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  گروه علوم آزمایشگاهی  log book - دانشکده پیراپزشکی                     

  

  )(دوره کارشناسی پیوسته 1کارآموزي در عرصه نام درس: 

  پیش نیاز: در ترم آخرارائه می شود                                              36کد درس: 

  عملی کارآموزي -تئوري ساعت)                       نوع واحد: 816( 16تعداد واحد: 

   

  اهداف کلی:

آشنایی با کارهاي عملی آزمایشگاهی در بخش هاي مختلف آزمایشگاه در بیمارستان می باشد.  ،هدف کلی دوره

  در پایان دوره  دانشجو باید بتواند:

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

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

  میزان دقت و تالش در کسب مهارتهاي 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

  ( درهربخش) شرکت نماید. کارشناسیدر آزمون هاي عملی در سطح  -7
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  اهداف اختصاصی:

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

  

  Log book  مربوط به بخش بیوشیمی      

  اهداف اختصاصی  

  دانشجو باید در آزمایشگاه هاي ذیل شرکت نماید و قادر به بیان اصول و روش ها وانجام آزمایشات 

  باشد :

  بخش کنترل کیفی وابزار پایه  –الف 

  و دستگاهی )   manualي شهابخش بیوشیمی پزشکی (رو -ب

  موضوعیبخش بیوشیمی  –ج 

  بخش هورمون شناسی - ه

   بخش تجزیه ادرار - د

  

  بخش کنترل کیفی و ابزار پایه  –الف 

  دانشجو باید :

موالریته  اسـیدهاي مختلـف و مـواد     و ت هاي مختلف از محلول هاي شیمیایی ، تهیه نرمالیته قطرز تهیه ر -1

ــاي بیوشــــــیمی و تبــــــدیل   اییقلیــــــ ــام محاســــــبات ریاضــــــی الزم در تســــــت هــــ   ، انجــــ

  بیان کند و بتواند انجام دهد. را واحدها
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فتومتر، ترازو ،   ،ا دستگاههاي مختلف شیمی بالینی مانند اسپکتروفتومتر ، فلیم فتومتر نحوه کار ب - 2

  آنالیزرها را شرح دهد.سانترفیوژها و اتو

  

روش تهیه و استفاده از سرم کنترل تجارتی ونحوه استفاده از چارت هاي کنترل کیفی را یاد گرفته و بیان  - 3

                                                                                                                             و ..........)  levy jenning   کند ( مانند منحنی

 

  ها را انجام داده وتوضیح دهد لرپه نمودن پی پت ها ، سمرنحوه کار و کالیب - 4

  

  .ي آن  را پس  از یادگیري  بیان نماید یدهاروگ ی تهیه  آب مقطر  چگونگ- 5

  

آن توضیح دهید و با احتیاطات ایمنی رنوع پودر و مواد را از روي بر چسب روي قوطی مشخصات شیمیایی ه - 6

  در حین کار آشنایی الزم داشته باشد 

  

  قادر به رسم چارت هاي کنترل کیفی باشد  - 7

  

  را توضیح داده وقادر به انجام آن باشد  ژوفینحوه کالیبراسیون اسپکترو فتومتر و سانتر - 8

  

کردن لوله ها را یاد گرفته و توضیح  Iron freeطرز صحیح شستشوي وسایل آزمایشگاهی و چگونگی  - 9

  دهد.

  

  چهار روز میباشد اقل تذکر : مدت زمان حضور دراین بخش حد
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  ودستگاهی )   manual  روشهايمی پزشکی (یبخش بیوش –ب 

  

  

  دانشجو باید : 

  انجام امور اولیه از قبیل وارد کردن نام وکد بیمار در دفتر یا کامپیوتر ر ایاد گرفته و توضیح دهد . - 1

  

پزشکی و شرایط خاص جهت طرز صحیح نمونه گیري از بیمار جهت انجام آزمایشات مختلف بیوشیمی  - 2

  آزمایشات مختلف مانند مدت زمان ناشتایی ،  پرهیز دارویی و........... را یاد گرفته و توضیح دهد.

