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  گناباد پزشکی علوم هدانشگا

  ه عرص در کارآموزي یآموزش هبرنامدر  ان یدانشجو  یعمل يها ت یفعال هدفترچ

  

  

  

 .................................... کارآموز  یخانوادگ  نام  و   نام

 .. .............…………………ی دانشجوئ  هشمار

 :   یگرام دانشجوي

  هدور طول در شما  یعمل  -  یآموزش يهاتیفعال هیکل ثبت منظور هبو  هعرص در کارآموزي  هدور" )LB(یا  Logbook" عنوان تحت حاضر هدفترچ

  لیتکم در است شمندهخوا. لذا ردیگ ی م قرار هاستفاد مورد  یعمل  یابیارزشو اب ی غ  -  حضور جهت LB در موجود اطالعات هدور  انیپا در .است هشد یطراح

 نزد خود را هچ دفتر  از یکپ  کی لیتحو وقعه و در مآورد بعمل آن داريه نگ و حفظ در را خود تالش و ی سع تیهان، د یفرمائ مبذول را خود دقت حداکثر آن

  د. ینمائ داريهنگ

 

  : همقدم

  باشد   هرساند انیپا  هب را ی عمل و  نظري يها آموزش هک  شود یم اطالق  هرشت نیا ی کارشناس ی انیپا همرحل دانشجوي هب  یهشگا یآزما علوم کارآموز

  ی هشگایآزما علوم  یکارشناس مدرك اخذ براي اي هحرف يها رتهام کسب براي ،یعلم  اتیه  اعضاي نظارت تحت ،یقبل  يها هآموخت کاربرد  هب مجاز و

 . است بخش آن سیرئ ا ی  هگرو ریمد  با  بخش  ای  هگرو ره در کارآموزان تیمسئول. است

  

  :ه دور یکل دفه

 مارستانیب در  هشگایآزما مختلف يها بخش  در یهشگا یآزما  یعمل  يهاکار با  ییآشنا

  

  : کارآموز فیوظا  شرح

 ه شگایآزما در موقع هب حضور  

 آن یعمل  انجام بر تسلط و مختلف شاتیآزما انجام هنحو با  ییآشنا  

 ی آموزش يها   کنفرانس و  ها هبرنام در شرکت  

  

 : ه شگا یآزما در حضور نیقوان

  . باشد ی م ه دانشکد ای  بخش  ای  هگرو ره استیر سوي از هشد  نییتع هبرنام طبق عادي اوقات در هشگایآزما در حضور زمان

  . کند اعالم هدور آغاز در و تهیه مدونی آموزش هبرنام ،بخش در آنان حضور ساعات  هیکل براي است موظف بخش ره کارآموزان آموزش مسئول

 در حضور زمان یآموزش هبرنام و  هشگا یآزما يها بخش  تعداد  ،یه رفا امکانات کارآموز، تعداد  ش، ی آزما تعداد اساس بر تواند یم  بخش  سیرئ ا ی ه گرو ریمد

  . د ینما نییتع را بخش
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  آموزش مسئول ا ی استاد نظارت با و اریاخت ضیتفو صورت در  ای و کارآموزان آموزش مسئول  ای همربوط استاد  هدهع  هب  کارآموزان یآموزش هبرنام میتنظ

  .است ارشد کارآموز هدهع  هب کارآموزان

 آموزش مسئول موافقت با اضطراري موارد در  ای  و قبل  ساعت 24 حداقلی و قبل  اطالع با  مگر ست،ین ممکن  هشگایآزما یآموزش هبرنام در ی جابجائ

 . کارآموزان

  . باشد هرسید کارآموزان آموزش مسئولتایید   هب هک مواردي در مگر است یآموزش جلسات با  تیاولو ،یطورکل هب

  ا ی ه گرو بخش،  یآموزش  شوراي در مورد برحسب کارآموزان اتیشکا  ای  و  فیوظا انجام در امتناع هگون ره  ای  و فوق فیوظا شرح از کارآموزان تخلف موارد

    .شد دهخوا هگرفت  الزم ماتیتصم و مطرح هدانشکد  بعد همرحل در و  هشگایآزما

  

  : بتواند دی با دانشجو ه دور انیپا در

 ردیبگ ادی را مختلف شاتیآزما انجام هنحو .  

 دی نما دایپ   را یعمل  شاتیآزما انجام بر تسلط .  

 باشد. انجام آزمایشات برخوردار  و انجام امور محوله و دقت قابل قبولی در عمل از سرعتتالش نموده و  شغلی هرچه بیشتر مهارتهاي  براي کسب  

 باشد.  داشتهمختلف   مسائل با  برخورد در مناسبی العمل عکس  

 نماید   بیان را دستگاهی لوازم از مراقبت و جویی صرفه نحوه .  

 بگیرد یاد را مسئولین و  همکاران، مراجعین بار رفتار شیوه .  

 دی نما  شرکت یکارشناس سطح در بخش  ره  یعمل يها آزمون در .  
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Log book ی میوشی ب  بخش هب مربوط 

 ی اختصاص دافها

  .باشد  شاتیآزما انجام و هاروش ،اصول انیب هب قادر  و د ینما شرکت لی ذ يهاهشگایآزما  در دیبا دانشجو

  

  ی فیک کنترل بخش) الف

  ) یهدستگا  و دستی  يهاروش ( یپزشک یمیوشیب بخش) ب

  مخصوص یمیوشیب بخش )ج

  یشناس ورمونه  بخش) ه

  ادرار هیتجز بخش) د

  

 ی فی ک کنترل بخش )الف

  : دیبا دانشجو

ي  هارقت ... و نیز و  هو موالریت هحجمی، درصدي، نرمالیت - وزنی، وزنی   - مچون وزنیه هي مربوطهامختلف با واحدي شیمیایی هامحلول هیهطرز ت - ١

 د. ه را بیان کند و بتواند انجام د هاي بیوشیمی و تبدیل واحدها، انجام محاسبات ریاضی الزم در تستهامختلف از آن

 . دهد شرح را زریاتوآنال و وژیسانترف  ترازو، فتومتر، فتومتر،  میفل اسپکتروفتومتر، مانند   ینیبال یمیش مختلف  يهاهدستگا با کار هنحو - ٢

