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داًطکذُ پیراپسضکی

طرح درس کارآهَزی پیطرفتِ در ػرصِ
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بخص اول :
-9هطخصات هذرس:
ًام ٍ ًام خاًَادگی :ػلیزضب پَیٌذُ رٍاى

داًطکذُ پیزاپشضکی

هذرک تحصیلی  :کبرضٌبسی ارضذ ثیَضیوی ثبلیٌی
سابقِ تذریس :دٍ سبل

-2هطخصات درس
ػٌَاى درس:کبرآهَسی پیطزفتِ در ػزغِ
تؼذاد ٍاحذ:

( 12/5دٍاسدُ ٍ ًین)

ًَع درس :کبرآهَسی
درٍس پیص ًیاز 80 :درغذ ٍاحذّبی تخػػی ثیَضیوی
سال تحصیلیً :ین سبل اٍل 94-93

 -3هطخصات فراگیراى:
رضتِ تحصیلی  :ػلَم آسهبیطگبّی
هقطغ :کبرضٌبسی پیَستِ
تؼذاد فراگیراىً 20:فز
تَزیغ جٌسی %30 :آقب ٍ  %70خبًن
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گرٍُ آهَسضی ػلَم آسهبیطگبّی
هرتبِ داًطگاّی:هزثی

بخص دوم:
-9اّذاف کلی درس:
داًطجَیبى ثز اسبس ثزًبهِ سهبًجٌذی ضذُ ثبیستی در  5گزٍُ هستقل ثِ آهَسش هطغَل ضًَذ.در پبیبى دٍرُ داًطجَیبى
ثبیستی ثتَاًٌذ آسهبیطبت ثیَضیویبیی هؼوَل در یک آسهبیطگبُ را چِ ثػَرت دستگبّی ٍ چِ ثػَرت دستی اًجبم ثذٌّذ.ثب
هٌبثغ خطبّبی آسهبیطبت آضٌب ضذُ ٍ ثتَاًٌذ آًْب را تطخیع دٌّذ.پیَستگی جَاة آسهبیطبت ٍ ّوخَاًی آًْب را فزا گزفتِ
ثبضٌذ.اغَل کبر ثب دستگبّبی ثیَضیویبیی را فزا ثگیزًذ  ,ثتَاًٌذ خطبّبی آًْب را تطخیع دادُ ٍ کٌتزل کیفی آًْب را اًجبم
دٌّذ.

 -2برًاهِ زهاى بٌذی درٍس:
الف) زهاًبٌذی گرٍّْا
گرٍّْا

زهاى بٌذی

گزٍُ اٍل

1393/12/3 – 1393/11/12

گزٍُ دٍم

1393/12/24-1393/12/4

گزٍُ سَم

1394/2/7-1394/1/15

گزٍُ چْبرم

1394/2/30-1394/2/8

گزٍُ پٌجن

1394/3/21-1394/3/2

اّذاف کلی جلسِ
ضٌبخت کلی ثخص ّبی
ثیَضیوی ٍ َّرهَى
ضٌبسی،آضٌبیی اٍلیِ ثب
دستگبُ ّب

ػٌَاى درس
آضٌبیی ثب ثخص

آسهبیطبت فیشیکی
تطکیل ادرارً-وًَِ گیزی-
گشارش حجن,رًگ ٍ ثَی ادرار ادرار

3

جلسِ
1

2

آضٌبیی ثب سلَلْبی هَجَد در
رسَة ادرار ٍ ًحَُ گشارش
آًْب

ثزرسی هیکزٍسکَپی
رسَة ادرار()1

3

آضٌبیی ثب سلَلْبی هَجَد در
رسَة ادرار ٍ ًحَُ گشارش
آًْب

ثزرسی هیکزٍسکَپی
رسَة ادرار()2

4

رٍضْبی سٌجص ٍ ٍ pHسى
ٍخػَظ در ادرارً,حَُ
گشارش ٍ هٌبثغ خطب

SG ٍ pH

5

رٍضْبً,حَُ گشارش ٍ هٌبثغ

قٌذ ٍ هَاد احیب کٌٌذُ

6

4

خطب در سٌجص قٌذ ٍ سبیز
هَاد احیب کٌٌذُ در ادرار-
رٍضْبً,حَُ گشارش ٍ هٌبثغ
خطب در سٌجص کتَى ّب در
ادرار

در ادرار -کتَى در
ادرار

رٍضْبً,حَُ گشارش ٍ هٌبثغ
خطب در سٌجص پزٍتئیي در
ادرار -آضٌبیی ثب ًحَُ ًوًَِ
گیزی ثِ ّوزاُ اًجبم تستْبی
پزٍتئیي
،کزاتیٌیي,اٍرُ,کلسین،سذین ٍ
پتبسین در ًوًَِ ادرار 24
سبػتِ

پزٍتئیي در ادرار
ادرار  24سبػتِ
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ًحَُ ثزرسی ٍ گشارش , RBC
ٍ Hbیب  Mbدر ادرار

خَى هخفی در ادرار

8

رٍضْبً,حَُ گشارش ٍ هٌبثغ
خطب در سٌجص ثیلیزٍثیي ٍ
اٍرٍثیلیٌَصى در ادرار

ثیلیزٍثیي ٍ
اٍرٍثیلیٌَصى در ادرار
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آضٌبیی ثب اًَاع سیلٌذرّبی
هَجَد در رسَة ًوًَِ
ادراری ً ،حَُ گشارش

