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ارآموزي در عرصه دوره ك گزارش روزانهيا  Log bookدفترچه حاضر تحت عنوان  دانشجوی گرامي

ی شما در طول دوره طراحی شده آزمايشگاه -هاي آموزشی ، به منظور ثبت كلیه فعالیتعلوم آزمايشگاهی

است. در پايان دوره اطالعات موجود در دفترچه گزارش روزانه جهت ارزشیابی و حضور و غیاب مورد 

استفاده قرار می گیرد. لذا خواهشمند است ضمن حفظ و مراقبت، در تکمیل آن حداكثر دقت خود را 

 مبذول فرمائید.
  

 

 مشخصات کارآموز:

 

 

 : پدر نام    :خانوادگي ونام نام

 

 شماره دانشجويي:                                                          : تحصیلي رشته

 

 تاريخ پايان آخرين بخش:        تاريخ ورود به اولین بخش:                                            

 

 :آدرس منزل

 

 

 

 : تلفن

 

 :همراه تلفن

 

: E mail 
 

 : اهنمای کارآموزی در عرصهاستاد ر

 

 :گروه مدير

 

 اعضا: ساير

 



 

 

 :توجه نمايیددانشجويان گرامي لطفا به نكات ذيل 

 

 هاي انجام شده شما طی  ضمن خوش آمدگويی ورود شما به بخش آزمايشگاه، دفترچه حاضر خالصه اي از فعالیت

 كار آموزي در عرصه علوم آزمايشگاهی است .

 اسالمی و دانشجويی باشد اتنساس شؤوحجاب بايد كامل و بر ا 

 جوراب ،پیشانی استفاده از لباس هاي متعارف جهت پوشش الزامی است و استفاده از لباس، كیف، كفش ،

، انگشتر و كاله هايی كه غیر قابل متعارف و داراي نقوش و ، كمربندبند مچ بند، شال، دستمال گردن

 الم و ضد انقالب و ضد اخالق باشند مجاز نیستنوشته هاي زننده و يا عالمت گروه هاي ضد اس

  دانشجويان می بايد در طول مدت حضور در محیط هاي درمانی ازروپوش سفید و تمیز با دكمه هاي

 بسته استفاده نمايند.

  نصب كارت شناسايی ارائه شده از سوي معاونت آموزشی بر روي سینه در سمت چپ لباس فرم الزامی

 است

 مذهب و فرهنگ بیماران احترام گذاشته و دانشجويان بايد اسرار بیماران را حفظ  دانشجويان بايد به

 نمايند

  .رعايت كلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حضور دانشجو در مراكز دانشگاهی توسط دانشجو الزامی میباشد 

 ئول فنی مربوطه بايد باشد.نحوه حضور و كار در هر مركز آزمايشگاهی بر اساس قوانین آنجا بوده و طبق نظر مس 

 لزوم موقع در تا باشند داشته بهمراه را اوقات دفترچه گزارش روزانه  خود تمامی در شود دانشجويان می توصیه 

 توام خطا با كه حافظه به رجوع طريق اطالعات از ثبت از ترتیب اين به نمايند اقدام آن در ثبت اطالعات به نسبت

ها ، بايد توسط استاد مربوطه  و ارائه كنفرانس علمی و عملی تجربیاتكلیه فعالیتها، .شد پیشگیري خواهد باشد می

 تايید گردد .

 تکمیل نمايد. تکمیل دفترچه گزارش روزانه  براي  شخصا را میبايست دفترچه گزارش روزانه  خود هر دانشجو

  الزامی است. كارورزي دوره شروع دانشجويان از

 زی جبران گردد.به میزان سه برابر ساعات کارآمو بايد 11/1ز سقف غیبت از کارآموزی بیشتر ا 

 نسخه يا بررسی جهت تشخیص دهد دفترچه گزارش روزانه  را كه زمان هر در است مختار و مجاز آموزشی گروه 

 باشند:  دفترچه گزارش روزانه می بررسی به مجاز زير حقوقی يا حقیقی شخصیتهاي.بگیرد در اختیار برداري

دانشکده، مسئول فنی آزمايشگاه و سوپروايزر  رئیس گروه، آموزشی معاون گروه، گروه، مدير علمی هیئت اياعض 

 محل كارورزي دانشجو

 



 

 :دانشجوی محترم

  و هدف آن آشنايی كارآموزان با  می باشد كه در ترم آخر ارائه می شود ساعت 414مدت كار آموزي در عرصه به