 باشد.  آن انجام هب  وقادر هداد توضیح را سانترفیوژ و فتومتر  اسپکترو کالیبراسیون هنحو - ٣

 . دهد  و انجام هداد توضیح را هاسمپلر ،ها پت  پی نمودن هکالیبر و  کار هنحو - ٤

 . کند انیب و  هگرفت ادی را ... و levy jenningمنحنی  مانند  یفیک کنترل يهاچارت از هاستفاد هنحو و يتجار کنترل سرم از هاستفاد و تهیه روش - ٥

 . باشد کیفی کنترل يهاچارت رسم هب قادر - ٦

 . دی نما انیب يریادگی از پس را ندرجات آ و مقطر آب تهیه یچگونگ - ٧

 هداشت الزم ییآشنا کار نیح در یمنیا  اطاتیاحت با و د هد حیتوض آن یقوط يرو چسب بر يرو از را ه ماد  و پودر رنوعه ییایمیش مشخصات - ٨

 . باشد

 . دهد حیتوض و هگرفت ادی را ها هن زدایی) لوله(آ کردن Iron freeچگونگی  و ی هآزمایشگا وسایل شستشوي صحیح طرز - ٩

  

  

  ی هدستگا و) manualدستی ( يهاروش ی: پزشک یمیوشی ب بخش )ب

  : دیبا دانشجو

 . دهد  حیتوض و هگرفت ادی را وتریکامپ ا ی دفتر در ماریب کد  و  نام کردن وارد لیقب از هیاول امور انجام - ١

  ،یی ناشتا زمان مدت  مانند مختلف شاتیآزما جهت خاص طیشرا و یپزشک یمیوشیب مختلف شاتیآزما انجام جهت ماریب از يریگ نمونه حیصح طرز - ٢

 . دهد حیتوض و  هگرفت اد ی را ...  و  ییدارو زیهپر

 . کند  يدارهنگ هریغ   ور زیرمانند یخچال، ف مناسب طیدرشرا و د ینما جدا هشگا یآزما هب ه شد وارد ي ها  نمونه از را ها سرم - ٣

)، کراتی نین  UAاسید ( ، اوریک BUNیا  ه)، اورBS) یا غیر ناشتا ( FBSقند ناشتا (ي سرم یا پالسما شامل موارد؛  نمونهآزمایشات بیوشیمی بر روي بتواند  - ٤

)Cr( ، ) کلسترول تامTC) تري گلیسرید ،(TG ،(HDL ،LDL) پروتئین توتال ،TP) آلبومین ،(Alb ) بیلی روبین توتال ،(TB ) و مستقیم (DB  آزمایشات ،(

)، آلکالن  LDیدروژناز ( هالکتات د، CK-MB) و  CK)، کراتین فسفوکیناز (ALT)، آالنین آمینو ترانسفراز (ASTآنزیمی مانند آسپارتات آمینو ترانسفراز (

)، پتاسیم  Na)، سدیم (Mg)، منیزیم (P)، فسفر (Caمانند کلسیم (  ها) و نیز مواد معدنی و الکترولیتAmy) و آمیالز (ACP)، اسید فسفاتاز ( ALPفسفاتاز (

)K ن (ه)، آFe و (TIBC د. ه را انجام د 
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یا   یشکم عیما )، CSFمایع مغزي نخاعی ( )، SFمفصلی (  مانند مایع  بدن مختلف  عاتی ما يرو بر را نیپروتئ  و قندمانند   یمیوشیب شاتیآزمابتواند  - ٥

 . کند گزارش را بدن مختلف عاتیما يرهظا مشخصات درضمنو    دهد  انجام ار ) و ..... PFصفاقی (

و   هو ..... را بیان نمود ها، فتومترها، اسپکتروفتومترها، فلیم فتومترهامانند انواع اتوآنالیزور هآزمایشگا  در موجود يهاهدستگا  با  کار روش و سبتواند اسا - ٦

 د. ه انجام د

 . باشد   هدستگا از هاستفاد جهت یه شگایآزما ي ها محلول يساز ه آماد هب قادر - ٧

 . دی نما ثبت مخصوص دفاتر در آنرا ج ینتا و  هداد انجام  هدستگا  هلیوس هب را ها تست - ٨

  

 مخصوص  یمیوشیب  بخش )ج

 :   دیبا دانشجو

 . دهد  حیتوض را هشگایآزما هب هشد وارد ي ها نمونه وثبت يدفتر  يهاکار - ١

 مختلف  هدارنده نگ مواد از و  دینما يدارهنگ رتسته يبرا مناسب طیشرا در را )سرم و  پالسما  کامل، خون ،هساعت  2 ،هساعت 24 ادرار( نمونهره - ٢

 . باشد هداشت یکاف  اطالع شیآزما ره جهت

ي ها، آنالیز سنگ، تست حاللیت، فیبرینوژن5HIAA ،17KS  ،VMA  ،HbF، HbA2 ،G6PD ،HBA1C همچون یی ها تست  انجام هقادرب  دیبا دانشجو - ٣

 . اشدو .... ب ادراريي هامختلف مانند سنگ

 . باشد ي سرمهاز هموگلوبین و پروتئینالکتروفورو انجام  هامحلول تهیه هب قادر - ٤

 . دینما انیب را آن گزارش حیصحي  هقیطر و هداد حیتوض  راز الکتروفوري مختلف هاالگو - ٥

 

 ادرار  هیتجز بخش )د

  : دیبا دانشجو

 . باشد دفاتر در یارسال شاتیآزما ثبت هب قادر  و  دهد حیتوض را يدفتر يهاکار تیمها - ١

 . دهد حیتوض را)  Randomه و تصادفی (ساعت 24مختلف، ادرار  يها تست براي ي ادرار نمونه آوري جمع صحیح نحوه - ٢

ي ادرار (بندیکت) و سایر ترکیبات مورد نظر را یاد  هاو قند   ) SSAو   TCAي بیوره، هااندازه گیري پروتئین (محلول  جهتمحلول سازي در این بخش  - ٣

 گرفته و توضیح دهد. 

