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 علوم آزمایشگاهی گروه

  ىذف ً جبیگبهLog Book: 
، دفتشچَ ای اعت کَ ضوي ثیبى اُذاف کلی دسط ّ سًّذ دّسٍ، ػولکشد  داًؾدْ (  Log book) گضاسػ ػولی

پبیؼ ػولکشد داًؾدْیبى دس فشایٌذ آهْصػ یکی اص اسکبى افلی خِت استمبی . سا دس ایي دسٍّ ثجت هی ًوبیذ

، ػالٍّ ثش اسائَ هطبلجی ثؼٌْاى ساٌُوبی هطبلؼبتی ، اثضاسی خِت اسصؽیبثی  Log Bookکیفیت هی ثبؽذ ّ ُذف 

 .آهْختَ ُبی داًؾدْ، اسصیبثی ثشًبهَ آهْصؽی داًؾکذٍ ّ گشٍّ آهْصؽی ًیض هی ثبؽذ

 

 مٌزشی کبر آمٌزی در عرصو علٌم آزمبیشگبىیمقررات دًره آ: 

 

ثشای آهْصػ ثبلیٌی  ًیبصهٌذی ُب ّ همشساتی طشازی ؽذٍ کَ ثَ داًؾدْیبى کوک هیکٌذ ثب هغبیل هْسد ًیبص دس 

 .ایي ًیبصهٌذی ُب ثَ اختقبس دس صیش اؽبسٍ ؽذٍ اعت. زشفَ تطجیك یبثٌذ

 :داًؾدْی هستشم ثبیذ دس ًظش داؽتَ ثبؽذ کَ

 .اص زضْس دس آصهبیؾگبٍ ّاکغیٌبعیْى ُپبتیت خْد سا کبهل ًوْدٍ ثبؽذلجل . 1

 .زضْس ثَ هْلغ داؽتَ ثبؽذ. 2

 .چٌبًچَ ًتْاًذ ثَ هْلغ دس هسل زبضش ؽْد ثَ هغئْل ثخؼ خْد ّ هغئْل کبسآهْصی اطالع دُذ. 3

 .هبیذدسکلیَ عبػبت کبسآهْصی ّ ثَ ّیژٍ ٌُگبم کبس ثب ثیوبس هغبئل زشفَ ای سا سػبیت ى. 4

 .لجل اص اتوبم دّسٍ ثَ اُذاف هْسد ًیبص دعت یبثذ. 5

 .ثذّى اخبصٍ هسل کبسآهْصی سا تشک ًکٌذ. 6

تلفي ُوشاٍ ًذاؽتَ ثبؽذ ّ دس فْستی کَ هٌتظش یک پیبم فْسی اعت هی تْاًذ تلفي خْد سا دس ّضؼیت . 7

Silent   خبسج اص هسیظ ثخؼ فسجت کْتبٍ  لشاس دادٍ ّ ثشای فسجت اص هغئْل ثخؼ اخبصٍ گشفتَ ّ تشخیسب دس

 .خْد سا اًدبم دادٍ ّ عشیؼب ثَ ثخؼ ثبصگشدد

 .ًبخي ُب ثبیغتی کْتبٍ ثبؽذ اعتفبدٍ اص ًبخي هقٌْػی ّ الک ًبخي هوٌْع هی ثبؽذ. 8
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 علوم آزمایشگاهی گروه

 .اتیکت خْاًب داؽتَ ثبؽذ. 9

ثِتشیي . ًوی ثبؽذثیوبسعتبى ّ داًؾکذٍ خْاثگْی گن ؽذى خْاُشات ّ عبیش ّعبیل داًؾدْ دس آصهبیؾگبٍ . 10

 .زبلت ایي اعت کَ داًؾدْ ایي گًَْ  ّعبیل سا ُوشاٍ ًذاؽتَ ثبؽذ

 .زتوب ٌُگبم زضْس دس کبسآهْصی فجسبًَ خْسدٍ ثبؽذ. 11

ثبًیَ اّل ُش ثشخْسد ،هْخت ؽکل گیشی تقْسی رٌُی اص فشد هی  15-20ًظش ثَ ایٌکَ ظبُش فشد دس . 12

سػبیت ایي هْسد دس کل دّساى کبسآهْصی الضاهی ) خْ ضشّسی اعت گشدد،داؽتي ظبُش آساعتَ ّ دس ؽبى داًؼ

 (.هی ثبؽذ

 .دلیمَ صهبى اعتشازت دس ًظش گشفتَ ؽذٍ اعت 15عبػت کبسآهْصی  4ثَ اصای ُش . 13

صهبى اعتشازت ثشزغت ؽشایظ کبسی ُش داًؾدْ هتفبّت خْاُذ ثْد ّ هٌْط ثَ اخز هدْص اص هغئْل . 14

