
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 س نظريورويژه د فرم طرح درس
 

 

 پزشکی نام دانشکده:  11   بیوشیمی بالینی :كامل طور به واحد درسی عنوان

 دکتر -یسالم زهرا دکتر :مدرس خانوادگی نام و نام 6

  -پوریهاد یانصار یهاد دکتر – یگیخسروب یعل

 یفراهان دریح دکتر – یخیمشا یجالل دهیفر دکتر

1 

 2 دكترا   آخرین مدرک تحصیلی: 7 بیوشیمی بالینی رشته تحصیلی فراگیران: 12 واحد  3 تعداد واحد: 

 3 بیوشیمی بالینی  رشته تحصیلی: 8 كارشناسی ارشد مقطع: 13 جلسه  24  تعداد جلسه:

 یها روش – یعموم یمیوشیب عنوان درس پیش نیاز:

 دستگاه با وكار شناخت ،یشگاهیآزما
 99دوم نیمسال تحصیلی:  14

9 
 دانشیار -استاد مرتبه علمی:

4 

 5 ژنتیک  –بیوشیمی   گروه آموزشی: 10  فراگیران: تعدادحداكثر  15 99بهمن  تاریخ ارائه:

 
 

  

شتي و ردماني اراك  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 معاونت آموزش و تحقیقات

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي
 

 بخش الف



 
 

 
 جلسه 

هدف كلی  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

1 

دكتر 

 مشایخی 

متابولیسم 

آب و 

اختالالت 

 آن 

انتظار میرود دانشجو مطالب زیر در 

 حد ارائه شده توضیح دهد .

متابولیسم آب و راه های ورود و -1

 خروج 

و عوامل موثر در توزیع آب -2

مکانیسم تنظیم آب در فضای سه گانه 

و روش تعیین حجم آب در فضاهای 

 سه گانه 

تركیبات ایجاد كننده فشار اسمزی -3

و ساخت  یرا درمایعات خارج سلول

 محلول با فشار اسمزی مورد نظر 

دالیل افزایش و كاهش آب مایعات -4

 حالتهایخارج سلولی همرا با 

 ایزوتونیک،هیپرتونیک و هیپوتونیک

سخنرانی 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه سوال برای 

جلسه بعد  در 

كالس انالین و 

درقسمت تکالیف 

 نوید    

پرسش از دانشجویان 

در مورد آب و اهمیت 

 آن 

تهیه محتوی در 

و نرم افزار كامتازیا 

بار گذاری در 

تدریس  -نوبد

 آنالین در سماالیو

 

انجام -

 -تکالیف

 تحقیق   

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

  30سواالت             

   70آزمون كتبی       

 

Tietz 
Textbo

ok of 
Clinical 
Chemis
try and 
Molecu

lar 
Diagno

stics 

 

  

ببخش   



 جلسه 

هدف كلی  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

2 

دكتر 

 مشایخی 

بافر های 

خون و 

اختالل 
PH  

انتظار میرود دانشجو مطالب زیر در حد 

 .ارائه شده توضیح دهد

 انواع تامپون های خون  -1

خون توسط انواع    PHنحوه تنظیم -1

 بافر 
اختالل اسیدوز متابولیک و دالیل -2

 آن 

 اختالل آلکالوز متابولیک و دالیل آن -3

 اختالل اسیدوز تنفسی و دالیل آن -4

 اختالل الکالوز تنفسی و دالیل آن.-5

سخنرانی 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه سوال برای 

جلسه بعد  در 

كالس انالین و 

درقسمت تکالیف 

 نوید    

تهیه محتوی در  

و نرم افزار كامتازیا 

بار گذاری در 

تدریس  -نوبد

 آنالین در سماالیو

 

انجام -

 -تکالیف

 تحقیق   

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

  30سواالت             

   70آزمون كتبی       

 

Tietz 
Textbo

ok of 
Clinical 
Chemis
try and 
Molecu

lar 
Diagno

stics 

 

 جلسه 

هدف كلی  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

 شیوه ارزشیابی
منابع 

 تدریس
 درصد متد ارزشیابی

3 

دكتر 

 مشایخی 

الکترولیت 

 های خون 

انتظار میرود دانشجو مطالب زیر در 

 حد ارائه شده توضیح دهد

نقش های سدیم و توزیع آن در -1

 داخل و خارج سلول

علل كاهش و افزایش سدیم و -2 

 عوارض آن.