 . کند انیب را هاي آن خطا موارد  و آزمایش، اصول هر يادرار يهاروان حیصح يدارگهن و هاستفاد طرز - ٤

 . ده د انجام  وه گرفت  ادی را) SGمخصوص ( براي گزارش پروتئین و وزن رفراکتومتر از استفاده - ٥

 . ده د انجام  و هگرفت  ادی  راو ...   نیروب یلیب ،خون استون، ییشناسا جهت ییایمیوشیب يها قرص از هاستفاد هنحو - ٦

 . د هد صی تشخ را ها آن کروسکوپیمي  هل یوس هب بتواند و هداد حیتوض را ادراري رسوب در همتفرق مواد  و ها  کست  ، ها  ستالیکر ،ها سلول انواع - ٧

 . بیان و انجام دهد را ادرار کامل شیآزما کی حیصحه ي گزارش قیطر - ٨

  هداد حیتوض قاً یدق راو ....  ه کنند  ایاح يهاقند نیمچنه و جونز بنسپروتئین   شیآزما ،هساعت 24ادرار  نیپروتئ  مانند ادرار ییمایوشیب يها تست - ٩

 . باشد   شیآزما  انجام هب قادر و

 . د هد  انجام و هگرفت  اد ی را بخش در يدارهنگ جهت ابیکم  يها نمونه کردن  مانت هنحو - ١٠

 . د هد  انجام و هگرفت ادی را ونیتراسیت يها  روش و ی حاملگ تست - ١١

 مسئول  نظر با گری د شاتیآزما و  مورد 15 حداقل را رادرا کامل هیتجز شیآزما هروزان  دی با  مدت  نیا یط در  هک باشد یم  روز 6  هدور ن یا زمان مدت :هنکت

  .برساند همربوط مسئول دییتأ  هب را آن گزارش و  د هد  انجام بار دو حداقل همربوط
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 شناسی  ورمون ه بخش) ه

  : دیبا دانشجو

 . کند يدارهنگ هریغ  و (فریزر)  مناسب طیدرشرا و  دی نما جدا ه شگایآزما هب  هشد وارد يها نمونه از را ها سرم - ١

 . د هد ح یتوض را ه شگایآزما هب یارسال يها نمونه  بتمانند ث يدفتر  يهاکار - ٢

 . کند  انیب ار) RIAرادیوایمونواسی (و  )ELISAاالیزا ( يهاکیت   کار اساس - ٣

 . باشد همربوط يها تیپل  و یورمونه يها  تیکه یاول يساز ه آماد هب قادر - ٤

 ي مربوطه را توضیح داده و انجام دهد. ها  هدستگا  با ارکردنه ي ک قیطر و  دهد  انجامبه درستی   بتواند را RIAو  یزااال يها تست - ٥

 . ده د حیتوض را شود یم  کار RIAروش  به که ساتع شده در مواردي در برابر اشعه و ایمنی حافظت موارد - ٦

 . ده د قرار یاب یارز و هسیمقا مورد ه شگایآزما در  موجود يها کنترل سرم با  را ها ه دستگا  از هآمد  بدست يها جواب - ٧

 . باشد مخصوص فرم در مارانیب  يها جواب ثبت هب قادر - ٨

 . باشد هداشت کامل  آشنایی یشناس ورمونه  هشگایآزما در وی واکتیراد مواد  دفع حیصح روش با - ٩

  

Log book  ی شناس کروبیم  بخشمربوط به  

  . ند هد انجامبخش را به خوبی  گفته شده در ذیل هر موارد بتوانندبا شرکت در بخش هاي زیر   دیبا انیدانشجو

  پایه ابزار و  کیفی کنترل بخشالف) 

  شناسی  میکروب بخشب) 

  

 ی فی ک کنترل بخش )الف

  : دیبا دانشجو

 بتواند انجام دهد. محلولهاي شیمیایی مختلف با واحدهاي مربوطه را بیان کند و  محیط هاي کشت و طرز تهیه  - ١

 . ده د شرح راو .... میکروسکوپ، اتوکالو، فور، کلنی کانتر   مانند بخش میکروب شناسی  مختلف  يههادستگا با کار هنحو - ٢

 باشد.  آن انجام هب   قادر  و هداد توضیح رادستگاههاي مورد استفاده  کالیبراسیون هنحو - ٣

 کند.  بیان و  هیاد گرفتنمونه هاي کنترل کیفی و سوش هاي استاندارد را  از هاستفاد و تهیه روش - ٤

 . باشد کیفی کنترل يهاچارت رسم هب قادر - ٥

 هداشت الزم کار آشنایی حین در ایمنی با احتیاطات و د هد توضیح آن قوطی روي چسب بر روي از را ه ماد  و پودر رنوعه شیمیایی مشخصات - ٦

 باشد. 

 . ده د توضیح و هگرفت  یاد رااستریل کردن آن ها  چگونگی و ی هآزمایشگا وسایل شستشوي صحیح طرز - ٧

  

  :شناسی میکروب ب) بخش

 ی شناس کروبیم  هشگایآزما در کی آسپت طیشرا و  یمنیا و حفاظت اصول تیرعا - ١

 ها ه  دستگا  و ها  کشت طیمح  ،ها معرف  مواد، یفیک کنترل اصول با  ییشناآ - ٢

 و ....  وژیفیسانتر فور، اتوکالو، هجمل از  هاه دستگا  با  کار حیصح  آموزش - ٣

 و ....  کپسول،  فاست دیاس آلبرت، فالژل،  اسپور، بلو، لنیمت گرم،  مانند  یشناس کروبیم ه شگایآزما در  هاستفاد موردي هارنگ  تهیه طرز - ٤

 ها آن  روي بر ها  يباکتر سمیمتابول و مختلف يها کشت طیمح  ییشناسا - ٥

 ها  آن کاربرد  هنحو و مختلف  يها کشت طیمح يدارهنگ و تهیه طرز - ٦
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  ها هکنند ی عفون ضد از حیصح هاستفادنخاعی و .... و - ي مختلف مانند زخم، گلو، آبسه، خون، مایع مغزيهابرداري از محل  نمونه صحیح نحوه - ٧

