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 گروه علوم آزمایشگاهی –پزشکی دانشکده 

 
 

 ( پیوسته) دوره کارشناسی کارآموزی در عرصه  نام درس: 

 : دکتر اکبر هاشمیمسئول واحد

 در ترم آخر ارائه می شودپیش نیاز:     کد درس: 

  کارآموزیعملی  –تئوری نوع واحد:  ساعت ( 720) 16 تعداد واحد:

 ساعت 6هر روز  –هفته  20ساعات هفتگی :  هفته و تعداد

 

 ف کلی: اهدا

ر پایان داشد . بهدف کلی دوره ، آشنایی با کارهای عملی آزمایشگاهی در بخش های مختلف آزمایشگاه در بیمارستان می 

 دوره دانشجو باید بتواند:

 نحوه صرفه جویی و مراقبت از لوازم دستگاهی را بیان کند -1

 مناسب در برخورد با مسائل را داشته باشد سرعت عمل در کارهای محوله و عکس العمل -2

 میزان دقت و تالش در کسب مهارتهای شغلی را پیدا نماید -3

 شیوه رفتار با همکاران ، مراجعین و مسئولین را یاد بگیرد -4

 نحوه انجام آزمایشات مختلف را توضیح دهد -5

 تسلط بر انجام عملی آزمایشات را پیدا نماید -6

 شناسی ) در هر بخش ( شرکت نمایددر آزمون های عملی در سطح کار -7

 

 اهداف اختصاصی :

 .و روشها و انجام آزمایشات باشد  دانشجو باید در آزمایشگاههای ذیل شرکت نماید و قادر به بیان اصول
 

 آزمایشگاه میکروب شناسی 

 اهمیت کارهای دفتری و ثبت نمونه های ارسالی را در دفاتر یا کامپیوتر بیان نماید -1

 های ارسالی به آزمایشگاه میکروب شناسی را توضیح دهد انواع نمونه -2

 قادر به انجام انواع کشت نمونه های مختلف بر روی محیط های کشت باشد  -3

 رنگ ها و محلول ها و محیط های مورد لزوم را بتواند تهیه نماید -4

 اسمیر از نمونه مورد نظر تهیه نماید و آنرا بوسیله میکروسکوپ تشخیص دهد  -5

 روی پلیت ها را تشخیص دهدکلنی های  -6

 تست های تفریقی را ) جهت میکروب ها ( انجام دهد و آنها را بیان نماید -7
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8- Blood culture ( از نمونه گرفتن– Sub culture را انجام دهد و تفسیر نمایدو تشخیص نهایی ) 

 قادر به انجام تست آنتی بیوگرام برای نمونه های میکروبی باشد -9

 و دیسک های مختلف در تشخیص میکروارگانیزم را توضیح داده و انجام دهد استفاده از آنتی سرم -10

 را توضیح دهد و قادر به انجام تست ها باشد g+و  g-تست های اختصاصی جهت تشخیص گونه میکروبهای  -11

 هدرائه دادانشجو باید یکی از مباحث میکروب شناسی ) با نظر مسئول آزمایشگاه ( را تهیه و بصورت سمینار  -12

 زمایشگاه هماتولوژیآ

 دانشجو باید:

 انواع نمونه های ارسال به آزمایشگاه هماتولوژی را توضیح دهد (1

 اهمیت کارهای دفتری را بیان کند (2

 اشدهیه آنها برنگ های حیاتی ( را بیان نماید و قادر به ت –گیمسا  –روشهای تهیه رنگ های هماتولوژی ) رایت  (3

 ، پالکت و ائوزینوفیل را با روش دستی انجام دهد شمارش گلبول های قرمز ، گلبول سفید (4

 و ... را انجام دهد Synovial fluidو  CSFشمارش گلبول های درون مایعات بدن از قبیل  (5

 را بیان نماید ESRمنابع خطا در  (6

 شمارش رتیکولوسیت را انجام دهد (7

 و سلول های ) داسی ( را انجام دهد osmatic fragility testآزمایش  (8

 افتراقی سلول ها را انجام دهد و قادر به شناخت گلبول های سفید نرمال باشد شمارش (9

 م کار با دستگاههای موجود در آزمایشگاه مانند کولتر هماتولوژی و ... باشد اقادر به انج (10

 قادر به انجام کالیبراسیون دستگاهها باشد (11

 را بتواند رسم نماید Hbمنحنی اندازه گیری  (12

 ا بتواند توضیح دهدنمودار کنترل کیفی ر (13

 را دقیقا توضیح داده و قادر به انجام آنها باشد PT  ،PTT  ،INRتست های انعقادی  (14

 مایدشک گزارش نرای پزقادر به تشخیص آنمیا و لوکمیا در اسالیدهای خونی باشد ) در حد کاردانی ( و بتواند آنها را ب (15

