت تام آهن  5

(TIBC) 
با روش اندازه گیری آهن سرم و ظرفیت تام آهن 

 آشنا شود.

)حیطه  ا شرح دهدر (TIBCآهن سرم و ظرفیت تام آهن )

 شناختی(.

 ظرفیت تام آهن و آهن سرماساس روش اندازه گیری 

TIBC حیطه شناختی(. را بداند( 

 را اندازه گیری کند (TIBCآهن سرم و ظرفیت تام آهن )

 )حیطه روانی حرکتی(.

 عوامل مؤثر بر اندازه گیری متابولیت های فوق را بداند

 )حیطه شناختی(.

موارد خطا و چگونگی تهیه لوازم شیشه ای فاقد آهن را 

 )حیطه شناختی(. بداند

 دکتر نوید جمالی

فسفات -6اندازه گیری گلوکز  6

 دهیدروژناز
فسفات -6گلوکز  آزمایش اندازه گیریبا روش 

 آشنا شود. دهیدروژناز

فسفات دهیدروژناز را  6اساس روش اندازه گیری گلوکز 

 )حیطه شناختی(. بداند

)حیطه  فسفات دهیدروژناز را اندازه گیری کند 6گلوکز 

 روانی حرکتی(.

 )حیطه شناختی(. عوامل مؤثر بر اندازه گیری را بداند

 دکتر نوید جمالی
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به روش  HbA1c یریاندازه گ 7

 یستون یماتوگرافکرو
 یماتوگرافکروبه روش  HbA1c یریاندازه گبا 

 آشنا شود. یستون

HbA1c  یک نمونه خون را تعیین کند و به درستی آن را

 )حیطه شناختی(. گزارش کند

را بداند و در صورت لزوم  HbA1cشرایط نمونه گیری برای 

 )حیطه روانی حرکتی(.به بیمار آموزش دهد 

 HbA1cمواردی که باعث افزایش یا کاهش کاذب در میزان 

 )حیطه شناختی(.می شود را فهرست کند

 )حیطه شناختی(.را باید بیان کند  HbA1cرمال میزان ن

 دکتر نوید جمالی

به روش  HbA2 یریاندازه گ 8

 یستون یماتوگرافکرو
 یبه روش کروماتوگراف HbA2 یریبا اندازه گ

 آشنا شود. یستون

)حیطه  را در چند جمله بیان کند HbA2اساس کار تست 

 شناختی(.

)حیطه روانی  همولیزت تهیه کند HbA2جهت تست 

 حرکتی(.

 )حیطه شناختی(. را بیان کند HbA2میزان نرمال 

می شود  HbA2مواردی که باعث افزایش یا کاهش میزان 

 )حیطه شناختی(. را فهرست کند

انجام داده و نتیجه را   HbA2بر روی نمونه بیمار یک تست 

 )حیطه روانی حرکتی(. به درستی گزارش کند

 دکتر نوید جمالی

با استفاده از کیت های آزمایشگاهی وجود مواد مختلف  با روش آنالیز سنگهای ادراری آشنا شود. تجزیه سنگهای ادراری 9

موجود در سنگ را مشخص کرده و میزان آنها را گزارش 

 )حیطه روانی حرکتی(.کند 

 دکتر نوید جمالی
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جنس سنگ های کلیوی را مشخص کند و گزارش کند 

 )حیطه روانی حرکتی(.

)حیطه مشخص را بیان کند  PHوجود هر نوع سنگ در 

 روانی حرکتی(.

)حیطه اساس جذب اتمی را در چند جمله بیان کند  آشنا شود. جذب اتمی اندازه گیریبا روش  جذب اتمی اندازه گیری 10

 شناختی(.

)حیطه اجزاء مختلف دستگاه جذب اتمی را فهرست کند 

 شناختی(.

کارکرد هر قسمت از دستگاه جذب اتمی را در یک جمله 

 )حیطه شناختی(.بیان کند 

مواردی که با روش جذب اتمی قابل اندازه گیری است را به 

 .)حیطه شناختی( طور خالصه فهرست کند

 دکتر نوید جمالی

11     

12     
13     
14     
15     
16     
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