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داًطکذُ پیراپسضکی

طرح درس اصَل ایوٌی ٍ حفاظت در آزهایطگاُ
جْت داًطجَیاى ترم ضطن کارضٌاسی پیَستِ
ػلَم آزهایطگاّی

تْیِ ٍ تٌظین2ػلیرضا پَیٌذُ رٍاى
ػضَ ّیات ػلوی هتؼْذ بِ خذهت داًطگاُ ػلَم پسضکی ّوذاى
کارضٌاس ارضذ بیَضیوی بالیٌی
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بخص اول :
-9هطخصات هذرس2
ًام ٍ ًام خاًَادگی

داًطکذُ

گرٍُ آهَزضی

ػلیزضا پَیٌدُ رٍاى

پیزاپشضکی

ػلَم آسهایطگاّی

هذرک تحصیلی

هرتبِ داًطگاّی

سابقِ تذریس

کارضٌاسی ارضد بیَضیوی بالیٌی

-2هطخصات درس
ػٌَاى درس 2اصَل ایوٌی ٍ حفاظت در آسهایطگاُ
تؼذاد ٍاحذٍ 1 2احد
ًَع درسً 2ظزی
درٍس پیص ًیاز2ایوٌی ضٌاسی ٍ ٍیزٍس ضٌاسی
سال تحصیلیً 2ین سال دٍم 94-93

 -3هطخصات فراگیراى2
رضتِ تحصیلی  2ػلَم آسهایطگاّی
هقطغ 2کارضٌاسی ًاپیَستِ
تؼذاد فراگیراىً 192فز
تَزیغ جٌسی %26/31 2آقا ٍ  % 73/68خاًن

هزبی

دٍ سال

بخص دوم:
-9اّذاف کلی درس2
در پایاى ًین سال داًطجَیاى باید با اصَل ٍ رٍش ّای حفاظت در آسهایطگاُ،کویتِ ایوٌی،طبقِ بٌدی ػَاهل ػفًَی ،
اصَل ًگاّداری هَاد ضیویایی  ،ػالئن اختصاری ایوٌی ّ ،طدارّای ایوٌی َّ ،دّای بیَلَصیک  ،ایوٌی در بزابز آتص
سَسی ٍ هَاد رادیَاکتیَ  ،اًَاع سبالِ ّای آسهایطگاّی ٍ رٍش دفغ آًْا ٍ رٍضْای حول ٍ ًقل ًوًَِ ّای پاتَلَصیک
آضٌایی داضتِ باضٌد.

 -2برًاهِ زهاى بٌذی درٍس2
اّذاف کلی جلسِ

ػٌَاى درس

تاریخ

جلسِ

آضىایی با داوطجًیان،مؼرفی مىابغ  ،وحًٌ ارزش

آضىایی ايلیٍ  ،ذکر مىابغ ،

1393/11/15

1

یابی ي ویس بیان مقدمٍ،آضىایی داوطجًیان با

مقدمٍ  ،کمیتٍ ایمىی

کمیتٍ ایمىی ي يظایف آن
آضىایی داوطجًیان با وقص ساختمان آزمایطگاٌ

ساختمان آزمایطگاٌ ٍ

در ایمىی  ،آضىایی با اوًاع ًَدَای بیًلًشیک

ًَدَای بیًلًشیک

آضىایی داوطجًیان با اوًاع مًاد ضیمیایی

طبقٍ بىدی ي اصًل

خظرواک ي واسازگار با َم ،طبقٍ بىدی ي ویس

وگاَداری مًاد ضیمیایی

1393/11/18
1393/11/25

2
3

اصًل وگاٌ داری ایه مًاد(میکسيايرگاویسم
َای 1ي)2
آضىایی داوطجًیان با ػالئم اختصاری ي