 ي بردار نمونه از قبل

 نمونه کشت  مناسب زمان تیرعا و  ترانسپورت يها طیمحبه آزمایشگاه مانند استفاده از انواع  نمونهي صحیح انتقال هابکارگیري روش  - ٨

 مناسب  يها کشت طیمح  يرو بر مختلف يها نمونه کشت - ٩

 بلو لنیمت  و گرم روش هب  ها آن يزیآم رنگ و  )Direct smearارسالی (  يها نمونه از اسمیر تهیه - ١٠

 گرم روشه ب ها آن يزیآم رنگ و ) Indirect smearروي محیط کشت (ي رشد کرده بر هااسمیر از کلنی  تهیه - ١١

  ریسا و خون کشت همطالع  گلو، کشت همطالع مدفوع،  کشته مطالع ادرار، کشت در  کلنی شمارش مانند  مختلف  ي ها نمونه کشت ریتفس و همطالع - ١٢

 ........  و  بدن عاتیما

ي انتروباکتریاسیه، هاي محتلف مانند تعیین هویت خانواده هاشناسایی صحیح و دقیق باکتري  جهت مناسب يها کشت طیمح انتخاب - ١٣

 ها ، بی هوازي هاي گرم منفی غیر تخمیري مانند لیستریا منوسایتوژنز، بروسالهانایسریاسیه، باسیل  یه، استرپتوکوکاسمیکروکوکاسیه، 

ئه ي ارا حیصح هنحو يریفراگ و وگرامیب  ی آنت از حاصل جینتا ریتفس وه مطالع)، Kirby Bauerاستاندارد ( روش به بیوگرام آنتی صحیح انجام - ١٤

 پزشک  هب گزارش

 ه شگایآزما ستمیس از یعفون موادخارج نمودن  حیصح يها روش يریبکارگ - ١٥

 ماریب نمونه از ه شد تهیه) Direct smearمستقیم ( اسالید 5ارائه ي  - ١٦

  ي دانشجویان پزشکی بخش عفونی به مدت یک ماه شرکت کنند. هاآموزش صحیح و بهتر کارآموزان این بخش، در آموزش  جهتتبصره: بهتر است 

  

Log book  ی شناس انگل  بخشمربوط به  

  : برساند  ه شگایآزما مسئول د ییتأ  هب و ه داد انجام عمالً را لیذ موارد یستیبا انیدانشجو

 ه شگایآزما در یمنیا  و حفاظت يها دستورالعمل انجام - ١

 دفتر در  ثبت درخواست، گهبر کردن چک مار، یب يها نمونه گرفتن لیتحو - ٢

 بلو  لنیمت لوگل،  ن،یلاس نرمال هجمل از یشناس انگل  هشگا یآزما جهت الزم يها محلولي  تهیه - ٣

 مسایگ نلسون، لی ذ  ن،یلیماتوکسه کروم، يتر يزیآم رنگ جهت ها محلول ي تهیه - ٤

 ن یفرمال)، PVA( الکل لینی و ی پلمانند   ها   ي نگهدارنده تهیه - ٥

 ها  محلول هیکل و کروسکوپیم یفیک کنترل - ٦

 NNN کشت طیمح يور بر نمونه کشت  روش و یکروسکوپ یم صیتشخ د،یاسال يزیآم  رنگ سالک، زخم از يبردار نمونه - ٧

 یکروسکوپ یم  قیدق یبررس و يزیآم رنگ ا،یماالر  شی آزما جهت میضخ و نازك يها دیاسال تهیه و يبردار نمونه - ٨

 )Occult Blood(درمدفوع خونتست  انجام - ٩

  یبررس و  کروم يتر يزیآم رنگ ب،یآم هب مشکوك موارد  در؛ ها آن  یکروسکوپ یمه ي مطالع  و ها  نمونه از) Direct smearمستقیم ( اسالید تهیه - ١٠

 نمونه یکروسکوپ یم

 ها  نمونه يرو بر دترجنت نیفرمال یرسوب روش انجام - ١١

 ي مرتبطها نمونه يرو بر مختلف يها  روش هب ونیفلوتاسروش  انجام - ١٢

 ایدیکوکس صیتشخ جهت نلسون لیذ  روش هب ها نمونه يزیآم رنگ و گسترش ي تهیه - ١٣

 ترهب آموزش منظور هب ه شگایآزما در موجود  هشد رنگ يها  الم همطالع - ١٤

 ه شگایآزما در موجود) هریغ   و ها نماتود  ،هاسستود ، هاترماتود( ها   انگل هب مربوط  يها  الم همطالع - ١٥
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Log book ماتولوژي ه  بخش  

  . ند هد انجامگفته شده در ذیل هر بخش را به خوبی  موارد بتوانندبا شرکت در بخش هاي زیر   دیبا انیدانشجو

  کیفی  کنترل بخشالف) 

  هماتولوژي (خون شناسی) بخشب) 

  

 ی فی ک کنترل بخش )الف

  : دیبا دانشجو

 محلولهاي شیمیایی مختلف با واحدهاي مربوطه را بیان کند و بتواند انجام دهد. طرز تهیه رنگ ها و  - ١

، میکروسکوپ، سل کانتر، الم هاي نئوبار یا هموسیتومتر، پیپت هاي سدیمانتاسیون مانند بخش خون شناسی  مختلف  يههادستگا با کار هنحو - ٢

 . ده د شرح راو .... کوآگولومتر 

 باشد.  آن انجام هب   قادر  و هداد توضیح رادستگاههاي مورد استفاده  کالیبراسیون هنحو - ٣

 کند.   بیان  و هیاد گرفتنمونه هاي کنترل کیفی را  از هاستفاد و تهیه روش - ٤

 . باشد کیفی کنترل يهاچارت رسم هب قادر - ٥

 هداشت الزم کار آشنایی حین در ایمنی احتیاطاتبا  و د هد توضیح آن قوطی روي چسب بر روي از را هماد  و پودر  نوع ره شیمیایی مشخصات - ٦

 باشد. 

