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 - هاي آموزشی ، به منظور ثبت کلیه فعالیتارآموزي در عرصه علوم آزمایشگاهیدوره ک گزارش روزانهیا  Log bookدانشجوي گرامی دفترچه حاضر تحت عنوان 
در پایان دوره اطالعات موجود در دفترچه گزارش روزانه جهت ارزشیابی و حضور و غیاب مورد استفاده قرار می . ره طراحی شده استآزمایشگاهی شما در طول دو

  .لذا خواهشمند است ضمن حفظ و مراقبت، در تکمیل آن حداکثر دقت خود را مبذول فرمائید. گیرد
  
   

 
  
  
  

 :کارآموز مشخصات
  : پدر نام :                                                             خانوادگی ونام نام

  : شماره دانشجویی                                                            : تحصیلی رشته
  :تاریخ پایان آخرین بخش:                                                تاریخ ورود به اولین بخش 

  :آدرس منزل
  

  : تلفن
  :همراه تلفن

: E mail  
  : استاد راهنماي کارآموزي در عرصه

  :گروه مدیر
  :اعضا سایر

  
  

  :توجه نماییددانشجویان گرامی لطفا به نکات ذیل 
  .شگاهی است هاي انجام شده شما طی کار آموزي در عرصه علوم آزمای ضمن خوش آمدگویی ورود شما به بخش آزمایشگاه، دفترچه حاضر خالصه اي از فعالیت •

 اسالمی و دانشجویی باشد اتنحجاب باید کامل و بر اساس شؤو •

، انگشتر و کاله هایی ، کمربند، جوراب ،پیشانی بند مچ بند، شال، دستمال گردناستفاده از لباس هاي متعارف جهت پوشش الزامی است و استفاده از لباس، کیف، کفش •
 ي زننده و یا عالمت گروه هاي ضد اسالم و ضد انقالب و ضد اخالق باشند مجاز نیستکه غیر قابل متعارف و داراي نقوش و نوشته ها

 .دانشجویان می باید در طول مدت حضور در محیط هاي درمانی ازروپوش سفید و تمیز با دکمه هاي بسته استفاده نمایند •

 فرم الزامی است نصب کارت شناسایی ارائه شده از سوي معاونت آموزشی بر روي سینه در سمت چپ لباس •

 دانشجویان باید به مذهب و فرهنگ بیماران احترام گذاشته و دانشجویان باید اسرار بیماران را حفظ نمایند •

 . رعایت کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حضور دانشجو در مراکز دانشگاهی توسط دانشجو الزامی میباشد •

 .ساس قوانین آنجا بوده و طبق نظر مسئول فنی مربوطه باید باشدنحوه حضور و کار در هر مرکز آزمایشگاهی بر ا •

 اطالعات از ثبت از ترتیب این به نمایند اقدام آن در ثبت اطالعات به نسبت لزوم موقع در تا باشند داشته بهمراه را اوقات دفترچه گزارش روزانه  خود تمامی در شود دانشجویان می توصیه •

 .ها ، باید توسط استاد مربوطه تایید گردد  و ارائه کنفرانس علمی و عملی تجربیاتکلیه فعالیتها، .شد پیشگیري خواهد باشد می توام طاخ با که حافظه به رجوع طریق

  .می استالزا کارورزي دوره شروع تکمیل دفترچه گزارش روزانه  براي دانشجویان از. تکمیل نماید شخصا را میبایست دفترچه گزارش روزانه  خود هر دانشجو •

 .زي جبران گرددبه میزان سه برابر ساعات کارآمو باید 10/1غیبت از کارآموزي بیشتر از سقف  •

 بررسی به مجاز زیر حقوقی یا حقیقی شخصیتهاي.بگیرد در اختیار برداري نسخه یا بررسی جهت تشخیص دهد دفترچه گزارش روزانه  را که زمان هر در است مختار و مجاز آموزشی گروه •

