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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 کارشناسي علوم آزمايشگاهي تحصیلي: یو رشته مقطع علوم آزمايشگاهي گروه آموزشي: پیراپزشکي دانشکده:

 2بیوشیمي پزشکي یش نیاز: پ  نظرینوع واحد:   1 تعداد واحد:   هورمون شناسي نام درس:

 دانشکده پیراپزشکيمکان برگزاری:                         10-12:ساعت      دوشنبه     :الس: روززمان برگزاری ک

 دکتر رويا شريفي  مسئول درس:   نفر 29 تعداد دانشجويان:

 دکتر رويا شريفي -دکتر داوود احمدوند مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

ولي شامل سلولها، بافتها و اعضاء مختلفي است که هر کدام فعالیت اختصاصي خود را دارند. ايجاد بدن موجودات پر سل

هماهنگي بین اين سلولها، بافتها و اعضاء در شرايط مختلف ضروری است. اين هماهنگي از طريق سیستم هايي به انجام 

ت مورد نیاز را از بافت کنترل کننده به تمامي بافت ها مي رسد که با ترشح مواد دارای فعالیت بیولوژيک، جرياني از اطالعا

 و سلولهای تحت پوشش آن مرکز برقرار مي کنند. اين مواد يا مولکول های پیام رسان را هورمون مي نامند.

بسیاری از بیماری ها حاصل کاهش يا افزايش تولید هورمون ها و يا تداخل با فعالیت هورمون ها هستند. ارزيابي اين 

 ماری ها با اندازه گیری مقادير هورمون ها و متابولیت های آنها در مايعات بدن صورت مي پذيرد. بی

 

 
 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

 ساعته درسي انتظار مي رودتا: 16در پايان اين دوره 

ص بیماری هـای مختلـف بیـان    ارزش اندازه گیری هر يک از هورمونها و متابولیت های حاصل از آن را در تشخی -1

 نمايد.

 بتواند با استفاده از روشهای متداول و نوين آزمايشگاهي، آزمايشات مختلف هورموني مايعات بدن را انجام دهد. -2
 

 

 :اولاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 هورمونهای تیروئیدی را ذکر کند. -

   د.شرح ده راساختمان غده تیروئید  -

 شرح دهد.هورمونهای را و ترشح نحوه ساخت  -

 توضیح دهد.را  یدیروئیت یساخت و ترشح هورمونها میتنظ -

 .  بیان نمایدرا  در گردش خون یدیروئیت یانتقال هورمونها -

 را ذکر نماید. دیروئیت یعمل هورمونها سمیمکان -
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 بیان نماید.را ی دیروئیت یهورمون ها کیولوژیزیاثرات ف -

 را توضیح دهد.ی دیروئیت یورمونهاه سمیکاتابول -

 بیان نماید.را  دیروئیاختالالت عملکرد غده ت -

 غده تیروئید را ذکر نماید. اختالالت یابیارزتست های آزمایشگاهی  -

 .را تجزیه و تحلیل کند دیروئیتغده اختالالت  یشگاهیآزمابه کمک تست های  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

توضیییح مصتیییری در  ساختمان غده تیروئید دقیقه 10

مییییورد هورمونهییییای 

 تیروئیدی

توضییییح المیییالی در 

مییورد سییاختمان غییده 

 تیروئید

 

سصنرانی با استفاده از 

اسالید و وایت برد و 

به شیوه پرسش و 

، بحث گروهی، پاسخ

روش تجربه 

 آزمایشگاهی

و پاسخ و بحث  پرسش

 ، کوئیز، تمرینکالسی

نحییییوه سییییاخت و ترشییییح   قهیدق 20

 یهورمونها

توضیییح المییالی بییر   

مراحیییییل سیییییینتز  

هورمونهای تیروئییدی  

 و ترشح آنها

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

سییییاخت و ترشییییح  میتنظیییی دقیقه 10

 یدیروئیت یهورمونها

تنظییییییم ترشیییییح  

هورمونهای تیروئییدی  

بوسییییییله محیییییور  

 -هیپییییییییییییییوفیز

 هیپوتاالموس

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

در  یدیروئیت یانتقال هورمونها هقیدق 5

 گردش خون

توضیییح المییالی بییر   

انتقیییال هورمونهیییای  

تیروئیدی به سلولهای 

 هدف

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس
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 یشگاهیآزما

 ینهییاعمییل هورمو سییمیمکان قهیدق 5

 دیروئیت

توضیییح المییالی بییر   

د هورمونهیییییییای وور

تیروئیییدی بییه داخییل  

سلول و مکانیسم عمل 

 آن

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

هورمییون  کیییولوژیزیاثییرات ف قهیدق 10

 یدیروئیت یها

اثیییر هورمیییون هیییای 

بییییییر تیروئیییییییدی 

متابولیسییم مییواد سییه 

 گانه و سایر اثرات آن

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

 یهورمونهیییییا سیییییمیکاتابول قهیدق 5

 یدیروئیت

رمونهیای  نیمه عمر هو

تیروئیییدی در گییردش 

خییون و نحییوه تجزیییه 

آنها در گردش خون و 

 دفع آنها

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

 توضیییح المییالی بییر   دیروئیاختالالت عملکرد غده ت قهیدق 20

کییییاهش و افییییزایش 

هورمونهای تیروئییدی  

و اختالالت مربوط بیه  

 آن

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

 یابیارز یشگاهیآزما یتست ها قهیدق 15

 دیروئیغده تاختالالت 

مالی بر انواع توضیح ال

تسیییییییت هیییییییای 

آزمایشیییگاهی بیییرای  

ارزییییابی اخیییتالالت  

تیروئیییید و اولوییییت و 

اهمیییت تسییت هییای  

 آزمایشگاهی  

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس
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الت غده تیروئیید  ارزیابی اختال قهیدق 20

بیییه کمیییک تسیییت هیییای    

 آزمایشگاهی

تجزیییییه و تحلیییییل  

اختالالت غده تیروئید 

به کمیک تسیت هیای    

 آزمایشگاهی

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

 

 :دوم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 توضیح دهد. در بدن، اشکال پالسمایی آنها و عملکرد آنها را و فسفات میکلس یونهای عیتوز -

 هورمونهای دخیل در تنظیم غلظت کلسیم و فسفات را فهرست نماید. -

 ساختمان غده پاراتیروئید را توضیح دهد. -

 را توضیح دهد.  آن خت و ترشح نحوه سا ،ساختار هورمون پاراتورمون -

 انتقال پالسمایی پاراتورمون را توضیح دهد. -

 .بیان کندنحوه اثر پاراتورمون بر سلولهای هدف را  -

 موستاز کلسیم و فسفات را فهرست کند.واثر پاراتورمون بر ه -

 اختالالت مربوط به کاهش یا افزایش پاراتورمون را توضیح دهد. -

 را توضیح دهد.آن  میظتن و  نحوه سنتز کلسی تریول -

 را توضیح دهد. بر بافت هدف مکانیسم اثر آن در پالسما و نحوه انتقال کلسی تریول  -

 را توضیح دهد.موستاز کلسیم و فسفات واثر کلسی تریول بر ه -

 ریول را فهرست کند.تاختالالت مربوط به کاهش یا افزایش کلسی  -

 .دهد حیتوض را کلسی تونین ، انتقال و مکانیسم اثرنحوه سنتز -

 کلسیم و فسفات را توضیح دهد.غلظت پالسمایی تست های آزمایشگاهی مربوط به ارزیابی  -

 ا تجزیه و تحلیل کند. ی تنظیم کننده کلسیم و فسفات رهورمونهااختالالت مربوط  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 یابيارزش ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مییروری بییر یونهییای کلسیییم و  دقیقه 15