 . دهد  توضیح و هگرفت  یاد راآن ها ضدعفونی کردن  چگونگی و ی هآزمایشگا وسایل شستشوي صحیح طرز - ٧

 

  هماتولوژي (خون شناسی) ب) بخش

 ست. هاآن  نوع متداولترین Sysmexي خودکار (کولتر کانتر)؛  هاشمارش گر   دستگاه با CBCانجام  - ١

 یدست ي ها باروش ) HCT( تیماتوکر) و ه Hbگیري هموگلوبین ( اندازه - ٢

 ) WBC diff( یطیمح خون الم يرو برسفید  يهاگلبول  افتراقی شمارش - ٣

 تومتر یماسه  الم  با  ها پالکت و  دیسف يها گلبول قرمز،  يها گلبول شمارش - ٤

 ی هدستگا  و ی دست روش هب ESRانجام  - ٥

 WHOتوصیه  طبق  DUKE روش شدن منسوخ  بر دیتاک  با(  IVY روش به BTتست  انجام - ٦

 )کواگولومتردستگاهی ( و یدست روش هب PTTو   PTتست  انجام - ٧

 ) OFTاسموتیک ( شکنندگی تست انجام - ٨

 SICKLE Prepتست  انجام - ٩

 LE Prepتست  انجام - ١٠

 لریم سکید  با ییآشنا و تیکولوسیرت شمارش - ١١

 یطیمح خون هگستر يرو از) مزمن  و حاد( خون يها سرطان و  ها یخون کم صیتشخ - ١٢

 ي مربوطههاگیري از مغز استخوان و رنگ آمیزي  نمونهي ها) و مشاهده روش  Bone marrowي آسپیراسیون مغز استخوان (هاه الم  مطالع - ١٣

  

Log book خون   بانک بخش  

  : باشد ریز يها تست ریتفس و  انجام هب قادر خون بانک يکارورز ه دور یط یستیبا دانشجو

 ) Donor( خوني   ندههد پذیرش نحوه با  آشنایی - ١

 خون بانک در رشیپذ   مورد يها نمونه انواع با  ییآشنا - ٢
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 خون  انتقال رشی پذ  فرم لیتکم ی چگونگ با  ییآشنا - ٣

 ها  آن یفیک کنترل یچگونگ  و خون بانک بخش در  هاستفاد مورد ل یوسا و ابزار با  ییآشنا - ٤

 ) Cell type & back type(  پیتا بک و  پیتا سل روش هب  ABOخونی  گروه تعیین - ٥

 Duو  Rh خونی گروه تعیین - ٦

 Anti، آنتی هیومن گلوبولین (Anti – A  ،Anti –B ،Anti –AB ،Anti –D :هجمل از خون بانک در موجود  يها محلول  یفیک کنترل هنحوبا  ییآشنا - ٧

Human Globulin به دو فرم (polyspecific & mono specific ،آلبومین ،Anti –H ،Anti –A1 

 میمستق  کومبس تست انجام  و ییآشنا - ٨

 Anti-D و Cold Abاز  استفاده بر  تأکید ) با Check Cell )Sensitized Cellي  تهیه - ٩

 ) Elutionالوشن ( تست انجام - ١٠

 میمستق ریغ   کومبس تست انجام  و ییآشنا - ١١

 Cross-matchتست  انجام  و آشنایی - ١٢

 ها آن تهیه ی چگونگ و خون ییپالسما  و یسلول يها هفرآورد انواع با  ییآشنا - ١٣

 (پانل)  panelو  poolتست هاي  انجام  و آشنایی - ١٤

 Anti –Aو  Anti- D ،Anti –Bبخصوص  بادي آنتی تیتراسیون انجام - ١٥

  

Log book سرولوژي  و نولوژيومیا  بخش  

  : باشد ریز هاي تست ریتفس و انجام هب قادر يسرولوژ و ينولوژومیا يکارورز هدور یط در یستیبا دانشجو

 ي سرولوژ و يژایمونولو  ياها تست ياختصار يها  ترم و اصطالحات با  ییآشنا - ١

 )Tube testو  Rapid) راپید و لوله اي (wrightانجام تست رایت ( - ٢

 انجام تست کومبس رایت - ٣

 2MEانجام تست  - ٤

 ) Tube Testو   Screen) به دو صورت غربالی و لوله اي (Widalانجام تست ویدال ( - ٥

 و کرایوگلوبولین   Cold Agglutination انجام تست - ٦

 دسون یوی د - بونل  -  پال  هاي  روش با ییآشناو  Heterophyl Ab انجام تست - ٧

 RPRو   VDRLهاي   انجام تست - ٨

 )Tube test) و لوله اي (Screen Testبه روش اسالیدي ( RFو  CRPانجام تست هاي   - ٩

 به روش اسالیدي و لوله اي ASOانجام تست  - ١٠

 ANA مانند فلورسنت نوومیا هاي  تست ریتفس و انجام - ١١

 ELISAهاي  تست ریتفس و انجام - ١٢

 PCR با  ییآشنا - ١٣

 western blotآشنایی و انجام تست  - ١٤

 SRIDو  فورز نوالکتروومیااخترلونی،  مانند پرسیپیتاسیون ایمونو با  هاي مرتبط تست انجام  و ییآشنا - ١٥
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 کارآموزان  بندي زمان هبرنام

 . شود یم   يبند زمان هدور يابتدا درو  کارآموزان مسئول توسط قسمت نیا

  ساعت   ت یفعال  روز 

      ه شنب

      ه شنب کی

      هشنب دو

      ه شنب هس

      ه رشنب هاچ

      ه شنب پنج
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 .. ...........………………بخش به ورود تاریخ