 .ثخؼ هشثْطَ اعت

 .ؽذى  ثَ هشثی خْد اطالع دُذ Needle stickّست توبط هغتمین ثب خْى ّ هبیؼبت ّدس ؿ. 15

 .هْظف ثَ هطبلؼَ ّ سػبیت دعتْسالؼول ایوٌی دس آصهبیؾگبٍ هی ثبؽذ. 16

 .پظ اص اتوبم کبس هْظف ثَ هشتت کشدى هیض کبس خْد هی ثبؽذ. 17

 .صیٌی  هی ثبؽذدس فْست ؽکغتي ّعبیل آصهبیؾگبُی هْظف ثَ خشیذاسی ّ خبیگ. 18

 طبق سرفصل در دً مرحلو صٌرت می گیرد،: نحٌه ارزشیببی دانشجٌ

 %60آزمبیشگبه بیمبرستبن ( الف

 :هؼیبسُب ّ ػْاهل اسصؽی ثیوبسعتبى ؽبهل هْاسد صیش هی ثبؽذ

هْظف  عبػبت سػبیت ّ هْلغ ثَ زضْس ثَ ًغجت هغئْلیت ازغبط -1

 هغبئل ثب ثشخْسد دس هٌبعت ػکغبلؼول ّ هسْلَ کبسُبي دس ػول عشػت 2-

تدِیضات  ّ ُب دعتگبٍ اص هشالجت ّ خْیی فشفَ کبس، هسیظ دس اًضجبط سػبیت 3-

 

ؽغلی  ُبي هِبست کغت خِت دس تالػ ّ دلت هیضاى 4-
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 علوم آزمایشگاهی گروه

هغئْلیي  ّ هشاخؼیي ُوکبساى، ثب سفتبس ؽیٍْ 5-

 

ثخؼ  ُش دس کبسؽٌبعی عطر دس ػولی آصهْى 6-

 ثشاي سّصاًَ گضاسػ دفتشچَ تکویل .ًوبیذ تکویل ؽخقب سا خْد سّصاًَ گضاسػ دفتشچَ هیجبیغت داًؾدْ ُش

 .اعت الضاهی صيآهْکبس دّسٍ ؽشّع اص داًؾدْیبى

  

 دس تب دادٍ هی ؽْد تسْیل آصهبیؾگبُی ػلْم گشٍّ هذیش ثَ ؽذٍ تکویل دفتشچَ ػشفَ دس کبسآهْصي پبیبى دس

 گشٍّ سهذی تسْیل یب ّ ثْدٍ ًبلـ سّصاًَ گضاسػ دفتشچَ کَ هْاسدي دس .گشدد هٌظْس ؽوب ًِبیی اسصیبثی

 .ؽْد ًوی گضاسػ داًؾکذٍآهْصػ  ثَ ّ گشدیذٍ هسغْة توبم ًب ًوشٍ ًگشدد،

 %40گرًه آمٌزشی دانشکذه ( ة

 یب ؽفبُی ثؼول هی آیذ،  کتجیاص هجبزث تخققی سؽتَ ػلْم آصهبیؾگبُی اهتسبى 

 ًوشٍ 12 ّ ُْسهْى ثیْؽیوی

 ًوشٍ 7خْى ؽٌبعی 

 ًوشٍ 6اًگل ؽٌبعی ّ  لبسچ ؽٌبعی 

 ًوشٍ 6ّ  عشم ؽٌبعی ی ژایوًْْلْ

 ًوشٍ 6هیکشّة ؽٌبعی 

 ًوشٍ 3لبل خْى اًت

 .ثشای یکغبى عبصی آهْصػ داًؾدْیبى، طشذ دسط ّ اُذاف هْسدًظش دس ُش ثخؼ، دس صیش آهذٍ اعت

 ١٠/١ دانشجو از الزامی است و در صورتی که غیبت روزهای کارآموزی تمام در دانشجو حضور 

 .شود می محسوب صفر دانشجو بیشتر شود، نمره کارآموزی ساعات مجموع

  مدارك ارائه با که بود خواهد مجاز درصورتی شده مشخص سقف تا کارآموزی در غیبت: 1تبصره 

( غیرموجه یا موجه) دانشجو غیبت با برخورد نحوه. شود شناخته موجه مربوطه استاد تشخیص و مستند

 .بود خواهد دانشكده تایید با و گروه  برعهده
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 علوم آزمایشگاهی گروه