 : باشند ترچه گزارش روزانه میدف

  دانشکده، مسئول فنی آزمایشگاه و سوپروایزر محل کارورزي دانشجو رئیس گروه، آموزشی معاون گروه، گروه، مدیر علمی هیئت اعضاي 
 



  
  :دانشجوي محترم

  .هاي علمی و عملی مورد نیاز طبق سرفصل می باشد زان با مهارتو هدف آن آشنایی کارآمو می باشد که در ترم آخر ارائه می شود ساعت 408مدت کار آموزي در عرصه به  •

 .گیرد ها فقط با نظر استاد راهنما، مدیریت گروه علوم آزمایشگاهی و یا مسئول فنی مرکز کارآموزي صورت می شرکت در جلسات آموزشی و کنفرانس •

 :بوده که عبارتند ازمعیارها و عوامل اصلی ارزشیابی قید شده در سرفصل مالك اصلی امتیاز دهی  •

 موقع و رعایت ساعات موظفه احساس مسئولیت نسبت به حضور ب -1

 العمل مناسب در برخورد با مسائل سرعت عمل در کارهاي محوله و عکس -2

 ها و تجهیزات جویی و مراقبت از دستگاه رعایت انضباط در محیط کار، صرفه -3

 هاي شغلی میزان دقت و تالش در جهت کسب مهارت -4

 ر با همکاران، مراجعین و مسئولینشیوه رفتا -5

 آزمون عملی در سطح کارشناسی در هر بخش -6

نحوه امتحان کارآموزي در عرصه بصورت شفاهی و . گیرد صورت می %)40حداقل (و گروه آموزشی دانشکده %) 60تا( آزمایشگاههاي مراکز ارزشیابی دانشجو طبق سرفصل در دو مرحله •
 .اندن دروس عملی دانشگاهی و نیز کارهاي صورت گرفته در بخشهاي مختلف آزمایشگاههاي آموزشی با تاکید بر بند فوق الذکر می باشدعملی از کارهاي انجام شده طی گذر

ناقص بوده و دفترچه گزارش روزانه  ه در مواردي ک((. گروه علوم آزمایشگاهی تحویل نمایید تا در ارزیابی نهایی شما منظور گردد مدیردر پایان کارآموزي در عرصه دفترچه تکمیل شده را به  •
 ))یا تحویل مدیریت گروه نگردد، نمره نا تمام محسوب گردیده و به دانشکده گزارش نمی گردد

 
 

   دفترچه گزارش روزانه از استفاده اهداف
  آنها رفع جهت در سعی و کمبودها شدن مشخص و شده آنها سازي به مستند منجر که تجربیات کامل ثبت براي دانشجویان به کمک •
 آموزش کیفیت ارتقا جهت رفع در سعی و نقص موارد کشف آموزش و کیفیت و کمیت سطح تعیین جهت در گروه، دانشکده و دانشگاه به کمک •

 مختلف هاي دانشگاه در آموزش سطح سازي یکسان به کمک •
 

  

  : هدف عملی و اختصاصی کار آموزي در عرصه 

  .هاي آزمایشگاهی از پذیرش بیمار تا ارائه جواب صحیح را انجام دهددانشجو باید قادر باشد کلیه فعالیت
  

  )))الزمست دانشجویان در تمام مراحل کار در آزمایشگاه به نکات ایمنی فردي و محیط توجه الزم و کافی را داشته باشند((( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  آزمایشگاهی هاي فعالیت بندي بارم نحوه

  امتیاز مرکز کارورزي  کاملامتیاز   فعالیت نوع

    logbook  15 فرم  تکمیل

    logbook  25 تکمیل  کیفیت

    logbook  15 موقع  به تحویل

    15  غیاب و حضور

    35  هاي آزمایشگاهی طبق وظائف محوله تست انجام

    15  ارائه کنفرانس یا سمینار در محل انجام کارورزي

    120  امتیازها جمع

  ئول فنی و یا سوپروایزر مرکزمحل امضاء و تأیید مس

  
  