  

سرم ها را از نمونه ها ي وارد شده به آزمایشگاه جدا نماید و درشرایط مناسب ( فریز کردن و غیره )  - 3

  نگهداري کند 

  

ــرم    -4 ــر روي س ــمی ب ــات بیوش ــد   آزمایش ــامل قن ــما ش ــید ،  ی   ) BuN (، اوره ) BS (، پالس ــک اس   وری

بیلـی روبـین توتـال و مسـتقیم و       ،ینبـوم آل  ، توتـال پـروتئین ،   TG  ،LDL  ،HDLکراتی نین ، کلسترول ، 

،                              AST  ،ALT ،CPK  ،MB - CK،  LDHهمچنـــــــــین آزمایشـــــــــات آنزیمـــــــــی ماننـــــــــد 

فسفر را   ، Na  ،K  ،Ca  ، Mg، ها مانند  تیل، لیپاز ، آزمایشات الکترو ز، آمیال زین فسفاتالاسید فسفاتاز ، آلکا

  بتواند انجام  دهد .

  

مایع مفصلی مایع شکمی  CSFپروتئین را بر روي مایعات مختلف بدن که شامل و  آزمایشات بیوشیمی قند  - 5

( درضمن مشخصات ظاهري مایعات مختلف بدن را بتواند گزارش        را بتواند انجام دهدمیباشد  .................

  کند ) 
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  ..…… Perstigeو  RA1000  ،ABOTاساس کار و روش کار با دستگاههاي موجود در آزمایشگاه (  - 6

  ا یاد گرفته و توضیح دهد . ر )  فتومترو ......... تر ومم فتویفل

  قادر به آماده سازي محلول هاي آزمایشگاهی جهت استفاده از دستگاه باشد .- 7

  

  تست ها را بوسیله دستگاه انجام داده ونتایج آنرا دردفاتر مخصوص ثبت نماید . - 8

  

مدت زمان حضور حداقل ده روز میباشد که دراین مدت باید روزانه تعدادي از آزمایشات را طبق نظر  : نکته

  مسئول آموزش انجام داده و گزارش آن به تأیید مسئول مربوطه برسد .

  

  بخش بیوشیمی مخصوص  -ج

  دانشجو باید 

  کارهاي دفتري وثبت نمونه هاي وارد شده به آزمایشگاه را توضیح دهد .

، خون کامل ،  پالسما وسرم ) را درشرایط مناسب براي هرتست  هساعت 2،  هساعت 24هرنمونه ( ادرار   - 2

  نگهداري نماید و ازمواد نگهدارنده مختلف جهت هر آزمایش اطالع کافی داشته باشد . 

  

  دانشجو باید قادربه انجام تست هاي زیر باشد :  - 3

eSF  ،IBCT،G6PD ،2،وژن نـــــفیبری HbA   ،HbF،VMA ،17KS ،AAIh5  ،  

Test solubility ،C 1HBA   

  

  یس باشد .سمناسب براي انجام الکتروفور  زیتقادر به تهیه همولی - 4
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  serum electrophoresis   ،Hb  electrophoresisتست هاي  - 5

stone analysis   . را بتواند انجام دهد  

6 -  pattern   بیان نماید . را یس را توضیح داده و طریقه صحیح گزارش آن سهاي الکتروفور  

  

تست از هر  3تا  2روز میباشد که دراین مدت باید روزانه حداقل بین  6نکته : مدت زمان حضور دانشجو 

  صالح می داند انجام می دهد . ه آزمایشی که مسئول مربوط

  

  بخش تجزیه ادرار  - د

  

  دانشجو باید : 

  دفتري را توضیح دهد وقادر به ثبت آزمایشات ارسالی در دفاتر باشد اهمیت کارهاي  - 1

) را توضیح   هساعت   24و  Randomنحوه صحیح جمع آوري  نمونه ادرار براي تست هاي مختلف (   - 2

  دهد.

  

  محلـــول ســـازي دربخـــش تجزیـــه ادرار جهـــت انـــدازه گیـــري پـــروتئین  وقنـــدهاي احیـــا کننـــده   -3

   )TCA ،SSA  3  ، درصدextone   ( بند یکت وبیوره ،     

                                                                                      

  نوارهاي ادراري و موارد خطا و مکاینزم  آنها را بیان کند . طرز استفاده و نگهداري صحیح از - 4

  

  .را یاد گرفته و انجام دهد   SG  مخصوصاستفاده از رفراکتومتر  و گزارش وزن  - 5
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. را یاد گرفته و ………از قرص هاي بیوشیمیایی جهت شناسایی استون ، خون وبیلی روبین  استفاده  نحوه  - 6

  انجام دهد .