  ٍبا او غیبت ولی باشد شده تعیین میزان از بیش کارآموزیدر دانشجو غیبت که صورتی در :2تجقش 

 .شود می حذف درس آن شود داده تشخیص موجه دانشگاه آموزشی شورای تشخیص

 ىبرت ىبی مٌرد نیبز دانشجٌیبن کبرشنبسی علٌم آزمبیشگبىیم: 

  برداریبخش نمٌنو: 

 

داًؾدْی ػلْم آصهبیؾگبُی پظ اص گزساًیذى دّسٍ هضثْس دس ثخؼ ًوًَْ ثشداسی ثبیذ تْاًبیی ُبی ریل 

 : سا کغت ًوبیذ

سػبیت زمْق ثیوبس سا هذ ًظش لشاس دادٍ ّ ثب آساهؼ ّ سّی گؾبدٍ ثب ثیوبساى ّ هشاخؼیي هْاخَ . 1

 .گشدد

کٌٌذٍ  آؽٌب ّ لبدس ثبؽذ ثجت هؾخقبت  ّ ؽوبسٍ ثب سًّذ فسیر ازشاص ُْیت ثیوبس یب هشاخؼَ . 2

 .گزاسی هٌبعت ثش سّی ظشّف خوغ آّسی ًوًَْ سا اًدبم دُذ

ًْع ًوًَْ سا ثشزغت آصهبیؼ دسخْاعتی تؾخیـ دادٍ ّ ساخغ ثَ آهبدگی ثیوبس ثشای آصهبیؼ، . 3

 .عْاالت ّ تْضیسبت الصم سا ثیبى ًوبیذ

 .کبًیغن،هیضاى الصم ّ هٌبثغ خطبی هشثْطَ سا ثیبى کٌذؽٌب ثْدٍ ،مآثب ضذ اًؼمبد ُبی سایح . 4

دس گشٍّ ) ًشهَ گْػ ّ پبؽٌَ  لبدس ثبؽذ خًْگیشی ّسیذی، خًْگیشی هْیشگی اص اًگؾتبى،. 5

 .سا اًدبم دُذ (عٌی ًْصاداى

 .ثب ػْاسك ًوًَْ ثشداسی آؽٌب ثْدٍ ّ سّػ همبثلَ ّ کٌتشل آًِب سا ثیبى ًوْدٍ ّ ثکبس گیشد. 6

 .ثٌذدةؽشایظ دفغ ایوي ّعبیل هقشفی ثشای ًوًَْ ثشداسی سا ثیبى ًوْدٍ ّ ثَ کبس . 7

 بخش ىمبتٌلٌژی ً ببنک خٌن: 

 

داًؾدْی ػلْم آصهبیؾگبُی پظ اص گزساًیذى دّسٍ هضثْس دس ثخؼ ُوبتْلْژی  ّ ثبًک خْى  ثبیذ 

 :تْاًبیی ُبی ریل سا کغت ًوبیذ

 .ختلف سا ثیبى کٌذافْل خًْگیشي ّ کبسثشد ضذ اًؼمبدُبی م. 1

 .هیضي علْل ُبي خًْی سا تْضیر دادٍ ّ گغتشػ خْى سا تِیَ ًوبیذآافْل سًگ . 2

  Hbّ طشیمَ سعن هٌسٌی   Hb ّHctاًذاصٍ گیشي . 3

 .، اعبط، سّػ  ّ هٌبثغ خطبی آى سا تْضیر دُذESRاًدبم تغت. 4
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 علوم آزمایشگاهی گروه

ؽوبسػ گلجْل ُبي عفیذ ثَ سّػ ُوْعیتْهتش دعتی ّ سّػ تقسیر ؽوبسػ لکْعیت ُب پظ . 5

   NRBCاص هؾبُذٍ 

سا ثَ سّػ  MCV,MCH,MCHCؽوبسػ  هشفْلْژی گلجْل ُبي لشهض ّ هسبعجَ ایٌذکظ ُبي . 6

 دعتی ّ همبیغَ ثب دادٍ ُبي عل کبًتش 

 خًْی ّ هطبلؼَ هشفْلْژي پالکت  ؽوبسػ پالکت ثَ سّػ دعتی ّ همبیغَ تخویٌی دس گغتشػ. 7

ّ  Differential countثبس هتْالی  3تِیَ ّ سًگ آهیضي گغتشػ خْى هسیطی ّ اًدبم زذالل . 8

 .همبیغَ آًبى ثب یکذیگش

  BMؽٌبعبیی سدٍ اسیتشّییذي ثب اعتفبدٍ اص الم ُبي خْى هسیطی ّ . 9

ت، ُیپْکشّهیک ّ ًسٍْ گضاسػ ثشسعی الم ُبي خْى هسیطی ّ ؽٌبعبیی آًوی ُبي هیکشّعی. 10

