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  نام و کد درس: 
 اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

 تعداد واحد: 
 واحد تئوری 1

 ساعت 2: مدت هر جلسه جلسه 8تعداد جلسات: 

 زمان : 

 کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهیدانشجویان  :فراگیران 2فیزیک حیاتی و بیوشیمی پزشکی   پیش نیاز: 

  بیوشیمی بالینی دکتری تخصصی -دکتر حسین جاوید  مشخصات استاد درس:

 16-8 شنبه تا چهارشنبه. ساعات حضور:

 Javidh@varastegan.ac.ir الکترونیکی:پست  آدرس

  کلی: هدف 
 ها.نگهداری صحیح ازاین دستگاه و تظاحف، های آزمایشگاهیمکانیسم عمل وکاربرد دستگاه ،مختلفشناسایی اجزاء 

   شرح درس: 

متر, اسپکتروفتومتر, فلیم فتومتر, سلPHهای آزمایشگاهی شامل: میکروسکوپ, سانتریفوژ, مراقبت ازدستگاه و صحیح کارنحوه  اصول فنی و
 بیوشیمی اتوآنالیزرهاییتومتر و اکانتر, فلوس

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

 فیلم و انیمیشن جهت یادگیری بیشتر دانشجویان

 قوانین کالس:

 تکالیف در کالس و مشارکت در مباحث کالسی، انجام  و حضور منظم شرکت فعال های دانشجویان: وظایف و فعالیت

وقع و حضور به مسواالت مطرح شده در سامانه آموزش مجازی سام، امتحان پایان ترم،  : ) با تعیین میزان نمره هر آیتم(شیوه ارزشیابی

 مرتب در کالس

 تخته وایت برد و ماژیک وایت بردویدیو پروژکتور، کامپیوتر، تخته هوشمند،  : آموزشی امکانات

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

 منابع:

1- Hematology RODAK2002. Latest ed. 

2- Flow cytometry and cell sorting, Radbruch. Latest ed. 

3- Electionics and instrumentation for clinical Laboratory (Eggert) wiley medical. Latest ed. 
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 اهداف اختصاصی سرفصل مطالبعنوان    تاریخ ارائه جلسه

 :روددر پایان این جلسه از دانشجو انتظار می

انواع روغن  میکروسکوپ, طرزکارصحیح با: اصول میکروسکوپی  1

 مواظبت از میکروسکوپ هریک, ایمرسیون وکاربرد

میکروسکوپ فازکنتراست, میکروسکوپ دارک  انواع میکروسکوپ:

 فیلد, میکروسکوپ پوالرزید, میکروسکوپ الکترونی.

 به نحوی صحیح با میکروسکوپ کار کند
را  انواع روغن ایمرسیون وکاربرد هریک, مواظبت از میکروسکوپ

 توضیح دهد.
است, میکروسکوپ دارک انواع میکروسکوپ: میکروسکوپ فازکنتر

 را بداند. فیلد, میکروسکوپ پوالرزید, میکروسکوپ الکترونی

 انواع ابزارهای جداکننده فاز جامد و مایع، سانتریفوژ و میکروفیوژ  2

 مراقبت ازسانتریفوژها. اصول نگهداری و

 انواع ابزارهای جداکننده فاز جامد و مایع، سانتریفوژ و میکروفیوژ

 را بداند. مراقبت ازسانتریفوژها اصول نگهداری و

3  
 ها.مراقبت ازآن روش ونگهداری و سمپلرها و انواع پیپتورها,

 ها.آن مراقبت از روش نگهداری و و مترPHهای اصول فنی دستگاه

را توضیح  هامراقبت ازآن روش ونگهداری و سمپلرها و انواع پیپتورها,

 دهد.

را  هانگهداری و مراقبت از آنمتر و روش PHهای اصول فنی دستگاه

 بداند.

 بداند. را هااصول فنی اسپکتروفتومتر و فلیم فتومتر و مراقبت ازآن ها.مراقبت ازآن و فلیم فتومتر و اصول فنی اسپکتروفتومتر  4

5 

 

 کی,یپایه مقاومت الکتر های بردستگاه اساس دستگاه سل کانتر,

عوامل  و عناصر و محدودیت ها های برپایه پراکندگی نور,دستگاه

 حفظ و های خونی,کالیبراسیون سل کانتر,مداخله گردرشمارش سلول

 سل کانتر. نگهداری از

 

 کی,یپایه مقاومت الکتر های بردستگاه اساس دستگاه سل کانتر,

عوامل  و عناصر و محدودیت ها های برپایه پراکندگی نور,دستگاه

 و حفظ ی,کالیبراسیون سل کانتر,های خونشمارش سلول در مداخله گر

 را توضیح دهد. سل کانتر نگهداری از

 

6  
یتومتری, قطعات اصلی دستگاه, روش آنالیزسلولی, روش ااساس فلوس

 هاارزیابی داده تهیه نمونه و

یتومتری, قطعات اصلی دستگاه, روش آنالیزسلولی, روش ااساس فلوس

 را بداند. هاارزیابی داده تهیه نمونه و

 

7  
 ها.اصول فنی گاما کانتر و بتاکانتر و روش مراقبت ونگهداری از آن

را  هااصول فنی گاما کانتر و بتاکانتر و روش مراقبت ونگهداری از آن

 بداند.

های کالیبراسیون, عوامل و اصول فنی اتوآنالیزرهای بیوشیمی, روش  8

 عناصر مداخله گر در دقت و صحت نتایج و روش و نگهداری و

 ها.مراقبت از آن

های کالیبراسیون, عوامل و اصول فنی اتوآنالیزرهای بیوشیمی, روش
عناصر مداخله گر در دقت و صحت نتایج و روش و نگهداری و 

 را توضیح دهد. هامراقبت از آن


