
 تهراندانشگاه علوم پزشکی  –بیوشیمی بالینی  جزوهفهرست 

 نام استاد  حث ا مب جلسه 
تعداد  
 صفحات 

1 
 یش های تشخیص طبیاآزم

 ش،ینحوه انجام آزما ،ی رینحوه نمونه گ ،یشگاهیآزما یانواع نمونه ها
 ینحوه جوابده ش،یآزما یابینحوه ارزش

 3 رپاساال دکتر

2 
 و باز دیاس میمفاه

 ینولوژیو باز، جبران، ترم دیها، اختلالت اس هی+ در کلHترشح 
 5 رپاساال دکتر

5 

 مبحث آنزیم
QCزانیعوامل موثر بر م، آنزیم های پالسما، ، شیوه های استفاده از آنزیم 
 میانتخاب آنز طیشرا م،یدر خون، عوامل موثر بر سرعت و نشت آنز میآنز

 اه

 7 دکتر گلستانی

6 
 ها نرالیم

 آن ها هیته یو منبع اصل یکیولوژینقش ب ،ی شناخت، طبقه بند
دکتر گرایش 

 نژاد
6 

7 
 کلیه

 جینتا زیو نحوه آنال یویکل یکند؟ تست ها یو چطور کار م ستیچ هیکل
 آن ها

دکتر گرایش 
 نژاد

13 

8 
 متابولیسم

 یسمیمتابول ریو اختالالت شناخته شده در مس سمیمتابول
 9 دکتر امینیان

9 
 متابولیسم

 یسمیمتابول ریاختالالت شناخته شده در مسادامه مبحث 
 10 دکتر امینیان

10 
 ها نیپروتئ یبررس یروش ها

 Acute Phase Reactionهی، ناح Pre Albuminهی، ناح Albumin ،
 کتروفورز چند بیماری، بررسی الناحیه  ،2α هیناح ،1α هیناح

 9 دکتر امینیان

11 
 لیپید ها

ها،  دیپیب ل، هضم و جذFat Dietها،  دیپیل یو کاربرد ینیبال تیاهم
 ها لیمس

 6 دکتر دوستی

12 

 لپوپروتئین
، Friderkson type 3 ،ی، بافت چربRemnan پاز،یل نیپروتئ پویل

activationچرب،  یها دیاس سمی، کاتابولlypolysis ،Carnitine 
deficiency ،β-oxidation ،Liponeogenesisها،  نیپوپروتئیل لی، تشک

 2 پیت دکسونیفر

 10 دکتر دوستی

13 
 کبد

از مصرف دارو، کبد چرب،  یناش ی ها بیها، آس یماریساختمان، عملکرد، ب
 عملکرد کبد، ی تست ها ن،یروب یلیدفع ب ریمس

 15 دکتر دوستی

14 

 کیوتیآمن عیاز تولد و ما شیپ یو تست ها یحاملگ
مرتبط  ی ها ی ماریب ک،یوتیآمون  عیجفت، اعمال ما فیوظا ،یشناس نیجن

 عیما شاتیآزما ک،یوتیآمن عیما باتیترک ،ی باردار ابتید ک،یوتیآمن عیبا ما
 کیوتیآمن

 7 رپاساال دکتر

 14 یدکتر مشکان  دیابت -انسولین  15



ترشح  ن،یساخت انسول ن،یپانکراس، گلوکاگون، عملکرد گلوکاگون، انسول
 ص یتشخ ابت،ید ی ماریب ن،یانسول رندهیگ ن،یانسول تیاهم ن،یانسول

 - Iنوع  ابتیقند خون، د ی اعدا و رنج مناسب برا نیینحوه تع ابت،ید
 ی ماری، علت بIIنوع  بتای، دIIو  Iنوع  ابتید سهی، مقاعالئم و درمان آن

 ابتید

17 
 یدیروئیپرتیها

 یها یماریداروها و ب زول،یعملکرد کورت ،دیکوئیتگلوکوکور ،ی ویغده فوق کل
 دیکوئیو کاهش گلوکوکورت شیمربوط به افزا

 11 یدکتر مشکان 

 ه صفح  125جلسه     تعداد صفحات:  14تعداد جلسات:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 iranpuyesh.irتنظیم فهرست: سامانه پژوهشی ایران پویش 

 کارآفرینی -مرجع تهیه جزوات دانشگاهی، ارائه خدمات پژوهشی و برگزاری کارگاه های علمی