 نیاز طبق سرفصل می باشد. هاي علمی و عملی مورد مهارت

 ها فقط با نظر استاد راهنما، مديريت گروه علوم آزمايشگاهی و يا مسئول فنی  شركت در جلسات آموزشی و كنفرانس

 گیرد. مركز كارآموزي صورت می

 :معیارها و عوامل اصلی ارزشیابی قید شده در سرفصل مالك اصلی امتیاز دهی بوده كه عبارتند از 

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

 العمل مناسب در برخورد با مسائلسرعت عمل در كارهاي محوله و عکس -2

 ها و تجهیزات جويی و مراقبت از دستگاهرعايت انضباط در محیط كار، صرفه -3

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

 شیوه رفتار با همکاران، مراجعین و مسئولین -5

 زمون عملی در سطح كارشناسی در هر بخشآ -6

 (%46( و گروه آموزشی دانشکده )حداقل %66)تا آزمايشگاههاي مراكز ارزشیابی دانشجو طبق سرفصل در دو مرحله 

گیرد. نحوه امتحان كارآموزي در عرصه بصورت شفاهی و عملی از كارهاي انجام شده طی گذراندن دروس  صورت می

هاي صورت گرفته در بخشهاي مختلف آزمايشگاههاي آموزشی با تاكید بر بند فوق الذكر عملی دانشگاهی و نیز كار

 می باشد.

  گروه علوم آزمايشگاهی تحويل نمايید تا در ارزيابی نهايی  مديردر پايان كارآموزي در عرصه دفترچه تکمیل شده را به

و يا تحويل مديريت گروه نگردد، نمره نا تمام ناقص بوده دفترچه گزارش روزانه  ))در مواردي كه . شما منظور گردد

 محسوب گرديده و به دانشکده گزارش نمی گردد((

 

 

  دفترچه گزارش روزانه از استفاده اهداف

 سعی و كمبودها شدن مشخص و شده آنها سازي به مستند منجر كه تجربیات كامل ثبت براي دانشجويان به كمک 

 آنها رفع جهت در

 رفع در سعی و نقص موارد كشف آموزش و كیفیت و كمیت سطح تعیین جهت در ه و دانشگاهگروه، دانشکد به كمک 

 آموزش كیفیت ارتقا جهت

 مختلف هاي دانشگاه در آموزش سطح سازي يکسان به كمک 

 

 

 



 

 

 هدف عملي و اختصاصي کار آموزی در عرصه : 

 تا ارائه جواب صحیح را انجام دهد.دانشجو بايد قادر باشد كلیه فعالیتهاي آزمايشگاهی از پذيرش بیمار 

 

))) الزمست دانشجويان در تمام مراحل کار در آزمايشگاه به نكات ايمني فردی و محیط توجه الزم و کافي را 

 داشته باشند(((

 

 آزمايشگاهي های فعالیت بندی بارم نحوه

 فعالیت نوع

 

امتیاز 

 کامل

 کز کارورزیاامتیاز مر

 4مركز شماره        3مركز شماره         2ارهمركز شم      1مركز شماره 

     logbook 11 فرم  تکمیل

     logbook 21 تکمیل  كیفیت

     logbook 11 موقع  به تحويل

     11 غیاب و حضور

تست هاي آزمايشگاهی  انجام

 طبق وظائف محوله

31     

ارائه كنفرانس يا سمینار در 

 محل انجام كارورزي

11     

     121 امتیازها عجم

 محل امضاء و تأيید 

 مسئول فني و يا سوپروايزر مرکز

    

 
 



حداقل  نوع آزمايش رديف

 تعداد

 پیوسته

 کیفیت

 تا حد خواندن برگه هاي آزمايش بطور مستقل و ثبت در رايانه 11 کنندهسازی مراجعهپذيرش و آماده 1

اس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً در ابتدا تحت نظر كارشن 111 خونگیری از وريد 2

 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  11 نمونه گیری از پوست جهت قارچ 3

 بطور مستقل

های مختلف  نمونه گیری از قسمت 4

 بدن جهت بررسي باکتريولوژی

تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه ) 11

 بطور مستقل

 مثل لیشمن، ماالريا 11 گیری خاصنمونه 1

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  61 تجزيه و يا کامل ادرار 6

 بطور مستقل

وارد(و نهايتاً در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم م 1 پروتئین بنس جونز 7

 بطور مستقل

آزمايشات بیوشیمیايي ادرار  4

 تینین(اساعته)کلیرانس اوره يا کر24

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  11

 بطور مستقل

گلوکز خون)شامل ناشتا،  1

 (GTTدوساعته،

موارد(و نهايتاً  در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم 111

 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  111 خون اوره 11

 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  111 خون کراتینین 11

 بطور مستقل

كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً در ابتدا تحت نظر  111 خون اوريك اسید 12
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  111 خون گلیسیريد تری 13
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  111 خون کلسترول 14
 بطور مستقل