 هشفْلْژي گلجْل ُبی لشهض 

ثشسعی الم ُبي خْى هسیطی ّ ؽٌبعبیی آًوی ُبي هبکشّعیتیک ّ ًشهْعیتیک ًشهْکشّهیک . 11

 ّ آًوی ُبي ُوْلیتیک 

 .سا تِیَ ّ هْاسد کبسثشد آى سا ثیبى کٌذ LEالم . 12

هشاتت هشثْط ثَ آى اػن اص طشصکبس، ّ توبهی  cell counter)) افْل کبس ؽوبسؽگش خْدکبس . 13

 .ؽغت ّ ؽْ  ّ کبلیجشاعیْى آى سا ثطْس کبهل ؽشذ دُذ هٌبثغ خطب،

دس . لبدس ثَ اًدبم الکتشّفْسص ُوْگلْثیي، ؽٌبعبیی ثبًذ ُبی غیش طجیؼی ّ تفغیش آًِب ثبؽذ . 14

 sickle cellعت ّ  سّػ ُبی دعتی اًدبم ت  A2  ّFاًدبم  دعتی تغت ُبی ُوْگلْثیي  لبدس ثَ ضوي

 .ثبؽذ

 ثشاي ؽٌبعبیی علْل ُبي پیؼ عبص گلجْل ُبي عفیذ  BMثشسعی الم ُبي خْى هسیطی ّ  . 15

گضاسػ ّ  ّ فیجشیٌْژى ثْدٍ، اعبط، سّػ، PT, PTTلبدس ثَ اًدبم آصهبیؼ ُبی اًؼمبدی ؽبهل . 16

 .تفغیش ًتبیح سا ثیبى کٌذ

سا ثشازتی اًدبم دادٍ ّ همبدیش طجیؼی ّ هٌجغ خطب ثشای  BT  ّCTلبدس ثبؽذ آصهْى ُبی اًؼمبدی . 17

 .ُش کذام سا ثَ تفکیک ثیبى ًوبیذ

 ّ تفغیش آى G6PDاًدبم تغت . 18

 .لبدس ثَ اًدبم سًگ آهیضی ستیکْلْعیت  ثْدٍ اعبط، سّػ،گضاسػ ّ تفغیش سا تْضیر دُذ. 19

اًدبم  Cell typing     ّBack typingسا ثَ سّػ اعالیذ ّ لْلَ ای ثَ فْست  ABOگشٍّ ثٌذی . 20

آؽٌب  Cell typing     ّBack typingدس ضوي ثَ هٌبثغ خطب ّ ػلل ػذم تْافك ثیي . دادٍ ّ گضاسػ ًوبیذ

 .ثْدٍ ّ ساٍ زل سا ثیبى کٌذ
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 علوم آزمایشگاهی گروه

آصهْى ُبی کْهجظ هغتمین ّ غیش هغتمین سا طجك دعتْسالؼول اعتبًذاسد اًدبم دادٍ، دس ضوي . 21

 .هثجت ّ هٌفی کبرة هی ؽًْذ ّ ساٍ زل همبثلَ ثب آًِب سا ؽشذ دُذؽشایطی کَ هٌدش ثَ 

ثَ ثجت ًبم، پزیشػ فسیر ّ اُشاص ُْیت هخقْؿ ثبًک خْى ُوشاٍ ثب تکویل فشم ُب ّ دفبتش . 22

فشم ُبی ) کٌٌذگبى هشازل فْق الزکش سا اًدبم دُذ  کبهال آؽٌب ثْدٍ ّ ثتْاًذ دس هْسد ثیوبساى ّ اُذا

 (.ُوّْیژّالًظ

ؽشایظ پزیشػ اُذا کٌٌذگبى، پشداصػ خْى اُذایی، تِیَ فشاّسدٍ ُبی خًْی، دهب ّ ؽشایظ ًگَ . 23

داسي فشاّسدٍ ُبي هختلف، کبسثشد ّ ًگِذاسی ّ زول ّ ًمل آًِب ّ ُوچٌیي ثیوبسیِبی هٌتملَ اص ساٍ 

 .تضسیك خْى سا ثَ تفغیش ثیبى ًوبیذ

ُب ّ تفغیش هشثْطَ دس هْاسدی کَ هؾکْک ثَ  ّاكٌؼ ُبي ًبهطلْة اُذا خْى ّ ًْع آصهبیؼ . 24