فسفات، اشکال پالسمایی آنها و 

عملکیییرد بیولوژییییک آنهیییا و  

توضیح مصتییری بیر   

یونهییییای کلسیییییم و 

فسییییفات، اشییییکال  

ه از با استفاد یسصنران

ه برد و ب تیو وا دیاسال

خ، پرسش و پاس وهیش

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس
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 میدر تنظیی لیییدخ یهورمونهییا

 و فسفات میغلظت کلس

پالسییییمایی آنهییییا و 

 عملکرد بیولوژیک آنها

در  یمصتیییر حیتوضیی

 یمییییورد هورمونهییییا

و  میه کلسکنند میتنظ

 فسفات

روش  ،یبحث گروه

یشگاهیتجربه آزما  

سییاختار هورمییون پییاراتورمون،  دقیقه 20

، انتقیال  نحوه سیاخت و ترشیح  

پالسییمایی و نحییوه اثییر آن بییر 

 سلول هدف

ی بییر توضیییح المییال 

سیییییاختمان غیییییده 

پاراتیروئیییید، نحیییوه   

ساخت، ترشح و انتقال 

پالسمایی و اثر آن بیر  

 سلول هدف

ه از با استفاد یسصنران

ه برد و ب تیو وا دیاسال

خ، پرسش و پاس وهیش

روش  ،یبحث گروه

یشگاهیتجربه آزما  

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

اثییر پییاراتورمون بییر هوموسییتاز  دقیقه 20

و اخییتالالت  و فسییفات میلسییک

 مربوط به کاهش و افزایش آن

اثییرات پییاراتورمون بییر 

استصوان، لیب  روده  

ای و دفیییع کلییییوی  

 کلسیم و فسفات  

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

و   ولیتر ینحوه سنتز کلس دقیقه 20

 ولیتر یانتقال کلس ،آن میتنظ

اثر آن  سمیدر پالسما و  مکان

 بر بافت هدف 

توضیییح المییالی بییر   

نحییوه سیینتز کلسییی   

تریییول، تنظیییم سیینتز 

آن، انتقال پالسمایی و 

مکانیسییم اثییر آن بییر  

 بافت هدف

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

 پرسییش و وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

اثر کلسی تریول بر هوموستاز  دقیقه 20

کلسیم و فسفات و اختالالت 

 مربوط به کاهش و افزایش آن

اثر کلسیی ترییول بیر    

لب  روده ای و دفیع  

کلیییییوی کلسیییییم و 

 فسفات 

اخییتالالت مربییوط بییه 

کییییاهش و افییییزایش 

 سی تریولکل

پرسش و پاسخ و بحث  

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 6 

 سمینحوه سنتز، انتقال و مکان قهیدق 10

و اثر آن بر  نیتون یاثر کلس

 هوموستاز کلسیم و فسفات

توضییییح المیییالی در 

مییورد نحییوه سییاخت  

 هورمون کلسی تونین،  

انتقییییال پالسییییمایی 

 کلسی تونین

اثرات کلسی تونین بیر  

استصوان و دفع کلیوی 

 فات و کلسیمفس

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

مربوط  یشگاهیآزما یتست ها قهیدق 20

 ییغلظت پالسما یابیبه ارز

 و فسفات میکلس

توضییییح المیییالی در 

میییورد تسیییت هیییای 

هی هورمیون  آزمایشگا

هییای تنظیییم کننییده  

غلظییییت کلسیییییم و 

 فسفات

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

 

 :سوم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را توضیح دهد. هورمونهای لنسی مردبیضه و ساختمان  -

 را توضیح دهد. و نحوه اثر آن بر بافت هدف ییانتقال پالسماو ترشح  میتنظ ،نحوه سنتز هورمون تستوسترون -

 را فهرست کند. تستوسترونهورمون  کیولوژیزیاثرات ف -

 را توضیح دهد. هورمون تستوسترون و دفع  سمیکاتابول -

 فهرست کرده و توضیح دهد. تستوسترون هورمون و ترشح ضهیعملکرد ب بهمربوط  اختالالت -

 را فهرست کند. مرد یلنس یهورمونهامربوط به اختالالت  یشگاهیآزما یابیارز -

 .کند لیو تحل هیرا تجز هورمونهای لنسی مرد و آزمایشات مربوط به آناختالالت عملکرد  -

 دهد. حیرا توض و هورمونهای لنسی آن زن یغده لنس ساختمان -

 دهد. حیرا توض و نحوه اثر آنها بر بافت هدف ییانتقال پالسما ،ترشح میتنظ، های استروژن و پروژسترونسنتز هورمون  هنحو -

 را فهرست کند.استروژن و پروژسترون  یهورمون ها کیولوژیزیف اثرات -

 دهد.  حیرا توضاستروژن و پروژسترون  یهورمون هاو دفع  سمیکاتابول -

 دهد. حیرا فهرست کرده و توض زن یلنسغده به مربوط  اختالالت -

 توضیح دهد.را  زن یلنس یمربوط به اختالالت هورمونها یشگاهیآزماتست های  -

 کند. لیو تحل هیمربوط به آن را تجز شاتیو آزما زن یلنس یعملکرد هورمونها اختالالت -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 یو هورمونها ضهیساختمان ب دقیقه 45

نحوه سنتز ، ،مرد  یلنس

ترشح و انتقال ، میتنظ

و نحوه اثر آن بر  ییپالسما

 کیولوژیزیاثرات ف، بافت هدف

 آن و دفع سمیکاتابول، 

و  ضیییهیسیییاختمان ب

 یلنسییی یهورمونهیییا

میییرد ،نحیییوه سییینتز 

هورمون تستوسیترون،  

ال ترشح و انتقی  میتنظ

و نحیوه اثیر    ییپالسما

آن بییر بافییت هییدف،   

 کییییولوژیزیاثیییرات ف

هورمون تستوسیترون،  

 و دفع آن سمیکاتابول

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

ملکییرد اخیتالالت مربیوط بیه ع    دقیقه 20

و ترشییییح هورمییییون  ضییییهیب

و تسیییت هیییای  تستوسیییترون

 آزمایشگاهی آن

اخییتالالت مربییوط بییه 

و ترشیح   ضهیعملکرد ب

هورمون تستوسترون و 

 یتسیییییییت هیییییییا

 آن یشگاهیآزما

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

زن و  یسییاختمان غییده لنسیی  دقیقه 45

آن، نحییوه  یلنسیی یهورمونهییا

سییییاخت، ترشییییح، انتقییییال  

پالسییمایی، نحییوه اثییر و اثییرات 

 فیزیولوژیک این هورمونها

 یساختمان غده لنسی 

 یزن و هورمونهیییییییا

آن، نحییییوه  یلنسیییی

ساخت، ترشح، انتقیال  

نحوه اثیر و   ،ییپالسما

 نیا کیولوژیزیاثرات ف

 هورمونها

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

اخیتالالت مربیوط بیه عملکییرد     قهیدق 20

و ترشیییح هورمیییون  تصمیییدان

و تسیت   استروژن و پروژسترون

 آن یشگاهیآزما یها

اخییتالالت مربییوط بییه 

د تصمیییدان و عملکیییر

ترشیییییح هورمیییییون 

استروژن و پروژسترون 

 یو تسییییییت هییییییا

 آن یشگاهیآزما

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس
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 :چهارماهداف رفتاری جلسه 