11 HDLc  و LDLc 111  ًدر ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتا



 بطور مستقل

ها) سديم و پتاسیم و  الكترولیت 16

 لیتیوم(

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  111
 بطور مستقل

مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  در ابتدا تحت نظر كارشناس 111 کلسیم خون 17
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  111 فسفر خون 14
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  TIBC 111 آهن و  11
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  111 فرين خونو ترانس فريتین 21
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  11 پروتئین و آلبومین خون 21
 بطور مستقل

ک سوم موارد(و نهايتاً در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود ي 11 بیلي روبین خون 22
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  111 و کلیرانس کرآتینین کراتینین 23
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  11 (ALP, ACP)فسفاتازها  24
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  111 (AST, ALT)آمینازها ترانس 21
 بطور مستقل

26 LDH,CPK 11  ًدر ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتا
 بطور مستقل

حدود يک سوم موارد(و نهايتاً در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا  21 آمیالز، لیپاز، آلدوالز 27
 بطور مستقل

24 G6PD )در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  21 )کیفي يا کمي
 بطور مستقل

الكتروفورزيس)پروتئین و  21

 هموگلوبین(

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  11
 بطور مستقل

بروش ستون  A2هموگلوبین  31

 کروماتوگرافي

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  11
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  11 بروش شیمیايي Fهموگلوبین  31
 بطور مستقل

ر ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً د 11 تعیین مقدار گازهای خون 32
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  T3, T4, 11های تیروئیدی  هورمون 33
 بطور مستقل



TSH, T3UP 

34 FSH, LH, PRL سترون، وتست

 استراديول

ناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً در ابتدا تحت نظر كارش 31
 بطور مستقل

31 βHCG 11  ًدر ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتا
 بطور مستقل

 ,CEAتومورمارکرها مثل  36

AFP,PSA,… 

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  21
 بطور مستقل

 ,CMV)های ايمونولوژيكي ) تست 37

HSV,Toxo,H pylori,HBsAg, 

… 

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  31
 بطور مستقل

اندازه گیری ايمونوگلوبولینها، اجزای  34

ژل  کمپلمان بروش نفلومتری و

 (SRID)ديفیوژن 

حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا 11
 بطور مستقل

31 CRP 111  ًدر ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتا
 بطور مستقل

41 RF 111  ًدر ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتا
 بطور مستقل

41 RPR or VDRL 111 اس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً در ابتدا تحت نظر كارشن
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  111 رايت 42
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  111 ويدال 43
 بطور مستقل

44 ASO 111  ًدر ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتا
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  PPD 21های پوستي مثل  تست 41
 بطور مستقل

موارد(و نهايتاً در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم  31 کراسماچ ماژور و مینور 46
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  31 کومبس مستقیم و غیر مستقیم 47
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  Du 111و  RHگروه خون و  44
 بطور مستقل

41 CBC 111 ا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً در ابتد
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  11 شمارش رتیكولوسیت 11



 بطور مستقل

11 ESR 111  ًدر ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتا
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  LE 1سلول  12
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  31 ها های خوني لوسمي بررسي الم 13
 بطور مستقل

مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً در ابتدا تحت نظر كارشناس  31 ها های خوني آنمي بررسي الم 14
 بطور مستقل

های خوني )ماالريا،  های انگل الم 11

 لیشمن، ...(

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  11
 بطور مستقل

های قرمز  تست شكنندگي گلبول 16

OFT 

ک سوم موارد(و نهايتاً در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود ي 11
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  31 سیالن و انعقاد 17
 بطور مستقل

14 PT,INR 31  ًدر ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتا
 بطور مستقل

11 PTT 31 ربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً در ابتدا تحت نظر كارشناس م
 بطور مستقل

فیبرينوژن و ساير فاکتورهای  61

 انعقادی

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  1
 بطور مستقل

يتاً در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نها 31 کشت ادرار و آنتي بیوگرام 61
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  21 کشت مدفوع و آنتي بیوگرام 62
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  11 کشت خون و آنتي بیوگرام 63
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  11 مکشت ترشحات و آنتي بیوگرا 64
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  1 هوازی کشت بي 61
 بطور مستقل

سوم موارد(و نهايتاً  در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک 11 تهیه الم مستقیم و رنگ آمیزی گرم 66
 بطور مستقل