 .ّاکٌؼ ُبی اًتمبل خْى ُغتین

 .سا ًبم ثجشد هْاد افضّدًي كیغَ ُبي خْى . 25

 .سا تْضیر دُذ تغییشات خْى دس زیي ًگَ داسي دس كیغَ خْى. 26

 .كبسثشد خْى كبهل، خْى ؽغتَ ؽذٍ، خْى اؽؼَ دیذٍ، خْى کن لکْعیت سا ثیبى کٌذ . 27

 .كبسثشد فشاّسدٍ پالكتي ّ  فشاّسدٍ گشاًْلْعیتي سا ثیبى کٌذ . 28

 اًدبم آصهبیؼ کشاط هچ، تفغیش ًتبیح ّ طشص ػولکشد دس هْاسد هؾبُذٍ ًبعبصگبسیلبدس ثَ . 29

  .ثبؽذ

اًْاع هبیؼبت ثذى سا ًبم ثشدٍ، سّػ اًدبم آصهبیؾبت ُوبتْلْژیک ؽبهل ثشسعی ُبی ظبُشی، . 30

سا اًدبم دادٍ ّ ثیبى ( total cell count & WBC)ّ سًگ آهیضی ؽوبسػ علْلی تِیَ گغتشٍ اص سعْة  

 .کٌذ

لبدس ثبؽذ کٌتشل کیفی داخلی توبهی آصهبیؼ ُب ّ تدِیضات هختلف ثخؼ ُوبتْلْژی ؽبهل عل . 31

سا اًدبم دادٍ ّ سّػ هسبعجبت، ... عبًتشیفْژ هیکشّ ُوبتْکشیت، ثي هبسی، دعتگبٍ عذیوبى ّ  کبًتش،

 .هکتْة ًوْدى ّ تفغیش  آًِب سا ثیبى کٌذ سًّذ

(  Critical Value)پبعخ هٌبعت ّ هغئْالًَ ًغجت ثَ ًوًَْ ُبی اّسژاًغی داؽتَ ّ ًتبیح ثسشاًی . 32

 .دس ثخؼ ُوبتْلْژی سا ثذاًذ

 خش سرًلٌژیة: 

ل سا داًؾدْی ػلْم آصهبیؾگبُی پظ اص گزساًیذى دّسٍ هضثْس دس ثخؼ عشّلْژی ثبیذ تْاًبیی ُبی ری

 :کغت ًوبیذ
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 علوم آزمایشگاهی گروه

سا تْضیر ّ ثَ ًسْ فسیر اًدبم دُذ ّ ًسٍْ گضاسػ ّ تفغیش ّ هٌبثغ  CRPتغت عشّلْژی . 1

 .خطبی آًِب سا ثیبى کٌذ

سا تْضیر ّ ثَ ًسْ فسیر اًدبم دُذ ّ ًسٍْ گضاسػ ّ تفغیش ّ هٌبثغ  RFتغت عشّلْژی . 2

 .خطبی آًِب سا ثیبى کٌذ

ًسْ فسیر اًدبم دُذ ّ ًسٍْ گضاسػ ّ تفغیش ّ هٌبثغ  سا تْضیر ّ ثَ VDRLتغت عشّلْژی . 3

 .خطبی آًِب سا ثیبى کٌذ

سا تْضیر ّ ثَ ًسْ فسیر اًدبم دُذ ّ ًسٍْ گضاسػ ّ تفغیش ّ هٌبثغ  RPRتغت عشّلْژی . 4

 .خطبی آًِب سا ثیبى کٌذ

 .سا تْضیر ّ تیتشاعیْى آى سا ثَ ًسْ فسیر اًدبم دُذ ASOتغت عشّلْژی  . 5

 .سا تْضیر ّ ثَ ًسْ فسیر اًدبم دُذ  Mono Testتغت عشّلْژی . 6

سا تْضیر ّ ثَ ًسْ فسیر اًدبم دُذ ّ ًسٍْ گضاسػ ّ تفغیش ّ هٌبثغ  Wrightتغت عشّلْژی . 7

 .خطبی آًِب سا ثیبى کٌذ

 .سا اًدبم دُذ Wrightتیتشاعیْى . 8

 .سا تْضیر ّ ثَ ًسْ فسیر اًدبم دُذ 2MEتغت عشّلْژی . 9

10 .Rose Bangal سا ثَ ًسْ فسیر اًدبم ّ ًتبیح سا تفغیش ًوبیذ. 

