هعبًٍت آهَسضی  -هزکش هغبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ضبّزٍد
فزم عزح درط
نام درس :

فیسیولوشی عملی

ًیوسبل تحصیلی

میسان واحد1 :

هدف کلی
منابع اصلی درس :جسوه آزمایشگاه

رشته

تحصیلی:پسضکی

مقطع تحصیلی دانشجویان:دکتری

محل برگساری :آزمایشگاه فیسیولوشی

1395 -96

مدرس:فاطمه قنبری

درس :فراگیری روش های عملی آزمایش های مرتبط با مباحث فیسیولوژی
عملی فیسیولوژی – فیسیولوژی گایتون

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

1

11/10

آضٌبیی ثب آسهبیطگبُ  ،کبر ثب هیکزٍسکَح

2

11/17

تْیِ گستزش خًَی جْت اًجبم DIFF

3

11/24

تطخیص افتزاقی گلجَل ّبی سفیذ()DIFF

اّذاف هیبًی (رئَط هغبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیغِ اّذاف آهَسضی :
ضٌبختی ،عبعفی ،رٍاى حزکتی)

رٍش یبددّی



هَاد ٍ ٍسبیل

تبریخ جلسِ

یبدگیزی

آهَسضی

ٍسهبى

سخٌزاًی-

تختِ ٍایت ثزد-

فعبلیت گزٍّی-

هیکزٍسکَح -الم

کبر عولی

ًئَثبر

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارسضیبثی
ٍدرصذ آى

 -1آضٌبیی ثب سزفصل هجبحث آس فیشیَلَصی
-2یبدگیزی ًحَُ کبر ثب هیکزٍسکَح
 -3یبدگیزی ًحَُ کبر ثب الم ًئَثبر

 90دقیقِ

...
-1فزاگیزی ًحَُ تْیِ الم گستزش خًَی
-2فزاگیزی ًحَُ ی رًگ آهیشی گسٌزش

سخٌزاًی-

تْیِ ٍ رًگ

تختِ ٍایت ثزد-

خَى

فعبلیت گزٍّی-

الم-هتبًَل-

-3

کبر عولی

رًگ گیوسب

 90دقیقِ

آهیشی الم

آسهَى عولی

گستزش خًَی

...
ًوبیص
 -1تطخیص ٍ ضٌبسبیی اًَاع گلجَل ّبی سفیذ
-2کبًت ٍ هحبسجِ درصذ گلجَل ّبی سفیذ
خَى ثِ تفکیک
-3آضٌبیی ثب کبرثزدّبی DIFF
...

سخٌزاًی-

اسالیذ-الم

فعبلیت گزٍّی-

گستزش

کبر عولی-
ٍیذئَپزٍصکتَر-
کبهپیَتز

خًَی-

هطبّذُ الم
گستزش خًَی
 90دقیقِ

ٍ هحبسجِ درصذ

هیکزٍسکَح-

گلجَل ّبی

رٍغي

سفیذ

آسهَى عولی
%10

ایوزسیَى

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هعبًٍت آهَسضی  -هزکش هغبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ضبّزٍد
فزم عزح درط
نام درس :

فیسیولوشی عملی

ًیوسبل تحصیلی

میسان واحد1 :

هدف کلی
منابع اصلی درس :جسوه آزمایشگاه

رشته

مقطع تحصیلی دانشجویان:دکتری

تحصیلی:پسضکی

محل برگساری :آزمایشگاه فیسیولوشی

1395 -96

مدرس:فاطمه قنبری

درس :فراگیری روش های عملی آزمایش های مرتبط با مباحث فیسیولوژی

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

4

12/1

5

12/8

6

12/15

عملی فیسیولوژی – فیسیولوژی گایتون

اّذاف هیبًی (رئَط هغبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیغِ اّذاف آهَسضی :
ضٌبختی ،عبعفی ،رٍاى حزکتی)

رٍش یبددّی



یبدگیزی

-1فزاگیزی ًحَُ آهبدُ کزدى ًوًَِ خًَی جْت ضوبرش گلجَل
ّبی سفیذ
ضوبرش گلجَل ّبی سفیذ()WBC

 - 2فزاگیزی ًحَُ کبر ثب الم ًئَثبر
 - 3فزاگیزی ًحَُ کبر ثب پیپت هالًضٍر

سخٌزاًی-
فعبلیت گزٍّی-
کبر عولی

-4آضٌبیی ثب کبرثزدّبی کبًت WBC
-1فزاگیزی ًحَُ آهبدُ کزدى ًوًَِ خًَی جْت ضوبرش گلجَل
ّبی قزهش
ضوبرش گلجَل ّبی سفیذ()RBC

