راهنماي انجام كارآموزي در عرصه علوم آزمايشگاهي

اهذاف ويصه

بخش نمونه برداري

 )1بزلزاري ارتببط بب بيوبراى ٍ ّوزاّبى آًْب
 )2خَاًذى ًبم وبهل يب وَتبُ آسهبيطبت درخَاستي تَسط پشضه
 )3وسب هْبرت در ًوًَِ گيزي اس خَى ٍريذي ٍ اضبفِ ًوَد ى همبديز هٌبسب اسضذ اًعمبد ّب هتٌبسب بب ّز تست
 )4تَجيِ بيوبراى جْت اخذ ًوًَِ ّبي هختلف اداري ،اعن اس  24سبعتِ ٍ ًوًَِ ادرارًَساداى
 )5آهبدگي السم جْت بزخَرد بب پيطبهذّبي غيز هٌتظزُ ( هثالً غص وزدى بيوبر در حيي خًَگيزي )

اهذاف ويصه

تجسيه ادرار

 )1استفبدُ اس ًَار ادراري جْت تطخيع فبوتَرّبي ادراري
 )2بزرسي هيىزٍسىَپي ادرار ٍ تطخيع سيلٌذرّب ٍ وزيستبلْبي فيشيَلَضيه ٍ پبتَلَ ضيه ٍ سلَلْب در ادرار
 )3همبيسِ ًتبيج حبغل اس بزرسي هيىزٍسىَپي ادرار ببًتبيج حبغل اس بزرسي ًَار ادراري
 )4تطخيع لبرچْب ٍ ببوتزيْب ي عفًَي ٍ تخويي هيشاى ببوتزيْب ّوچٌيي تعييي ًَع ببوتزي تَسط وطت
)5

ًحَُ وبر بب دستگبُ رفزاوتَهتز ٍ تٌظين ٍ وٌتزل ويفيت دستگبُ

اهذاف وي صه

انگل شناسي و قارچ شناسي

 )1رٍش ّبي هختلف ًظيزفلَتبسيَى ،فزهبليي اتز ٍ .....
 )2آضٌبيي بب رٍش ّبي ًوًَِ گيزي ضبيعبت لبرچي ٍ لطوي ٍ ضٌبخت ضىل ظبّزي ايي ضبيعبت ٍ بزرسي گستزُ ّبي هستمين اس ّز يه
اسآًْب
 )3بزرسي گستزُ ّبي ضخين ٍ ًبسن اًگلْبي خًَي
 )4آسهبيص هستمين ًوًَِ ّبي لبرچ (هبوزٍسىَپي ٍ هيىزٍسىَپي)
 )5تطخيع افتزالي لبرچْب بَسيلِ هحيطْبي وطت

اهذاف ويصه

بيوشيمي

 )1هحلَل سبسي اعن اس سبخ ت هحلَلْبي هَالرٍ ًزهبل ٍ تيتزاسيَى آًْب
 )2اًذاسُ گيزي فبوتَرّبي هَلىَلي سزم اس لبيل لٌذ ،اٍرُ ،وزاتيٌتي ،ولستزٍل  ،تزي گلسيزيذ ٍ ....بِ رٍش دستي
 )3اًذاسُ گيزي آًشيوْبي سزم ًظيز بِ رٍش ضيويبيي ٍ ويٌتيه ٍ همبيسِ ًتبيج
ً )4حَُ اسيذ ٍاش وزدى لَلِ ّبي آسهبيص ٍ اًذاسُ گيزي يًَْبي ولسين ،آّي ٍ فسفز بِ رٍش دستي
 )5اًجبم وليِ آسهبيطبت فَق بِ رٍش دستگبّي
 )6آضٌبيي بب وليِ دستگبّْبي بخص بيَضيوي هبًٌذ اتَآًباليشر ،فلين فتَهتز ،بالدگبس ،بيلي رٍبيٌَهتز ،اٍلتزاسبًتزيفَضٍ ً ٍ ....حَُ وٌتزل
ويفيت دستگبّْب
 )7تطخيع هَرفَلَصيه ٍ ضوبرش اسپزهْب در ٍاحذ حجن
 )8اًجبم الىتزٍفَرسم سزم جْت جذاسبسي ٍ تطخيع پزٍتيي ّب
 )9بزرسي ٍ تطخيع هبوزٍسىَپي ٍ ضيويبيي سٌگْبي ادراري
 )11اًذاسُ گيزي فبوتَرّبي هَجَد در ادرار  24سبعتِ اس لبيل آلبَهيي ،پزٍتئيي ٍ...