نقش های پتاسیم و توزیع آن در  -3

 سلول  داخل و خارج

علل كاهش و افزایش پتاسیم و  -4

 عوارض آن 

 نقش های مهم كلر و اختالالت آن  -5

سخنرانی 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه سوال برای 

جلسه بعد  در 

كالس انالین و 

درقسمت تکالیف 

 نوید    

تهیه محتوی در  

و نرم افزار كامتازیا 

بار گذاری در 

تدریس  -نوبد

 آنالین در سماالیو

 

انجام -

 -تکالیف

 تحقیق   

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

  30سواالت             

   70آزمون كتبی       

 

Tietz 
Textbo

ok of 
Clinical 
Chemis
try and 
Molecu

lar 
Diagno

stics 

 

  



 جلسه 

هدف كلی  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه حیطه اهداف 

 آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

4 

دكتر 

 مشایخی 

 آنالیز ادرار 

(1) 

انتظار میرود دانشجو مطالب زیر در حد ارائه 

 شده توضیح دهد

 مراحل آنالیز ادرار -1

 روش جمع آوری و نگهداری نمونه ادرار -2

 خواص ظاهری ادرار -3

اهری دربیمار های تغییرات خواص ظ -4 

 مختلف 

روشهای مختلف سنجش وزن مخصوص و  -5

 روشاساس هر

 تغییرات حجم ادرار و اهمیت بررسی آن  -6

سخنرانی 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه سوال برای 

جلسه بعد  در 

كالس انالین و 

درقسمت 

 تکالیف نوید    

تهیه محتوی در  

و نرم افزار كامتازیا 

بار گذاری در 

تدریس  -نوبد

 آنالین در سماالیو

 

انجام -

 -تکالیف

 تحقیق   

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

  30سواالت             

   70آزمون كتبی       

 

Tietz 
Textbo

ok of 
Clinical 
Chemis
try and 
Molecu

lar 
Diagno

stics 

 

 جلسه 

هدف كلی  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه حیطه اهداف 

 آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

5 

دكتر 

 مشایخی 

آنالیز ادرار 

(2) 

انتظار میرود دانشجو مطالب زیر در حد ارائه 

 شده توضیح دهد

 تركیبات شیمیایی مهم ادرار -1

 علت حضور قند و مواد كتنی درادرار  -2

درادرارو انواع پروتئین علت حضور پروتئین  -3

 اوریا

 علت حضور خون درادرارو انواع آن   -4

علت حضور بیلیروبین و تغییرات اروبیلین -5

 درادرار 

 روش صحیح استفاده از نوار ادرار  -6

ساعته و  24روش سنجش تركیبات در ادرار  -7

 اهمیت آن 

سخنرانی 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه سوال برای 

جلسه بعد  در 

كالس انالین و 

درقسمت 

 یف نوید    تکال

تهیه محتوی در  

و نرم افزار كامتازیا 

بار گذاری در 

تدریس  -نوبد

 آنالین در سماالیو

 

انجام -

 -تکالیف

 تحقیق   

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

  30سواالت             

   70آزمون كتبی       

 

Tietz 
Textbo

ok of 
Clinical 
Chemis
try and 
Molecu

lar 
Diagno

stics 

  



 

 جلسه 
هدف كلی  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

6 

دكتر 

 مشایخی 

تغییرات 

پارامترها

ی 

بیوشیمی 

در دوران 

 بارداری

انتظار میرود دانشجو مطالب زیر در 

 حد ارائه شده توضیح دهد.