 .سا تْضیر ّ ثَ ًسْ فسیر اًدبم دُذ Widalتغت عشّلْژی . 11

 .دس ّیذال هثجت تیتشاعیْى سا اًدبم دُذ. 12

 .افْل ّ هْاسد كبسثشد تغت كْهجظ سایت سا تْضیر دادٍ ّ ثَ ًسْ فسیر اًدبم دُذ. 13

 .ّ هْاسد کبسثشد آًِب سا ؽشذ دُذ HsCRP ،Anti CCPتغت ُبی خذیذ  . 14

 بخش بیٌشیمی ً ىٌرمٌن: 

 

داًؾدْی ػلْم آصهبیؾگبُی پظ اص گزساًیذى دّسٍ هضثْس دس ثخؼ ثیْؽیوی ّ ُْسهْى ثبیذ تْاًبیی 

 :ُبی ریل سا کغت ًوبیذ

 .ًسٍْ تِیَ ًوًَْ ُبی هختلف خْى ّ ؽشایظ ًوًَْ گیشی سا دس ُش تغت ثیبى کٌذ. 1

سا دس ... ػْاهل هذاخلَ گش هبًٌذ لیض ثْدى ًوًَْ، لیپویک ثْدى ًوًَْ، آلْدٍ ثْدى لْلَ آصهبیؼ ّ . 2

 ( .تؾخیـ ًوًَْ ُبی  لبثل لجْل اص غیش لبثل لجْل ثشای اًدبم آصهبیؾبت)تغت ُبی هختلف ثیبى کٌذ 

 .تغت ُبی هختلف ثیْؽیوی سا ثب سّػ دعتی اًدبم دُذ. 3
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 علوم آزمایشگاهی گروه

 .تلف ثیْؽیوی سا ثیبى کٌذهکبًیغن  تغت ُبی هخ. 4

 critical) هیضاى ًشهبل تغت ُبی ثیْؽیوی هتذاّل سا ثیبى کٌذ ّ ثب آصهبیؼ ُبیی ثب ًتبیح ثسشاًی . 5

value )آؽٌب ثبؽذ. 

 .اعبط کبس فتْهتش سا ثیبى کٌذ. 6

 .ًسٍْ کبس ثب دعتگبٍ اتْآًبالیضس سا تْضیر دُذ. 7

 .اى کٌذهفِْم کبلیجشاعیْى ّ کٌتشل کیفی سا ثی. 8

، هبیغ پلْس، هبیغ هفقلی، هبیغ CSFآصهبیؼ ُبی ثیْؽیویبیی هشثْط ثَ هبیؼبت ثذى اص لجیل. 9

 . سا اًدبم دادٍ ّ ًسٍْ گضاسػ سا ثیبى کٌذ... آعیت ّ 

 .سا ثیبى کٌذ عبػتَ 24طشیمَ فسیر خوغ آّسی ادساس . 10

 .ثیبى کٌذ آى سا عبػتَ ّ گضاسػ دُی فسیر 24ًسٍْ اًدبم آصهبیؼ ادساس . 11

 . ؽشایظ ًوًَْ گیشی خْى اص ثیوبسسا ثشای آصهبیؾبت هختلف ُْسهًْی ثیبى کٌذ. 12

 .اعبط کبس سّػ الیضا سا تْضیر دُذ. 13

 .ػْاهل هذاخلَ گشدس اًدبم سّػ الیضا سا ثیبى کٌذ. 14

 .آًضین ُبی هْسد اعتفبدٍ دس سّػ الیضا سا ًبم ثجشد ّ کبسثشد ُش کذام سا تْضیر دُذ. 15

 .عْثغتشاُبی هختلف دس سّػ الیضا سا ًبم ثجشد ّ کبسثشد ُشکذام سا تْضیر دُذ. 16

 .اعبط کبس الیضا سیذس سا ثیبى کٌذ. 17

 .خْاة آصهبیؾبت الیضا سا تفغیش کٌذ. 18

 .اًْاع هختلف هٌسٌی ُبی الیضا سا ثیبى کٌذ. 19

 .س کٌذسا تفغی ّ ًتبیح آىثبؽذ  ABGثب دعتگبٍ  لبدس ثَ اًدبم کبس. 20

 بخش انگل شنبسی ً تجسیو ادرار: 

 

داًؾدْی ػلْم آصهبیؾگبُی پظ اص گزساًیذى دّسٍ هضثْس دس ثخؼ اًگل ؽٌبعی ّ تدضیَ ادساس ثبیذ تْاًبیی ُبی 

 :ریل سا کغت ًوبیذ

 .سّػ ًوًَْ گیشی آصهبیؼ هذفْع سا ثَ ًسْ فسیر تْضیر دُذ. 1

 .سا ؽشذ دادٍ ّ ثَ طْس فسیر اًدبم دُذًسٍْ ثشسعی ًوًَْ هذفْع ثَ ؽکل هبکشّعکْپی . 2

 .تِیَ الم هغتمین هذفْع ثب اعتفبدٍ اص عشم فیضیْلْژی ّ لْگْل سا ثَ طشص فسیر اًدبم دُذ. 3
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 علوم آزمایشگاهی گروه