  
  .نمایید تحلیل و مکتوب نموده بخشهاي مختلف کارورزي کسب کرده اید، که در را آموزشی ، تجارب ضمن ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده لطفاً   

  



  

  

  حداقل تعداد  نوع آزمایش  ردیف
  پیوسته

  کیفیت

واندن برگه هاي آزمایش بطور مستقل و ثبت در تا حد خ  75  کننده سازي مراجعه پذیرش و آماده  1
  رایانه

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   140  خونگیري از ورید  2
  و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   15  نمونه گیري از پوست جهت قارچ  3
  و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   15  هاي مختلف بدن جهت بررسی باکتریولوژي نمونه گیري از قسمت  4
  و نهایتاً بطور مستقل)موارد

  مثل لیشمن، ماالریا  15  گیري خاص نمونه  5
تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   90  تجزیه و یا کامل ادرار  6

  و نهایتاً بطور مستقل)دموار
تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   7  پروتئین بنس جونز  7

  و نهایتاً بطور مستقل)موارد
تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   15  )تینیناکلیرانس اوره یا کر(ساعته24آزمایشات بیوشیمیایی ادرار   8

  ستقلو نهایتاً بطور م)موارد
تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   140  )GTTشامل ناشتا، دوساعته،(گلوکز خون  9

  و نهایتاً بطور مستقل)موارد
تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   140  خون اوره  10

  و نهایتاً بطور مستقل)موارد
تا حدود یک سوم (ناس مربوطه در ابتدا تحت نظر کارش  140  خون کراتینین  11

  و نهایتاً بطور مستقل)موارد
تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   140  خون اوریک اسید  12

 و نهایتاً بطور مستقل)موارد
تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   140  خون گلیسیرید تري  13

 و نهایتاً بطور مستقل)موارد
تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   140  خون کلسترول  14

 و نهایتاً بطور مستقل)موارد
15  HDLc  و LDLc 140   تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه

 و نهایتاً بطور مستقل)موارد
تا حدود یک سوم (س مربوطه در ابتدا تحت نظر کارشنا  140 )سدیم و پتاسیم و لیتیوم( ها الکترولیت  16

 و نهایتاً بطور مستقل)موارد
تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   140  کلسیم خون  17

 و نهایتاً بطور مستقل)موارد
تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   140  فسفر خون  18

 و نهایتاً بطور مستقل)موارد
تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   TIBC  140 آهن و   19

 و نهایتاً بطور مستقل)موارد
تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   140 و ترانسفرین خون فریتین  20

 و نهایتاً بطور مستقل)موارد
وم تا حدود یک س(در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   15 پروتئین و آلبومین خون  21

 و نهایتاً بطور مستقل)موارد
تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   70 بیلی روبین خون  22

 و نهایتاً بطور مستقل)موارد
تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   140 و کلیرانس کرآتینین کراتینین  23

 و نهایتاً بطور مستقل)موارد



تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   70  (ALP, ACP)فسفاتازها   24
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   140  (AST, ALT)آمینازها  ترانس  25
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

26  LDH,CPK 70   تا حدود یک سوم(در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه 
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   30  آمیالز، لیپاز، آلدوالز  27
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

28  G6PD )تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   30  )کیفی یا کمی
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   15  )ین و هموگلوبینپروتئ(الکتروفورزیس  29
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   15  بروش ستون کروماتوگرافی A2هموگلوبین   30
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (نظر کارشناس مربوطه  در ابتدا تحت  15  بروش شیمیایی Fهموگلوبین   31
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   15  تعیین مقدار گازهاي خون  32
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

سوم  تا حدود یک(در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   T3, T4, TSH, T3UP 70هاي تیروئیدي  هورمون  33
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

34  FSH, LH, PRL تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   45 سترون، استرادیولوتست
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