  

ها و مواد متفرقه دررسوب ادراري را توضیح دهد و بتواند به وسیله   انواع سلول ها ، کریستال ها ، کست - 7

  آنها را تشخیص دهد .     میکروسکوپ

                                                                                                                                                                                                                                                          

  طریقه صحیح یک آزمایش ادرار کامل را بتواند گزارش کند . - 8

  

ونز پروتئین  و همچنین قندهاي احیا جساعته ، آزمایش بنس  24تست هاي بیوشیمایی ادرار مانند پروتئین  - 9

  قاً  توضیح داده و قادر به انجام آزمایش باشد .کننده ( به روش بند یکت ) را دقی

  

  نحوه مانت کردن نمونه هاي کمیاب جهت نگهداري دربخش را یاد گرفته و انجام دهد . -10

  

  تست حاملگی و روش هاي تیتراسیون را یاد گرفته و انجام دهد : -11

  

انه آزمایش تجزیه ادرار  کامل را روز می باشد که درطی این مدت باید روز  6نکته : مدت زما ن این دوره 

مورد و آزمایشات دیگر با نظر مسئول مربوطه حداقل دوبار انجام دهد و گزارش آنرا به تأیید  مسئول  15حداقل 

  مربوطه برساند .

  بخش هورمون شناسی - ه

  دانشجو باید :
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( فریز کردن وغیره ) نگهداري  سرم ها را از نمونه هاي وارد شده به آزمایشگاه جدا نماید و درشرایط مناسب - 1

  کند 

  

  ثبت نمونه هاي ارسالی به آزمایشگاه را توضیح دهد. - کارهاي دفتري   - 2

  

  رابیان کند .   RIAاساس کار کیت هاي الیزا و  - 3

  قادربه آماده سازي اولیه کیت هاي هورمونی و پلیت هاي مربوطه باشد  - 4

  رابیان کند    RIAهد وطریقه کارکردن با دستگاه هاي الیزا و  را بتواند انجام د RIAتست هاي الیزاو  - 5

  

  کار می شود ) را توضیح دهد .  RIAموارد محافظت و ایمنی دربرابراشعه (  درمواردي که به روش  - 6

  

جوابهاي بدست آمده از دستگاهها  رابا مقایسه باسرم کنترل هاي موجود در آزمایشگاه مورد مقایسه و  - 7

  قرار دهد .ارزیابی  

  

  قادر به ثبت جوابهاي  بیماران درفرم مخصوص باشد  - 8

  آشنایی کامل  با روش صحیح  دفع مواد رادیواکتیو  در آزمایشگاه هورمون شناسی داشته باشد . - 9

  

نماید  کار مختلفکیت  5روز میباشد که درطی این مدت دانشجو  باید با حداقل  5ان این دوره  منکته : مدت ز

  گزارش کارخود را به تأیید مسئول آموزش بخش برساند .و 

 

  



 10 

 book  Log   علوم آزمایشگاهی  یبخش میکروب شناسی جهت دانشجویان کارشناس  

  دانشجویان باید بتوانند موارد زیر را در آزمایشگاه میکروب شناسی انجام دهند 

  یک در آزمایشگاه میکروب شناسی ترعایت اصول حفاظت وایمنی و شرایط آسپ - 1

 آشنایی با اصول کنترول کیفی مواد ، معرف ها ، محیط  کشتها  و دستگاهها  - 2

 وژ ..............فییآموزش صحیح کار با دستگاهها از جمله اتوکالو ، فور ، سانتر - 3

  ، طرز تهیه رنگهاي مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی مانند ( گرم - 4

 زي یکپسول ) و نحوه رنگ آم –، آلبرت ، اسید فاست  ل، اسپور ، فالژلن بلو یمت 

 آنها  يمتابولیسم باکتري ها بر رو و شناسایی  محیط کشت ها ي مختلف - 5

 طرز تهیه و نگهداري محیط کشت هاي مختلف و نحوه کاربرد آنها  - 6

مایع مغـزي نخـاعی    ، خون ، هنحوه صحیح نمونه برداري از محل ها ي مختلف مانند زخم ، گلو، آبس - 7

 .......... و استفاده صحیح ازضد عفونی کننده ها قبل از نمونه برداري 

  

ــواع       - 8 ــتفاده از انـ ــد اسـ ــگاه ماننـ ــه آزمایشـ ــه بـ ــال نمونـ ــحیح انتقـ ــاي صـ ــارگیري روش هـ   بکـ

