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هدف عملی و اختصاصی کار آموزي در عرصه :
دانشجو باید قادر باشد کلیه فعالیتهاي آزمایشگاهی از پذیرش بیمار تا ارائه جواب صحیح آزمایش را انجام دهد.

دانشجوي گرامي دفترچه حاضر تحت عنوان  book Logیا گزارش روزانه دوره کارآموزي  ،به منظوور آگوایي،
پایش و ثبت کلیه فعالیت یاي آموزشي آزمایشگایي شما در طول دوره طراحي شده است .در پایان دوره اطالعات
موچود در دفترچه گزارش روزانه پس از تاییدتوسط مسئول مربوطه ،جهت ارزشیابي شوما موورد اسوتداده اورار موي
گیرد .ضمن حدظ و مراابت از آن،در پایان کارآموزي ،باید به مسئول کارآموزي دانشکده تحویل داده شود.
اهداف استفاده از دفترچه گزارش روزانه :
 کمک به دانشجویان براي ثبت کامول تجربیوا ت کوه منجور بوه مسوتند سوازي آنهوا شوده و مشو

شودن

کمبودیا و سعي در جهت رفع آنها
 کمک به گروه ،دانشکده و دانشگاه در جهت تعیین سطح کمیت و کیدیت آموزش و کشف موارد نق

و

سعي در رفع آنها جهت ارتقا ي کیدیت آموزش
 کمک به یکسان سازي سطح آموزش در دانشگاه یاي م تلف

مقررات تکمیل : Log Book

 کارآموز موظف است که اادامات عملي و فعالیت علمي و آموزش خود را طبق جداول منودر در Log
 Bookروزانه ثبت و به امضاء مربي و یا استاد مربوطه برساند.

 تکمیل  Log Bookباید از ابتداي دوره کارآموزي آغاز گردد.
 گروه آموزشي مي تواند در یر زمان که تش ی

دید  Log Bookرا جهت بررسي در اختیار گیرد .

 کارآموز موظف است  Log Bookخود را پس از تایید در پایان دوره به مسوئول مربوطوه گوروه تحویول
دید.

مقررات کلی:
 -1یمه دانشجویان موظدند ساعت  8صبح در بیمارستان حاضر و تا ساعت  74در ب شها حضور داشته
باشند .
 -2یمه دانشجویان موظدند در کلیه کالس یاي درس تئوري و یا جلسات آموزشي،کندرانس علمي
وسمیناریاي بیمارستاني با اطالع و یماینگي مسئول مربوطه شرکت منظم و فعال داشته باشد.
 -3دانشجویان موظدند تمام شئونات دانشجویي را رعایت نمایند و در یر ب ش از آزمایشگاه که یستند زیر
نظر کارشناس مربوطه به فراکیري کاریاي آزمایشگایي بپردازند.
 -4غیبت غیر موجه (بدون یماینگي مربي و استاد مربوطه) برابر مقررات رفتار و از نمره نهایي دانشجو
کسر خواید شد.
 -5امتحان پایان دوره به صورت کتبي بوده و نصف نمره کارآموز را تشکیل مي دید.
 -6دانشجویان موظدند تمام ایام یدته از شنبه تا پنجشنبه در بیمارستان حضور یابند.
 -7دانشجویان ملزم به پیروي از اوانین آزمایشگاه و سوپروایزر و مربي آن بیمارستان یستند.
 -8دانشجویان باید تمام کاریا و نیازیاي خود را زیر نظر مستقیم مربي و یا استاد مربوطه انجام دیند .
 - 9یر گونه ت لف برابر مقررات محل کارآموزي برخورد خواید شد.
 -01الگ بوک باید به امضاي سوپروایزر یامربي ب ش برسد.

توجه  :درتمام مراحل پذیرش باید احترام مراجعه کننده حدظ شده وبا خونسردي ،متانت و حدظ ارزش یا و
اخالق اسالمي با وي برخورد کرد.