  .شود آشنا  آن  با کیفی  کنترل بخش در  دیبا کارآموز هک یهای شیآزما

 انجام  ت یفعال

  امه داد

ه  د همشا

  ام  هکرد

ه  د همشا

  ام هنکرد

  امضا و رهم

  مسئول 

          ی فیک کنترل هشگا یآزما هب  یارسال يها نمونه با  ییآشنا

          اسپکتروفتومتر  با  کار هنحو و اصول با  ییآشنا

          فتومتر م لیف با  کار هنحو و اصول با  ییآشنا

          وژ یفیسانتر با  کار هنحو و اصول با  ییآشنا

          زر یاتوآنال با  کار هنحو و اصول با  ییآشنا

          ها پتیپ  ونیبراسیکال انجام

          هاسمپلر ونیبراسیکال انجام

          اسپکتروفتومتر  ونیبراسیکال انجام

          وژ ی فیسانتر ونیبراسیکال انجام

          ها  آن ریتفس و  رسم هنحو و ی فیک کنترل هاينمودار با  ییآشنا

          

  

  .شود آشنا  آن  با ینی بال یمیشبیو بخش در  دیبا کارآموز هک یهای شیآزما

 انجام  ت یفعال

  امه داد

ه  د همشا

  ام  هکرد

ه  د همشا

  ام هنکرد

  امضا و رهم

  مسئول 

          يدفتر امور انجام و  یارسالنمونه هاي  ثبت و  رشیپذ هنحو

          ی نیبالی میشبیو هشگا یآزما هب یارسال هاي  نمونه با  ییآشنا

          يریگ سرم ییتوانا

          زر ی اتوآناال در هاستفادجهت  ها  معرف و ها  محلول يساز هآماد ییتوانا

          ي تجار هاي کنترل از ه استفاد هنحو و استاندارد هاي  محلول تهیه ییتوانا

          زریاتوآناال با  کار یی واناو ت اصول با  ییآشنا

          فتومتر ملیف با  کار یی توانا و اصول با  ییآشنا

          هایی همچون قند، اوره، کراتی نین  تست یدست  روش انجام ییتوانا

هایی همچون کلسترول، تري گلیسرید،   تست یدست  روش انجام ییتوانا

  ، بیلی روبین اوریک اسید

        

          همچون کلسیم، فسفرهایی  تست یدست  روش انجام ییتوانا

          هایی همچون سدیم و پتاسیم  تست یدست  روش انجام ییتوانا

          CK-MB ،LDHآنزیمی مانند  تست یدست  روش انجام ییتوانا

          SGOT  ،SGPTآنزیمی مانند  تست یدست  روش انجام ییتوانا

          ALP ،Amyآنزیمی مانند  تست یدست  روش انجام ییتوانا

          یفیک کنترل  هاي چارت ریتفس و  رسم ییتوانا
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  .شود آشنا آن  با مخصوص یمیشبیو بخش در  دیبا کارآموز هک یهای شیآزما

 انجام  ت یفعال

  امه داد

ه  د همشا

  ام  هکرد

ه  د همشا

  ام هنکرد

  امضا و رهم

  مسئول 

          مخصوصی میشبیو هشگا یآزما هب یارسالهاي  نمونه با  ییآشنا

          نوژن ی بریف تست انجام  ییتوانا آشنایی و 

          TIBCو  Fe  هاي تست انجام  ییتوانا آشنایی و 

          G6PD تست انجام  ییتوانا آشنایی و 

          HbA2 تست انجام  ییتوانا آشنایی و 

          VMA تست انجام  ییتوانا آشنایی و 

          17KS تست انجام  ییتوانا آشنایی و 

          5HIAA تست انجام  ییتوانا آشنایی و 

          Solubility Test تست انجام  ییتوانا آشنایی و 

          الکتروفورز هموگلوبین  تست انجام  ییتوانا آشنایی و 

          پروتئین هاي سرم تست انجام  ییتوانا آشنایی و 

          هاي ادراري یا صفراوي سنگ یهتجز تست انجام  ییتوانا آشنایی و 

          ن یموگلوبه الکتروفورز مختلف  هايالگو با  ییآشنا

          سرمپروتئین هاي  الکتروفورز مختلف  هايالگو با  ییآشنا

 

  .شود آشنا  آن  با ادرار یهتجز بخش در  دیبا کارآموز هک یهای شیآزما

 انجام  ت یفعال

  امه داد

ه  د همشا

  ام  هکرد

ه  د همشا

  ام هنکرد

  امضا و رهم

  مسئول 

          ادرار یه تجز هشگا یآزما هب یارسال هاي  نمونه با  ییآشنا

          ج ینتا گزارش هنحو و هاي ادرارينوار از هاستفاد هنحو و  سمیمکان با  ییآشنا

          ادرار  نمونه یماکروسکوپ  گزارش ییتوانا

          ادرار  کامل  شی آزما حیصح انجام ییتوانا

          ها سلول انواع صیوتشخ ییشناسا

          ها  ستال یکر انواع صیوتشخ ییشناسا

          ها  کست انواع صیوتشخ ییشناسا

          مربوط به گلیکوزوري ییایمیوشیب هاي  تست  انجام ییتوانا

          وري نیپروتئمربوط به  ییایمیوشیب هاي  تست  انجام ییتوانا

          جونز بنسیی مربوط به پروتئین ایمیوشیب تست  انجام ییتوانا

          يباردارهاي  تست  انجام ییتوانا
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  .شود آشنا  آن  با یشناس ورمون ه بخش در  دیبا کارآموز هک یهای شیآزما

 انجام  ت یفعال

  امه داد

ه  د همشا

  ام  هکرد

ه  د همشا

  ام هنکرد

  امضا و رهم

  مسئول 

          یورمون شناسه  هشگا یآزما هب یارسال هاي  نمونه با  ییآشنا

          زا ی اال هاي  تیک کار اساس با  ییآشنا

          RIAهاي   تیک کار اساس با  ییآشنا

          ه اشع برابر در  حفاظت و یمنیا اصول با  ییآشنا

          ریدر  زایااله هاي گاماکانتر و دستگا با  کار یی توانا و اصول با  ییآشنا

          کنترلهاي   نمونه با  ها  نآ هسیمقاو   ج ینتا یابیارز هنحو

          جینتا گزارش  و هید جواب هنحو
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  .. ...........………………بخش به ورود تاریخ