 محیط هاي ترانسپورت ورعایت زمان مناسب کشت نمونه 

 

 کشت نمونه هاي مختلف برروي محیط  کشت هاي مناسب  - 9

و ) و رنگ آمیزي آنها ( به روش گرم   Direct smearتهیه  اسمیر  از نمونه هاي ارسالی (  - 10

  لن بلو ) یمت
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ــمیر  از   - 11 ــه اســ ــاي  تهیــ ــی هــ ــ  کلنــ ــرده بــ ــد کــ ــا   ر روي رشــ ــت هــ ــیط  کشــ   محــ

  )Indirect smear   ( بروش گرم ) و رنگ آمیزي آنها ( 

در کشت ادرار  ، مطالعه  کشت  کلنییر کشت نمونه هاي مختلف  مانند شمارش فسمطالعه و ت - 12

  شت گلو ، مطالعه کشت خون وسایر مایعات بدن و ........ کمدفوع ، مطالعه 

  

انتخاب محیط کشت هاي مناسب جهت شناسایی صحیح و دقیق بـاکتري هـاي مختلـف ماننـد        - 13 

، باسـیل   ه سریاسـی ی، نا کوکاسـیه توپ، استر  هکاسیکو، میکرو  یهتروباکتریاسناتعیین هویت خانواده هاي 

ــر تخم   ــی غیـــــــــــــ ــرم منفـــــــــــــ ــاي گـــــــــــــ ــريهـــــــــــــ   ) ،  یـــــــــــــ

  ي ها زز ، بروسالها ، بی هوانوسیتوژنامیلیستر

  

) ، مطالعه و تفسیر  نتایج حاصل   Kirby Bauerیح آنتی بیوگرام به روش استاندارد ( حانجام ص -14

  یح ارائه گزارش به پزشک حاز  آنتی بیوگرام و فراگیري نحوه ص

  

  بکارگیري روش هاي صحیح استخراج مواد عفونی از سیستم آزمایشگاه  -15

  

  ) تهیه شده از نمونه بیمار   Direct  smearاسالید  مستقیم  (  5ارائه   -16

  

آموزشـهاي  صحیح  میکـروب شناسـی بـالینی ، دانشـجویان مربوطـه در      تبصره : بهتراست جهت آموزش

  .خش عفونی به مدت یک ماه شرکت کنند ب  یدانشجویان پزشک
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Log book   بخش انگل شناسی دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی  

  

   دانشجویان بایستی موارد ذیل را عمالً انجام داده و به تأیید مسئول  آزمایشگاه برساند .

  

 انجام دستورالعمل هاي حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه  - 1

  

  تحویل گرفتن نمونه هاي بیمار ،  چک کردن برگه  درخواست ، ثبت دردفتر  - 2

 

  تهیه محلول هاي  الزم جهت آزمایشگاه انگل شناسی از جمله  نرمال سیلین ، لوگل ،  - 3

 متیلن بلو بافري 

 لین ، ذیل نلسون ، گیمسا یهماتوکستهیه  محلول ها جهت  رنگ آمیزي تري کروم ،  - 4

 

 ( پلی  وینیل الکل ) ، فرمالین  PVAتهیه  نگهدارنده ها مانند  - 5

 کنترل کیفی  میکروسکوپ و کلیه محلول ها  - 6

 

 

نمونه برداري از زخم سالک ، رنگ آمیزي اسالید ، تشخیص میکروسکوپی و روش کشت نمونه بروي  - 7

  NNNمحیط کشت 
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نمونه برداري و تهیه اسالید هاي نازك و ضخیم جهت آزمایش ماالریا ، رنگ آمیزي و بررسی دقیق  - 8

 میکروسکوپی 

 ) بر روي  نمونه هاي ارسالی  ع( خون درمدفو  Occult Blood تتسانجام  - 9

 

 ) از نمونه هاي ارسالی و مطالعه میکروسکوپی .  Direct   smearاسالید مستقیم (  تهیه  -10

 

  ، رنگ آمیزي  تري کروم وبررسی میکروسکوپی نمونه  بمشکوك به آمی  موارددر 

  

 انجام روش رسوبی فرمالین دتر جنت بر روي نمونه هاي ارسالی  -11

  

  انجام فلوتاسیون به روش هاي مختلف بر روي نمونه هایی که فلوتاسیون نیاز دارند .-12

 

