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 ػلَم آزهایشگاّی گرٍُ آهَزشی:                                 پیراپسشکی          داًشکدُ:

 ػلَم آزهایشگاّی پیَستِکارشٌاسی  تحصیلی: یرشتٍِ  هقطغ

  98-99 اٍل : تحصیلی ًیوسال تحصیلی ٍ سال

  1 تؼذاد ٍاحذ:                     یشگاّیآزها ساتیتجْ یٍ ًگْدار یاصَل فٌ: ًبم ٍاحذ درسی

 ًدارد یص ًیبز:پ                                                                                        ًظریذ: ًَع ٍاح

 پیراپسشکی هنبى ثرگساري:                              8-11 :سبػت شٌبِ :زهبى ثرگساري مالس: رٍز

  دکتر هصطفی هرادی سرابی هسئَل درس:                                                                 تؼذاد داًطجَیبى:

  -دکتر حسیي هحوَدًٍد -دکتر ػلی اصغر کیاًی -هْدی آجَرلَدکتر  )ثِ ترتیت حرٍف الفجب(: اسبتیذ

  دکتر هصطفی هرادی سرابی

 پسشکی، طبقِ دٍم، اتاق کارپیراداًشکدُ   11-11شٌبِ سِ  داًطجَ: ثبسبػبت هطبٍرُ 

 )لطفا شرح دّید( شرح دٍرُ:

تَسط ٍاحذ آى  0.25ثبضذ؛ ٍاحذ آهَزضی هی 1ًظري در قبلت  یطگبّیآزهب ساتیتجْ يٍ ًگْذار یاصَل فٌدرس 

آزهایطگاُ، ًکات هرتبط با اصَل ایوٌی در آضٌایی با عالٍُ بر  در ایي درس داًطجَگردد. تذریس هی استبدّر 
ضَد ٍ ًحَُ صحیح کار با اًَاع  آضٌا هی ّای آزهایطگاّی فٌی ٍ طرز کار صحیح ٍ هراقبت از دستگاُ اصَل با

 گیرد. ّای هختلف آزهایطگاُ را فرا هی  ّای بخص تجْیسات ٍ دستگاُ
 

  )لطفا شرح دّید(ّدف کلی: 

رز کار ٍ حفظ ٍ ّا، ط اصَل فٌی کار دستگاُ اجسای هختلف ٍ ، آهَزشآزهایطگاُاصَل ایوٌی در  آهَزش
بتَاًذ بِ طَر   کارضٌاس علَم آزهایطگاّی ّای آزهایطگاّی بِ ًحَی کِ  ًگْذاری صحیح از دستگاُ

 ٍ از آًْا ًگْذاری ًوایذ. ّای هختلف آزهایطگاُ کار ًوایذ  ّای بخص با اًَاع تجْیسات ٍ دستگاُ صحیح

 

 

 :فراگیر پس از طی ایي دٍرُ بایستی

 ٌی در آزهایطگاُ را داًستِ ٍ رعایت کٌذ.ًکات هرتبط با اصَل ایو .1

 اساس فٌی ساًتریفیَش، اًَاع ساًتریفیَش ٍ کاربردّای ّر یک، هراقبت ٍ ًگْذاری را بیاى ًوایذ. .2

پ ٍ کاربردّای ّر یک ٍ هراقبت ٍ ًگْذاری از آًْا را َپ، اًَاع هیکرٍسکَاساس فٌی هیکرٍسک .3
 ضرح دّذ.

سوپلرّا ٍ دیسپٌسرّا، کاربردّای ّر یک، هراقبت ٍ  ّا، اساس ٍسایل اًتقال حجن ّوچَى پیپ .4
 را تَضیح دّذ. از آًْا ًگْذاری

گر در ضوارش  ّا ٍ عَاهل هذاخلِ اساس اًَاع ضوارضگرّای سلَلی را تَضیح دّذ، هحذٍدیت .5
 ّای خًَی را بیاى ًوایذ ٍ کالیبراسیَى ٍ ًگْذاری از دستگاُ را ضرح دّذ. سلَل
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 را بیاى ًوایذ. َُ صحیح هراقبت ٍ ًگْذاری از آىرا تَضیح دّذ ٍ ًحاساس فٌی اسپکترٍفَتَهتر  .6

 را ضرح دّذ. از آًْا هتر، هراقبت ٍ ًگْذاریPH اساس فٌی ٍ اًَاع .7

گر در دقت ٍ صحت دستگاُ را  اصَل فٌی اتَآًالیسٍرّای بیَضیوی را تَضیح دّذ، عَاهل هذاخلِ .8
 اری از دستگاُ را ضرح دّذ.ّای کالیبراسیَى ٍ هراقب ٍ ًگْذ بیاى ًوایذ ٍ رٍش

 

 

