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 علوم آزمایشگاهی گروه آموزشی:پیراپسشکی                                           دانشکذه:

    کارشناسی علوم آزمایشگاهی پیوسته تحصیلی: یرشتهو  مقطع

 98-99 اول :تحصیلی نیمسال تحصیلی و سال

       تؼذاد ٍاحذ:         کارآموزی در عرصه )قسمت ویروس شناسی(: ًبم ٍاحذ درسی

  یص ًیبز:پ        عملیذ: ًَع ٍاح  

               41تا  8 :ساعت گروه( 5روز ) 8هر گروه  :زهبى برگساري كالس: رٍز

 یدانشکذه پسشک-مرکس تحقیقات هپاتیت-بیمارستانهای شهیذ رحیمی و شهذای عشایر برگساري: هکبى 

دکتر   – مهذی آجورلودکتر   تیب حرٍف الفبب(:)بِ تر اسبتیذ  هسئَل درس:           تؼذاد داًطجَیبى:

   دکتر غالمرضا طالعی – صیاد خانی زاده

 پسشکی، طبقه دوم، اتاق کارپیرادانشکذه   8-41شنبه چهار داًطجَ: ببسبػبت هطبٍرُ 

 )لطفا شرح دهیذ( شرح دوره:

سری بصرَرت تئرَري ٍ    در قسوت ٍیرٍس ضٌبسی درس كبرآهَزي در ػرصِ ابتذا تست ّبي تطخیصی ٍیررٍس ضٌب 

ػلَم آزهبیطگبّی پیَستِ آهَزش دادُ ضرذُ ٍ سر ک كربرآهَزاى در بیوبرسرتبى ٍ     رضتِ  8ًطجَیبى ترم ػولی بِ دا

آزهبیطگبُ بب تست ّبي رٍتیي هَرد استفبدُ در ٍیرٍس ضٌبسی آضٌب ضذُ ٍ هْربرت اًجربم تسرت ّرب را كسرب هری       

 ًوبیٌذ.

 

  )لطفا شرح دهیذ(هذف کلی: 

 تست ّبي تطخیصی ٍیرٍس ضٌبسیبب ػلَم آزهبیطگبّی پیَستِ جَیبى كبرضٌبسی آضٌبیی داًط

 

 های تذریس:شیوه

 ×پرسص ٍ پبسخ   سخٌراًی برًبهِ ریسي ضذُ   ×سخٌراًی

 

 (TBLیبدگیري هبتٌی بر تین)  (PBLیبدگیري هبتٌی بر حل هسئلِ)  بحث گرٍّی

 ----------------- )لطفبً ًبم ببریذ( سبیر هَارد

 
 

 )لطفا شرح دهیذ( وظایف و تکالیف دانشجو:

 َر هٌظن در كالس قبل از ضرٍع كالس.حض 

  .ُداًطجَ هجبز بِ ترك كالس ًیست هگر بِ ضرٍرت ٍ بب اجبز 

 .هٌببغ هؼتبر ٍزارتخبًِ بِ داًطجَ هؼرفی هیطَد.  یبدداضت برداري ٍ تْیِ جسٍُ بِ ػْذُ داًطجَ هیببضذ 

   استفبدُ از تلفي ّوراُ ٍ ضبط صَت ٍ تصَیر هطلقب هوٌَع است. هَببیل داًطجَیبى ببیستی خبهَش

 ببضذ. 

  رفت ٍ آهذ در حیي كالسػذم. 

 ببضذ. ػذم ضركت در ارزیببی هستور بِ هٌسلِ ًورُ صفر در آى قسوت هی 
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 وسایل کمک آموزشی:   

   × اسالیذ یب ٍیذئَ پسٍشكتَر  ختِ ٍ گچت × ٍایت برد

 -------------- ببریذ( لطفبً ًبم)  سبیر هَارد

  

 )از نمره کل( :درصذ نمرهنحوه ارزشیابی و 

 

 ساعت تاریخ نمره روش

ارزیببی هستور در حیي كبر  5 گسارش كبر ػولی

 در هراكس ٍ بیوبرستبًْب 

 

  پبیبى ترم 11 آزهَى پبیبى دٍرُ

   5 تحقیق ٍ گسارش هرٍري ٍ ًظن

 

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح         جَر كردًی            × ايچٌذگسیٌِ      پبسخ كَتبُ           ریحیتط

 ----------- )لطفب ًبم ببریذ( سبیر هَارد
 
 

 درس کارآموزی در عرصهویروس شناسی  قسمتزمان بنذی و موضوعات 

 
 مذرس فعالیت آزمایشگاهی

 

ی هاهای آزمایشگاهی جهت تشخیص و شناسایی عفونتتست

 ویروسی 

 

 

 دكتر آجَرلَ

 

 اصول کشت سلولی و کشت ویروس

 

 

 

 

 دكتر آجَرلَ
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 های ویروسی تست الیسا جهت تشخیص و شناسایی عفونت       

 (HIV ،HBV ،HCVهای منتقله از راه خون: )ویروس

 

 

 

 طبلؼیدكتر 

 

 

 های ویروسیتست الیسا جهت تشخیص و شناسایی عفونت

 (TORCHهای )عفونت

 

 

 

 طبلؼیدكتر 

 

 اصول تکنیکهای مولکولی در ویروس شناسی

  (PCR)تست 

 

 

 دكتر خبًی زادُ

 
 

 

 اصول تکنیکهای مولکولی در ویروس شناسی 

 (Real time PCR)تست 

 

 

 دكتر خبًی زادُ

 
 

 