تستهای مناسب جهت تشخیص -1

 سالمت جنین دردوره بارداری 

تستهای مناسب جهت تشخیص -2

 سالمت مادر دردوره بارداری 

تغییرات پارامترهای بیوشیمی را در -3

 دوره بارداری 

تستهای تشخیص جهت سندرم -4

 داون 

سخنرانی 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه سوال برای 

جلسه بعد  در 

كالس انالین و 

درقسمت تکالیف 

 نوید    

اهمیت بررسی سالمت 

 ر دوره بارداری جنین د

تهیه محتوی در 

و نرم افزار كامتازیا 

بار گذاری در 

تدریس  -نوبد

 آنالین در سماالیو

 

انجام -

 -تکالیف

 تحقیق   

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

  30سواالت             

   70آزمون كتبی       

 

Tietz 
Textbo

ok of 
Clinical 
Chemis
try and 
Molecu

lar 
Diagno

stics 

 

  



 

 جلسه 
هدف كلی  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

7 

دكتر 

 مشایخی 

 بیماریهای

 و بدخیم

 بررسی

 بیوشیمیایی

 آنها

انتظار میرود دانشجو مطالب زیر در 

 حد ارائه شده توضیح دهد.

واكنش متابولیکی فعال در سلول -1

 سرطانی 

عوارض متابولیکی در بیماری های -2

 بدخیم 

انالیز برخی پارامترهای -3

 بیوشیمیایی در سرطان 

سخنرانی 

)توضیح مطالب 

  در اسالید (

ارائه سوال برای 

جلسه بعد  در 

كالس انالین و 

درقسمت تکالیف 

 نوید    

دانشجو در مورد 

بیماری سرطان توضیح 

 مختصری دهد .  

تهیه محتوی در 

و نرم افزار كامتازیا 

بار گذاری در 

تدریس  -نوبد

 آنالین در سماالیو

 

انجام -

 -تکالیف

 تحقیق   

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

  30سواالت             

   70آزمون كتبی       

 

شیمی 

بالینی 

 مارشال 

 

 جلسه 

هدف كلی  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 روان حركتی(عاطفی، 

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

8 

دكتر 

 خسروبیگی 

 دیپیل

  وانواع

 پویل

 نهایپروتئ

 با و جلسه نیا مطالب ارائه از بعد

 انتظار شده یمعرف منابع به مراجعه

 در را ریز مطالب دانشجو كه رود یم

 .شرح دهد شده ارائه حد

. دیس لیپیدمی و دیس 1

 لیپوپروتئینمی

هیپر كلسترولمی فامیلی و عوارض  -2

 بالینی آن

هیپر لیپوپروتئینمی ها و عوارض  -3

 بالینی آنها

هیپو لیپوپروتئینمی ها و عوارض  -4

 بالینی آنها

 مکانیسم آترواسکلروز -5

های ثانویه  دیس لیپوپروتئینمی -6

 نظیر چاقی

 اهمیت رابطه فریدوالد -7

.سخنرانی 1

 )سامانه نوید(

تکالیف  -2

 )سامانه نوید(

 

آشنایی كلی با 

متابولیسم لیپوپروتئین 

 ها

از طریق پرسش قبل از 

شروع تدریس و نیز 

 حین تدریس

 . سامانه نوید1
 
 

.انجام 1

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف   -1

 درصد 15

 درصد 85پایان ترم  -2

)چهار گزینه ای و 

تشریحی و جواب 

 كوتاه(

   

Henry's 

Clinical 

Diagno

sis and 

Manage

ment 

by 

Laborat

ory 

Method

s, 

Richard 

A. 

McPher

son 23r

d 

Edition, 

Elsevie

r, 2017 

  



 

 جلسه 
هدف كلی  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

آموزشی: شناختی، حیطه اهداف 

 عاطفی، روان حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

9 

دكتر 

 خسروبیگی 

 نیپروتئ

 یها

 عاتیما

 یکیولوژیب

 راتییوتغ

کیپاتولوژ

 آنها ی

 

 با و جلسه نیا مطالب ارائه از بعد

 انتظار شده یمعرف منابع به مراجعه

 در را ریز مطالب دانشجو كه رود یم

 .شرح دهد شده ارائه حد

انواع و خصوصیات مشترک  اهمیت، -1

 .پروتئین پالسما

پروتئین های فاز حاد مثبت و منفی  -2

 .و اهمیت آنها

نقش های بیوشیمیایی پروتئینهای  -3

پره آلبومین، آلبومین، 

-1هاپتوگلوبین، هموپکسین، آلفا

 2آنتی تریپسین، آلفا

ماكروگلوبین، آلفا فیتوپروتئین، 

 بتامیکروگلوبولین  و تغییرات آن

 .در بیماریها

روشهای سنجش و جدا سازی  -4

پروتئین ها تفسیر نتایج الکتروفورز 

 .پروتئین های پالسما

.سخنرانی 1

 )سامانه نوید(

تکالیف  -2

 )سامانه نوید(

 