می رود: از فراگیر انتظار رسدر پایان د  

 ساختمان غده آدرنال را توضیح دهد. -

  قسمت قشری غده آدرنال و هورمونهای سنتز شده بوسیله آن را توضیح دهد. -

 هورمون آلدوسترون را توضیح دهد. ، ترشح ، نحوه تنظیم و عملکردنحوه سنتز -

 .را توضیح دهد واثرات آن و تنظیم هورمون کوتیزول ییانتقال پالسما، ترشحسنتز، نحوه  -

   اختالالت مربوط به هورمونهای قشری غده آدرنال را توضیح دهد. -

 تست های آزمایشگاهی مربوط به هورمونهای قشری غده آدرنال را فهرست کند. -

 مربوط به بصش قشری غده آدرنال و تست های آزمایشگاهی آن را تجزیه و تحیل کند.اختالالت  -

 دهد.  حیآن را توض لهیوسسنتز شده ب یغده آدرنال و هورمونها مرکزی قسمت -

 دهد. حیغده آدرنال را توض مرکزی یسنتز هورمونها نحوه -

 دهد. حیرا توض های کاتکول آمینسنتز هورمون  نحوه -

 دهد. حیآن را توض میو نحوه تنظ نیکاتکول آم یهورمون هاترشح  نحوه -

 .دیرا ذکر نما نیکاتکول آم های هورمون ییانتقال پالسما نحوه -

 دهد. حیرا توض های کاتکول آمین هورمون عملکرد -

 غده آدرنال را فهرست کند. مرکزی یمربوط به هورمونها یشگاهیآزما یها تست -

 .کند لیو تح هیآن را تجز یشگاهیآزما یغده آدرنال و تست هامرکزی  اختالالت مربوط به بصش -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه برئوس مطال موضوع درس

و  ساختمان غده آدرنال دقیقه 20

  هورمونهای آن

 

ساختمان غده آدرنال، 

بصش قشری و مرکزی 

 آن

هورمونهیییای سییینتز  

کننده بصش قشیری و  

 مرکزی

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

و بحث پرسش و پاسخ 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

نحییوه سیینتز، ترشییح ، نحییوه    قهیدق 20

و عملکیییرد هورمیییون  میتنظییی

 آلدوسترون

نحییوه سیینتز، ترشییح ، 

و عملکرد  مینحوه تنظ

 هورمون آلدوسترون

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

حث پرسش و پاسخ و ب

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس
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 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

نحییوه سیینتز، ترشییح، انتقییال    قهیدق 20

هورمییون  میو تنظیی ییپالسییما

 واثرات آن زولیکوت

نحییوه سیینتز، ترشییح،  

و  ییانتقیییال پالسیییما

هورمییییون  میتنظیییی

 واثرات آن زولیکوت

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یاهشگیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

مربیوط   یشگاهیآزما یتست ها قهیدق 20

غییده  یقشییر یبییه هورمونهییا 

و اخیتالالت مربیوط بیه     آدرنال

 آن

 یتسیییییییت هیییییییا

مربوط به  یشگاهیآزما

غده  یقشر یهورمونها

آدرنیییال و اخیییتالالت 

 مربوط به آن

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

غیده آدرنیال و    یقسمت مرکیز  قهیدق 20

 آن یهورمونها

 کاتکول آمین ها

 سنتز کاتکول آمین ها

اثیییییرا و عملکیییییرد  

بیولوژییییک کیییاتکول  

 آمین ها

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

ش و پرسیی وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس
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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 يشگاهيعلوم آزما يکارشناس تحصیلي: یو رشته مقطع يشگاهيعلوم آزما روه آموزشي:گ يراپزشکیپ دانشکده:

 بیوشیمي عموميیش نیاز: پ  تئورینوع واحد:   3تعداد واحد:  1بیوشیمي بالیني  نام درس:

 و سالن آذريان B2کالس مکان برگزاری:                   2-1و  10-8:ساعت      سه شنبه کالس: روززمان برگزاری 

  دکتر داوود احمدوندمسئول درس:                                                                 نفر 31 تعداد دانشجويان:

  

 يفيشر ايدکتر رو -دونددکتر داوود احم مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

الزمه آموزش بیوشیمی بالینی که برای تشخیص بیماری ها به کار  بیوشیمی بالینی یکی از مهمترین بخش های آزمایشگاه بالینی است.

رشته علوم نش آموختگان دامی رود، کسب اطالعات کافی از تغییرات بیوشیمیایی بدن در هنگام بروز بیماری های مختلف است. 

ضمن شناخت ترکیبات بیوشیمیایی بدن و تغییرات این ترکیبات در حالت سالمت و بیماری باید به عنوان یک کارشناس آزمایشگاهی، 

 علم و توانایی الزم برای درک مفاهیم بیوشیمی و تفسیر آزمایشات بیوشیمی را داشته باشند. ،آزمایشگاه

 
 

 (است  ابیني طرح دورههمان هدف بین) :يهدف کل

 آشنایی با ترکیبات بیوشیمیایی بدن و خواص آنها و تغییرات این ترکیبات در حالت سالمت و بیماری

 

 :اولجلسه  یاهداف رفتار

 :رود یانتظار م ریدرس از فراگ انیپا در

 .دیرا ذکر نما در بدن ینیدیمیریو پ ینیپور یدهاینقش نوکلئوت -

 بکشد.را  ینیدیمیریو پ ینیپور یدهایلئوتاختار نوکس            -

 .دهد حیرا توض ینیپور یدهاینوکلئوت denovoساخت  -

 دهد. حیرا توض ینیپور یدهاینوکلئوت denovoساخت تنظیم            -

 .بیان نمایدساخت دزوکسی ریبونوکلئوتیدها از ریبونوکلئوتیدها را  -

 دهد. حیرا توض salvageمسیر یق از طر ینیپور یدهایساخت نوکلئوت          -

 تجزیه و تحیل نماید.عالئم سندرم لش نیهان و علت بوجود آمدن بیماری را          -

 .دهد حیرا توض پورینی یدهایئوتنوکل هیتجز -

 تجزیه و تحلیل نماید.علت ایجاد بیماری نقرس و عالئم آن را           -

 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه مطالبرئوس  موضوع درس
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و  ینیپور یدهاینقش نوکلئوت قهیدق 5

 ینیدیمیریپ

در  یمختص  ر حیتوض  

نق       ش م       ورد 

 ینیپ ور  یدهاینوکلئوت

 ینیدیمیریو پ

 پرسش و پاسخ کالسی تعاملی یسخنران

 ینیپ ور  یدهایساختار نوکلئوت قهیدق 10

 ینیدیمیریو پ

س     اختار معرف     ی 

 ینیپ ور  یدهاینوکلئوت

و  ینیدی       میریو پ

آنها ب ا  ساختار مقایسه 

   یکدیگر  

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 denovoس              اخت  قهیدق 30

 ینیپور یدهاینوکلئوت

توض   یح اجم   الی در 

س      اخت م      ورد 
denovo 
 ینیپور یدهاینوکلئوت

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 denovoس    اخت  میتنظ     قهیدق 10

 ینیپور یدهاینوکلئوت

 میتنظ  چگونگی نحوه 

 denovoس      اخت 

 ینیپور یدهاینوکلئوت

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 یس        اخت دزوکس         قهیدق10