 خیص کوکسیدیا شبه روش ذیل  نلسون جهت تتهیه گسترش و رنگ آمیزي  نمونه هاي اسهالی -13

  طالعه  الم هاي رنگ شده موجود در آزمایشگاه به منظور آموزش بهتر  م-14

  

  ها ، سستودها ،  نماتودها و غیره ) موجود در آزمایشگاه دمطالعه الم هاي مربوط به  انگل ها ( ترماتو-15

  

 

Log book   بخش هماتولوژي کارشناسی علوم آزمایشگاهی  

  

  قادر به انجام وتفسیر تستهاي زیر باشد :  "خون شناسی "دانشجو بایستی درطی دوره کارورزي  
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  ) متداولترین نوع است sysmex(  دستگاه آنالیزر با CBCانجام  - 1

 کریت باروشهاي دستی .وو همات HBاندازه گیري  - 2

 وي الم خون محیطی ر ) بر WBC diffد ( اي سفیه شمارش افتراقی گلبول - 3

 شمارش گلبولهاي قرمز ، گلبولهاي سفید و پالکت  باالم هماسیتومتر  - 4

 به روش دستی ودستگاهی ( اتوماتیک )  ESRانجام  - 5

  WHOطبق توصیه   DUKEسوخ شدن روش  ن( با تاکید برم  IVYروش به   BTانجام تست  - 6

 به روش دستی وبا دستگاه  کواگولومتر   PTTو  PTانجام تست  - 7

 )  OFTیک  ( وتانجام تست شکنندگی اسم  - 8

  SICKLE Prepانجام تست  - 9

   LE Prepانجام تست   -10

 کولوسیت و آشنایی با دیسک میلر یشمارش رت -11

 تشخیص کم خونیها و سرطان هاي خون ( حاد ومزمن ) ازروي گستره خون محیطی  -12

ــري از      -13 ــه گیــ ــاهده روش نمونــ ــتخوان و مشــ ــز اســ ــیون مغــ ــاي آسپیراســ ــه الم هــ   مطالعــ

Bone marrow   و رنگ آمیزي هاي مربوط به مغزاستخوان 

  

  رفرانس : 

  دکتر گل افشان  ....... شناسی خوننکات کاربردي در - 1

  ...... نوشته دکتر گل افشانکنترل کیفی درخون شناسی  - 2

  دکترگل افشان  ... نویسنده به شیوه  پرسش و پاسخ  بانک خون و خون شناسی  - 3

  دکتر گل افشان   ......مبانی انعقاد خون - 4
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Log book   بخش بانک خون جهت دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی  

  زیر باشد :  تست هايتفسیر و دانشجو بایستی  طی دوره کارورزي بانک خون قادر به انجام

  )  Donorآشنایی با نحوه پذیرش دهنده خون (  - 1

 آشنایی با انواع نمونه هاي مورد پذیرش در بانک خون  - 2

 آشنایی با چگونگی تکمیل فرم پذیرش انتقال خون  - 3

 وسایل مورد استفاده در بخش بانک خون و چگونگی کنترل کیفی آن . آشنایی با ابزار و - 4

 )Cell type & back type(تایپ ک ببه روش سل تایپ و   ABOتعیین گروه خونی  - 5

  Duو  Rhتعیین گروه  خونی  - 6

 آشنایی ونحوه کنترل کیفی محلول هاي موجود دربانک خون ازجمله : - 7

  

Anti  - A  

Anti  -B  

 Anti  -AB 

Anti  -D     ازنوع )IgG   ،IgM   ،IgM  &    IgG  (  

Anti  Human Globulin     )mono specific  &      polyspecific (  

Albumin  

Anti –H   

Anti –A1    

  

  آشنایی و انجام تست کومبس  مستقیم  – 8

   Cold Abو  Anti_D) با تأکید بر استفاده از  check cell  )sensitized cellتهیه  - 9
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  )  Elutionانجام تست الوشن (  -10

  آشنایی و انجام تست کومبس  غیر مستقیم   -11

   Cross _matchآشنایی  و انجام تست  -12

  آشنایی با انواع فرآورده هاي سلولی  و پالسمایی خون و چگونگی تهیه این فرآورده ها  -13