 ّای تدریس:شیَُ

 ×پرسص ٍ پبسخ   سخٌراًی ثرًبهِ ریسي ضذُ   ×سخٌراًی

 (TBLیبدگیري هجتٌی ثر تین)  (PBLیبدگیري هجتٌی ثر حل هسئلِ)  ثحث گرٍّی

 ----------------- )لطفبً ًبم ثجریذ( سبیر هَارد

 
 

 )لطفا شرح دّید( ٍظایف ٍ تکالیف داًشجَ:

 َر هٌظن در مالس قجل از ضرٍع مالس.حض 

  .ُداًطجَ هجبز ثِ ترك مالس ًیست هگر ثِ ضرٍرت ٍ ثب اجبز 

 ضَد. هٌبثغ هؼتجر ٍزارتخبًِ ثِ داًطجَ هؼرفی هی ثبضذ.یبدداضت ثرداري ٍ تْیِ جسٍُ ثِ ػْذُ داًطجَ هی 

  اًطجَیبى ثبیستی خبهَش استفبدُ از تلفي ّوراُ ٍ ضجط صَت ٍ تصَیر هطلقب هوٌَع است. هَثبیل د

 ثبضذ. 

  رفت ٍ آهذ در حیي مالسػذم. 

 ثبضذ.ػذم ضرمت در ارزیبثی هستور ثِ هٌسلِ ًورُ صفر در آى قسوت هی 

 

 

 ٍسایل کوک آهَزشی:   

   × اسالیذ یب ٍیذئَ پسٍشمتَر  ختِ ٍ گچت × ٍایت ثرد

 -------------- ثجریذ( لطفبً ًبم)  سبیر هَارد

  

 

 )از ًورُ کل( :درصد ًورُ ًحَُ ارزشیابی ٍ

 

 ساػت تاریخ ًورُ رٍش

  در طَل ترم 2 ارزیبثی هستور 

  پبیبى ترم 16 آزهَى پبیبى دٍرُ

   2 ًظن حضَر غیبة ٍ 
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 ًَع آزهَى

 غلط -صحیح         جَر مردًی             ×ايچٌذگسیٌِ      پبسخ مَتبُ           تطریحی

 ----------- )لطفب ًبم ثجریذ( سبیر هَارد

  

 :)لطفا ًام ببرید(: هٌابغ پیشٌْادی برای هطالؼِ
1.   Hematology RODAK 2002  
2.   Electornics and instrumentation for clinical Laboratory (Eggert) wiley medical,    

Latest edition 

3.    Textbook of clinical chemistry (Tietz), Latest edition 

 یسات آزهبیطگبّی، دمتر ضْجبزياصَل فٌی تجْ -4
 
 

             یشگاّیآزها ساتیتجْ یٍ ًگْدار یاصَل فٌ بٌدی ٍ هَضَػات درس زهاى

 (8-11شٌبِ )

 هَضَع هدرس تاریخ جلسات

 اٍل
                

06/07/98 
  رػبیت اصَل ایوٌی در آزهبیطگبُ آجَرلَدمتر 

 آجَرلَدمتر  13/07/98 دٍم
اسبس فٌی سبًتریفیَش، اًَاع وٌی در آزهبیطگبُ، رػبیت اصَل ای

 سبًتریفیَش ٍ مبرثردّبي ّر یل، هراقجت ٍ ًگْذاري از آى

 20/07/98 سَم
دمتر 

 هحوَدًٍذ

پ ٍ کاربردّای ّر َپ، اًَاع هیکرٍسکَاساس فٌی هیکرٍسک
 یک ٍ هراقبت ٍ ًگْذاری از آًْا

 27/07/98 چْارم
دمتر 

 هحوَدًٍذ

ّا، سوپلرّا ٍ  ال حجن ّوچَى پیپاساس ٍسایل اًتق
 از آًْا دیسپٌسرّا، کاربردّای ّر یک، هراقبت ٍ ًگْذاری

 دمتر میبًی 04/08/98 پٌجن

ّا ٍ عَاهل  ، هحذٍدیتاساس اًَاع ضوارضگرّای سلَلی
ّای خًَی ٍ کالیبراسیَى ٍ ًگْذاری  گر در ضوارش سلَل هذاخلِ

 از دستگاُ

 دمتر میبًی 11/08/98 ششن
َُ صحیح هراقبت ٍ ًگْذاری از اس فٌی اسپکترٍفَتَهتر ٍ ًحاس

 آى

 از آًْا  هتر، هراقبت ٍ ًگْذاریPH اساس فٌی ٍ اًَاع دمتر هرادي 18/08/98 ّفتن

 دمتر هرادي 25/08/98 ّشتن

گر در دقت ٍ  ، عَاهل هذاخلِاصَل فٌی اتَآًالیسٍرّای بیَضیوی
هراقب ٍ ًگْذاری از ّای کالیبراسیَى ٍ  صحت دستگاُ ٍ رٍش

 دستگاُ

 اهتحاى پایاى ترم   

 