از  دهای              بونوکلئوتیر

 دهایبونوکلئوتیر

 یساخت دزوکسنحوه 

از  دهای     بونوکلئوتیر

 ادهیبونوکلئوتیر

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 ینیپ ور  یدهایساخت نوکلئوت  قهیدق 10

 salvage ریمس قیاز طر

 توض    یح در م    ورد  

 یدهای  ساخت نوکلئوت

 ریمس قیاز طر ینیپور
salvage 

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

و علت  هانیم لش نعالئم سندر قهیدق 10

 یماریبوجود آمدن ب

عالئ  م س  ندرم ل  ش   

و عل  ت بوج  ود  ه ان ین

و ارتباط  یماریآمدن ب

آن ب  ا نوکلئوتی  دهای  

 پورینی

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 هی    تجزچگ    ونگی  ینیپور یدهاینوکلئوت هیتجز قهیدق 5

 ینیپ ور  یدهاینوکلئوت

 دنو دفع آنها از ب

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 پرسش و پاسخ کالسیبا استفاده از  یسخنران یم  اریب ج  ادیعل  ت انق  رس و  یم  اریب ج  ادیعل  ت ا دقیقه 20
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و  نق  رس و عالئ  م آن  عالئم آن

ارتب  اط آن ب  ا تجزی  ه 

 پورین ها

 برد تیو وا دیاسال

 

 

 دوم: جلسه یاهداف رفتار

را با توجه به مباحث ت دری  ش ده تجزی ه و     Severe Combined Immunodeficiency Syndromeبیماری علت   -

 تحلیل نماید.

 بیان نماید.سنتز نوکلئوتیدهای پریمیدینی را  denovoمسیر  -

 .دهد حیرا توض ینیدیمیپر یدهایسنتز نوکلئوت salvage ریمس -

 شرح دهد.را  ینیدیمیپر یدهاینوکلئوت تجزیه ریمس -

 

 

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 Severe یماریعلت ب قهیدق 10

Combined 

Immunodeficiency 

Syndrome 

 Severe یم ار یعل ت ب 

Combined 

Immunodeficiency 

Syndrome  و چگونگی

ارتباط آن ب ا متابولیس م   

 نوکلئوتیدهای پورینی

ز با استفاده ا یسخنران

ب رد و   تی  و وا دیاسال

پرس  ش و  وهیب  ه ش   

 پاسخ

پرسش و پاسخ 

 کالسی

س     نتز  denovo ریمس      قهیدق 30

 ینیدیمیپر یدهاینوکلئوت

 در م ورد  اجمالی حیتوض

س  نتز  denovo ریمس  

 ینیدیمیپر یدهاینوکلئوت

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

پرسش و پاسخ 

 کالسی

 یدهای  نوکلئوت هی  تجز ریمس   قهیدق 5

 ینیدیمیپر

 هی       تجز ریمس       

 ینیدیمیپر یدهاینوکلئوت

و محص  والت حا   ل از  

تجزی   ه نوکلئوتی   دهای 

 پیریمیدینی

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

پرسش و پاسخ 

 کالسی

 

 

 :سوماهداف رفتاری جلسه 

 .و آن ها را شرح دهدنام برده را کلیه ها  عملکرد -
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 .بیان کنداجزاء آن را  ساختار کلیه و           -

 دهد.  حیادرار را توض لیعملکرد نفرون ها و تشک -

 ساختمان کپسول بومن و فیلتراسیون کلیوی را شرح دهد.           -

 ترکیب فیلترای گلومرولی با پالسما را مقایسه کند.           -

 .دبیان نمایرا  یو پاک ساز یگلومرول ونیلتراسیف زانیم ای GFR مفهوم -

- GFR محاسبه کند. را یگلومرول ونیلتراسیف زانیم ای 

 .را شرح دهد ترکیباتی که برای محاسبه میزان فیلتراسیون گلومرولی به کار می رود خصو یات         -

 این ترکیبات را نام برده و مزایا و معایب هر کدام را ذکر کند.          -

 قوس هنله را بازگو کند.عملکرد توبول نزدیک کلیوی و           -

 .شرح دهدعملکرد توبول دور کلیوی را بداند و هورمونهای تنظیم کننده عملکرد آن را          -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 3جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

در  یمختص  ر حیتوض   ها هیعملکرد کل قهیدق 5

ملکرده   ای عم   ورد 

 مختلف کلیه

با استفاده از  یسخنران

ب رد و   تی  و وا دیاسال

پرس  ش و  وهیب  ه ش   

 پاسخ

یپرسش و پاسخ کالس  

محل قرار گرفتن کلیه  ساختار کلیه و اجزاء آن قهیدق 10

و از لح   ان آن   اتومی 

 ساختار و اجزای آن

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

عملکرد هر نف رون و چگ ونگی    قهیدق 10

 تشکیل ادرار

نف رون و   عملکرد ه ر  

چگونگی تشکیل ادرار 

 بوسیله آن

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

س   اختار کپس   ول ب   ومن و    قهیدق 10

 فیلتراس    یون گل    ومرولی و 

 یلت   رایف بی   ترک س   هیمقا

 با پالسما یگلومرول

ساختار کپسول ب ومن  

فیلتراسیون  یچگونگو 

 س  هیمقا گل  ومرولی و

 یلت    رایف بی    ترک

 با پالسما یگلومرول

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  
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تعری   ف می   زان فیلتراس   یون  قهیدق10

 گلومرولی و مفهوم کلیران 

 زانی     م فی     تعر

 یگل ومرول  ونیلتراسیف

ب  ا  ران ی  و مفه وم کل 

و نح  وه  ذک  ر مل  ال 

 ه آنمحاسب

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

 پرسش و پاسخ کالسی

 نی، تمر

 یکه ب را  یباتیترک اتیخصو  قهیدق 25

 ونیلتراس  یف زانی  محاس  به م

ب ه ک ار م ی رون د و      یگلومرول

مزایا و معای ب آنه ا نس بت ب ه     

 یکدیگر

م  ی  یب  اتیترکچ  ه 

محاس به   یب را  توانند

 ونیلتراس   یف زانی   م

 یم   به ک ار  یگلومرول

 بی  و معا ای  روند و مزا

 گریکدیآنها نسبت به 

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 دهی  چیعملکرد لول ه پ  عملکرد لوله پیچیده نزدیک قهیدق 15

، گل وکز اوری و  کینزد

 سندرم فانکونی

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

عملک  رد ق  وس هنل  ه و لول  ه    قهیدق 10

 پیچیده دور

عملکرد ق وس هنل ه و   

در  دور دهی  چیلول  ه پ

 تشکیل ادرار

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 

 

 :چهارم اهداف رفتاری جلسه

 رود: یانتظار م ریدرس از فراگ انیدر پا

 بیان نماید.رد آن را مکانیسم ترشح هورمون ضد ادراری و عملک         -

 و عملکرد آن را شرح دهد. آلدوسترونترشح هورمون  سمیمکان         -

 ترکیب فیلترای گلومرولی را با ادرار مقایسه کند.         -

 ها را شرح دهد.نقش اندوکرینی کلیه         -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه لبرئوس مطا موضوع درس

ترشح هورمون ضد  سمیمکان قهیدق 15

 و عملکرد آن یادرار

 یهورمون ضد ادرار

چه زمانی ترشح می 

تاثیر آن بر و  شود

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  
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 ادرار چیست؟/

ترشح هورمون  سمیمکان قهیدق 15

 آلدوسترون و عملکرد آن

ح هورمون ترش

تحت تاثیر آلدوسترون 

و چه عواملی است 

 چیست؟ عملکرد آن

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 یلترایف بیترک سهیمقا قهیدق 5