ػالئم اختصاری ي

َطدارَای خطر در آزمایطگاٌ

َطدارَای خطر

آضىایی داوطجًیان با اصًل ي ريش َای

حفاظت در برابر آتص

حفاظت در برابر آتص سًزی

سًزی

آضىایی داوطجًیان با اصًل ي ريش َای

حفاظت در برابر مًاد

حفاظت در برابر مًاد رادیًاکتیً

رادیًاکتیً

آضىایی داوطجًیان با ريش َای ایمه دفغ زبالٍ

زبالٍ َای آزمایطگاَی

1393/12/02
1393/12/09
1393/12/16

1393/12/23

4
5
6

7

َای آزمایطگاَی
آضىایی داوطجًیان با اوًاع ومًوٍ َای

ومًوٍ َای پاتًلًشیک ي

پاتًلًشیک ي اصًل حمل ي وقل آوُا-

اصًل حمل ي وقل آوُا-

درصًرت لسيم رفغ اضکال

درصًرت لسيم رفغ اضکال

1394/01/15

8

1393/04/03 2تاریخ اهتحاى
 ػلیزضا پَیٌدُ رٍاى2هذرس کلیِ جلسات
2هٌابغ تذریس
1371 .  درکتز ابَالحسي ضیاء ظزیفی. بیوارستاًْا ٍ هزاکش پشضکی,اصَل حفاظت ٍ ایوٌی در آسهایطگاّْا
1388 .  هسؼَد صادقی. اصَل ایوٌی ٍ حفاظت در آسهایطگاُ بالیٌی
Tietz Textbook of clinical chemistry and molecular diagnosis. 5th edition.2012.
Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 22nd Edition.2012.
who Laboratory biosafety manual. Third edition. World Health Organization.Geneva.2004

بخص سوم  :ارزش یابی

تؼذاد اهتیاز

ردیف

ضاخص

9

هیساى هطارکت در هباحث 2

درصذ کل اهتیاز
%91

ٍ طرح سَال
2

ارائِ ترجوِ یا تحقیق

2

%91

3

اهتحاى پایاى ترم

91

%01

جوغ

2

%911

ضیَُ تجسیِ ٍ تحلیل ًتایج ارزش یابی بِ هٌظَر افسایص راًذهاى2
الف 2ضیَُ ارزش یابی2
 -1ارسش یابی اٍلیِ با بصَرت طزح سَاالت ضفاّی ٍ ًظزخَاّی در کالس اًجام هی پذیزد.
 -2ارسش یابی تکَیٌی در ّز جلسِ با طزح سَاالت ضفاّی اًجام هیپذیزد.
 -3ارسش یابی ًْایی بصَرت ارائِ یک تحقیق ٍ یا تزجوِ ٍ اخذ اهتحاى کتبی اًجام هیپذیزد.

ب2تجسیِ ٍ تحلیل ًتایج2
ًتایج حاصل اس فزاٍاً ی ٍ هیاًگیي هَفقیت داًطجَیاى در ارسش یابی اٍلیِ هَرد بزرسی قزار هیگیزد تا سهیٌِ ضزٍع بزًاهِ
آهَسضی را فزاّن آٍرد.در صَرت حاصل ًطدى هَفقیت داًطجَیاى بِ هیشاى  %95هطالب پیطیي هزٍر ٍ هجددا هَرد ارسش
یابی قزار هی گیزد.تجشیِ ٍ تحلیل ًتایج حاصل اس ارسش یابی تکَیٌی با استفادُ اس فزاٍاًی  ،هیاًگیي  ،پزاکٌدگی  ،ضزیب
دضَاری،هیشاى هَفقیت ٍ یادگیزی تؼییي ٍ در هَرد تجدید ًظز در ًحَُ سٌجص بکار گزفتِ هیطَد.
تْیِ ٍ تٌظین  :ػلیزضا پَیٌدُ رٍاى-ػضَّیات ػلوی هتؼْد بِ خدهت داًطگاُ ػلَم پشضکی ّوداى.
آدرس تواس2گزٍُ ػلَم آسهایطگاّی – داًطکدُ پیزاپشضکی ّوداى E-mail: A.pouyandeh@umsha.ac.ir