 سّػ فلْتبعیْى ساثَ ًسْ فسیر اًدبم ّ کبسثشد آى ساتْضیر دُذ. 4

 . سّػ فشهبلیي اتشساثَ ًسْ فسیر اًدبم ّ کبسثشد آى سا تْضیر دُذ. 5

 .فیکغبتیُْبی هِن اًگل ؽٌبعی ّ کبسثشد ُبی آًبى سا تْضیر دُذ. 6

 .تغت خْى هخفی دس هذفْع ساثَ ًسْ فسیر اًدبم ّ کبسثشد آى ساتْضیر دُذ. 7

 .تخن اًگل ُبی ؽبیغ دس هذفْع سا تؾخیـ فسیر دُذ. 8

 .تشّفْصّئیت ّ کیغت تک یبختَ ُبی هِن ّ ؽبیغ دس هذفْع سا ثَ طْس فسیر تؾخیـ دُذ. 9

 .الم خًْی ثشای ثشسعی هبالسیب سا ثَ ًسْ فسیر تِیَ ّ گًَْ ُبی هختلف سا ؽٌبعبیی ًوبیذ. 10

الم ثشای تؾخیـ عبلک ساثَ ًسْ فسیر تِیَ ّ خقْفیبت تؾخیقی اًگل سا ثَ ًسْ فسیر ػٌْاى . 11

 .ًوبیذ

 .ًسٍْ فسیر خوغ آّسی ادساس خِت اًدبم آصهبیؼ تدضیَ ادساس سا تْضیر دُذ. 12

 . اًدبم آصهبیؼ تدضیَ ادساس طجك افْل ػلوی اًدبم ّ ثَ ًسْ فسیر گضاسػ ًوبیذ. 13

 .اخضای هختلف سعْة ادساس سا ؽٌبعبیی کٌذ ّ تفغیشثبلیٌی آى سا ثَ ًسْ فسیر اًدبم دُذ. 14

 .سا ثَ ًسْ فسیر اًدبم دُذُب ّ آى  تْضیر دادٍ دسهْاسد هؾکْک تغت ُبی تکویلی سا . 15

 .گی سا ثَ ًسْ فسیر اًدبم دادٍ ّ آى سا تفغیش ًوبیذتغت زبهل. 16

 .کٌتشل کیفی ثخؼ تدضیَ ادساس ّ اًگل ؽٌبعی سا ثَ ًسْ فسیر اًدبم دُذ. 17

 بخش میکرًة شنبسی: 

 

داًؾدْی ػلْم آصهبیؾگبُی پظ اص گزساًیذى دّسٍ هضثْس دس ثخؼ هیکشّة ؽٌبعی ثبیذ تْاًبیی ُبی 

 :ریل سا کغت ًوبیذ

 .هْسد اعتفبدٍ دس ثخؼ هیکشّة ؽٌبعی سا ثَ طْس فسیر ًبم گزاسی کٌذّعبیل . 1

کبسثشد ُشیک اص ّعبیل هْسد اعتفبدٍ دس ثخؼ هیکشّة ؽٌبعی سا تْضیر دُذ،کٌتشل کیفی ّ . 2

 . یذس ػولی دس اًدبم اهْس هؾبسکت ًوبؽشایظ ًگِذاسی آًِب سا ثیبى ًوْدٍ ّ ثَ طْ
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 علوم آزمایشگاهی گروه

 .گضاسػ ّ تفغیش ًوبیذ ساى  تِیَ، سًگ آهیضی،گغتشٍ ُبی خْة اص ًوًَْ ُبی ثیوب. 3

لبدس ثبؽذ هسلْل ُبی الصم ثشای سًگ آهیضی ُبی هختلف سا ؽٌبختَ ّ دس آهبدٍ عبصی ّ تِیَ . 4

 .هسیظ کؾت هِبست الصم سا کغت ًوبیذ

 .سّػ ُبی ًگِذاسی هسیظ ُبی کؾت ثبکتشی سا تْضیر دُذ. 5

ف ثیوبساى سا ثیبى ًوْدٍ لبدس ثبؽذ ًوًَْ ُب سا هسیظ ُبی کؾت الصم ثشای ًوًَْ ُبی هختل. 6