 با ادرار یگلومرول

در  یاجمال حیتوض

 بیترک سهیمورد مقا

با  یگلومرول یلترایف

 ادرار

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

که  ییهورمون ها ها هیکل ینیعملکرد اندوکر قهیدق 15

 دیها تول هیتوسط کل

و نحوه  شود یم

 عملکرد آنها

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 

 :پنجماهداف رفتاری جلسه 

 :از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د

 .دهد حیو آلکالوز را توض دوزیمفهوم اس -

 نقش سیستم های بافری در تنظیم اسیدوز و آلکالوز را شرح دهد.           -

 اسیدوز تنفسی و متابولیکی را تجزیه و تحلیل کند          -

 آلکالوز تنفسی و متابولیکی را تجزیه و تحلیل کند.              -

 اسیدوز و آلکالوز ذکر نماید. نقش سیستم تنفسی را در تنظیم         -

  را در تنظیم اسیدوز و آلکالوز را شرح دهد.ها مکانیسم عمل کلیهنقش و           -

  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ب ا اس تفاده از    یسخنران لوزو آلکا دوزیمفهوم اس و آلکالوز دوزیمفهوم اس قهیدق 5

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

در  یب افر  یه ا  ستمیس دقیقه 45

 و آلکالوز دوزیاس میتنظ

بافرها و چگ ونگی عم ل   

بافرها در تنظیم اس یدوز  

 و آلکالوز

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

یپرسش و پاسخ کالسبا استفاده از  یسخنراناس     یدوز تنفس     ی و و  یتنفس      دوزیاس      قهیدق 15  
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 برد تیو وا دیاسال متابولیکی با ذکر ملال یکیمتابول

دقیقه 51 و  یتنفس آلکالوز 

 یکیمتابول

و  یآلکالوز تنفس

 با ذکر ملال یکیمتابول

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

 پرسش و پاسخ کالسی

قهیدق 10 را  یتنفس ستمینقش س 

و  دوزیاس میدر تنظ

 آلکالوز

 در مورد یاجمال حیتوض

را  یتنفس ستمینقش س

و  دوزیاس میدر تنظ

 آلکالوز

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

 پرسش و پاسخ کالسی

دقیقه 20 عمل  سمینقش و مکان 

 میدر تنظ ها¬هیکل

 و آلکالوز دوزیاس

 در مورد یاجمال حیتوض

عمل  سمینقش و مکان

 میدر تنظ ها¬هیلک

 و آلکالوز دوزیاس

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

 ،پرسش و پاسخ کالسی 

 نیتمر

 

 :ششماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

   را ذکر نماید.مزایای نمونه ادرار در بررسی های آزمایشگاهی  -

 را فهرست کند. انواع نمونه های ادرار  -

 را توضیح دهد. ساعته  24نحوه جمع آوری ادرار  -

 فهرست کند. را نمونه ادرار بر نتایج آزمایشگاهی می گذاردتغییراتی که ماندن  -

 آزمایشات ماکروسکوپی ادرار را شرح دهد. -

 بیان نماید. رنگ ادرار و فاکتورهایی که بر آن اثر می گذارند را -

 .فهرست کند د راعواملی که بر شفافیت ادرار تاثیر می گذار -

 تعریف پلی اوری، اولیگواوری، انوری را شرح دهد. -

 عوامل موثر بر حجم ادرار را شرح دهد. -

 وزن مخصوص ادرار را تعریف کند و عوامل موثر بر آن را تجزیه و تحلیل کند. -

  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مزایای نمونه ادرار نسبت  نمونه ادرار یایمزا قهیدق 10

در  ب  ه س  ایر نمون  ه ه  ا 

 تشخیص بیماری

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

یپرسش و پاسخ کالسبا استفاده از  یسخنرانادرار و  یانواع نمون ه ه ا  و  ادرار یانواع نمونه ها قهیدق 10  
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ادرار  ینحوه جمع آور

 ساعته 24

 برد تیو وا دیاسال هاآن ینحوه جمع آور

ماندن نمونه ادرار ب ر  اثر  قهیدق 5

 یشگاهیآزما جینتا

در م ورد   یاجمال حیتوض

اثر ماندن نمونه ادرار ب ر  

 یشگاهیآزما جینتا

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 ییکتوره ا رنگ ادرار و فا قهیدق 5

 موثر بر آن

رن   گ طبیع   ی ادرار و  

فاکتورهای موثر بر تغییر 

 رنگ آن

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 تیکه ب ر ش فاف   یعوامل قهیدق 5

 تاثر می گذراند ادرار

عوام   ل فیزیولو ی   ک و 

پاتولو ی   ک ک   ه ب   ر   

ش  فافیت ادرار اث  ر م  ی  

 گذارند

ه از با استفاد یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 ،یاور یپل     فی    تعر قهیدق 5

 یانور ،یگواوریاول

 ،یگواوریاول ،یاور یپل

 یانور

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 بر حجم ادراری عواملچه  دقیقه 10

 تاثیر می گذارند

بر حجم ادرار  که یعوامل

 دگذارن یم ریتاث

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

تعری  ف وزن مخص  وص   قهیدق 10

ادرار و عواملی که ب ر آن  

 تاثیر می گذارند

 در مورد یاجمال حیتوض

وزن مخصوص ادرار و 

 ریکه بر آن تاث یعوامل

 گذارند یم

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 

 :هفتماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 طبیعی ادرار و علت اسیدی و قلیایی شدن ادرار را توضیح دهد. pHمحدوده  -

 .  شرح دهد تعریف پروتئین اوری و علل ایجاد کننده آن را -

 را توضیح دهد.  گلوکوزاوری و علت ایجاد آن  -

 علت کتون اوری را توضیح دهد. -

 هماچوری، هموگلوبین اوری و میوگلوبین اوری را شرح دهد.علت  -

 علت بیلی روبین اوری و وجود اروبیلینو ن در ادرار را توضیح دهد. -

 انواع یرقان را از لحان وجود بیلی روبین و اوروبیلینو ن در ادرار را تجزیه و تحلیل کند. -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب درس موضوع 7جلسه
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 مدت زمان)دقیقه(

ادرار ، ادرار اسیدی  pH دقیقه 10

 و قلیایی

pH  ادرار و علت اسیدی

 و قلیایی شدن آن

ب ا اس تفاده از    یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

 یپرسش و پاسخ کالس

و عل   ل  یاور نیپ   روتئ دقیقه 20

 کننده آن جادیا

پ   روتئین اوری عل   ل   

 نایجاد آن و انواع آ

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

و عل   ت  یگلوک   وزاور دقیقه 10

 آن جادیا

علت های مختلف گلوکز 

 اوری 

ز با استفاده ا یسخنران

برد تیو وا دیاسال  

یپرسش و پاسخ کالس  

با استفاده از  یسخنران کتون اوری و علت آن کتون اوری دقیقه 10

 ردب تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 ،یعل     ت هم     اچور دقیقه 10

و  یاور نیهموگل       وب

 یاور نیوگلوبیم

توضیح اجمالی در م ورد  

هم  اچوری، هموگل  وبین 

 اوری و میوگلوبین اوری

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

و  یاور نیروب     یل    یب دقیقه 20

در  ن   و نیلیوج   ود اروب

 ادرار

لی روب ین اوری و  بی علل

در وجوداروبیلین     و ن 

 ادرار

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

از لح  ان  رق  انیان  واع  دقیقه 20

و  نیروب   یل  یوج  ود ب

 در ادرار نو نیلیاوروب

توضیح اجمالی در م ورد  

از لح  ان  رق  انیان  واع 

و  نیروب   یل  یوج  ود ب

 در ادرار نو نیلیاوروب

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 

 :هشتماهداف رفتاری جلسه 

 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

   را ذکر نماید.آزمایشات میکروسکوپی ادرار  -

 علت وجود گلبول قرمز و سفید در ادرار را توضیح دهد. -

 فهرست کند. انواع سلولهای اپیتلیال ادرار را  -

 را توضیح دهد. ریستالهای ادراریایجاد کعلت  -

 ادراری را ذکر نماید.تال های سانواع کری -

 علت ایجاد کاست های ادراری را توضیح دهد. -

 انواع کاست های ادراری را ذکر نماید. -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