35  βHCG 70   تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   CEA, AFP,PSA,… 30تومورمارکرها مثل   36
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

 CMV, HSV,Toxo,H)(هاي ایمونولوژیکی  تست  37

pylori,HBsAg, … 

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   45
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

ژل  ولینها، اجزاي کمپلمان بروش نفلومتري واندازه گیري ایمونوگلوب  38
 (SRID)دیفیوژن 

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   15
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

39   CRP 140   تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

40  RF 140  تا حدود یک سوم (س مربوطه در ابتدا تحت نظر کارشنا
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

41  RPR or VDRL  140   تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   140 رایت  42
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (ا تحت نظر کارشناس مربوطه در ابتد  140  ویدال  43
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

44  ASO 140   تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   PPD  30هاي پوستی مثل  تست  45
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   45  کراسماچ ماژور و مینور  46
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

سوم تا حدود یک (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   45  کومبس مستقیم و غیر مستقیم  47
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   Du 140و  RHگروه خون و   48
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

49  CBC 140   تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (نظر کارشناس مربوطه  در ابتدا تحت  70 شمارش رتیکولوسیت  50
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

51  ESR 140   تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد



تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   LE 7سلول   52  
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   45  ها خونی لوسمی هاي بررسی الم  53
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   45  ها هاي خونی آنمی بررسی الم  54
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه در   15  ...)ماالریا، لیشمن، (هاي خونی  هاي انگل الم  55
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   OFT  15هاي قرمز  تست شکنندگی گلبول  56
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   45  سیالن و انعقاد  57
 و نهایتاً بطور مستقل)واردم

58  PT,INR 45   تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

59  PTT 45   تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (ظر کارشناس مربوطه در ابتدا تحت ن  7 فیبرینوژن و سایر فاکتورهاي انعقادي  60
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   45  کشت ادرار و آنتی بیوگرام  61
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   30  کشت مدفوع و آنتی بیوگرام  62
 نهایتاً بطور مستقلو )موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   15  کشت خون و آنتی بیوگرام  63
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   15  کشت ترشحات و آنتی بیوگرام  64
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (تدا تحت نظر کارشناس مربوطه در اب  7  هوازي کشت بی  65
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   70  تهیه الم مستقیم و رنگ آمیزي گرم  66
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (مربوطه در ابتدا تحت نظر کارشناس   7  هاي کشت در بخش میکرب ها و محیط ساخت معرف  67
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   70  آزمایش مدفوع بروش تغلیظی و مستقیم  68
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   30  خون مخفی در مدفوع  69
 طور مستقلو نهایتاً ب)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   3  اسکاچ تست  70
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   CSF  15آزمایش کامل   71
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (ربوطه در ابتدا تحت نظر کارشناس م  7  آزمایشات سایر مایعات بدن  72
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   PCT 7آزمایشات کامل اسپرم و   73
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   30  آزمایش مستقیم نمونه هاي قارچی  74
 بطور مستقل و نهایتاً)موارد

تا حدود یک سوم (در ابتدا تحت نظر کارشناس مربوطه   10  کشت نمونه هاي قارچ  75
 و نهایتاً بطور مستقل)موارد



  :شرح وظایف دانشجو در بخش پذیرش و نمونه گیري - 1
 ).احراز هویت( انطباق مشخصات برگه درخواست آزمایش با مشخصات بیمار •

 و یا دفتر پذیرش آزمایشگاهثبت مشخصات و آزمایشات در رایانه  •

 آماده سازي بیمار جهت نمونه گیري •

 .کننده تهیه نمونه مورد نیاز طبق استانداردها با رعایت موارد ایمنی خود و مراجعه •

  نگه داري نمونه بصورت مناسب تا انجام آزمایش •

  .)اسالمی با وي برخورد کرد و اخالق ها انت و حفظ ارزشدر تمام مراحل پذیرش باید احترام مراجعه کننده حفظ شده و با خونسردي، مت: نکته( 

