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 رمون شناسیوه شگاهیآزما نام و کد درس: 

 

 0.5تعداد واحد: 

 

  جلسه 8تعداد جلسات: 

 

 دقیقه 90: مدت هر جلسه

 زمان : 

 آزمایشگاهیعلوم کارشناسی پیوسته دانشجویان  :فراگیران دارد پیش نیاز: 

 درس :مشخصات استاد 

 .عضو هیئت علمی علوم آزمایشگاهیدکتر حسین جاوید )دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی(

 (16-8شنبه تا چهار شنبه ) ساعات حضور :

 Javidh@varastegan.ac.ir الکترونیکی :پست  آدرس

 رمون شناسیوآزمایشات بخش ه با آشنایی   : کلیهدف 

  شرح درس: 

 ینیبال یمیوشیب آنها سر و کار دارد. ییایمیش یبا واکنشها زیگوناگون موجود در سلولها و جانداران و ن یاست که با مولکولها یدانش یمیوشیب      
اختالالت در  صیتشخ استوار است که بر اساس آنها ییشهایآزما هیعلم بر پا نیاست. ا یعلوم پزشک یها از رشته یکی یکینیکل یمیوشیب ای

نحوه  وهرمون شناسی  شاتیدانشجو با آزما ییبر آشنا یدرس سع نیا در .شودیمرتبط با آنها انجام م یهایماریدهنده بدن و ب لیمقدار مواد تشک
 .میانجام آن ها دار

 سخنرانی و تدریس، پرسش و پاسخ، تشویق دانشجویان برای مشارکت در مباحث کالسی و یادگیری بیشتر، استفاده از تصاویر : فعالیت استاد

 آزمایشگاهحضور به موقع و منظم در  قوانین کالس :

 های دانشجویان: وظایف و فعالیت

 ارائه مرتب گزارشکارها -در کالس مرتب ترم، حضور به موقع و انیامتحان پا : ) با تعیین میزان نمره هر آیتم(شیوه ارزشیابی

 ویدیو پروژکتور، کامپیوتر، تخته وایت برد و ماژیک وایت برد :  آموزشی امکانات

 ارائه سخنرانی توسط استاد با استفاده از ویدیو پروژکتور و وایت برد همراه با پرسش و پاسخ از دانشجویان :  آموزش روش

  منابع:

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry (Latest edition) 
Henry,s Fundamentals of Clinical Chemistry (Latest edition) 
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 اهداف اختصاصی عنوان سرفصل مطالب تاریخ ارائه جلسه

در پایان این جلسه از دانشجو 

 :رودانتظار می

مواد و تجهیزات مورد نیاز برای 

 از دانشجویانهر گروه 

 - آشنایی با االیزا و نحوه انجام تست انواع االیزا آشنایی با  1

 - آشنایی با االیزا و نحوه انجام تست تکنیک االیزا آشنایی با  2

 FSHکیت  آشنایی با االیزا و نحوه انجام تست کالیبراسیون روش االیزا آشنایی با  3

آشنایی با االیزا و نحوه انجام  کالیبراسیون روش االیزا آشنایی با  4

 تست

 TSHکیت 

5  PCR  آنزیم –سایبرگرین  -پرایمرها-

  -میکرو تیوپ –مسترمیکس 

 thermocyclerدستگاه 

   PCRانواع   6

  شده تدریس مباجث کلیه مرور مرور  7

   یآزمون تئور  8