انواع سلولها و اجزای ی   ادرار یکروسکوپیم شاتیآزما یقهدق 5

ک  ه ممک  ن اس  ت در  

 ادرار دیده شود

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 دیعلت وجود گلبول قرمز و سف قهیدق 10

 در ادرار

وجود گلبول قرمز علل 

 در ادرار دیو سف

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

انواع سلولهای اپیتلیال  ادرار الیتلیاپ یانواع سلولها قهیدق 10

در ادرار و علت وج ود  

و اهمی ت آنه ا در    آنها

 تشخیص بیماری ها

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 عل ل ایج اد کریس  تال   یادرار یستالهایکر جادیعلت ا قهیدق 10

و اهمیت آنه ا   در ادرار

در تش  خیص بیم  اری 

 ها

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

در  یاجم   ال حیتوض    یادرار یها ستالیانواع کر قهیدق 10

 س  تالیان واع کر  م ورد 

 یادرار یها

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

عل    ت چگ    ونگی و  یادرار یکاست ها ادجیعلت ا قهیدق 10

 یکاس  ت ه  ا تش  کیل

 یادرار

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 یان   واع کاس   ت ه   ا یادرار یانواع کاست ها قهیدق 10

اهمیت آنها در  یادرار

 تشخیص بیماری ها

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

 پرسش و پاسخ کالسی

 

 :نهماهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 . شرح دهدرا  آن میآب در بدن و نحوه تنظ عیتوز -

 توضیح دهد. بدن را مایعات مهم ترکیبات -

 ها را فهرست کند.  تیالکترول کیولو ینقش ب -



 ـرينبه نام خـداوند جـان آف
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 .دهد حیبدن را توض عاتیها در ما تیالکترول عیتوز -

 دیم در بدن و چگونگی تنظیم آن را توضیح دهد.نقش س           -

 بیان نماید.را و عالئم مربوط به آن  میکاهش سدعلل  -

 دهد. حیو عالئم مربوط به آن را توض میسد افزایشعلل  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

آب در ب   دن و  عی   توز دقیقه 20

 آن مینحوه تنظ

ع آب خارج سلولی و توزی

داخل سلولی و چگونگی 

 تنظیم آن

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

مایع ات  مه م   تر کیب ات  دقیقه 10

 بدن

 در م ورد  یاجمال حیتوض

ترکیب  ات مه  م مایع  ات 

بدن شامل پ روتئین ه ا،   

غی  ر الکترولی  ت ه  ا و   

 ولیت هاالکتر

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 کی     ولو ینق     ش ب قهیدق 5

 ها تیالکترول

نق  ش توض  یح در م  ورد 

های مختلف الکترولی ت  

 ها

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

ه ا در   تی  الکترول عیتوز قهیدق 5

 بدن عاتیما

 عی     توزچگ     ونگی 

 ع ات یها در ما تیلکترولا

   بدن

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

در ب  دن و  میس  دنق  ش  دقیقه 20

 آن میتنظ یچگونگ

در ب  دن و  مینق  ش س  د

 آن میتنظ یچگونگ

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

و  میعل  ل ک  اهش س  د   قهیدق 20

 وط به آنعالئم مرب

 ک   اهش س   دیمعل   ل 

و عالئ م مرب وط    پالسما

 به آن

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

و  میس  د اف  زایشعل  ل  قهیدق 20

 عالئم مربوط به آن

 میعل   ل ک   اهش س   د

و عالئ م مرب وط    پالسما

 به آن

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  
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 :دهماهداف رفتاری جلسه 

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 نقش پتاسیم در بدن و نحوه تنظیم آن را شرح دهد. -

 بیان نماید.را پالسما و عالئم مربوط به آن  میکاهش پتاس علل -

 دهد حیپالسما و عالئم مربوط به آن را توض میپتاس افزایشعلل  -

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 10لسهج

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

در ب دن و نح وه    مینقش پتاس   دقیقه 30

 آن میتنظ

در بدن و  میپتاسنقش 

 آن میتنظ چگونگی

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

پالس ما و   میعلل کاهش پتاس   دقیقه 15

 را عالئم مربوط به آن

در  یاجم   ال حیتوض   

عل  ل ک  اهش   م  ورد

پالسما و عالئم  میپتاس

 مربوط به آن را

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

پالس ما و   میپتاس   شیعلل افزا قهیدق 15

 عالئم مربوط به آن 

 میپتاس   اف زایش عل ل  

پالسما و عالئم مربوط 

 به آن را

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیسالا

یپرسش و پاسخ کالس  

 

 :يازدهم اهداف رفتاری جلسه

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

   شرح دهد.آن  میتنظ ینقش کلر در بدن و چگونگ -

 بیان نماید.کلر در بدن را  شیکاهش و افزا علل -

 دهد. حیآن را توض شیدر بدن و علل کاهش و افزا کربناتیب نقش -

 آنیونی را شرح دهد. مفهوم فا له -

 علت کاهش یا افزایش فا له آنیونی را تجزیه و تحلیل نماید. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 11جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس
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نق  ش کل  ر در ب  دن و    دقیقه 10

 آن میتنظ یچگونگ

در م ورد   یاجمال حیتوض

نق  ش کل  ر در ب  دن و   

 آن میتنظ یونگچگ

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 شیعل  ل ک  اهش و اف  زا قهیدق 10

 کلر در بدن

 شیعل  ل ک  اهش و اف  زا

 کلر در بدن

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

در بدن و  کربناتینقش ب قهیدق 10

 آن شیعلل کاهش و افزا

 در م ورد  یاجمال حیتوض

در بدن و  کربناتینقش ب

 آن شیعلل کاهش و افزا

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

با استفاده از  یسخنران یونیمفهوم فا له آن یونیمفهوم فا له آن دقیقه 20

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 عل  ل اف  زایش و ک  اهش قهیدق 20

 آنیونی فا له

و ک  اهش  شیعل  ل اف  زا

 با ذکر ملال یونیآن

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

ان  دازه گی  ری س  دیم و   قهیدق 10

 پتاسیم

 یری  ان  دازه گ یروش  ها

 میو پتاس میسد

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

ینی در ذکر چند مورد بال دقیقه 15

اف زایش   مورد کاهش ی ا 

 الکترولیت ها

توضیح در مورد اف زایش  

یا کاهش الکترولی ت ه ا   

 با ذکر چند نمونه بالینی

با استفاده از  یسخنران

 برد تیو وا دیاسال

یپرسش و پاسخ کالس  

 

 

 ارزشیابي نهايي:

تکالیف به همراه ارزشیابی تراکمی )آزمون پایان ارزشیابی نهایی در این درس ترکیبی از ارزشیابی مستمر )پرسش و پاسخ کالسی( و 

 ترم( می باشد.