 - 2فزاگیزی ًحَُ کبر ثب الم ًئَثبر
 - 3فزاگیزی ًحَُ کبر ثب پیپت هالًضٍر

سخٌزاًی-
فعبلیت گزٍّی-
کبر عولی

-4آضٌبیی ثب کبرثزدّبی کبًت RBC
-1فزاگیزی ًحَُ آهبدُ کزدى هحلَل دراثکیي
-2فزاگیزی ًحَُ کبر ثب سوپلز
اًذاسُ گیزی هیشاى ّوَگلَثیي

-3فزاگیزی ًحَُ آهبدُ سبسی هحلَل سٌجص ّوَگلَثیي
ً-4حَُ هحبسجِ هیشاى ّوَگلَثیي
-5فزاگیزی ًحَُ کبر ثب دستگبُ اسپکتَفَتَهتز
-6آضٌبیی ثب کبرثزدّبی سٌجصHB

هَاد ٍ ٍسبیل

سهبى جلسِ

آهَسضی

(دقیقِ)

تکبلیف داًطجَ

خَى-پیپیت

تْیِ هحلَل خَى ٍ

هالًضٍر-هحلَل

هبرگبًَ-ضوبرش

هبرگبًَ-الم ًئَثبر-

 90دقیقِ

الهل

سیتزات سذین-الم

ٍدرصذ آى

آسهَى عولی

ًئَثبر

خَى-پیپیت
هالًضٍر-هحلَل

گلجَل ّب تَسظ الم

ًحَُارسضیبثی

تْیِ هحلَل خَى ٍ
 90دقیقِ

ّبین-ضوبرش گلجَل

آسهَى عولی

ّب تَسظ الم ًئَثبر

ًئَثبر-الهل
خَى -هحلَل

سخٌزاًی-
فعبلیت گزٍّی-
کبر عولی

دراثکیي -لَلِ
آسهبیص-سوپلز
20الًذا-دستگبُ

تْیِ هحلَل دراثکیي ٍ
 90دقیقِ

اسپکتَفَتَهتزًَ-ار

خَى-اًذاسُ گیزی
هیشاى جذة ٍ هحبسجِ

آسهَى عولی

هیشاى ّوَگلَثیي

پبرافیلن

هعبًٍت آهَسضی  -هزکش هغبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ضبّزٍد
 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

فزم عزح درط
نام درس :

فیسیولوشی عملی

ًیوسبل تحصیلی

میسان واحد1 :

هدف کلی
منابع اصلی درس :جسوه آزمایشگاه

رشته

مقطع تحصیلی دانشجویان:دکتری

تحصیلی:پسضکی

محل برگساری :آزمایشگاه فیسیولوشی

1395 -96

مدرس:فاطمه قنبری

درس :فراگیری روش های عملی آزمایش های مرتبط با مباحث فیسیولوژی
عملی فیسیولوژی – فیسیولوژی گایتون

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

7

12/22

اًذاسُ گیزی هقذار ّوبتَکزیت

8

1/20

سٌجص هیشاىESR

9

1/27

کَئیش DIFF

اّذاف هیبًی (رئَط هغبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیغِ اّذاف آهَسضی :
ضٌبختی ،عبعفی ،رٍاى حزکتی)

رٍش یبددّی



یبدگیزی

 -3فزاگیزی ًحَُ کبر ثب خظ کص hct

آهَسضی

(دقیقِ)

لَلِ

-1فزاگیزی ًحَُ آهبدُ کزدى لَلِ هَییيhct
 -2فزاگیزی ًحَُ کبر ثب هیکزٍسبًتزیفَص

هَاد ٍ ٍسبیل

سهبى جلسِ

فعبلیت گزٍّی-
کبر عولی

 90دقیقِ

دستگبُ

 -4آضٌبیی ثب کبرثزدّبی سٌجصHCT

هیکزٍسبًتزیفَص

-1فزاگیزی ًحَُ اًذاسُ گیزی ESR
 -2فزاگیزی ًحَُ کبر ثب پیپت سذیوبى
-3آضٌبیی ثب عَاهل هَثز ثز ESR

...

ٍسٌجص هقذار
hct

فعبلیت گزٍّی-

پیپت سذیوبى-

کبر عولی

خَى-رک

پیپت سذیوبى
 90دقیقِ

الم گستزش

هطبّذُ الم

خًَی-
کبر عولی

هیکزٍسکَح-
رٍغي
ایوزسیَى-
کبًتز

حبٍی خَى

آسهَى عولی

ٍسٌجص هقذار
ESR

...