 وظایف و لیست مهارتهایي که در پایان کارآموزي در عرصه از دانشجو انتظار مي رود به شرح ذیل است  ،ضومنا
در صورتیکه فعالیتهاي مندر در جدول ،به یر دلیلي انجام نشده و یا مهوارتي کسوش شوده کوه در جودول مربوطوه
ذکر نشده است ،باید توسط مربي یر ب ش دراسمت توضیحات ذیل یر جدول ،شرح داده شود.

 شرح وظایف دانشجو در بخش پذیرش و نمونه گیري :
 پذیرش و آماده سازي بیمار
 خواندن نس ه یا و اصطالحات وحروف اختصاري یر آزمایش
 خونگیري از ورید با توجه به تمام شرایط نمونه گیري استاندارد ( شرایط صحیح روش نمونه گیري ،آگایي از
شرایط نمونه گیري یر آزمایش  ،شرایط بیمار )....،
 جداسازي سرم و نگهداري نمونه به صورت مناسش تا زمان انجام آزمایش

تعداد موارد انجام مهارت براي یادگیري
مهارت

ردیف

کیفیت
از  7تا 4
مشاهده

0

پذیرش و آماده سازي بیمار

2

خواندن نس ه یا

3

خونگیري از ورید

4

جداسازي سرم و نگهداري نمونه
به صورت مناسش

توضیحات :

کمك در انجام

انجام مستقل

کل دفعات

 شرح وظایف دانشجو در بخش آنالیز ادرار و دیگر مایعات بدن:
 جمع آوري انواع نمونه ادرار
 آموزش ویژگي ظایري و آزمایشات بیوشیمیایي ادرار ( نوار تست ادرار ،وزن م صوص  ،پروتئین ادرار )....
 کار با رفراکتومتر
 انجام آزمایش پروتئین ادرار با روش اسید سولدوسالیسیلیک
 آزمایشات میکروسکپي ادرار ،گزارش آزمایش ادرار
 تهیه رسوب ادرار ،شناسایي و تش ی

انواع سلولها ،کریستالها ،سیلندریا ،آرتیدکت یا و ....

 طرز تهیه ادرار  24ساعته و انجام تستهایي که بر روي آن درخواست داده میشود
 آنالیز سنگ کلیه  ،گزارش و تدسیر نتایج
 تضمین کیدیت درآزمایشگاه تجزیه ادرار
- آنالیز  : Serosal fluids ، Synovial ، CSFآزمایشات ماکروسکوپي  ،میکروسکوپي ،شیمیایي وتدسیر
نتایج.
تعداد موارد انجام مهارت براي یادگیري
مهارت

ردیف

کیفیت
مشاهده

0

بررسي ویژگي ظایري ادرار و
آزمایشات بیوشیمیایي آن ( نوار تست
ادرار ،وزن م صوص)

2

آزمایش پروتئین ادرار

3

آزمایشات میکروسکپي رسوب ادرار

4

آنالیز سنگ کلیه

5

آنالیز دیگر مایعات بدن

6

نحوه گزارش دیي و کنترل کیدي آنالیز
ادرار و سایر مایعات

کمك در
انجام

از  7تا 4
انجام مستقل

کل دفعات

توضیحات :

 شرح وظایف دانشجو در بخش بیوشیمی :
 آشنایي بااصطالحات و حروف اختصاري آزمایشات بیوشیمي
 آگایي از شرایط نمونه گیري یر تست
 انجام آزمایشات روتین (اند  ،اوره  ،اسید اوریک  ،تري گلیسرید  ،کلسترول  ،بیلي روبین و ).....
 توانایي آماده سازي محلولها و معرف یا جهت استداده در اتوآناالیزر
 آشنایي با اصول و توانایي کار با اتو آناالیزر و فلیم فتومتر
 انجام آزمایشات یورموني ،آنزیمها  ،عناصر و الکترولیتها
 الکتروفورز
 انجام آزمایشات یموگلوبینA1C ,F ،A2
 کار با دستگایهاي م تلف در ب ش بیوشیمي
 تعیین مقدار گازیاي خون
 تستهاي غربالگري جنین و نوزاد ،تدسیر و گزارش تستهاي بیوشیمي
 تضمین کیدیت در این ب ش

تعداد موارد انجام مهارت براي یادگیري
مهارت

ردیف

کیفیت
مشاهده

0

آماده سازي و ساخت محلول یا و معرف
یاي آزمایشگایي

2

آزمایشات روتین (اند  ،اوره  ،اسید
اوریک  ،تري گلیسرید  ،کلسترول  ،بیلي
روبین و).......