های کشت  ها و محیط ساخت معرف 67

 در بخش میكرب

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  1
 بطور مستقل

اً در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايت 11آزمايش مدفوع بروش تغلیظي و  64



 

 بطور مستقل مستقیم

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  21 خون مخفي در مدفوع 61
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  2 اسكاچ تست 71
 بطور مستقل

وطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً در ابتدا تحت نظر كارشناس مرب CSF 11آزمايش کامل  71
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  1 آزمايشات ساير مايعات بدن 72
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  PCT 1آزمايشات کامل اسپرم و  73
 تقلبطور مس

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  21 آزمايش مستقیم نمونه های قارچي 74
 بطور مستقل

در ابتدا تحت نظر كارشناس مربوطه )تا حدود يک سوم موارد(و نهايتاً  21 کشت نمونه های قارچ 71
 بطور مستقل



 ه گیری:شرح وظايف دانشجو در بخش پذيرش و نمون -1
 ) احراز هويت(.انطباق مشخصات برگه درخواست آزمايش با مشخصات بیمار

 ثبت مشخصات و آزمايشات در رايانه و يا دفتر پذيرش آزمايشگاه

 آماده سازی بیمار جهت نمونه گیری

 کننده.تهیه نمونه مورد نیاز طبق استانداردها با رعايت موارد ايمني خود و مراجعه

 صورت مناسب تا انجام آزمايشنگه داری نمونه ب

 و اخالق ها )نكته: در تمام مراحل پذيرش بايد احترام مراجعه کننده حفظ شده و با خونسردی، متانت و حفظ ارزش 

 اسالمي با وی برخورد کرد.(

 و سرم شناسي: ظايف دانشجو در بخش ايمني شناسي شرح و -2

 جهیزات مربوطه.ها و ت آماده سازی نمونه ها، معرفها و کیتهاو دستگاه

 های موجود. انجام آزمايشات بر طبق دستورالعمل

 انجام کنترل کیفي. 

 های بدست آمده.  گزارش جواب

 شرح وظايف دانشجو در بخش بیوشیمي و هورمون: -3

 ها و تجهیزات مربوطه. هاو دستگاه ها و کیت آماده سازی نمونه ها، معرف

 .های موجود انجام آزمايشات بر طبق دستورالعمل

 انجام کنترل کیفي. 

 های بدست آمده. گزارش جواب

 شرح وظايف دانشجو در بخش ادرار: -4

 SGآماده سازی نمونه ها و ثبت خصوصیات ظاهری، زدن نوار واندازه گیری 

 آن. پيومیكروسك تهیه رسوب ادراری و بررسي

 انجام آزمايشات بیوشیمیايي ادرار.

 شرح وظايف دانشجو در بخش انگل شناسي: -1

 ده سازی نمونه ها و ثبت خصوصیات ظاهری.آما

 تهیه نمونه مستقیم و فلوتاسیون.

 بررسي میكروسكپي المها.

 انجام آزمايش خون مخفي ، اسكاچ تست و ساير موارد الزم.

 



 :شناسي شرح وظايف دانشجو در بخش خون -6

 آماده سازی نمونه ها و تهیه گسترش خوني و رنگ آمیزی آن.

 اه و وارد کردن مشخصات بیماران.دادن نمونه ها به دستگ

 )ديف( و بررسي خصوصیات ظاهری گلبولهای قرمز. انجام افتراق گلبولهای سفید

 1های مربوط به اين بخش مطابق جدول  انجام تست

 :شرح وظايف دانشجو در بخش بانك خون -7

 مرتب کردن خون های درخواستي و برگه ها و آماده سازی نمونه ها

 بروش اساليد RHو  ABOگروه بندی 

 گروه بندی به روش لوله )سل تايپ و بك تايپ (

 انجام کراس مچ 

 Duانجام 

 شناسي بوشرح وظايف دانشجو در بخش میكر -4

 آماده سازی نمونه ها و کشت آنها در محیط مناسب.

 تهیه الم مستقیم ؛ رنگ آمیزی و بررسي آن.

 های تكمیلي. های کشت داده شده و انجام تست بررسي محیط

 نتي بیوگرامآ

 محیط سازی

 اربرد آن هاو ک استريلیزاسیون در آزمايشگاه ایو دستگاه ه آشنائي با روش های

 آشنائي با روش های انتقال نمونه های میكروبي به آزمايشگاه های سطوح باالتر

 آشنائي با روش های معدوم سازی مواد عفوني به خارج از آزمايشگاه

 شناسي شرح وظايف دانشجو در بخش قارچ -1

 و ناخن تهیه نمونه در صورت نیاز مثل چیدن موها و برداشت پوسته

 آماده سازی نمونه ها و کشت آنها در محیط مناسب

 تهیه الم مستقیم و بررسي با پتاس و الکتوفنل کاتن بلو.