 

 منابع:

1- Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods: 23RD Edition 

2- Tietz textbook of clinical chemistry and molecular diagnostics. : Fifth Edition 
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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 تحصیلي: یو رشته مقطع   گروه آموزشي:   دانشکده:

 1بیوشیمي بالیني یش نیاز: پ          تئورینوع واحد:                     2تعداد واحد:          2بیوشیمي بالیني  نام درس:

 A1کالس مکان برگزاری:                                15-13:ساعت                       شنبه :زمان برگزاری کالس: روز

 دکتر شريفيمسئول درس:    نفر 31 تعداد دانشجويان:

 يفيشر ايدکتر رو -دکتر داوود احمدوند مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

الزمه آموزش بیوشیمی بالینی که برای تشخیص بیماری ها به کاار مای    علم آزمایشگاهی بالینی می باشد. بیوشیمی بالینی جزء کلیدی

رشااه علاو    دانا  آموتاگاان   رود، کسب اطالعات کافی از تغییرات بیوشیمیایی بدن در هنگاا  باروز بیمااری هاای مخالا. ا ا .       

این ترکیبات در حال   الم  و بیماری باید به عنوان یک کارشانا   ضمن شنات  ترکیبات بیوشیمیایی بدن و تغییرات آزمایشگاهی، 

 علم و توانایی الز  برای درک مفاهیم بیوشیمی و تفسیر آزمایشات بیوشیمی را داشاه باشند. ،آزمایشگاه

 
 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

 ن ترکیبات در حال   الم  و بیماریآشنایی با ترکیبات بیوشیمیایی بدن و تواص آنها و تغییرات ای

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر اناظار می رود: ر در پایان د  

 را شرح دهد.  دراتهایهضم کربوهمراحل  -

 بیان نماید.را  دراتهایمراحل جذب کربوه -

 را ذکر نمایید. دراتهایکربوه و جذب به هضمط مربو یمیآنز صینقا -

 ن را شرح دهد.آالت واکن  های ماابولبسمی و اتاال -

 را بیان نماید. مربوط به ان یمیآنز صیفروکاوز و نقا سمیماابول -

 توضیح دهد.را  مربوط به ان یمیآنز صیگاالکاوز و نقا سمیماابول -

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مراحااال چگاااونگی و  دراتهایربوهمراحل هضم ک دقیقه 15

 دراتهایهضم کربوه

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   

یپر   و پا خ کال با ا افاده از  ی خنرانمراحااال چگاااونگی و  دراتهایمراحل جذب کربوه قهیدق 15  
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 -باارد  یااو وا دیا ااال دراتهایجذب کربوه

 یتعامل ی خنران

مربوط به هضام   یمیآنز صینقا دقیقه 15

 دراتهایو جذب کربوه

در  یاجماااال حیتوضااا

 یما یآنز صیمورد نقاا 

مربااوط بااه هضاام و   

 دراتهایجذب کربوه

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

 پر   و پا خ کال ی

 مورد بالینی -

و  یماابولبساام یواکاان  هااا  قهیدق 10

 اتاالالت ان

 یواکاان  هااا نااوا  ا

و  یماابولبسااااااااام

مربااوط بااه اتاااالالت 

 آنها

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   

 صینقاااو فروکاااوز  ساامیماابول قهیدق 25

 انمربوط به  یمیآنز

در  یاجماااال حیتوضااا

 ساااامیماابول مااااورد

 صیفروکااااوز و نقاااا 

 مربوط به ان یمیآنز

ا افاده از  با ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   

 صینقاا و  گااالکاوز  سمیماابول قهیدق 25

 ان مربوط به یمیآنز

گااالکاوز و   سمیماابول

مرباوط   یمیآنز صینقا

و بیمااری هاا و    به ان

عالیااام مرباااوط باااه  

 نقایص ایجاد شده

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل یان خنر

یپر   و پا خ کال   

 

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از فراگیر اناظار می رود: ر در پایان د  

   را ذکر نماید. آن اهمی و پناوز فسفات  ریمس -

 عل  بیماری فاویسم و عالئم آن را تجزیه و تحلیل نماید. -

 ماابولیسم گلیکوژن و اتاالالت مربوط به ان را شرح دهد. -

 را بیان کند. غلظ  گلوکز تونظیم کننده تن ییهورمونها -

 نحوه  ات  و نرشح هورمون انسولین را توضیح دهد. -

 عملکرد انسولین بر باف  های مخال. را شرح دهد. -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس 2جلسه
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 مدت زمان)دقیقه(

 پناااوز فساافات و نقااص ریمساا دقیقه 30

 آن یمیآنز

پناوز فسافات و   ریمس

 آن یمااااینقااااص آنز

مربوط به آن و بیماری 

 فاویسم

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

 پر   و پا خ کال ی

و اتاالالت  کوژنیگل سمیماابول قهیدق 30

 مربوط به ان

 ساااامیماابول مااااورد

اتاااالالت و  کااوژنیگل

آنزیمی و بیماری های 

 به ان مربوط

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   

کننااده   میتنظاا  ییهورمونهااا قهیدق 10

 غلظ  گلوکز تون

غلظ   که ییهورمونها

 میتنظا را گلوکز تون 

 می کنند

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   

نحوه  ات  و نرشاح هورماون    قهیدق 20

  نیانسول

در  یاجماااال حیتوضااا

نحاوه  اات  و    مورد

نرشاااااح هورماااااون 

  نیانسول

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   

 یبر باف  هاا  نیعملکرد انسول قهیدق 30

 مخال.

باار  نیعملکاارد انسااول

 مخال. یباف  ها

ده از با ا افا ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   

 

 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از فراگیر اناظار می رود: ر در پایان د  

 دیاب  شیرین و انوا  ان را نوصی. کند. -

 دیاب  نو  یک و دو را مقایسه کند. -

 تجزیه و تحلیل نماید.عوارض دیاب  و مکانیسم ان را  -

 توصی. کند. دیاب  بارداری را -

 تس  های نشخیص دیاب  را ذکر کند.   -

 
 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس
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 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي
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در  یاجماااال حیتوضااا و انوا  ان نیریش اب ید دقیقه 10

و  نیریشا  اب ید مورد

 نآانوا  

با ا افاده از  ی خنران

 -ردباا  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

 پر   و پا خ کال ی

علاال ایجاااد کننااده    و دو   کینو   اب ید قهیدق 20

و  و دو کیا نو   اب ید

 با یکدیگرآنها مقایسه 

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   

در  یاجماااال حیتوضااا ان سمیو مکان اب یعوارض د قهیدق 20

و  ابا  یارض دعو مورد

 ان سمیمکان

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   

 یبااردار  اب ید تعری. یباردار اب ید قهیدق 10

 و عل  ایجاد آن

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   

 صینشاخ  یتس  هاا  اب ید صینشخ یتس  ها قهیدق 50

و چگاااونگی  ابااا ید

 تفسیر تس  ها

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   

     

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر اناظار می رود: ر در پایان د  

   را ذکر نماید. هیپوگلیسمی و عالیم ان -

 د. را فهر   کن یسمیپوگلیه انوا  -

   بیان نموده و تجزیه و تحلیل نماید.را  یسمیپوگلیهتس  های تشخیص  -

  اتاار و ماابولیسم ا یدهای امینه را توضیح دهد. -

 را شرح دهد.و بیماری فنیل کاونوری  نیآالن لیفن سمیماابول -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

و  یسمیپوگلیهتعری.  ان میو عال یسمیپوگلیه قهیدق 20

 ان میعال

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   

چه عواملی باعث ایجاد  یسمیپوگلیانوا  ه قهیدق 20

 شودمی یسمیپوگلیه

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

یپر   و پا خ کال   
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 یتعامل ی خنران