اهذاف ويصه

هماتولوشي

 )1بزرسي ٍ ضٌبخت هَرفَلَصيه سلَلْبي خًَي در الهْبي خَى هحيطي ٍ هغز استخَاى
 )2اًجبم آسهبيطبت خَى ضٌبسي ًظيز ّوبت َوزيت تست ّبي اًعمبدي،ضوبرش افتزالي ٍ.....
 )3فزاگيزي رًگ آهيشي ّبي هختلف ّوبتَلَصي
 )4اًجبم آسهبيطبت اختػبغي ّوچَى ضىٌٌذگي اسوشي
 )5فزاگيزي اسبط وبر سل وبًتزّب ٍ وٌتزل ويفي دستگبّْبي بخص ّوبتَلَصي
 )6فزاگيزي بزرسي ًتبيج حبغل اسدستگبُ سل وبًتز ٍ آضٌبيي بب رٍش وبر استبًذارد

اهذاف ويصه

بانك خون

 )1آضٌبيي بب رٍش ّبي هستمين ٍ غيز هستمين تعييي گزٍّْبي خًَي اغلي ٍ فزعي
 )2اًجبم آسهبيطبت سبسگبري لبل اس اًتمبل خَى
 )3تطخيع گزٍُ خًَي هٌبسب ٍ سبسگبربزاي تشريك بِ بيوبر ٍ حل هطىالت هَجَد در ايي سهيٌِ
 )4فزاگيزي ضزايط جذاسبسي ٍ ًگْذاري خَى ٍ فزآٍردّبي خًَي
ً )5وًَِ گيزي اس اّذا وٌٌذگبى ٍ رعبيت ضزايط خبظ ًوًَِ گيزي در اًتمبل خًَي
 )6آهَسش ضزايط ًگْذاري اًَاع فزاٍردُ ّبي خًَي
 )7فزاگيزي آسهبيطبت هزبَط بِ بخص ببًه خَى اس لبيل وَهبش هستمين ٍ غيز هستمين

ايمني و سرولوشي

اهذاف ويصه

ً )1حَُ جذاسبسي سزم اس لختِ جْت اًجبم آسهبيطبت
 )2اًجبم آس هبيطبت سزٍلَصي ضبهل رايت ٍ،يذال ٍ ...
 )3اًجبم آسهبيطبت ايوٌي در تطخيع آًتي ببديْب ًظيز تطخيع آگلَ تيٌيي ّبي سزد ،ايوٌَديفيَصى صل ٍ آسهبيطبت االيشا
 )4آضٌبيي بب رٍش ّبي تفسيز اسهبيطبت پَستي فَري ٍ تبخيزي

اهذاف ويصه

باكتري شناسي

 )1تْيِ گستزش بب رٍش ّبي هختلف رًگ آهيشي اعن اس گزم ،رًگ آهيشي اسپَر ( هبالضيت گزيي ) رًگ آهيشي وپسَل ٍ رًگ آهيشي اسيذ
فبست
ً )2حَُ تْيِ اًَاع هحيطْبي وطت ٍ ضزايط ًگْذاري آًْب
 )3فزاگيزي رٍش ّبي هختلف وطت بب وتزيْب
 )4رٍش ّبي سٌجص حسبسيت ضذ هيىزٍبي (آًتي بيَگزام ) ٍ ضٌبسبيي آًتي بيَتيىْبي هتٌبسب بب ًَع ببوتزي هَجَد در ًوًَِ
ً )5حَُ وبر بب دستگبُ اتَوالٍ ٍ استزيل وزدى ظزٍف ٍ ابشارّب ٍ هحيطْبي وطت
 )6فزاگيزي ًحَُ افتزاق جٌسْبي هختلف ببوتزي بب بزرسي ضىل ولٌي ّب ٍ ٍيضگيْبي بيَضيويبيي ٍ سزٍلَصيه

