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طرح درس اصَل فٌی ٍ ًگْذاری تجْیسات آزهایطگاّی
جْت داًطجَیاى ترم سَم کارضٌاسی ًا پیَستِ
علَم آزهایطگاّی

تْیِ ٍ تٌظین:علیرضا پَیٌذُ رٍاى
عضَ ّیات علوی هتعْذ بِ خذهت داًطگاُ علَم پسضکی ّوذاى
کارضٌاس ارضذ بیَضیوی بالیٌی

بْوي هاُ 2433

بخص اول :
-2هطخصات هذرس:
ًام ٍ ًام خاًَادگی

داًطکذُ

گرٍُ آهَزضی

 -1هحوذرضا صفزی

پیزاپشضکی

علَم آسهایطگاّی

 -2سیواتَکلی

پیزاپشضکی

علَم آسهایطگاّی

 -3علیزضا پَیٌذُ رٍاى

پیزاپشضکی

علَم آسهایطگاّی

هذرک تحصیلی

هرتبِ داًطگاّی

سابقِ تذریس

 -1داًطجَی سال آخز دکتزی تخصصی بیَضیوی

هزبی

 13سال

 -2کارضٌاس ارضذ خًَطٌاسی

هزبی

 5سال

 -3کارضٌاسی ارضذ بیَضیوی بالیٌی

هزبی

 3سال

 -3هطخصات درس
عٌَاى درس :اصَل فٌی ٍ ًگْذاری تجْیشات آسهایطگاّی
تعذاد ٍاحذ :یک ٍاحذ ًظزی
درٍس پیص ًیاز :بیَضیوی پشضکی  ، 2فیشیک حیاتی
سال تحصیلیً :ین سال دٍم 93-92

 -4هطخصات فراگیراى:
رضتِ تحصیلی  :علَم آسهایطگاّی
هقطع :کارضٌاسی ًا پیَستِ
تعذاد فراگیراىً 20:فز
تَزیع جٌسی %45 :آقا ٍ  % 55خاًن

بخص دوم:

-2اّذاف کلی درس:
آضٌایی کلی با اًَاع ساًتزیفیَص ،طزس کار صحیح با ساًتزیفیَص ٍ ًگِ داری آى
آضٌایی کلی با دستگاُ گاها کاًتز ٍ بتا کاًتز ،طزس کار صحیح با دستگاُ ٍ رٍش ّای ًگاُ داری ٍ هزاقبت اس آى
آشنايي كلي با انواع میکروسکوپ ها ،طرز كار صحیح با میکروسکوپ و نگه داری آن
آشنايي كلي با دستگاه اسپکتروفتومتر و فلیم فتومتر ،طرز كار صحیح با دستگاه و روش های نگه داری و مراقبت از آن
آشنايي كلي با انواع سل كانتر ها ،طرز كار صحیح با سل كانتر و نگه داری آن  .نحوه كالیبراسیون
آشنايي كلي با دستگاه فلوسیتومتری ،طرز كار صحیح با دستگاه و روش های نگه داری و مراقبت از آن
آشنايي كلي با دستگاه پیپتور ،سمپلر و  PHمتر ،طرز كار صحیح با دستگاه و روش های نگه داری و مراقبت از آن
آشنايي كلي با تکنیک های الکتروفورز و كروماتوگرافي

 -3برًاهِ زهاى بٌذی درٍس:
اّذاف کلی جلسِ

عٌَاى درس

اصول  ،انواع  ،روش نگهداری و مراقبت انواع

آشنايي با سانتريفیوش

تاریخ
2435/12/33

جلسِ
1

سانتريفیوشها
اصول فني و روش نگداری و مراقبت از گاماكانتر و بتا

آشنايي با گاما كانتر و

كانتر

بتا كانتر

اساس و انواع روش های كروماتوگرافي،روش های

آشنايي با

مراقبت و نگاهداری از آنها،محدوديت ها و عوامل

كروماتوگرافي و

مداخله گر در تکنیک كروماتوگرافي،اصول فني

HPLC

2435/12/33
2435/13/16

2

3

 ، HPLCروش های مراقبت و نگاهداری از آن
اصول فني اتوآنااليسرهای بیوشیمیايي،روشهای

آشنايي با

كالیبراسیون،عوامل و عناصر مداخله گر در دقت و

اتوآنااليسرهای

صحت نتايج ،روش های مراقبت و نگاهداری آنها

بیوشیمیايي و روش

2435/13/13

4

كالیبراسیون
اساس دستگاه سل كانتر ،دستگاه های بر پايه مقاومت
الکترونیکي  ،دستگاه های بر پايه پراكندگي
نور،محدوديت ها و عوامل مداخله گر در شمارش سلول