3

آزمایشات یورمونیعناصر

4

آنزیمها

5

الکترولیتها

6

آزمایشات یموگلوبینA1C ,F ،A2

7

الکتروفورز

8

اندازه گیري گازیاي خون

9

کار با دستگایهاي م تلف در ب ش
بیوشیمي

01

گزارش دیي و تدسیر

00

تضمین کیدیت در بیوشیمي( وسایل  ،مواد
و دستگایها)

توضیحات :

کمك در
انجام

از  7تا 4
انجام مستقل

کل دفعات

 شرح وظایف دانشجو در بخش هماتولوژي:
 آشنایي بااصطالحات و حروف اختصاري آزمایشات یماتولوژي
 تهیه گسترش خوني،و رنگ آمیزي آن (رایت  ،گیمسا)
 مشایده الم گسترش خوني و نحوه گزارش آن
 CBC انجام
 انجام آزمایش  ( ESRدستي و دستگایي)
 انجام یماتوکریت (دستي)
 تست سیالن و انعقاد
 آشنایي با اصول و نحوه کار دستگاه سل کانتر
 تش ی

انواع آنمي و لوسمي از روي گستره الم خوني و الم مغز است وان

 انجام تستهاي انعقادي  PTو PTT
 آشنایي با اصول و نحوه محاسبه INR
 انواع رنگ آمیزي یاي اختصاصي
 انجام تست LE
 شمارش رتیکولوسیت
 کار با دستگاه سل کانتر
 تدسیر و گزارش تستهاي یماتولوژي
 تضمین کیدیت در این ب ش

تعداد موارد انجام مهارت براي یادگیري
مهارت

ردیف

کیفیت
مشاهده

0

تهیه گسترش خوني

2

رنگ آمیزي آن (رایت  ،گیمسا)

3

مشایده الم گسترش خوني و نحوه گزارش
آن

4

( CBCدستي و دستگایي)

5

انجام آزمایش  ( ESRدستي و دستگایي)

6

یماتوکریت (دستي و دستگایي)

7

تستهاي انعقادي ومحاسبات مربوطه

8

شمارش رتیکولوسیت

9

کار با دستگاه سل کانتر

01

بررسي انواع آنمي و لوسمي از روي گستره
الم خوني

00

بررسي انواع آنمي و لوسمي از روي الم مغز
است وان

02

بررسي انواع رنگ آمیزي یاي اختصاصي

03

تست LE

04

گزارش دیي و تدسیر

05

تضمین کیدیت در یماتولوژي( وسایل  ،مواد
و دستگایها)

توضیحات :

کمك در
انجام

از  7تا 4
انجام مستقل

کل دفعات

 شرح وظایف دانشجو در بخش بانك خون :
 آشنایي با انواع نمونه یا وچگونگي تکمیل فرم پذیرش در بانک خون
 آشنایي با انواع فراورده یاي سلولي و پالسمایي خون و چگونگي تهیه آنها
 تعیین گروه خوني بروش  Cell typeو  Back typeاسالیدي و لوله اي
 تست Du
 کراس مچ
 کومبس مستقیم و غیر مستقیم
 تیتراسیون آنتي سرمها
 تش ی

گرویهاي فرعي خوني

 تدسیر نتایج  ،گزارش نهایي
 تضمین کیدیت در این ب ش
تعداد موارد انجام مهارت براي یادگیري
مهارت

ردیف

کیفیت
مشاهده

0

بررسي گروه خوني بروش Cell type
و  Back typeاسالیدي

2

بررسي گروه خوني بروش Cell type
و  Back typeلوله اي

3

تیتراسیون آنتي سرمها

4

آشنایي با انواع فراورده یاي سلولي و
پالسمایي خون

5

آزمایش کراس مچ ماژور و مینور

6

کومبس مستقیم و غیر مستقیم

7

گزارش دیي و تدسیر

کمك در
انجام

انجام مستقل

کل
دفعات

از  7تا 4

توضیحات :