-3

لَلِ هَییي hct

آسهَى عولی

آهبدُ کزدى

-4آضٌبیی ثب کبرثزدّبی سٌجص ESR

-1ارسیبثی هیشاى تسلظ داًطجَیبى در اًجبم
DIFF
-2

ٍدرصذ آى

آهبدُ کزدى

هَییي-hct
خظ کص- hct

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارسضیبثی

گستزش خًَی
 90دقیقِ

ٍ هحبسجِ درصذ

آسهَى عولی

گلجَل ّبی
سفیذ

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هعبًٍت آهَسضی  -هزکش هغبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ضبّزٍد
فزم عزح درط
نام درس :

فیسیولوشی عملی

ًیوسبل تحصیلی

میسان واحد1 :

هدف کلی
منابع اصلی درس :جسوه آزمایشگاه

رشته

مقطع تحصیلی دانشجویان:دکتری

تحصیلی:پسضکی

محل برگساری :آزمایشگاه فیسیولوشی

1395 -96

مدرس:فاطمه قنبری

درس :فراگیری روش های عملی آزمایش های مرتبط با مباحث فیسیولوژی
عملی فیسیولوژی – فیسیولوژی گایتون

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

10

2/3

11

2/10

الکتزٍکبردیَگزافی()ECG

12

2/17

تعییي گزٍُ خًَیABO

اّذاف هیبًی (رئَط هغبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیغِ اّذاف آهَسضی :
ضٌبختی ،عبعفی ،رٍاى حزکتی)
-1فزاگیزی ًحَُ کبر ثب دستگبُ فطبر سٌج

اًذاسُ گیزی فطبر خَى ٍ سوع
صذای قلت

 -2فزاگیزی ًکبت هزثَط ثِ سٌجص فطبرخَى
 -3فزاگیزی ًحَُ کبر ثب استتَسکَح
-4فزاگیزی هحل سوع صذای دریچِ ّبی قلت

رٍش یبددّی



یبدگیزی
سخٌزاًی-
فعبلیت
گزٍّی-
کبر عولی

 -1فزاگیزی ًحَُ کبر ثب دستگبُ ECG

-4فزاگیزی ًحَُ قزار دادى لیذّبی اًذاهی ٍ
سیٌِ ای

سخٌزاًی-
فعبلیت گزٍّی-
کبر عولی

ای ٍ عقزثِ

 90دقیقِ

سوعی-سوع

ای)-

صذای دریچِ

استتَسکَح

ّبی قلجی

آسهَى عولی

دستوبل
کبغذی -صل

ثستي صحیح
 90دقیقِ

لیذّب -کبر ثب

آسهَى عولی

دستگبُ ECG

ٍیذئَپزٍصکتَر

-1فزاگیزی ًحَُ عولکزد آًتی کَرّب

...

فطبرسٌج(جیَُ

خَى ثِ رٍش

سًََگزافی-

ّبی ثِ رٍس ECG

-3

دستگبُ

اًذاسُ گیزی فطبر

-ECGتخت-

-5حضَر در کلیٌیک ٍ فزاگیزی کبر ثب دستگبُ

 -2فزاگیزی ًحَُ تعییي گزٍُ خًَی

آهَسضی

(دقیقِ)

ٍدرصذ آى

دستگبُ

-2فزاگیزی ًکبت هزثَط ثِ خَاًذى ًَار قلت
-3فزاگیزی اًَاع اضتقبق ّب

هَاد ٍ ٍسبیل

سهبى جلسِ

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارسضیبثی

خَى-
سخٌزاًی-

اسالیذ-

فعبلیت گزٍّی-

سوپلز-آًتی

کبر عولی

کَر-الًست-

 90دقیقِ

تعییي گزٍُ
خًَی

آسهَى عولی

پٌجِ -الکل

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هعبًٍت آهَسضی  -هزکش هغبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ضبّزٍد
فزم عزح درط
نام درس :

فیسیولوشی عملی

ًیوسبل تحصیلی

میسان واحد1 :

هدف کلی
منابع اصلی درس :جسوه آزمایشگاه

رشته

مقطع تحصیلی دانشجویان:دکتری

تحصیلی:پسضکی

محل برگساری :آزمایشگاه فیسیولوشی

1395 -96

مدرس:فاطمه قنبری

درس :فراگیری روش های عملی آزمایش های مرتبط با مباحث فیسیولوژی

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

13

2/24

عملی فیسیولوژی – فیسیولوژی گایتون

اّذاف هیبًی (رئَط هغبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیغِ اّذاف آهَسضی :
ضٌبختی ،عبعفی ،رٍاى حزکتی)

رٍش یبددّی



یبدگیزی

هَاد ٍ ٍسبیل

سهبى جلسِ

آهَسضی

(دقیقِ)

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارسضیبثی
ٍدرصذ آى

 -1ثزرسی آهَختِ ّبی داًطجَیبى
-2ثزرسی ًحَُ عولکزد عولی داًطجَیبى در
آسهَى پبیبًی

آسهبیطگبُ
-3

آسهَى گتجی ٍ
عولی

 20دقیقِ
ثزای ّز
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 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