برخی آشنایی کلی با 

از پروتئین های 

 پالسمایی

از طریق پرسش قبل 

از شروع تدریس و 

 نیز حین تدریس

 . سامانه نوید1
 
 

.انجام 1

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف   -1

 درصد 15

 درصد 85پایان ترم  -2

)چهار گزینه ای و 

تشریحی و جواب 

 كوتاه(

   

Henry's 

Clinical 

Diagno

sis and 

Manage

ment 

by 

Laborat

ory 

Method

s, 

Richard 

A. 

McPher

son 23r

d 

Edition, 

Elsevie

r, 2017 

 

 

 

 

  



 جلسه 

هدف كلی  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

10 

دكتر 

 خسروبیگی 

 اثر یبررس

 و داروها

 یسم مواد

 بدن در

 با و جلسه نیا مطالب ارائه از بعد

 انتظار شده یمعرف منابع به مراجعه

 در را ریز مطالب دانشجو كه رود یم

 .شرح دهد شده ارائه حد

اهمیت بررسی مواد سمی در . 1

سیستم های بیولوژیک و روش های 

بررسی آنها از نظر نمونه و روش های 

 اندازه گیری

مکانیسم سمیت دارو ها نظیر  -2

استامینو فن و آسپرین و..... روش 

 های تشخیصی آنها

مکانیسم سمیت مونواكسید كربن،  -3

سیانید و ... و روش های تشخیصی و 

 درمانی آنها 

مکانیسم سمیت الکل ها و روش  -4

 های تشخیصی و درمانی آنها

.سخنرانی 1

 )سامانه نوید(

تکالیف  -2

 )سامانه نوید(

 

مفاهیم آشنایی کلی با 

 بیوشیمیایی سمیت

از طریق پرسش قبل 

از شروع تدریس و 

 نیز حین تدریس

 . سامانه نوید1
 
 

.انجام 1

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

تکالیف انجام   -1

 درصد 15

 درصد 85پایان ترم  -2

)چهار گزینه ای و 

تشریحی و جواب 

 كوتاه(

   

Tietz 

Textbo

ok of 

Clinical 

Chemis

try and 

Molecu

lar 

Diagno

stics, 

Nader 

Rifai, 

6th 

Edition, 

Saunde

rs, 2018 

 

 

 

  



 

 جلسه 
هدف كلی  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

اهداف آموزشی: شناختی، حیطه 

 عاطفی، روان حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

11 

دكتر 

 خسروبیگی 

 ویب نقش ا

 ،ییایمیش

 سمیمکان

 جذب،

 میتنظ

 سمیمتابول

 عوارض و

 ینیبال

 و كمبود

 بار اضافه

 عناصر

 کمیاب

 با و جلسه نیا مطالب ارائه از بعد

 انتظار شده یمعرف منابع به مراجعه

 در را ریز مطالب دانشجو كه رود یم

 .شرح دهد شده ارائه حد

 كروم . 1

 كبالت .2

  مس. 3

  منگنز . 4

 بدنیمول. 5

 میسلن. 6

 ی رو. 7

.سخنرانی 1

 )سامانه نوید(

تکالیف  -2

 )سامانه نوید(

 

عناصر آشنایی کلی با 

 كمیاب

از طریق پرسش قبل 

از شروع تدریس و 

 نیز حین تدریس

 . سامانه نوید1
 
 

.انجام 1

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام تکالیف   -1

 درصد 15

 85پایان ترم  -2

 درصد

)چهار گزینه ای و 

تشریحی و جواب 

 كوتاه(

   

Tietz 

Textbook 

of 

Clinical 

Chemistr

y and 

Molecula

r 

Diagnost

ics, 

Nader 

Rifai, 6th 

Edition, 

Saunders

, 2018 

 