 

 و نمونه برداری آزمایشگاه بانک خون

 نمونه گیری را بیان کند و بتواند نمونه گیری را انجام دهد دانشجو باید نحوه -1

 نوع نمونه های الزم در بانک خون را ذکر کند -2

 نحوه تکمیل فرم انتقال خون را شرح دهد -3

 اهمیت کارهای دفتری را توضیح دهد -4

  ( LISS –آلبومین  –آزمایش کراس مچ را دقیقا شرح داده و آنرا انجام دهد ) با روش های سالمین  -5

بتواند  را ABOو تشخیص سایر گروهای فرعی سیستم  cell type  ،back typeآزمایش گروه خونی را به روشهای  -6

 انجام دهد و و آنها را توضیح دهد
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 را شرح و آنرا انجام دهد Duو  Rhگروه خون  -7

 تهیه نماید ( را و کمپلمان IgGقادر به انجام تست کومبز مستقیم باشد و بتواند گلبول های قرمز حساس شده )  -8

 قادر به انجام تست کومبز غیر مستقیم باشد -9

 به روش های موجود در بانک خون را بتواند انجام دهد Elutionتست  -10

 فرآورده های خونی مورد استفاده در بانک خون و شرایط نگهداری آنها را بیان کند -11

ه و انجام داد بتواندورد نیاز در بانک خون ( راتیتراسیون آنتی بادی های بانک خون ) برای مشخص نمودن حداقل عیار م -12

 تفسیر نماید

 باشد  Ab detection and Identificationقادر به انجام تست تشخیص هویت آنتی بادی  -13

 هدنحوه کنترل کیفی دستگاههای موجود در بخش بانک خون مانند یخچال ، فریزر ، سریفیوژ را توضیح د -14

 

 آزمایشگاه انکل شناسی 

 فتری و ثبت نمونه های ارسالی را توضیح دهدکارهای د (1

 را توضیح داده و قادر به انجام آن باشد OBاصول تست  (2

 را بیان نماید OBو  OPطرز گزارش  (3

  باشد Leish smearو  Mal smearقادر به گزارش  (4

 از نمونه های ارسالی برای آزمایش ماالریا و لیشمانیا الم تهیه و آنها را تشخیص دهد (5

  نگ آمیزی شده موجود در آزمایشگاه را بوسیله ) رنگ آمیزی تری کروم ( تشخیص دهدالم های ر (6

 دترجنت را انجام داده و آنرا توضیح دهد –روش رسوبی فرمالین  (7

 از نمونه های ارسالی ، تهیه و تشخیص دهد Direct smearانواع  (8

 باشدرا توضیح داده و قادر به انجام روش آزمایش آن  Swab testروش انجام  (9

 روش انجام فلوتاسیون ) آب نمک اشباع ( را انجام دهد (10

 اصالح شده باشد Acid fastو رنگ آمیزی  Cryptosporidiumقادر به انجام آماده سازی الم  (11

 و  Protozoa  ،( Coccidia – Amoebae – Flagellate )قادر به تشخیص نمونه های روتین  (12

( Nematoda – Cestoda – Trematoda ) Intestinal helminth  بوسیله میکروسکوپ باشد 

 

 آزمایشگاه سرولوژی و ایمنی شناسی 

 اهمیت کارهای دفتری را در این بخش توضیح دهد -1

 مشخصات تست هائی که به آزمایشگاه ارسال می شود را بتواند در دفاتر ثبت نماید -2

 ضیح دهدرا تو باشد و پدیده منطقه ای قادر به انجام تست های رایت و ویدال ) بصورت اسالید تست و تیوب تست ( -3

 ا توضیح دهدرا بصورت اسالید و تیتراسیون انجام داده و موارد خطا ر ASO – CRP – RF – VDRLتست های  -4

 را انجام داده و تفسیر نماید Heterophil Abو  Cold agglutinationتست های  -5



 4 

 ) تیتر و بلو تترازولیوم ( باشد NBTقادر به انجام تست  -6

 جام دهدو ... ( را توضیح داده و بتواند آنها را ان IgE  ،3C  ،4Cت های مرتبط با نفلومتری مانند ) تس -7

 ( را بتواند انجام دهد ANA test) بعنوان مثال  IFAتست های  -8

 ( باشد  Immunoelectrophoresisو  SRID – DID)  Immunopercipitationقادر به انجام تست های  -9

 را بتواند انجام دهد و مکانیزم آنها را تفسیر نماید Elizaتست های مرتبط با  -10

 

 آزمایشگاه قارچ شناسی

 دانشجو باید :

 اهمیت کارهای دفتری و ثبت نمونه های ارسالی به آزمایشگاه را توضیح دهد (1

 هدنمونه گیری انواع نمونه های قارچی را انجام داده و طرق ارسال نمونه به آزمایشگاه را توضیح د (2