  ( پانل )   panelو   poolآشنایی و انجام تست هاي  -14

     Anti -A  ،Anti –B  ،   Anti- Dانجام تیتراسیون آنتی بادي بخصوص  -15
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Log book  لوژي و سرولوژي جهت دانشجویان کارشناس علوم آزمایشگاهی :بخش ایمنو  

  دانشجو بایستی درطی دوره کارورزي ایمنولوژي و سرولوژي قادر به انجام و تفسیر تستهاي زیر باشد : 

  آشنایی با اصطالحات و ترمهاي اختصاري  تستهاي ایمنولوژي و سرولوژي  - 1

 ( تست لوله اي )  Test     Tube( غربالی ) و هم   Screenهم به صورت    wright تست  انجام - 2

   coombs wrightانجام تست  - 3

 (تست لوله اي)   Tube  Test( غربالی ) و هم screenهم به صورت  widalانجام تست  - 4

  و کرایو گلوبولین   Cold agglutinationانجام تست   - 5

 دیویدسون  -بونل   -وشهاي پال و آشنایی با ر Heterophi L Abانجام تست  - 6

 VDRL / RPRانجام تستهاي  - 7

ــتهاي  - 8 ــام تســـ ــه روش اســـــالیدي (  RAو  CRPانجـــ ــه Screen Testبـــ   اي) و لولـــ

 )Tube  test   ( 

 به روش اسالید و لوله اي  ASOانجام تست  - 9

 و.......)  ANA( مانند  سنتانجام وتفسیر تستهاي ایمنو فلور -10

  ELISAانجام و تفسیر تستهاي  -11

  PCRآشنایی با  -12

  western blotآشنایی و انجام تست  -13

 و ایمنوالکترو فورز)  SRIDتاسیون ( مانند اخترلونی ، پیانجام تستهاي مرتبط  با ایمنو پرسی -14

  رفرانس : 

  سرولوژي  دکتر پاکزاد  - 1

 2- Practical Immunology        
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  نحوه ارائه مطالب:

هر بخش، مسئول آموزش مربوطه، ابتدا مطالب مورد نظر را به صـورت نظـري  و   طبق برنامه زمانبندي شده در 

سپس به صورت عملی به دانشجو آموزش می دهد و سپس دانشجو باید مواردي که مورد نظر مسـئول آمـوزش   

است را به صورت عملی انجام دهد و اگر الزم باشد تکرار نماید، در پایـان دوره در سـمیناري کـه از قبـل بـراي      

دانشجویان مشخص شده شرکت نماید، همچنین در آزمون عملی شرکت کنـد، در ضـمن دانشـجو بایـد روزانـه      

  فرمی ( فرم حضور و غیاب) که در اختیارش می گذارند را امضا ء  نماید.

  

  نحوه ارزشیابی:

  در دو مرحله انجام می شود.

  نمره: %60ارزشیابی در آزمایشگاه بیمارستان  -الف

امتیاز دارد ( با توجه  به طول دوره در هر بخش) با عنایت به اینکه فرم  60در بخش ها حداکثر  نمره کارآموزي

ارزشیابی که از طرف دانشکده در اختیار بخش قرار داده شده، مسئول آموزش هر بخش نمره ارزشیابی ( اخالقی 

مسئول کارآموزي دانشکده ارسـال  مسئول فنی آزمایشگاه آنرا جهت  و عملی) هر دانشجو را ثبت و پس از امضاء

  می نماید.

  

  : %40ارزشیابی گروه آموزشی دانشکده  - ب

در دانشکده نیز امتحان تئوري عملی جهت ارزیابی مهارتهائیکه دانشجو در طول دوره کسب نموده توسط کمیته 

 زار مـی کارآموزي گروه آموزشی که حداقل مرکب از چهار عضو هیئت علمی از بخش هـاي مختلـف اسـت برگـ    

  امتیاز مربوط به این امتحان می باشد که شامل: 40گردد. 

ــه (   ــزار پای ــی اب ــرل کیف ــکی و کنت ــیمی پزش ــره) 12بیوش ــی (  -نم ــون شناس ــی و  7خ ــل شناس ــره) انگ   نم

نمره) که نهایتا نمره کل محاسبه و بـا امضـاء    3بانک خون ( -نمره)6میکروب شناسی ( -نمره)6قارچ شناسی ( 

 وزي به گروه آموزشی علوم آزمایشگاهی ارسال تا در کارنامه دانشجو ثبت گردد.مسئول کمیته کارآم

 
 
 
 
 