 جلسه 

هدف كلی  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

 منابع تدریس ارزشیابیشیوه 

 درصد متد ارزشیابی

12 

دكتر 

 خسروبیگی

 عوارض

 ینیبال

 و كمبود

 بار اضافه

 روش و

 یها

شگاهیآزما

 یابیارز ی

 نیتامیو

 ها

 با و جلسه نیا مطالب ارائه از بعد

 انتظار شده یمعرف منابع به مراجعه

 در را ریز مطالب دانشجو كه رود یم

 .شرح دهد شده ارائه حد

 Kو  A ،D ،Eمحلول در چربی  -1

 كمپلکس Bمحلول در آب گروه  -2
  

.سخنرانی 1

 )سامانه نوید(

تکالیف  -2

 )سامانه نوید(

 

آشنایی کلی با 

ساختمان و عملکرد 

 ویتامین ها

از طریق پرسش قبل 

از شروع تدریس و 

 نیز حین تدریس

 . سامانه نوید1
 
 

.انجام 1

 تکلیف 

. امتحان 2

 پایان ترم

انجام   -1

 15تکالیف 

 درصد

 85پایان ترم  -2

 درصد

)چهار گزینه ای و 

تشریحی و جواب 

 كوتاه(

   

Tietz 

Textbook 

of Clinical 

Chemistry 

and 

Molecular 

Diagnostic

s, Nader 

Rifai, 6th 

Edition, 

Saunders, 

2018 

  



 جلسه 

هدف كلی  مدرس 

 جلسه

رفتاری)بر اساس سه اهداف ویژه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

13 

دكتر 

 انصاری 

 بیماری انواع

 تست -كبد

 های

 -تشخیصی

مطالب زیر در حد انتظار میرود دانشجو 

 ارائه شده توضیح دهد.

 وظایف اصلی كبد -1

 آنزیم های اختصاصی بافت كبد  -2

 دالیل عمده آسیب كبد  -3

تستهای مهم برای تشخیص  -4

  بیماری كبدی

سخنرانی -1

 )اموزش انالین (

تکالیف  --2

 )سامانه نوید(

مباحث پایه  آشنایی با

و اهمیت  ای بیوشیمی

 كبد 

 

 سامانه نوید-1

انواع نرم -2

افزارهای تولید 

 محتوا

شبکه های -3

 مجازی

 ویکی پدیا-4

 وبالگ-5

شركت در -1

 بحث 

انجام -2

 تکالیف 

آزمون -3

كتبی پایان 

ترم )تشریحی 

و چهارگزینه 

 ای(

 شركت در بحث -1

 30    انجام تکالیف-

آزمون كتبی پایان --2

ترم )تشریحی و 

  70 چهارگزینه ای(

 

بیوشیمی 

بالینی 
Tietz 
سایت 

بیوشیمی 

دكتر 

هادی 

انصاری 

هادی پور 

 به آدرس
www.bi
ochem
1.com 

 

 جلسه 

هدف كلی  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

منابع  ارزشیابیشیوه 

 درصد متد ارزشیابی تدریس

14 

دكتر 

 انصاری

 تستهای

 بیوشیمیایی

 بررسی برای

 – یرقان انواع

 انالیزاهن

 سرم

انتظار میرود دانشجو مطالب زیر در حد 

  ارائه شده توضیح دهد.

 واكنشهای تجزیه حلقه هم-1

آنزیم ها در متابولیسم اهمیت  -2

 بیلی روبین

انواع یرقان و تست های تشخیصی -3

  آن

و روش  متابولیسم جذب آهن -4

  سنجش آهن 

سخنرانی -1

 )اموزش انالین (

تکالیف  --2

 )سامانه نوید(

مباحث پایه  آشنایی با

 ای بیوشیمی 

 

 سامانه نوید-1

انواع نرم -2

افزارهای تولید 

 محتوا

شبکه های -3

 مجازی

 وبالگ-4

شركت در -1

 بحث 

انجام -2

 تکالیف 

آزمون -3

كتبی پایان 

ترم )تشریحی 

و چهارگزینه 

 ای(

 شركت در بحث -1

 30    انجام تکالیف-

آزمون كتبی پایان --2

ترم )تشریحی و 

  70 چهارگزینه ای(

 

بیوشیمی 

بالینی 
Tietz 
سایت 

بیوشیمی 

دكتر 

هادی 

انصاری 

هادی پور 

 به آدرس
www.bi
ochem
1.com 

  