 و اجزاء مختلف قارچ را در الم مستقیم تشخیص دهد عناصر (3

یر زا انجام دهد و بتواند ردماتوشازها  -پنی سیلیوم ها   –دیدن الم مستقیم خانواده زیگویست ها  –نمونه گیری  (4

 میکروسکوپ آنها را تشخیص دهد

 نمونه گیری قارچ های مخمر و دیدن الم مستقیم را انجام دهد (5

 ناخن و ... را توضیح دهد –پوست  –طرز گرفتن نمونه قارچی از مو  (6

 دبوسیله الم مستقیم درماتوفیت ها را تشخیص دهد . همچنین نمونه گیری این نوع قارچ را انجام ده (7

 خانواده آسپرژیلوس ها را توضیح دهد (8

 ا تشخیص دهدقادر باشد که نمونه قارچی را روی محیط کشت برده و پس از رشد بتواند آنها ر (9

 

 آزمایشگاه بیوشیمی پزشکی 

 برنامه دانشجویان در چهار آزماشگاه هر چهار هفته تقسیم بندی می شود که شامل :

 آزمایشگاه تجزیه ادرار: -الف

 دانشجو باید:

 اهمیت کارهای دفتری را توضیح دهد و قادر به ثبت آزمایشات ارسالی در دفاتر باشد -1

 ساعته ( را توضیح دهد 24و  Randomدرار برای تست های مختلف ) نحوه صحیح جمع آوری نمونه ا -2

 طرز استفاده و نگهداری صحیح از نوارهای ادراری و موارد خطا و مکانیزم  آنها را بیان نماید -3

وسکوپ وسیله میکرکشت ها و مواد متفرقه در رسوب ادراری را توضیح دهد و بتواند ب –کریستال ها  –انواع سلول ها  -4

 ا تشخیص دهدآنها ر

 طریقه صحیح نمونه یک ادرار کامل را بتواند گزارش نماید -5

ی احیاء کننده ) ساعته همچنین آزمایش بنس جونز پروتئین و قندها 24 –تست های بیوشیمیایی ادرار مانند پروتئین  -6

 بندیکت ( را دقیقا توضیح داده و قادر به انجام آزمایش باشد



 5 

 آنرا بتواند انجام دهد تست حاملگی و روش های تیتراسیون -7

 آزمایشگاه هورمون شناسی : -ب

 دانشجو باید:

 گهداری کندره ( نسرم ها را از نمونه های وارد شده به آزمایشگاه جدا نماید و در شرایط مناسب ) فریز کردن و غی (1

 ثبت نمونه های ارسالی به آزمایشگاه را توضیح دهد –کارهای دفتری  (2

 را بیان کند RIAاساس کار کیت های الیزا و  (3

 قادر به آماده سازی اولیه کیت های هورمونی و پلیت های مربوطه باشد (4

 کند را بیان RIAرا بتواند انجام دهد و طریقه کار کردن با دستگاههای الیزا و  RIAتست های الیزا و  (5

 دهد کار می شود ( را توضیح RIAموارد محافظت و ایمنی در برابر اشعه ) در مواردی که به روش  (6

ر رزیابی قراایسه و جواب های بدست آمده از دستگاهها را با مقایسه با سرم کنترل های موجود در آزمایشگاه مورد مقا (7

 دهد

 قادر به ثبت جوابهای بیماران در فرم مخصوص باشد (8

 

 آزمایشگاه شیمی مخصوص: -ج

 دانشجو باید:

 وضیح دهدکارهای دفتری و ثبت نمونه های وارد شده به آزمایشگاه را ت -1

ر تست نگهداری پالسما و سرم ( را در شرایط مناسب برای ه –خون کامل  –ساعته  2 –ساعته  24هر نمونه ) ادرار  -2

 نماید

 دانشجو باید قادر به انجام تست های زیر باشد: -3

SFe  ،TIBC  ،G6PD  ، فیبرینوژن ،HbA2  ،HbF  ،VMA  ،17 K.S  ،5HIAA  ،Solubility test  ... و 

 به تهیه همولیزنت مناسب برای انجام الکتروفورسیس باشد قادر -4

 را بتواند انجام دهد Hb electrophoresis  ،Serum electreophoresis  ،Stone analysisتست های  -5

6- Pattern های الکتروفورسیس را توضیح و طریقه صحیح گزارش آنرا بیان نماید 

 

 گاه شیمی بالینی جهت آموزش دستگاهها:آزمایش -د

 نجام امور اولیه از قبیل وارد کردن نام و کد بیمار در دفتر یا در کامپیوتر را توضیح دهدا -1

