
 

 

                    

 مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان 

 

 

 مقدمات آزمایشگاه نام و کد درس: 

 

 1تعداد واحد: 

 

  جلسه 8تعداد جلسات: 

 

 دقیقه 90: مدت هر جلسه

 زمان : 

 آزمایشگاهیعلوم کارشناسی پیوسته دانشجویان  :فراگیران ندارد پیش نیاز: 

 مشخصات استاد درس :

 ..عضو هیئت علمی علوم پزشکی وارستگانحسین جاوید )دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی( دکتر

 (16-8شنبه تا چهارشنبه ) ساعات حضور :

 Javidh@varastegan.ac.ir الکترونیکی :پست  آدرس

 ینیبال یشگاهیو مقدمات کار آزما یشگاهیو لوازم آزما لیبا وسا یآشنائ    : کلیهدف 

آشنایی با اصول اولیه و مواد و تجهیزات دخیل در رشته علوم آزمایشگاهی به دانشجویان کمک می کند تا عالوه بر  شرح درس: 

تفاده ده شان نیز اساستفاده از دانش فراگرفته از این درس در دروسی که ترم های بعد می گذرانند، بتوانند از این اطالعات در شغل آین

 . نمایند

 سخنرانی و تدریس، پرسش و پاسخ، تشویق دانشجویان برای مشارکت در مباحث کالسی و یادگیری بیشتر، استفاده از تصاویر : فعالیت استاد

 آزمایشگاهحضور به موقع و منظم در  قوانین کالس :

 های دانشجویان: وظایف و فعالیت

 ارائه مرتب گزارشکارها -در کالس مرتب ترم، حضور به موقع و انیامتحان پا : میزان نمره هر آیتم( ) با تعیینشیوه ارزشیابی

 ویدیو پروژکتور، کامپیوتر، تخته وایت برد و ماژیک وایت برد :  آموزشی امکانات

 ارائه سخنرانی توسط استاد با استفاده از ویدیو پروژکتور و وایت برد همراه با پرسش و پاسخ از دانشجویان :  آموزش روش

  منابع:

 1791صائب زمستان  یدکتر مهد فیتأل یکیولوژیب یریو نمونه گ یشگاهیکتاب مقدمات آزما- 1

 رفرانس شگاهیآزما یخانم زهرا خاتم فیچاپ اول ودوم تأل شگاههایدر آزما تیفیک نیتضم یکتاب مبان- 2

 1791 رانیا

 سون دیوید یشگاهیآزما یبا روشها یکینیکل صیکتاب تشخ- 3

 نگریاشتراز نگیدکتر سوزان ک فیبدن تأل عاتیما ینیو بال یشگاهیآزما یبررس- 4

 .یدکتر محمدرضا عابد فیتأل یشگاهیآزما یها صیو تشخ کهایکتاب تکن- 5
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تاریخ  جلسه

 ارائه

درپایان این جلسه انتظار می رود که  عنوان سرفصل مطالب عنوان سرفصل مطالب

 دانشجویان:

 قوانین با آشنایی  1

  آزمایشگاه

 ، آزمایشگاه در موجود لوازم مشاهده

ی عموم زاتیتجه با روش کار با ییآشنا

همزن و  ،یمار : سمپلر، بنشگاهیآزما

 کر،ترازویش

آزمایشگاهی و  آشنایی کامل با قرانین و ابزار

 ایمنی

 و حل مسئله یمحلول ساز یبررس سازی محلول  2

 محلول یتعداد هیته

توانایی ساخت محلول ساخت محلول های 

 آزمایشگاهی

 یاساس اسپکتروفوتومتر یبررس اسپکتروفوتومتر  3

 جذب  یریگ اندازه

 توانایی کار با دستگاه اسپکتروفتومتری

زم و تجهیزات بخش اآشنایی کامل با لو ابزار این بخش و نمونه هاآشنایی با  بخش بیوشیمی  4

 بیوشیمی

زم و تجهیزات بخش خون اآشنایی کامل با لو آشنایی با ابزار این بخش و نمونه ها بخش خون شناسی  6

 شناسی

 انگلزم و تجهیزات بخش اآشنایی کامل با لو آشنایی با ابزار این بخش و نمونه ها بخش انگل شناسی  7

 شناسی

زم و تجهیزات بخش اآشنایی کامل با لو آشنایی با ابزار این بخش و نمونه ها بخش میکروب شناسی  7

 میکروب شناسی

  یآزمون تئور  8

 پایان ترم

 ندارد 