  . شود آشنا آن  بامیکروب شناسی  کیفی  کنترل بخش در  دیبا کارآموز هک یهای شیآزما

 انجام  ت یفعال

  امه داد

ه  د همشا

  ام  هکرد

ه  د همشا

  ام هنکرد

  امضا و رهم

  مسئول 

          ی فیک کنترل هشگا یآزما هب  یارسال يها نمونه با  ییآشنا

          میکروسکوپ  با  کار هنحو و اصول با  ییآشنا

          اتوکالو با  کار هنحو و اصول با  ییآشنا

          فور با  کار هنحو و اصول با  ییآشنا

          کلنی کانتر با  کار هنحو و اصول با  ییآشنا

          دستگاهها و وسایل مورد استفاده  ونیبراسیکال انجام

          ها  آن ریتفس و  رسم هنحو و ی فیک کنترل هاينمودار با  ییآشنا

 . شود آشنا آن  با یشناس کربیم بخش در  دیبا کارآموز هک یهای شیآزما

 انجام  ت یفعال

  امه داد

ه  د همشا

  ام  هکرد

ه  د همشا

  ام هنکرد

  امضا و رهم

  مسئول 

          يدفتر امور انجام و  یارسال نمونه هاي ثبت و  رشیپذ هنحو

          ی شناس بوکریمه شگا یآزما هب یارسال ي ها نمونه با  ییآشنا

          بمناس  کشت هاي طیمح  يرو بر نمونه ها کشت ییتوانا

          کشت  هاي طیمح انواع با  ییآشنا

          کشت هاي طیمح انواع يساز ه آماد و تهیه

          گرم يزیآم رنگ انجام ییتوانا

 يزیآم رنگ و اسپور نلسون، لیز مانند  گرید  هاي يزیآم رنگ انجام ییتوانا

  یمنف

        

          آن گزارش و  هشد رنگ هايریاسم یبررسو  تهیه  ییتوانا

          سوزاك  جهتریاسم وگزارش تهیه ییتوانا

          زخم نمونه از ریاسم وگزارش تهیه ییتوانا

          بدن  عاتیما گریدو   CSFنمونه ي  از ریاسم وگزارش تهیه ییتوانا

          ها يباکتر  هاي  یکلون انواعهاي  یژگیو و اتیخصوص فیتوص ییتوانا

          ی کلون  نوع اساس بر یصیتشخ هاي  تست انتخاب و نییتع

          مثبت  گرم ي هايباکتر یاختصاص هاي طیمح و  ها تست با  ییآشنا

          ی منف  گرم ي هايباکتر یاختصاص هاي طیمح و  ها تست با  ییآشنا

          افتراقی هاي  طیمحکمک  با  یهاسیانتروباکتر هاي يباکتر صیتشخ ییتوانا

  زارشو گ Subculture، مناسب کشت طیمح ،نمونه (تهیه خون کشت مانجا

  ) ها آن

        

          وگرامیب یآنت گزارش و انجام اصول، دانستن

          ها  آن کاربرد و وگرامیب یآنت هاي سکیباد ییآشنا



14 

 

  .شود آشنا آن  با یشناس انگل بخش در  دیبا کارآموز هک یهای شیآزما

 انجام  ت یفعال

  امه داد

ه  د همشا

  ام  هکرد

ه  د همشا

  ام هنکرد

  امضا و رهم

  مسئول 

          يدفتر امور انجام و  یارسالنمونه هاي  ثبت و  رشیپذ هنحو

          ی انگل شناس هشگا یآزما هب یارسال هاي  نمونه با  ییآشنا

          OB تست انجام یی توانا و اصول با  ییآشنا

          مدفوع  نمونه ی ماکروسکوپ ی هاي ژگیو گزارش و  یبررس ییتوانا

          ونیفلوتاس  شیآزما انجام

          ها نمونه يزیآم رنگ

          پروتوزوآ صیتشخ و  ییشناسا

          يا هرود  هاي کرم صیتشخ و  ییشناسا

          Swab test انجام

          هیجوابد و گزارش هنحو

  

  

  .شود آشنا آن  با یشناس قارچ بخش در  دیبا کارآموز هک یهای شیآزما

 انجام  ت یفعال

  امه داد

ه  د همشا

  ام  هکرد

ه  د همشا

  ام هنکرد

  امضا و رهم

  مسئول 

          يدفتر امور انجام و  یارسالنمونه هاي  ثبت و  رشیپذ هنحو

          ی شناس قارچ هشگا یآزما هب یارسال ي ها نمونه با  ییآشنا

          میمستق الم تهیه هنحو

          میمستق الم  در یقارچ عناصر  ییشناسا

          يمخمرهاي  قارچ جهت میمستق الم تهیه و يریگ نمونه

          ي ساز طیمح ییتوانا و کشت هاي طیمح  کاربرد اصول، با  ییآشنا

          ها  قارچ  هاي يزیآم رنگ انجام ییتوانا

          تیساپروف هاي  قارچ صیتشخ و  ییشناسا

          تیدرماتوف هاي  قارچ صیتشخ و  ییشناسا

          لوس یآسپرژ هاي  قارچ صیتشخ و  ییشناسا

          ها  قارچ مشخصات و  ها یژگ یو با  ییآشنا
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  .. ...........………………بخش به ورود تاریخ