 کشت نمونه ها و اساليد کالچر.

 آشنائي با روش های انتقال نمونه ها جهت کشت به آزمايشگاه مرکزی

 و محیط های کشت قارچي -رنگ ها -اخت محلول هاس

 گزارش دهي صحیح موارد مثبت و منفي قارچي

 انجام آزمايش جرم تیوب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجوی گرامي در صورت مواجه شدن با مشكل در برنامه کارآموزی به افراد ذيل در 

 دانشكده پیراپزشكي، گروه علوم آزمايشگاهي مراجعه ويا تماس بگیريد:

روزوساعت حضور و  پست الكترونیك تلفن تماس خانوادگينام نام 

پاسخگويي به دانشجويان 

 در دانشكده

دکتر علي اصغر 

 اللهيآيت

8-4436162   

 يك شنبه drahmadi1910@yahoo.com 4436162-8 دکتر علیرضا احمدی

   4436162-8 خدابردی کلوی

 12-14شنبه و چهارشنبه  niknejad@ goums.ac.ir 4436162-8 دکترفرهاد نیك نژاد

دکتر اغل نیاز 

 جرجاني

8-4436162 Niaz_jorjani@ yahoo.com يكشنبه و سه شنبه 

 12-14ساعت 

 تماس تلفني فقط در ساعات اداری میسر مي باشد. توجه:



 

 های روزانه قابل تأيید انجام شده : فعالیت2جدول

 توضیح سوپروايزر-مسئول فنی ءامضا تعداد  نوع فعالیت يا آزمايش روز تاريخ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 های روزانه قابل تأيید انجام شده : فعالیت2جدول

 توضیح يزرسوپروا-امضاءمسئول فنی تعداد  نوع فعالیت يا آزمايش روز تاريخ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 های روزانه قابل تأيید انجام شده : فعالیت2جدول

 توضیح سوپروايزر-امضاءمسئول فنی تعداد  نوع فعالیت يا آزمايش روز تاريخ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 های روزانه قابل تأيید انجام شده فعالیت :2جدول

 توضیح سوپروايزر-امضاءمسئول فنی تعداد  نوع فعالیت يا آزمايش روز تاريخ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 های روزانه قابل تأيید انجام شده فعالیت :2جدول

 توضیح سوپروايزر-امضاءمسئول فنی تعداد  نوع فعالیت يا آزمايش روز تاريخ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 های روزانه قابل تأيید انجام شده : فعالیت2جدول

 توضیح سوپروايزر-امضاءمسئول فنی تعداد  نوع فعالیت يا آزمايش روز تاريخ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 های روزانه قابل تأيید انجام شده فعالیت :2جدول

 توضیح سوپروايزر-امضاءمسئول فنی تعداد  نوع فعالیت يا آزمايش روز تاريخ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 های روزانه قابل تأيید انجام شده فعالیت :2جدول

 توضیح سوپروايزر-امضاءمسئول فنی تعداد  نوع فعالیت يا آزمايش روز تاريخ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 های روزانه قابل تأيید انجام شده فعالیت :2جدول

 توضیح سوپروايزر-امضاءمسئول فنی تعداد  نوع فعالیت يا آزمايش روز تاريخ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 های روزانه قابل تأيید انجام شده فعالیت :2جدول

 توضیح سوپروايزر-امضاءمسئول فنی تعداد  نوع فعالیت يا آزمايش روز تاريخ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 های روزانه قابل تأيید انجام شده فعالیت :2جدول

 توضیح سوپروايزر-امضاءمسئول فنی تعداد  نوع فعالیت يا آزمايش روز تاريخ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 أيید انجام شدههای روزانه قابل ت فعالیت :2جدول

 توضیح سوپروايزر-امضاءمسئول فنی تعداد  نوع فعالیت يا آزمايش روز تاريخ

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 های روزانه قابل تأيید انجام شده : فعالیت2جدول

 توضیح سوپروايزر-امضاءمسئول فنی تعداد  نوع فعالیت يا آزمايش روز ريختا

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

بخشهای  درکه  را آموزشي ، تجارب ضمن ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده لطفاً   

 نمايید. تحلیل و مكتوب نموده مختلف کارورزی کسب کرده ايد،
 