آشنايي با سل كانتر

5

های خوني,كالیبراسیون و نگاه داری سل كانتر
اساس،قطعات اصلي ،روش آنالیس سلولي در

آشنايي با فلو

فلوسايتومتری  ،روش تهیه نمونه و ارزيابي داده ها

سايتومتر

اصول فني اسپکتروفتومتر و روش مراقبت و نگاه داری

آشنايي با

آن ،اصول فني فلیم فتومتر و روش مراقبت و نگاه داری

اسپکتروفتومتر  ،فلیم

آن ،اصول فني دستگاه های  pHمتر و روش مراقبت و

فتومتر و  pHمتر

6
7

نگاه داری آنها
اساس الکتروفورز،انواع،روش مراقبت و نگاهداری از

آشنايي با الکتروفورز

آنها،محدوديت ها و عوامل مداخله گر در تکنیک

و میکروسکوپ

8

الکتروفورز،اصول میکروسکوپ،طرز كار صحیح با
میکروسکوپ،انواع و كاربرد میکروسکوپها،مراقبت و
نگاهداری میکروسکوپهای نوری و الکتروني

ًکتِ :چْار جلسِ ابتذایی تَسط آقای پَیٌذُ رٍاى تذریس هیطَد
تاریخ اهتحاى1393/04/05 :
هٌابع تذریس:
1. Rodak B.F, Hematology. Clinical principles and application latest ed.
2. Flow cytometry ad cell sorting, Radbruch. Latest ed.
3. Electronics and instrumentation for clinical laboratory (Eggert) wiley medical.

بخص سوم  :ارزش یابی

تعذاد اهتیاز

ردیف

ضاخص

2

هیساى هطارکت در هباحث 3

درصذ کل اهتیاز
%21

ٍ طرح سَال
3

ارائِ ترجوِ یا تحقیق

3

%21

4

اهتحاى پایاى ترم

27

%01

جوع

3

%211

ضیَُ تجسیِ ٍ تحلیل ًتایج ارزش یابی بِ هٌظَر افسایص راًذهاى:
الف :ضیَُ ارزش یابی:
 -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.

ب:تجسیِ ٍ تحلیل ًتایج:
ًتایج حاصل اس فزاٍاًی ٍ هیاًگیي هَفقیت داًطجَیاى در ارسش یابی اٍلیِ هَرد بزرسی قزار هیگیزد تا سهیٌِ ضزٍع بزًاهِ
آهَسضی را فزاّن آٍرد.در صَرت حاصل ًطذى هَفقیت داًطجَیاى بِ هیشاى  %95هطالب پیطیي هزٍر ٍ هجذدا هَرد ارسش
یابی قزار هی گیزد.تجشیِ ٍ تحلیل ًتایج حا صل اس ارسش یابی تکَیٌی با استفادُ اس فزاٍاًی  ،هیاًگیي  ،پزاکٌذگی  ،ضزیب
دضَاری،هیشاى هَفقیت ٍ یادگیزی تعییي ٍ در هَرد تجذیذ ًظز در ًحَُ سٌجص بکار گزفتِ هیطَد.
تْیِ ٍ تٌظین  :علیزضا پَیٌذُ رٍاى-عضَّیات علوی هتعْذ بِ خذهت داًطگاُ علَم پشضکی ّوذاى.
آدرس تواس:گزٍُ علَم آسهایطگاّی – داًطکذُ پیزاپشضکی ّوذاى E-mail:A.pouyandeh@umsha.ac.ir