 : و سرم شناسیظایف دانشجو در بخش ایمنی شناسی شرح و - 2

  .ها و تجهیزات مربوطه آماده سازي نمونه ها، معرفها و کیتهاو دستگاه
  .هاي موجود انجام آزمایشات بر طبق دستورالعمل

  . انجام کنترل کیفی
  . هاي بدست آمده گزارش جواب

 :شرح وظایف دانشجو در بخش بیوشیمی و هورمون - 3
  .ها و تجهیزات مربوطه هاو دستگاه ها و کیت آماده سازي نمونه ها، معرف

  .هاي موجود انجام آزمایشات بر طبق دستورالعمل
  . انجام کنترل کیفی

  .هاي بدست آمده گزارش جواب



  

 :شرح وظایف دانشجو در بخش ادرار -4
  SGت خصوصیات ظاهري، زدن نوار واندازه گیري آماده سازي نمونه ها و ثب

  .آن پیومیکروسک تهیه رسوب ادراري و بررسی
  .انجام آزمایشات بیوشیمیایی ادرار

 :شرح وظایف دانشجو در بخش انگل شناسی - 5
  .آماده سازي نمونه ها و ثبت خصوصیات ظاهري

  .تهیه نمونه مستقیم و فلوتاسیون
  .بررسی میکروسکپی المها

  .یش خون مخفی ، اسکاچ تست و سایر موارد الزمانجام آزما

 :شناسی شرح وظایف دانشجو در بخش خون -6

  .آماده سازي نمونه ها و تهیه گسترش خونی و رنگ آمیزي آن
  .دادن نمونه ها به دستگاه و وارد کردن مشخصات بیماران

  .و بررسی خصوصیات ظاهري گلبولهاي قرمز) دیف( انجام افتراق گلبولهاي سفید
  1هاي مربوط به این بخش مطابق جدول  جام تستان

 :شرح وظایف دانشجو در بخش بانک خون - 7

 مرتب کردن خون هاي درخواستی و برگه ها و آماده سازي نمونه ها
 بروش اسالید RHو  ABOگروه بندي 

  )سل تایپ و بک تایپ (گروه بندي به روش لوله 
  انجام کراس مچ 

  Duانجام 
 شناسی بومیکر شرح وظایف دانشجو در بخش -8

  .آماده سازي نمونه ها و کشت آنها در محیط مناسب
  .تهیه الم مستقیم ؛ رنگ آمیزي و بررسی آن

  .هاي تکمیلی هاي کشت داده شده و انجام تست بررسی محیط
  آنتی بیوگرام
  محیط سازي

  اربرد آن هاو ک استریلیزاسیون در آزمایشگاه ايو دستگاه ه آشنائی با روش هاي
  ا روش هاي انتقال نمونه هاي میکروبی به آزمایشگاه هاي سطوح باالترآشنائی ب

  آشنائی با روش هاي معدوم سازي مواد عفونی به خارج از آزمایشگاه

 شناسی شرح وظایف دانشجو در بخش قارچ -9

  و ناخن تهیه نمونه در صورت نیاز مثل چیدن موها و برداشت پوسته
  یط مناسبآماده سازي نمونه ها و کشت آنها در مح

  .تهیه الم مستقیم و بررسی با پتاس و الکتوفنل کاتن بلو
  .کشت نمونه ها و اسالید کالچر

  آشنائی با روش هاي انتقال نمونه ها جهت کشت به آزمایشگاه مرکزي
  و محیط هاي کشت قارچی -رنگ ها -ساخت محلول ها

  گزارش دهی صحیح موارد مثبت و منفی قارچی
  انجام آزمایش جرم تیوب

  
  
  



  
  
  

  