 شرح وظایف دانشجو در بخش ایمونولوژي وسرولوژي:
 آشنایي بااصطالحات و حروف اختصاري آزمایشات ایمونولوژي و سرولوژي
 انجام تست یاي رایت و ویدال ( اسالیدي و لوله اي) ،انجام تستهاي کومبس رایت و 2ME
 انجام تست یاي ( RPR ,ASO, CRP, RFکیدي و تیتراسیون)
 آگلوتیناسون سرد
 یتروفیل آنتي بادي
 تستهاي رسوبي
 انجام تستهاي ایمونوفلورسانس
 تستهاي سنجش کمي و کیدي سیستم کمپلمان





ELISA
NBT
HLA Typing
کمي لومینسانس

 فلوسایتومتري
 تدسیر و گزارش تستهاي ایمونولوژي
 تضمین کیدیت در این ب ش.

تعداد موارد انجام مهارت براي یادگیري
مهارت

ردیف

کیفیت
مشاهده

0

انجام تست یاي ویدال و رایت( اسالیدي و
لوله اي)  ،یر کدام به تنهایي

2

کومبس رایت2ME ،

3

انجام تست یاي RPR ,ASO, CRP,
 RFیر کدام به تنهایي

4

آگلوتیناسون سرد ،یتروفیل آنتي بادي

5

تستهاي رسوبي

6

تستهاي ایمونوفلورسانس

7

تستهاي سنجش کمي و کیدي سیستم
کمپلمان

8

ELISA

9

NBT

01

HLA Typing

00

کمي لومینسانس

02

فلوسایتومتري

03

گزارش دیي و تدسیر

04

تضمین کیدیت در ایمونولوژي( وسایل ،
مواد و دستگایها)

توضیحات :

کمك در
انجام

از  7تا 4
انجام مستقل

کل دفعات

 شرح وظایف دانشجو در بخش میکروبشناسی:
 آشنایي بااصطالحات و حروف اختصاري آزمایشات میکروبشناسي
 ساخت انواع محیط کشت
 آشنایي با روش یاي استریلیزاسیون
 نحوه کشت انواع نمونه بالیني بر روي محیط مناسش آن
 تهیه گسترش میکربي ورنگ آمیزي آنها
 انجام تستهاي اولیه جهت شناسایي باکتریها
 انجام کشت خون
 کشت ادرار
 کشت دیگر مایعات بدن
 کشت خلط
 کشت مدفوع
 کشت زخم وترشحات
 کشت گلو و  ، ..ت
 ییه وگزارش اسمیر مستقیم
 انجام تستهاي تکمیلي و شناسایي باکتریها وآنتي بیوگرام( مهارت انجام تمام مراحل از ورود نمونه بالیني به ب ش تا
گزارش وتدسیر نهایي)
 تضمین کیدیت در این ب ش.

تعداد موارد انجام مهارت براي یادگیري
مهارت

ردیف

کیفیت
مشاهده

0

محیط سازي (لوله اي و پلیتي)

2

استریلیزاسیون وکار با اتوکالو و فور و...

3

کار با میکروسکوپ

4

تهیه گسترش میکربي ورنگ آمیزي گرم
و متیلن بلو

5

رنگ آمیزي اختصاصي اسپور ،کپسول
،زیل نلسون..،

6

کشت وانتقال باکتریها درمحیط یاي
جامد و مایع

7

کشت باکتري به روش Streak plate

8

method
شمارش کلني باکتري یا به روش pour
 plateو spread plate

9

تستهاي بیوشیمیایي و افترااي( کشت
وتدسیر نتایج)

01

تستهاي آنزیمي(کاتاالز ،کواگوالز،
اکسیداز)....،

00

کشت و شناسایي انواع باکتري یا بر
روي محیط یاي انت ابي و افترااي

02

تعیین حساسیت آنتي بیوتیکي باکتریها
(آنتي بیوگرام و )....