 ادر به جدا کردن سرم از نمونه های وارد شده به آزمایشگاه باشدق -2

 ح دهدضی، فلیم فتومتر و فتومتر ( را تو RA1000  ،ABOTساس کار و روش کار با دستگاههای موجود در آزمایشگاه ) ا -3

 ادر به آماده سازی محلول های آزمایشگاهی جهت استفاده از دستگاه باشدق -4

 ست های را بوسیله دستگاه انجام داده و نتایج آنرا در دفاتر مخصوص ثبت نمایدت -5

 رز تهیه محلولهای استاندارد ، طرز صحیح استفاده از سرم کنترل های تجارتی را توضیح دهدط -6
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 چارت های کنترل کیفی باشد قادر به تفسیر -7

 بخش کنترل کیفی ابزار پایه :

 دانشجو باید:

ان کند یایی را بیواد قلطرز تهیه رقت های مختلف از محلول های شیمیایی ، تهیه نرمالیته و موالریته اسیدهای مختلف و م -1

 و بتواند انجام دهد

ی با اتو ها و آشنایترفیوژ، فلیم فتومتر ، تتومتر ، سان نحوه کار با دستگاههای مختلف شیمی بالینی مانند اسپکتروفتومتر -2

 آنالیزها را شرح دهد

 نحوه استفاده از چارت های کنترل کیفی را بیان کند -3

 نحوه کار و کالیبره نموده پی پت ها ، سمپلرها را انجام داده و توضیح دهد -4

 چگونگی تهیه آب مقطر و گریدهای آن را بیان نماید -5

 نوع پودر و مواد را از روی برچسب روی قوطی آن توضیح دهد مشخصات شیمیایی هر -6

 قادر به رسم چارت های کنترل کیفی باشد   -7

 نحوه کالیبراسیون اسپکتروفتومتر و سانترفیوژ را توضیح داده و قادر به انجام آن باشد -8

 

 شرح درس:

  د طبق جدول زیر:د در آزمایشگاههای بالینی بگذرانبخش هایی که دانشجو بای
 طول دوره هفته     خش مورد نظرب

 2            بانک خون و نمونه برداری

 2             انگل شناسی 

 2             قارچ شناسی 

 شامل بخش های: تجزیه ادرار، هورمون شناسی ، دستگاهها و شیمی مخصوص ( ) 4              بیوشیمی 

 2             خون شناسی 

 2                                                     ایمنی وسرولوژی      

 2میکروب شناسی                                                            

 1کنترل کیفی ابزار پایه                                                     

 هفته  17          
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 نحوه ارائه مطالب:

ی ه صورت عملسپس ب امه زمانبندی شده در هر بخش ، مسئول آموزش مربوطه ، ابتدا مطالب موردنظر را به صورت نظری وطبق برن

د و اگر جام دهبه دانشجو آموزش می دهد و سپس دانشجو باید مواردی که مورد نظر مسئول آموزش است را به صورت عملی ان

ی آزمون عمل چنین درهمیناری که از قبل برای دانشجو مشخص شده شرکت نماید ، در پایان دوره در سمالزم باشد تکرار نماید ، 

 .نماید شرکت کند ، در ضمن دانشجو باید روزانه فرمی ) فرم حضور و غیاب ( که در اختیارش می گذارند را امضاء

 

 

 نحوه ارزشیابی :

 در دو مرحله انجام می شود.

 % نمره:60ایشگاه بیمارستان ارزشیابی در آزم -الف

ی که از نکه فرم ارزشیاببا عنایت به ایامتیاز دارد ) با توجه به طول دوره در هر بخش (  60نمره کارآموزی در بخش ها حداکثر 

 و را ثبت ور دانشج) اخالقی و علمی ( هطرف دانشکده در اختیار بخش قرار داده شده ، مسئول آموزش هر بخش نمره ارزشیابی 

 نی آزمایشگاه آنرا جهت مسئول کارآموزی دانشکده ارسال می نماید.پس از امضاء مسئول ف

 

 % :40ی دانشکده ارزشیابی گروه آموزش -ب

 آموزی گروهته کاردر دانشکده نیز امتحان تئوری عملی جهت ارزیابی مهارتهائیکه دانشجو در طول دوره کسب نموده توسط کمی

ط به این امتحان امتیاز مربو 40بخش های مختلف است برگزار می گردد.  آموزشی که حداقل مرکب از چهار عضو هیئت علمی از

 می باشد که شامل : 

 - نمره (  6سی ) نمره ( انگل شناسی و قارچ شنا 7خون شناسی )  –نمره (  12بیوشیمی پزشکی و کنترل کیفی ابزار پایه ) 

ارآموزی به گروه ککل محاسبه و با امضاء مسئول کمیته نمره ( که نهایتا نمره  3بانک خون )  –نمره (  6میکروب شناسی ) 

 آموزشی علوم آزمایشگاهی ارسال تا در کارنامه دانشجو ثبت گردد.