سیلٌذرّبی ادراری
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آضٌبیی ثب اًَاع کزیستبلْب
هَجَد در رسَة ًوًَِ
ادراری ً ،حَُ گشارش,تست
ّبی افتزاقی

کزیستبلْبی ادراری
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آضٌبیی ثب اًَاع رٍضْبی
سٌجص دستی ٍ دستگبّی
تستْبی هزتجظ ثب هتبثَلیسن
آّي تَسظ دستگبّبی
ثیَضویبیی ٍ َّرهًَی

آّي، TIBC،فزیتیي ٍ
تزاًسفزیي

12

آضٌبیی ثب اًَاع تستْبی
تطخیػی دیبثتBS-FBS-
2hPP-GTT-GCT-IFGIGT
آضٌبیی ثب رٍش اًجبم
ّوَگلَثیي A1Cثِ رٍش
کزٍهبتَگزافی ستًَی ٍ هٌبثغ
خطبی آى

دیبثت

13

َّرهَى ضٌبسی()1

14

آضٌبیی ثب رٍش اًجبم
ّوَگلَثیي A1Cثِ رٍش
دستگبّی ٍ هٌبثغ خطبی آى

َّرهَى ضٌبسی()2

15

َّرهَى ضٌبسی()1

َّرهَى ضٌبسی()3
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آضٌبیی ثب هحلَلْبی ً،حَُ
تؼزیف تست ّب,اغَل اٍلیِ
کبر ٍ پبیص دستگبّبی
اٍتَآًبالیشر -آضٌبیی ثب کیت
ّب ٍ دستگبّبی َّرهَى
ضٌبسی(االیشا ٍ هیٌی
ٍایذاس).یبفتي هٌبثغ خطب در
آسهبیطبت ٍ ًحَُ رفغ آًْب

اٍتَآًبالیشر()1

17

اغَل فٌی کبر ثب دستگبُ ٍ
ّوچٌیي ًحَُ رفغ هطکالت
هؼوَل آى

اٍتَآًبالیشر()2

18

تاریخ اهتحاى1394/03/23 :
هذرس کلیِ جلسات :پَیٌذُ رٍاى
هٌابغ تذریس:
1-Tietz Textbook of clinical chemistry and molecular diagnosis. 5th edition.2012.
2-Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 22nd Edition.2012.
 -3بيىشيمي باليني دكتر هىشنگ امير رسىلي.ويراست چهارم5331.

5

بخص سوم  :ارزش یابی
ًحَُ ارزش یابی (اهتیازبٌذی) ٍاحذ

ردیف

ضاخص

تؼذاد اهتیاز

درصذ کل اهتیاز

9

حضَر ٍ خرٍج بِ هَقغ ٍ

2/5

%92/5

اًظباط
فؼالیت در بخص ّای

2

2/5

%92/5

تؼییي ضذُ ٍ هطارکت در
هباحث
3

اهتحاى ػولی

7/5

%37/5

4

اهتحاى کتبی پایاًی

7/5

%37/5

جوغ

22

%922

ضیَُ تجسیِ ٍ تحلیل ًتایج ارزش یابی بِ هٌظَر افسایص راًذهاى:
الف :ضیَُ ارزش یابی:
 -1ارسش یبثی اٍلیِ ثب در ًظز گزفتي رػبیت اًظجبط ٍ هسئَلیت ّبی هحَلِ ٍ ًیش تؼبهل ثب ثیوبراى ٍ پزسٌل ٍ ّوچٌیي
هیشاى هطبرکت فؼبل در هجبحث اًجبم هیگیزد.
 -2ارسش یبثی ػولی در پبیبى ّز دٍرُ ثب درخَاست اًجبم آسهبیطبتی خبظ اًجبم هیپذیزد.
 -3در پبیبى آخزیي دٍرُ ًیش اهتحبى جبهغ ٍ کتجی ثػَرت ّوبٌّگ اس توبهی گزٍُ ّب اخذ هی ضَد.

ب:تجسیِ ٍ تحلیل ًتایج:
ًتبیج حبغل اس فزاٍاًی ٍ هیبًگیي هَفقیت داًطجَیبى در ارسش یبثی اٍلیِ هَرد ثزرسی قزار هیگیزد تب سهیٌِ ضزٍع ثزًبهِ
آهَسضی را فزاّن آٍرد.در غَرت حبغل ًطذى هَفقیت داًطجَیبى ثِ هیشاى  %95هطبلت پیطیي هزٍر ٍ هجذدا هَرد ارسش
یبثی قزار هی گیزد.تجشیِ ٍ تحلیل ًتبیج حبغل اس ارسش یبثی ػولی ٍ کتجی ثب استفبدُ اس فزاٍاًی  ،هیبًگیي  ،پزاکٌذگی ،
ضزیت دضَاری،هیشاى هَفقیت ٍ یبدگیزی تؼییي ٍ در هَرد تجذیذ ًظز در ًحَُ سٌجص ثکبر گزفتِ هیطَد.
تْیِ ٍ تٌظین  :ػلیزضب پَیٌذُ رٍاى-ػضَّیبت ػلوی هتؼْذ ثِ خذهت داًطگبُ ػلَم پشضکی ّوذاى.
آدرس تواس:گزٍُ ػلَم آسهبیطگبّی – داًطکذُ پیزاپشضکی ّوذاى E-mail:A.pouyandeh@umsha.ac.ir
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