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 1 تعداد کل واحد: آزمایشگاه بیوشیمی عرصه آموزشی: بیوشیمی متابولیسم عملی  موضوع درس:

 1عملی:                      تئوری:

 کارشناسی تغذیه  شته و مقطع تحصیلی:ر
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  مریم نظریدکتر دوین کننده :ت تست های رایج بیوشیمیایی در ارزیابی وضع تغذیه با آشنایی  هدف کلی درس:

 رئوس مطالب
هدف رفتاری هر جلسه درس:)دانشجو در پایان هر 

 جلسه درس قادر خواهد بود(
 ارزشیابی و فعالیتهای تکمیلی رسانه و وسیله -نحوه ارائه درس حیطه

1  
 آزمایشگاه بیوشیمی مبانی و تعاریف

 مروری بر وسایل و تجهیزات  -

 محلول سازی -
 و سواالت شفاهی عملیامتحان   در آزمایشگاه و بصورت عملی 

2  

 خون تست گلوکز

. بشناسد را گلیسمی انواع و گلیسمی -

 .نماید تعریف آنرا انواع و دیابت بیماری

 قند ی دهنده کاهش و افزایش عوامل -

 تست بالینی ارزش. دهد توضیح را خون

HBA1C تست انجام نحوه. بداند را 

GTT بداند را. 

 توضیح را تست انجام حین در مهم نکات -

 روش به را سرم قند گیری اندازه. دهد

 قند میزان. دهد انجام اکسیداز گلوکز

 .دهد توضیح را نرمال خون

 

 و سواالت شفاهی عملیامتحان  در آزمایشگاه و بصورت عملی 

3  

 خونکلسترول  تست

 .بداند را کلسترول آنالیز اصول -

 شرح را تست هر انجام برای بیمار شرایط -

. بداند را نمونه نگهداری شرایط. دهد

 را لیپیدی های پروفایل بر موثر عوامل

 تشریح را هرکدام اثر چگونگیو بشناسد

 شده، داده مجهول نمونه در. نماید

 .نماید گیری اندازه را کلسترول

 و سواالت شفاهی عملی امتحان   در آزمایشگاه و بصورت عملی 



 لیست منابع:

 (referenceمنبع اصلی)

Clinical Chemistry, Bishop , Last ed - Textbook of clinical chemistry, Tietz, last ed. 

 (bibliographiمنابع وابسته برای مطالعه بیشتر:)
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 خون تری گلیسرید تست

 .بداند را گلیسرید تری آنالیز اصول

. دهد شرح را تست هر انجام برای بیمار شرایط

 بر موثر عوامل. بداند را نمونه نگهداری شرایط

 و بشناسد را لیپیدی های پروفایل

 نمونه در. نماید تشریح را هرکدام اثر چگونگی

 گیری اندازه را  گلیسرید تری شده، داده مجهول

  .نماید

 و سواالت شفاهی عملیامتحان   در آزمایشگاه و بصورت عملی 

5  

 تست اسید اوریک

 .کند بیان را A ویتامین ای تغذیه نقش

 را ایران و جهان در آن شیوع و A ویتامین کمبود-

 .دهد توضیح

 شرح را A   ویتامین کمبود بر موثر واملع و علل-

 .دهد

 .کند ذکر آن کمبود کنترل و پیشگیری راههای-

 .کند تشریح را A ویتامین کمبود با مقابله روشهای-

 و سواالت شفاهی عملیامتحان   در آزمایشگاه و بصورت عملی 

6  

 میکروسکوپی آنالیز

 ادرار

 .بشناسد را ادرار میکروسکوپی آزمایشات

 آن نگهداری شرایط و نمونه خصوصیات

 انواع. بداند را میکروسکوپی آنالیز انجام برای

 و ها میکروارگانیسم ، سیلندرها ، ها سلول

 ادرار نمونه در بتواند و بشناسد را ها کریستال

 .دهد تشخیص میکروسکوپ زیر

 و سواالت شفاهی عملیامتحان   در آزمایشگاه و بصورت عملی 

7  

  سرم توتال پروتئین گیری اندازه

 را سرم پروتئین گیری اندازه بالینی ارزش

 را سرم های پروتئین انواع. نماید تعریف

 دهنده کاهش و افزایش عوامل. بشناسد

 مقادیر. دهد توضیح را سرم های پروتئین

 تست. بداند را سرم های پروتئین طبیعی

 دهد انجام را سرم های پروتئین گیری اندازه

 .نماید تفسیر آنرا و

 فاهیو سواالت ش عملیامتحان   آزمایشگاه و بصورت عملیدر  
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   امتحان پایان ترم 

 
عملیامتحان تستی و    