  :تماس بگیرید دانشجوي گرامی در صورت مواجه شدن با مشکل در برنامه کارآموزي به افراد ذیل در دانشکده پیراپزشکی، گروه علوم آزمایشگاهی مراجعه ویا
  حضور و پاسخگویی به دانشجویان در دانشکدهروزوساعت   پست الکترونیک  تلفن تماس  نام نام خانوادگی

      4436102-8  اللهی دکتر علی اصغر آیت
   13-10 سه شنبهصبح،  10-8 چهارشنبه   drahmadi1910@yahoo.com  4436102-8  دکتر علیرضا احمدي

  12- 15یکشنبه و سه شنبه ساعت   fkoohsar@goums.ac.ir  4436102-8  فرامرز کوهسار
  12- 14شنبه و چهارشنبه   niknejad@ goums.ac.ir  4436102-8  فرهاد نیک نژاددکتر

  12- 14یکشنبه و سه شنبه ساعت    Niaz_jorjani@ yahoo.com  4436102-8  دکتر اغل نیاز جرجانی
  .باشد تماس تلفنی فقط در ساعات اداري میسر می: توجه

  هاي روزانه قابل تأیید انجام شده فعالیت: 2جدول

  توضیح  سوپروایزر-مسئول فنی امضاء  تعداد   نوع فعالیت یا آزمایش  روز  تاریخ
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  هاي روزانه قابل تأیید انجام شده فعالیت: 2جدول

  توضیح  سوپروایزر-امضاءمسئول فنی  تعداد   نوع فعالیت یا آزمایش  روز  تاریخ

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 

  هاي روزانه قابل تأیید انجام شده فعالیت: 2جدول

  توضیح  سوپروایزر-امضاءمسئول فنی  تعداد   نوع فعالیت یا آزمایش  روز  تاریخ

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 

  یید انجام شدههاي روزانه قابل تأ فعالیت :2جدول

  توضیح  سوپروایزر-امضاءمسئول فنی  تعداد   نوع فعالیت یا آزمایش  روز  تاریخ

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 

  هاي روزانه قابل تأیید انجام شده فعالیت :2جدول

  توضیح  سوپروایزر-امضاءمسئول فنی  تعداد   نوع فعالیت یا آزمایش  روز  تاریخ

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



  

  هاي روزانه قابل تأیید انجام شده فعالیت: 2جدول

  توضیح  سوپروایزر-امضاءمسئول فنی  تعداد   نوع فعالیت یا آزمایش  روز  تاریخ

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 

  هاي روزانه قابل تأیید انجام شده فعالیت :2جدول

  توضیح  سوپروایزر-امضاءمسئول فنی  تعداد   نوع فعالیت یا آزمایش  روز  تاریخ

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 

  هاي روزانه قابل تأیید انجام شده فعالیت :2جدول

  توضیح  رسوپروایز-امضاءمسئول فنی  تعداد   نوع فعالیت یا آزمایش  روز  تاریخ

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 

  هاي روزانه قابل تأیید انجام شده فعالیت :2جدول

  توضیح  سوپروایزر-امضاءمسئول فنی  تعداد   الیت یا آزمایشنوع فع  روز  تاریخ

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 

  روزانه قابل تأیید انجام شدههاي  فعالیت :2جدول

  توضیح  سوپروایزر-امضاءمسئول فنی  تعداد   نوع فعالیت یا آزمایش  روز  تاریخ

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 

  هاي روزانه قابل تأیید انجام شده فعالیت :2جدول

  توضیح  سوپروایزر-امضاءمسئول فنی  تعداد   نوع فعالیت یا آزمایش  روز  تاریخ

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 

  هاي روزانه قابل تأیید انجام شده فعالیت :2جدول

  توضیح  سوپروایزر-امضاءمسئول فنی  تعداد   نوع فعالیت یا آزمایش  روز  تاریخ

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 

  هاي روزانه قابل تأیید انجام شده فعالیت: 2جدول

  توضیح  سوپروایزر-امضاءمسئول فنی  تعداد   نوع فعالیت یا آزمایش  روز  تاریخ

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



  