 جلسه 

كلی هدف  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

15 

دكتر 

 انصاری

 بررسی

 پورفیرینها

 واختالالت

 متابولیسمی

 آنها

انتظار میرود دانشجو مطالب زیر در حد 

  ارائه شده توضیح دهد.

  hemeواكنش آنالیز حلقه -1

 انواع پورفیریا و نقص آنزیمی آن -2

سخنرانی -1

 )اموزش انالین (

تکالیف  --2

 )سامانه نوید(

مباحث پایه  آشنایی با

ای بیوشیمی و اهمیت 

 حلقه هم 

 

 سامانه نوید-1

انواع نرم -2

افزارهای تولید 

 محتوا

شبکه های -3

 مجازی

 وبالگ-4

شركت در -1

 درصد -بحث

انجام -2

 تکالیف 

آزمون -3

كتبی پایان 

ترم )تشریحی 

و چهارگزینه 

 ای(

بیوشیمی  

بالینی 
Tietz 
سایت 

بیوشیمی 

دكتر 

هادی 

انصاری 

پور هادی 

 به آدرس
www.bi
ochem
1.com 

 

 جلسه 

هدف كلی  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

16 

دكتر 

 انصاری

 تستهای

بیوشیمی

 ایی

 ارزیابی

 اعمال

 -كلیه

انتظار میرود دانشجو مطالب زیر در حد 

  ارائه شده توضیح دهد.

 عملکرد كلیه  -1

 بیماری كلیه -2

 تستهای تشخیصی بیماری كلیه -3

سخنرانی -1

 )اموزش انالین (

تکالیف  --2

 )سامانه نوید(

مباحث پایه  آشنایی با

ای بیوشیمی و اهمیت 

 بافت كلیه  

 

 سامانه نوید-1

انواع نرم -2

افزارهای تولید 

 محتوا

شبکه های -3

 مجازی

 وبالگ-4

شركت در -1

 بحث 

انجام -2

 تکالیف 

آزمون -3

كتبی پایان 

ترم )تشریحی 

و چهارگزینه 

 ای(

بیوشیمی  

بالینی 
Tietz 
سایت 

بیوشیمی 

دكتر 

هادی 

انصاری 

پور هادی 

 به آدرس
www.bi
ochem
1.com 

 

  



 جلسه 

هدف كلی  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

17 

دكتر 

 فراهانی 

 كنترل

 كیفی

انتظار میرود دانشجو مطالب زیر در حد 

 ارائه شده توضیح دهد.

 

نحوه ی كنترل كیفی  -1

 سانتریفیوژ را بیان كند

نحوه ی كنترل كیفی بن  -2

 ماری  را انجام دهد

نحوه ی كنترل كیفی  -3

 سمپلر را بیان كند

.سخنرانی 

 )سامانه نوید(

تکالیف  -2

 )سامانه نوید(

 

برخی از آشنایی كلی با 

 وسایل ازمایشگاهی

از طریق پرسش قبل از 

 شروع تدریس 

تهیه محتوی در 

و نرم افزار كامتازیا 

بار گذاری در 

تدریس  -نوبد

 آنالین در سماالیو

 

انجام -1

 تکالیف

 تحقیق   

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

  30سواالت             

   70آزمون كتبی       

 

Tietz 
Textbo

ok of 
Clinical 
Chemis
try and 
Molecu

lar 
Diagno

stics 

 

 جلسه 

هدف كلی  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

18 

دكتر 

 فراهانی 

 كنترل

 كیفی

انتظار میرود دانشجو مطالب زیر در حد 

 ارائه شده توضیح دهد.

قوانین وستگارد را در مورد  -1

 كنترل كیفی شرح دهد

 

.سخنرانی 

 )سامانه نوید(

تکالیف  -2

 )سامانه نوید(

 

نحوه ی  آشنایی كلی با

وسایل برخی از  كار

 ازمایشگاهی

از طریق پرسش قبل از 

 شروع تدریس

تهیه محتوی در 

و نرم افزار كامتازیا 

بار گذاری در 

تدریس  -نوبد

 آنالین در سماالیو

 

انجام -

 -تکالیف

 تحقیق   

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

  30سواالت             

   70آزمون كتبی       

 

Tietz 
Textbo

ok of 
Clinical 
Chemis
try and 
Molecu

lar 
Diagno

stics 
 

  



 جلسه 

هدف كلی  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه حیطه 

اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان 

 حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

19 

دكتر 

 فراهانی 

تفسیر 

 آزمایشات 

انتظار میرود دانشجو مطالب زیر در حد ارائه 

 شده توضیح دهد.