  .شود آشنا آن  باخون شناسی  کیفی  کنترل بخش در  دیبا کارآموز هک یهای شیآزما

 انجام  ت یفعال

  امه داد

ه  د همشا

  ام  هکرد

ه  د همشا

  ام هنکرد

  امضا و رهم

  مسئول 

          ی فیک کنترل هشگا یآزما هب  یارسال يها نمونه با  ییآشنا

          میکروسکوپ  با  کار هنحو و اصول با  ییآشنا

          کولتر کانتر با  کار هنحو و اصول با  ییآشنا

          بن ماري کار هنحو و اصول با  ییآشنا

          کوآگولومتر  با  کار هنحو و اصول با  ییآشنا

          وسایل مورد استفاده دستگاهها و   ونیبراسیکال انجام

          ها  آن ریتفس و  رسم هنحو و ی فیک کنترل هاينمودار با  ییآشنا

 .شود آشنا آن  با یشناس خون  بخش در  دیبا کارآموز هک ییها شیآزما

 انجام  ت یفعال

  ام هداد

ه  د همشا

  ام  هکرد

ه  د همشا

  ام هنکرد

  امضا و رهم

  مسئول 

          يدفتر امور انجام و  یارسال يها نمونه ثبت و  رشیپذ هنحو

          ي ماتولوژه  هشگا یآزما هب یارسال ي ها نمونه با  ییآشنا

          ها  پالکت ، سفید و قرمز يها گلبول شمارش

          نیموگلوبه غلظت   یمنحن رسم و يریگ هانداز

          ت یماتوکره انجام

          ها تیتروسیار رسوب سرعت

          یطیمح خون ری اسم تهیه

          مسایگو ت یرا يزیآم رنگ

          یاتیح يزیآم رنگ

          ها تیکولوسیرت شمارش

          ياسمز یشکنندگ آزمون

          )Sickle cell preparation( شکل یداس گلبول تهیه

LE cell preparation          

         بدن عاتیما و  CSF یسلول شمارش

و   CSFي ها سلول یافتراق شمارش و يزیآم رنگ ر،ی اسمي  تهیه

  بدن عاتی ماسایر 

        

          ی سلول يهاگر شمارش با  کار یی توانا و اصول با  ییآشنا

          یسلول يهاگر شمارش ونیبراسیکال ییتوانا

          ي انعقاد يها آزمون جهت ازین مورد ي ها نمونه با  ییآشنا

          PTTو  PT انجام

          INRه ي محاسب هنحو و اصول با  ییشناآ

          هی دستگا روش با يانعقاد  يها تست م انجا و ییآشنا
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 .شود  آشنا آن  با خون   بانک بخش در  دیبا کارآموز هک ییها شیآزما

 انجام  ت یفعال

  ام هداد

ه  د همشا

  ام  هکرد

ه  د همشا

  ام هنکرد

  امضا و رهم

  مسئول 

          يدفتر امور انجام و  یارسال يها نمونه ثبت و  رشیپذ هنحو

          خون  بانک هب یارسال ي ها نمونه با  ییآشنا

          ها  هفراورد و خون يها  درخواست و ها   فرم با  ییآشنا

          يدیاسال روش هب  ABO ستمیس يبند هگرو

          ي ا هولل روش هب  ABO ستمیس يبند هگرو

          Back type روش هب  ABO ستمیس يبند هگرو

          ABO ستمیس يبند هگرو  در خطا موارد و  تناقضات ریتفس و  ییشناسا

          ABO ستمیس یفرع   يها  هگرو صیتشخ و  ییشناسا

          يدیاسال روش هب Rh ستمیس يبند هگرو

          ي اه ولل روش هب Rh ستمیس يبند هگرو

          Du شیآزما

          میمستق س کومب شیآزما

          م یمستق ریغ  س کومب شیآزما

          ه شد حساس قرمز گلبول ي تهیه

          مچ  کراس آزمون

          الوشن  ستت

          خون بانک در هاستفاد مورد يها يباد یآنت ونی تراسیت

          ها  آن کاربرد  و ی خون يها  هفراورد با  ییآشنا

          يباد  ی آنت تیوه نییتع و  ییشناسا

          وژیسروف خچال،ی  ،ها ه دستگا یفیک کنترل هنحو
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  .. ...........………………بخش به ورود تاریخ

  .شود آشنا آن  با يسرولوژ  بخش در  دیبا کارآموز هک یهای شیآزما

 انجام  ت یفعال

  امه داد

ه  د همشا

  ام  هکرد

ه  د همشا

  ام هنکرد

  امضا و رهم

  مسئول 

          يدفتر امور انجام و  یارسالنمونه هاي  ثبت و  رشیپذ هنحو

          سرولوژي هشگا یآزما هب یارسالهاي  نمونه با  ییآشنا

          يدیاسال تیرا هاي  تست  انجام ییتوانا

          يا ه لول تیرا هاي  تست  انجام ییتوانا

          تیرا سکومب هاي  تست  انجام ییتوانا

          ي دیاسال دالیو هاي  تست  انجام ییتوانا

          ي ا هلول هاي  تست  انجام ییتوانا

          2ME تست  انجام ییتوانا

          VDRL,RPRهاي  تست  انجام ییتوانا

          CRP ونی تراسی ت و  یفیک هاي  تست  انجام ییتوانا

          RF ونی تراسی ت و  یفیک هاي  تست  انجام ییتوانا

          ASO ونی تراسی ت و  یفیک هاي  تست  انجام ییتوانا

          Cold Agglutinationهاي  تست  انجام ییتوانا

          Heterophil Abهاي  تست  انجام ییتوانا

          ه اي منطق  ه يد یپد حیتوض و ییآشنا

 

  . شود آشنا آن  با یشناس یمنیا بخش در  دیبا کارآموز هک یهای شیآزما

  

  

  

  

  

  

 

 انجام  ت یفعال

  امه داد

ه  د همشا

  ام  هکرد

ه  د همشا

  ام هنکرد

  امضا و رهم

  مسئول 

          ی شناس یمنیا هشگا یآزما هب یارسالهاي  نمونه با  ییآشنا

          C4و  C3هاي   تست انجام و توانایی  آشنایی

          ANAو  IFAهاي   تست انجام و توانایی  آشنایی

          Immunopercipitation تست انجام و توانایی  آشنایی

          Immunoelectrophoresis تست انجام و توانایی  آشنایی

          ازالیا تست انجام و توانایی  آشنایی

          مونوالکتروفورز یامختلف   هايالگو با  ییآشنا

          Immunopercipitationمختلف   هايالگو با  ییآشنا
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 بخش  در دانشجو توسط هشد  ئهاراهاي  کنفرانس ست یل

  حات یتوض  مسئول امضاء  نام دانشجو  کنفرانس  نام  فیرد

          

          

          

          

  

  بخش در دیاسات  توسط هشد  برگزار  يها کنفرانس و  ها  هکارگا ست یل

  حات یتوض  استاد  نام  کنفرانس  نام  فیرد

        

        

        

  

 د؟ ییفرما  مرقوم لطفا شود ه گنجاند هدفترچ در تواند ی م گريید  نکات هچ شما نظر هب