 .ثشسّی هسیظ ُبی هضثْس ثب کیفیت هطلْة کؾت دُذ

 .ایضّالعیْى ثبکتشی ُب سا ثَ سّی هسیظ ُبی کؾت ثَ ًسْ فسیر اًدبم دُذ . 7

 .ؽشایظ ًگِذاسی ُش هسیظ کؾت سا، ثشای ُش اسگبًیغن خبؿ ثذاًذ. 8

ثشای تؾخیـ ثبکتشی ُبی گشم هثجت ّ گشم هٌفی سا هسیظ ُبی کؾت ّ هسلْل ُبی الصم . 9

 .تْضیر دادٍ ّ هکبًیغن ػول ُشیک سا ؽشذ دُذ

هؾخقبت کلًْی ثبکتشی ُبی هختلف سا ثتْاًذ ثب هؾبُذٍ هبکشّعکْپی ثیبى ًوْدٍ ّ تب زذ . 10

 .اهکبى تؾخیـ دُذ

ّ گشم هٌفی سا تْضیر آصهبیؾبت ثیْؽیویبیی الصم ثشای تؾخیـ افتشالی ثبکتشی ُبی گشم هثجت . 11

 .دُذ

ؽشایظ  ًگِذاسی دیغک ُبی آًتی ثیْتیک، ًسٍْ کٌتشل کیفی هسیظ هْلش ُیٌتْى ّ دیغک ُبی . 12

 .آًتی ثیْتیک  سا تْضیر دُذ

ثَ ًسْ فسیر اًدبم دُذ  ّ تْاًبیی تفغیش ًتبیح آًتی  CLSIآًتی ثیْگشام سا ثشطجك اعتبًذاسد . 13

 .ُبی سّص دًیب کغت کٌذ ثیْگشام سا هجٌی ثش اعتبًذاسد

 . هکبًیغن اثش ُشیک اص آًتی ثیْتیک ُب سا تْضیر دُذ. 14

آًتی ثیْتیک ُبی هشعْم ثشای ُشًوًَْ ثبلیٌی ثشاعبط ًْع ثبکتشی ؽٌبعبیی ؽذٍ سا تؾخیـ . 15

 .دُذ

سّػ ًگِذاسی ّ کؾت ُشیک اص ًوًَْ ُبی ثبلیٌی سا ثش طجك اعتبًذاسد ُبی آصهبیؾگبٍ تْضیر . 16

 .دادٍ ّ ثَ ًسْ فسیر اًدبم دُذ

 .کٌتشل کیفی لْپ هیکشّثی سا ثَ طْس فسیر اًدبم دُذ. 17

 .ًتیدَ کؾت ُش یک اص ًوًَْ ُبی ثبلیٌی سا ثَ ًسْ فسیر تفغیش ًوْدٍ ّ گضاسػ ًوبیذ. 18

 .سّػ ُبی اعتشیلیضاعیْى ّ دفغ ًوًَْ ُب سا دس آصهبیؾگبٍ هیکشّة ؽٌبعی تْضیر دُذ. 19

 .دس ثخؼ هیکشّة ؽٌبعی سا ثذاًذ(  Critical Value)ًتبیح ثسشاًی . 20
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 علوم آزمایشگاهی گروه

 شده انجام تائید قابل  روزانه های فعالیت 

 تٌضیح امضب مسئٌل بخش نٌع فعبلیت یب آزمبیش رًز تبریخ ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      
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 علوم آزمایشگاهی گروه

 شده انجام تائید قابل  روزانه های فعالیت 

 تٌضیح امضب مسئٌل بخش نٌع فعبلیت یب آزمبیش رًز تبریخ ردیف

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

41      

42      

43      

44      

45      

46      

47      

48      

49      
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 علوم آزمایشگاهی گروه

 شده انجام تائید قابل  روزانه های فعالیت 

 تٌضیح امضب مسئٌل بخش آزمبیشنٌع فعبلیت یب  رًز تبریخ ردیف

50      

51      

52      

53      

54      

55      

56      

57      

58      

59      

60      

61      

62      

63      

64      

65      

66      

67      

68      

69      

70      

71      

72      

73      

74      
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 علوم آزمایشگاهی گروه

 شده انجام تائید قابل  روزانه های فعالیت 

 تٌضیح امضب مسئٌل بخش نٌع فعبلیت یب آزمبیش رًز تبریخ ردیف

75      

76      

77      

78      

79      

80      

81      

82      

83      

84      

85      

86      

87      

88      

89      

90      

91      

92      

93      

94      

95      

96      

97      

98      

99      
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 علوم آزمایشگاهی گروه

 :دانشجٌی گرامی

 .پیؾٌِبدات ّ اًتمبدات خْد سا ثٌْیغیذ Log Bookلطفب خِت اسائَ ُش چَ ثِتش ایي 