 تفسیر ازمایشات مرتبط با دیابت ینحوه -1

 كند انیرا ب

تفسیر ازمایشات مرتبط با تصلب  ینحوه -2

 كند انیرا ب ائینشر

كبد مرتبط با  شاتیازما ریتفس ینحوه -3

 كند انیرا ب چرب

مرتبط با  شاتیازما ریتفس ینحوه -4

 كند انیرا ب انسدادمجاری صفراوی

مرتبط با  شاتیازما ریتفس ینحوه -5

 كند انیرا ب اختالالت تیروئید

.سخنرانی 

)سامانه 

 نوید(

تکالیف  -2

)سامانه 

 نوید(

 

حد آشنایی كلی با 

نرمال تستهای 

 ازمایشگاهی

از طریق پرسش قبل از 

 شروع تدریس

تهیه محتوی در 

و نرم افزار كامتازیا 

بار گذاری در 

تدریس  -نوبد

 آنالین در سماالیو

 

انجام -

 -تکالیف

 تحقیق   

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

  30سواالت             

   70آزمون كتبی       

 

Tietz 
Textbo

ok of 
Clinical 
Chemis
try and 
Molecu

lar 
Diagno

stics 

 

 جلسه 

هدف كلی  مدرس 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه حیطه 

اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان 

 حركتی(

روش های 

 یاددهی 

فعالیت های  وسایل آموزشی رفتار ورودی

 یادگیری

منابع  شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی تدریس

20 

دكتر 

 فراهانی

 بررسی

پیمیکروسکو

 ادرار 

انتظار میرود دانشجو مطالب زیر در حد ارائه 

 شده توضیح دهد.

انواع تركیبات شیمیایی موجود در ادرار را -1

 نام ببرد

 انواع كریستال های ادراری را نام ببرد-2

انواع كریستال های ادراری را بکمک  -3

 میکروسکوپ نشان دهد

انواع اختالالت مرتبط با كریستال  -4

 های ادراری را بیان كند

.سخنرانی 

)سامانه 

 نوید(

تکالیف  -2

)سامانه 

 نوید(

 

تركیبات آشنایی كلی با 

 شیمیایی ادرار

پرسش قبل از از طریق 

 شروع تدریس

تهیه محتوی در 

و نرم افزار كامتازیا 

بار گذاری در 

تدریس  -نوبد

 آنالین در سماالیو

 

انجام -

 -تکالیف

 تحقیق   

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبی(

انجام تکالیف و  پاسخ 

  30سواالت             

   70آزمون كتبی       

 

Tietz 
Textbo

ok of 
Clinical 
Chemis
try and 
Molecu

lar 
Diagno

stics 

 

  



 

 جلسه
 مدرس

هدف كلی 

 جلسه

اهداف ویژه رفتاری)بر اساس سه 

حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حركتی(

روش های 

 یاددهی

 رفتار ورودی

 وسایل آموزشی

فعالیت 

های 

 یادگیری

 شیوه ارزشیابی

 درصد متد ارزشیابی منابع تدریس

21 

دكتر 

 فراهانی

بیوشیمی 

 پیری 

انتظار میرود دانشجو مطالب زیر در حد 

 ارائه شده توضیح دهد.

تغییرات طبیعی  -1

بیوشیمیایی  درپارامترهای

 در پیری را بیان كند

 شاتیازما ریتفس ینحوه  -2

را  شیمیایی را درپیریبیو

 كند انیب

تغییراتد هورمونی در پیری  -3

 را شرح دهد

.سخنرانی 

 )سامانه نوید(

تکالیف  -2

 )سامانه نوید(

 

تركیبات آشنایی كلی با 

 شیمیایی خون

از طریق پرسش قبل از 

 شروع تدریس

تهیه محتوی در 

و نرم افزار كامتازیا 

بار گذاری در 

تدریس  -نوبد

 آنالین در سماالیو

 

انجام -

 -تکالیف

 تحقیق   

آزمون -2

پایان ترم 

 )كتبی(

انجام تکالیف و  
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