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 کالس درس در يک ّفتِ( سبعت از 2)برای يک جلسِ از درس، برای هثبل 

 

 یٍ رضتِ هقطع  علَم آزهبيطگبّي گرٍُ آهَزضي:   پیراپسضکي داًطکدُ:

 کبرضٌبسي ًبپیَستِ علَم آزهبيطگبّي تحصیلي:
 ًداردیص ًیبز: پ  عوليًَع ٍاحد:   1تعداد ٍاحد:   ايوًََلَشی  ًبم درس:

 آزهبيطگبُ ايوًََلَشیهکبى برگساری:                   12-10:سبعت      يکطٌبِ:الس: رٍززهبى برگساری ک

خبًن قرُ  هدرسیي )بِ ترتیب حرٍف الفبب(:   خبًن قرُ گسلَ هسئَل درس:   ًفر 21 تعداد داًطجَيبى:

 دکتر ًبصری -دکتر هحسي زادگبى -گسلَ

هختلف ایوًََاسی اص جولِ تستْای هختلف آگلَتیٌاسیَى ٍ سٌجش هقادیش  دس ایي ٍاحذ سٍشْای )لطفبً ضرح دّید( :رسضرح د

دادُ ٍ  کن ًوًَِ تَسط سٍشْای دیگش ایوًََاسی اص جولِ الیضا ششح دادُ خَاّذ شذ ٍ داًشجَیاى تایستی ایي سٍشْا سا ػوال اًجام 

 تَاًائی تفسیش آصهایشات سا تذست تیاٍسًذ.
 

 

   :يّدف کل

 شات سشٍلَطی ٍ ایوًََاسی ٍ تفسیش ًتایج آصهایشاتهْاست دس اًجام آصهای

 

 اّداف رفتبری جلسِ اٍل:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد سسدس پایاى د  

 سا تَضیح دّذ.   ًحَُء اًجام آصهایش ٍیذال -

 .ًشاى دّذ هْاست الصم دس گشفتي سوپلش تِ دست ٍ ًوًَِ تشداسی تا سوپلش سا -

 .هٌفی تِ دسستی تشخیص دّذ ًوًَِ ّای آگلَتیٌِ شذُ سا اص ًوًَِ ّای -

 تجضیِ ٍ تحلیل کٌذ. ساًتایج آصهایش ٍیذال  -

 هیض کاس خَد سا تؼذ اص اتوام آصهایش تویض ٍ هشتة کٌذ. -
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 ی هطبلببٌدی ارائِىزهبجدٍل 

 1جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

شفهههی تاسیخچهههِ ٍ هؼ تست ٍیذال دقیقِ 021

 تست ٍیذال

اسصیههاتی ًحههَُء اًجههام  پشسش ٍ پاسخ

 آصهایش

تشسسههی آًتههی طًْههای   

سالوًَالّا تشای اًجهام  

 آصهایش ٍیذال

گههضاسک کههاس ٍ  ِءیههتْ 

 جیًتهها شیتفسههاسصیهاتی  

 شیآصها

   تفسیش ًتایج آصهایش  

   سٍک اًجام کاس  

 

 

 

 :اّداف رفتبری جلسِ دٍم

سٍد اص فشاگیش اًتظاس هی سسدس پایاى د  

 دّذ. حیسا تَض  ASO ،CRP ،HCG  ،RFشاتیاساس اًجام آصها -

 .تِ ًوایش تگزاسدسا  غیسش َىیٌاسیآگلَت شاتیهْاست الصم دس اًجام آصها -

 .تِ دسستی گضاسک کٌذًتایج آصهًَْای آگلَتیٌاسیَى سشیغ سا  -

 سا تجضیِ ٍ تحلیل کٌذ.   کارب دس آصهایشات تاال ٍ هٌفی ٍ هَاسد هثثت آصهایشات ًتایج  -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 2جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

) سهشیغ تستْای آگلَتیٌاسیَى  دقیقِ 021

CRP ،RF ،HCG ،ASO) 

 ، RFهؼشفی آصهایش 

هَاسد استفادُ ، تفسیش 

ًتههایج ٍ ًحههَُء اًجههام 

 آى

اسصیههاتی ًحههَُء اًجههام  ٍ پاسخپشسش 

 آصهایش

هؼشفههههی آصهههههایش    

CRP ،  ُهَاسد اسهتفاد

ٍ ًحَُء  جیًتا شی، تفس

 اًجام آى

گههضاسک کههاس ٍ  ِءیههتْ 

 جیًتهها شیتفسههاسصیهاتی  

 شیآصها

هؼشفههههی آصهههههایش    

HCG ، ُهَاسد استفاد

ٍ ًحَُء  جیًتا شی، تفس

 اًجام آى

  

 ASOهؼشفی آصهایش   

ههههَاسد اسههههتفادُ ،   ،

ٍ ًحهَُء   جیًتها  شیتفس

 اًجام آى

  

 

 

 اّداف رفتبری جلسِ سَم:

اص فشاگیش اًتظاس هی سٍد: سسدس پایاى د  

  .اختصاصیت ٍ حساسیت سٍشْای هختلف الیضا سا تَضیح دّذ -

 . ًشاى دّذهْاست الصم دس اًجام آصهَى الیضا سا  -

 سا تَضیح دّذ.  استفادُ اص ًوًَِ ّای استاًذاس ٍ کٌتشل دس آصهَى الیضا -

 تجضیِ ٍ تحلیل کٌذ.  ساًتایج آصهَى الیضا  -
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 ی هطبلببٌدی ارائِجدٍل زهبى

 3جلسِ

 هذت صهاى)دقیقِ(

 ارزضیببي ی تدريس ضیَُ رئَس هطبلب هَضَع درس

اسصیههاتی ًحههَُء اًجههام  پشسش ٍ پاسخ تاسیخچِ ٍ هؼشفی الیضا الیضا دقیقِ 021

 آصهایش

هشاحل هختلهف اًجهام     

 آصهَى الیضا 

گههضاسک کههاس ٍ  ِءیههتْ 

 جیًتهها شیتفسههاسصیهاتی  

 شیآصها

اًَاع الیهضا )تهش اسهاس      

 سٍک اًجام شذُ(

 کتثی ٍ ػولی  اهتحاى  

 )پایاى تشم(

تفسهههیش حساسهههیت ٍ   

 اختصاصیت اًَاع الیضا

  

تفسههیش ًتههایج آصهههَى   

 الیضا

  

   سٍک اًجام کاس  

 


