
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

علوم آزمایشگاهیفراگير : وهگر               اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی     : عنوان درس 

حامد معصومینام استاد :                                                   98-97 دوم   نيمسال :

  واحد تئوری  1تعداد واحد :    دوشنبه   روز برگزاري كالس  :
 

 اهداف  جلسه موضوع جلسه

 كروسكوپیانواع م حیصح یو نگهدار یاصول فناول  

 یو الكترون ینور یها

 یآشنایی با ساختار و اساس انواع میكروسكوپ های نوری و الكترون-1

 آشنایی با اصول صحیح مراقبت از میكروسكوپ ها -2

انواع مختلف  حیصح یو نگهدار یاصول فندوم

 فوژهایسانتر

 شناخت ساختمان و اساس دستگاه سانتریفیوژ-1

 درک انواع سانتریفیوژها و نحوه کارکرد آنها -2

 دانستن نحوه صحیح اپراتوری و نگهداری انواع سانتریفیوژها -3

 یدستگاهها حیصح یو نگهدار یناصول فسوم

 اسپكتروفتومتر 

 آشنایی با اجزای مختلف و طرز کار دستگاه اسپكتروفتومتر-1

 آشنایی با اصول فنی و نگهداری دستگاه اسپكتروفتومتر-2

 میفل یدستگاهها حیصح یو نگهدار یاصول فنچهارم

 فتومتر

 آشنایی با طرز کار و اجزای مختلف دستگاه فلیم فتومتر-1

 آشنایی با اصول فنی و نگهداری دستگاه فلیم فتومتر-2

 متر PHآشنایی با انواع مختلف و طرز کار دستگاههای -1 مترPHدستگاه   حیصح یو نگهدار یاصول فنپنجم

 متر PHآشنایی با اصول فنی و نگهداری دستگاههای -2

سل  یدستگاه ها حیصح یو نگهدار یاصول فنششم

 امپدانس هیپابر  یکانتر )دستگاهها

 (نور یو پراکندگ یكیالكتر

 شناخت ساختار و اساس دستگاههای سلول شمار-1

 آشنایی با اصول فنی و نگهداری دستگاههای سلول شمار -2

 یزرهایاتوآنال حیصح یو نگهدار یاصول فنهفتم

 یمیوشیب

 آشنایی با اساس و طراحی سیستم های اتوآنالیزورهای بیوشیمی-1

 ول فنی و نگهداری سیستم های اتوماتیک بیوشیمیآشنایی با اص-2

 آشنایی با اساس و اجزای سیستم فلوسایتومتری-1 آن یسلول زیو روش آنال یتومتریاساس فلوساهشتم

 آشنایی با اصول فنی و نگهداری سیستم فلوسایتومتری-2

 جزای گاما کانتر و بتاکانترآشنایی با اساس و ا-1 گاما کانتر و بتا کانتر حیصح یو نگهدار یاصول فننهم

 آشنایی با اصول فنی و نگهداری گاما کانتر و بتاکانتر-2



 

 طرح جامع تدریس 

  (Course Plan)  
 

علوم آزمایشگاهی گروه فراگير :          اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی   عنوان درس :

 حامد معصومی نام استاد :                                                98-97دوم   نيمسال :

 2فیزیک حیاتی و بیوشیمی پزشكی  :  پيشنياز                                                  واحد تئوری 1  تعداد واحد :

  هدف كلي درس : 

ی صفحیح از ایفن   شناسایی اجزاء مختلفف مكانیسفم عمفل و کفاربرد دسفتگاههای آزمایشفگاهی و حففد و نگهفدار        

 دستگاهها.

 :اهداف ويژه 

 در خاتمه دوره قادر باشند: یستیبا انیدانشجو

 دهد. حیآنها را توض یو نگهدار حیو طرز کار صح یو الكترون ینور یها كروسكوپیاصول و کاربرد انواع م -1

 و مراقبت از آنها را شرح دهد. ینگهدار حیو روش صح فوژهایاصول انواع مختلف سانتر -2

 دهد. حیاز آنها را توض نهیبه یفتومتر و نگهدار میاسپكتروفتومتر و فل یدستگاهها یفناصول  -3

 دهد. حیآن را توض یو نگهدار حیمتر و طرز کار صحPHدستگاه   یاصول فن -4

خله گر در مدا عوامل ها و عناصر وتینور(، محدود یو پراکندگ یكیامپدانس الكتر هیبر پا یسل کانتر )دستگاهها یهادستگاه یاصول فن -5

 دهد. شرح از آنها را ینگهدار حیصح وهیو ش ونیبراسیدهد و نحوه کال حیرا توض یخون یهاشمارش سلول

 .دینما فیتوص را یتومتریداده ها در فلوسا یابینمونه و ارز هیو روش ته یسلول زیدستگاه، روش آنال یقطعات اصل ،یتومتریاساس فلوسا -6

 کند. انیاز آنها را ب یمراقبت و نگهدار حیو روش صحگاما کانتر و بتا کانتر  یاصول فن -7

 یو نگهفدار  مراقبت و روش جیعوامل و عناصر مداخله گر در دقت و صحت نتا ون،یبراسیکال یروشها ،یمیوشیب یزرهایاتوآنال یاصول فن -8

 دهد حیاز آنها را توض

 : روش تدريس 

 اسخبهمراه پرسش و پ یو بصر یسمع لیبا استفاده از وسا یسخنران

 پاورپوینت، ویدئوهای آموزشی-

 

 

 

 



 

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 کوییز -

 امتحان پایان ترم -
 

 

 منابع مطالعه : 

 داریوش شهبازیتالیف دکتر  اصول فیزیکی دستگاههای آزمایشگاهی – 1

 اصول فیزیکی دستگاههای آزمایشگاهی تالیف دکتر مهناز جعفری پور -2

3. Hematology RODAK 2002 , Latest ed.  

4. Flowcytometry and cell sorting Radbruch Latest ed. 

5. Electornics and instrumentation for clinical Laboratory ( Eggert ) wiley medical Latest ed.


