
 

 طراحي پيشگام تدريس  ((  جدول) ) 
                                                                           

 5علوم آزمایشگاهی ترم  گروه فراگير :                                                     2بیوشیمی پزشکی         : عنوان درس 

 دکتر میالد خراسانی  نام استاد :                                                              1400-1401اول         نيمسال :

 1تعداد واحد :                                                                   10-8شنبه          روز برگزاري كالس  :
 

 اهداف  جلسات موضوع  نحوه برگزاري كالس *  جلسه 

 1عملکرد کبد افالین   لاو  

 آزمایشات آنزیمی

 آزمایشات متابئلیکی

 آزمایشات سم زدایی 

 صفراوی  -بیماری کبدی

 با آزمایشات بررسی عملکرد کبد آشنا شوند 

 افت آزمایشگاهی به بیماری کبد رهی افالین دوم 

 سیر پیشرفت بیماری کبدی 

 بیماری متابولیکی  

 بیماری کبدی سمی و تغذیه ای 

 هپاتیت ها 

 بیماری خود ایمنی  کبد 

 بیماری صفراوی 

 و تومورهای کبدی 

 با ارتباط آزمایشات کبدی با سیر بیماری های کبدی آشنا شوند 

 CSFآنالیز مایع مغزی نخاعی   افالین سوم

 جلسه اول

 با آناتومی سیستم عصبی مرکزی آشنا شوند

 خصوصیات فیزیکی 

 اشا شوند  cSFو ساختار شیمیایی 

 CSFالیز مایع مغزی نخاعی  ن آ افالین چهارم

 دوم جلسه 

 با آناتومی سیستم عصبی مرکزی آشنا شوند

 خصوصیات فیزیکی 

 اشا شوند cSFو ساختار شیمیایی 

با سااختار ماایع ساروزی و آزمایشاات آن آشانا  آنالیز مایع سروزی    افالین پنجم 

 گردد

آن آشانا  شااتیو آزما  سانویال  عیبا سااختار ماا نالیز مایع سنویال آ ینافال ششم

 گردد

 و اسپرموگرام  semen عی ما زیآنال افالین  هفتم

 ه اولجلس

 و علل ناباروری در اقایان آشنا گردد semenبا ازمایشات مرتبط با مایع 



 

 و اسپرموگرام  semen عی ما زیآنال آفالين  هشتم

 جلسه دوم 

 آشنا گردد انیدر اقا یو علل نابارور semen عیمرتبط با ما شاتیبا ازما

   افالین  نهم

   الین فا دهم 

   انالین  يازدهم 

   افالین  دوازدهم 

   افالین   سيزدهم 

   افالین  چهاردهم 

   انالین  همپانزد

   افالین   شانزدهم 

    هفدهم

    هجدهم 

 تشخيص پيشرفت تحصيلي دانشجو  ارزشيابي تراكمي  نوزدهم 

 

  آنالين / آفالين / حضوري 



 

 طرح جامع تدريس  

  (Course Plan)   
 

 5لوم آزمایشگاهی ترم ع گروه فراگير :                              2بیوشیمی پزشکی          عنوان درس :

 دکتر خراسانی نام استاد :                                                    1400-1401اول            نيمسال :

 1بيوشيمی پزشکی   :  پيشنياز                                                                                            1                      تعداد واحد :

  هدف كلی درس : 

 

 :اهداف ويژه 

 تركيبات بيوشيميايی بدن و خواص آنها را ذكر كنند -1

 يف كندتغييرات اين تركيبات را در حاالت سالمت و بيماری توص -2

 فايل پاورپونت صداگذاری شده  به همراه انيمشن  و انالينروش تدريس  : 

 

 

 ی پيش سازمان دهندهالگوالگوی تدريس :  

 

 وظايف و تکاليف دانشجو :

 دريافت فايل و مشاهده آن 

 انجام تکاليف 

 طرح سوال 

 

  روش ارزشيابی دانشجو :

 نمره از بيست فعاليت رديف

 2 سامانه نويد در زمان مقررانجام تکاليف در  1

 1 آزمون های كالسی در سامانه نويد 2

 1 كالس های مجازی حضور در 3

 3 متحان ميان ترما 4

 13 امتحان پايان ترم 5

6   

 

 منابع مطالعه : 

 كتاب بيوشيمی بالينی هنری ديويدسون  – 1

 كتاب بيوشيمی بالينی تيتز-2

 بيوشيمی هارپر )آخرين ويرايش(-3

 بيوشيمی دولين ) آخرين ويرايش( -4

 مطالب ارايه شده در فايل ارسالی -5

 

 توضيحات:

 کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات برگزار خواهد گردید. برنامه ان روز همکالس های آفالین در  •

 برگزار خواهد شد. ان روز و همان ساعتمهکالس های آنالین طبق برنامه کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات در  •