 صیتشااااخ یتساااا  هااااا  قهیدق 10

 یسمیپوگلیه

 صیتشاخ  یتس  هاا 

و تجزیه  یسمیپوگلیه

 و تحلیل آنها

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   

 یدهایا ا  سمی اتاار و ماابول قهیدق 10

 نهیام

 اااتاار و مااروری باار 

 یدهایا اا ساامیماابول

 نهیمآ

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   

در  یاجماااال حیتوضااا  نیآالن لیفن سمیماابول قهیدق 30

 لیا فن سمیماابول مورد

 لیفن یماریبو  نیآالن

 یکاونور

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر اناظار می رود: ر در پایان د  

   را ذکر نماید. آن ماابولیسم نیروزین و اتاالالت مربوط به -

 دهد. حیتوضرا  آنماابولیسم ا یدهای امینه شاته دار و اتاالالت مربوط به  -

 .  بیان کندرا  نآماابولیسم مایونین و اتاالالت مربوط به  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

و اتاالالت  نیروزین سمیماابول قهیدق 45

 مربوط به ان

و  نیروزیاان ساامیماابول

و بیماااری  اتاااالالت

 مربوط به ان های

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

ی خ کال پر   و پا  

 نااهیام یدهایا اا ساامیماابول قهیدق 30

شاته دار و اتاالالت مربوط به 

 ان

 یدهایا اا ساامیماابول

شااااته دار و  ناااهیام

و بیماااری  اتاااالالت

 مربوط به انهای 

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   

 و اتاالالت نیونیما سمیماابول قهیدق 20

 مربوط به ان

و  نیونیا ما سمیماابول

و بیماااری  اتاااالالت

 مربوط به انهای 

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

 پر   و پا خ کال ی
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 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر اناظار می رود: ر در پایان د  

   را ذکر نماید.فرایند لقاح باروری و نشکیل جنین  -

 توضیح دهد.  را د جف  عملکر -

 .  شرح دهدرا منیوتیک و عملکرد ان آمایع  -

 تغییرات فیزیولوژیک مادر در دوران بارداری را بیان کند. -

 بیماری های مادر در دوران جنینی را شرح دهد. -

 ذکر نماید.را  نی الم  جن یغربالگر شاتیآزما -

 

 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب وضوع درسم

 لیو نشاک  یلقااح باارور   ندیفرا قهیدق 15

 نیجن

و  یلقااح باارور   ندیفرا

 لینشااااکچگااااونگی 

 نیجن

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 -یتعاااامل ی اااخنران

 آموزشی فیلم

یپر   و پا خ کال   

چگونگی تشکیل جف   جف  قهیدق 15

و  آنعملکاااااااارد و 

 هورمونهای جفای

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 -یتعاااامل ی اااخنران

 فیلم آموزشی

یپر   و پا خ کال   

 عیمااا نحااوه تشااکیل   کیوتیمنآ عیما قهیدق 20

 ،اعماا  آن  ،کیوتیآمن

، آن باااااااااااتیترک

 زمایشات انآ

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 -یتعاااامل ی اااخنران

 فیلم آموزشی

 پر   و پا خ کال ی

ماادر در   کیا ولوژیزیف راتییتغ قهیدق 15

 یدوران باردار

 کیااولوژیزیف راتییااتغ

 یمادر در دوران باردار

و تاااریر بااارداری باار   

تساا  هااای روتااین   

 ازمایشگاهی

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   
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دوران  مااادر در یهااا یماااریب قهیدق 20

 ینیجن

ماادر در   یهاا  یماریب

دوران 

،پراکالمپساای و ینیجن

 اکالمپسی

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   

 ااالم   یغربااالگر شاااتیآزما قهیدق 30

 نیجن

در  یاجماااال حیتوضااا

 شاااااتیآزما مااااورد

 اااالم   یغرباااالگر

 نیجن

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

یپر   و پا خ کال   

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

از فراگیر اناظار می رود: ر در پایان د  

   را ذکر نماید.تصوصیات عناصر کمیاب و عملکرد ان ها  -

 را فهر   کند. عملکرد اهن در بدن -

 د.آزمایشات مربوط به اندازه گیری آهن را بداند و تجزیه و تحلیل نمای -

 نف  بیولوژیکی روی در بدن را شرح دهد. -

 را توضیح دهد.   نف  بیولوژیکی مس در بدن -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

و  ابیااعناصاار کم اتیتصوصاا قهیدق 10

 عملکرد ان ها

در  یاجماااال حیتوضااا

 اتیتصوصااا  ماااورد 

و  ابیاااامعناصاااار ک

 عملکرد ان ها

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

 پر   و پا خ کال ی

، جاذب و  نآهعملکرد  هن در بدنآ یکیولوژیبنق   قهیدق 45

در بااادن،  اناقاااا  آن

ذتیره آهان، ارزیاابی   

آزمایشاااااااااااگاهی 

کمبود و افارای   آهن،

آهن و عالئم مربوط به 

 آن

از  با ا افاده ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

، یتعاااامل ی اااخنران

 مورد بالینی

 پر   و پا خ کال ی

 پر   و پا خ کال یبا ا افاده از  ی خنران، جذب و  یعملکرد رو در بدن یرو یکیولوژینف  ب قهیدق10
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در باادن،  یاناقااا  رو

 ان  یکمبود و افرا

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

، جذب و  مسعملکرد  مس در بدن یکیولوژینف  ب قهیدق 30

در باادن،  مااس اناقااا 

و  ان  یفارا اکمبود و 

بیمااری هاای مرباوط   

 به آن

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

 پر   و پا خ کال ی

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

از فراگیر اناظار می رود: ر در پایان د  

   .شرح دهدرا  نآ مایع مغزی نخاعی و عملکرد -

 آزمایشات مربوط به مایع مغزی نخاعی را بیان نماید و تجزیه و تحلیل کند. -

 توضیح دهد.  را  آنمایع مفصلی و عملکرد  -

 آزمایشات مربوط به مایع مفصلی را بداند و تجزیه و تحیل نماید. -

  بیان کند.و عملکرد ان را   روزی عیما -

 و آزمایشات مربوط به آن را تجزیه و تحلیل نماید. تفاوت مایع ترانسودا و اگزودا را بداند -

  بیان کند.ن را آو عملکرد  منی عیما -

 منی را بداند و تفسیر کند.مربوط به مایع معمو  آزمایشات  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 ،ینخاااع یمغااز عیمااا یخاعن یمغز عیما قهیدق 45

و  آن عملکاااااااااارد

 زمایشات مربوط به ان آ

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

 پر   و پا خ کال ی

عملکرد  ، یمفصل عیما یمفصل عیما قهیدق 15

مربوط  شاتین و ازماآ

 آنبه 

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یتعامل ی خنران

 

عملکرد  ، ی روز عیما  ی روز عیما قهیدق 15

مربوط  شاتیزماآو  آن

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 پر   و پا خ کال ی



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 یتعامل ی خنران نآبه 

نحاااوه  ،منااای عیماااا منی عیما قهیدق 30

 آزمایشاتو تشکیل آن

 مربوط به ان

با ا افاده از  ی خنران

 -باارد  یااو وا دیا ااال

 یاملتع ی خنران

 پر   و پا خ کال ی

 

 ارزشیابي نهايي:
ارزشیابی نهایی در این در  ترکیبی از ارزشیابی مسامر )پر   و پا خ کال ی( و تکالی. به همراه ارزشیابی تراکمی )آزمون پایان 

 تر ( می باشد.
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