03

تعیین حساسیت آنتي بیوتیکي باکتریها (
(MIC

کمك در

انجام

انجام

مستقل

از  7تا 4
کل دفعات

04

نمونه برداري و کشت انواع نمونه یاي
بالیني بر روي محیط مناسش

05

کشت ادرار ،گزارش دیي و تدسیر

06

کشت مدفوع ،گزارش دیي و تدسیر

07

کشت گلو  ،اسمیر مستقیم ،گزارش دیي
 ،تدسیر

08

کشت خلط  ،اسمیر مستقیم ،گزارش
دیي  ،تدسیر

09

کشت زخم  ،اسمیر مستقیم ،گزارش
دیي  ،تدسیر

21

کشت ترشحات دستگاه تناسلي ،اسمیر
مستقیم ،گزارش دیي ،تدسیر

20

کشت خون ودیگر مایعات بدن ،اسمیر
مستقیم،گزارش دیي ،تدسیر

22

کشت باکتریهاي بي یوازي

23

سروتایپ باکتریها

24

تضمین کیدیت در باکتري شناسي(
وسایل  ،مواد و معرفها ،دستگایها)

توضیحات :

 شرح وظایف دانشجو در بخش انگل شناسی:
 آشنایي بااصطالحات و حروف اختصاري آزمایشات انگل شناسي
 آماده سازي و ثبت خصوصیات ظایري نمونه یاي مدفوع
 تهیه نمونه مستقیم (سرم فیزیولوژي و لوگل )
 فلوتاسیون و سدیمانتاسیون
 بررسي و گزارش ویژگي یاي ماکروسکپي مدفوع
 تهیه نمونه مستقیم (سرم فیزیولوژي و لوگل) و فلوتاسیون
 انجام روش یاي رسوبي( فرمالین استات و )...
 شناسایي و تش ی

ت م ،تروفوزوییت و کیست انگل یا

 تست اسکاچ
 انجام تست OB
 نمونه برداري وتهیه اسالیدیاي نازک وض یم جهت آزمایش ماالریا


نمونه برداري از زخم یاي جلدي (سالک ) ،تش ی

 تدسیر و گزارش نتایج آزمایشات
 تضمین کیدیت در این ب ش

میکروسکپي و کشت آن

تعداد موارد انجام مهارت براي یادگیري
مهارت

ردیف

کیفیت
از  7تا 4
مشاهده

0

تهیه نمونه مستقیم مدفوع (سرم
فیزیولوژي و لوگل )

2

فلوتاسیون و سدیمانتاسیون

3

انجام روش یاي رسوبي( فرمالین
استات)

4

شناسایي و تش ی

ت م،

تروفوزوییت و کیست انگل یا
5

تست اسکاچ

6

انجام تست OB

7

نمونه برداري و تهیه اسالیدیاي
نازک وض یم جهت آزمایش
ماالریا

8

نمونه برداري و تهیه اسالید از زخم
یاي جلدي (سالک)
الم ماالریا و لیشمانیا

9

تش ی

01

گزارش دیي

00

تضمین کیدیت در انگل شناسي(
وسایل  ،مواد و دستگایها)

توضیحات :

کمك در انجام

انجام مستقل

کل دفعات

 شرح وظایف دانشجو در بخش قارچ شناسی:
 آشنایي بااصطالحات و حروف اختصاري آزمایشات اارچ شناسي
 آشنایي با نمونه گیري و تهیه الم مستقیم
 آشنایي با محیط یاي مناسش اارچ یا
 نمونه گیري وآزمایش مستقیم نمونه یاي اارچي
 کشت نمونه یاي اارچي
 شناسایي و تش ی

اارچهاي ساپروفیت

 شناسایي و تش ی

اارچهاي بیماریزا

 تدسیر و گزارش نتایج نمونه یاي بالیني
 تضمین کیدیت در این ب ش.
تعداد موارد انجام مهارت براي یادگیري
مهارت

ردیف

کیفیت
از  7تا 4
مشاهده

0

نمونه گیري و آزمایش مستقیم نمونه
یاي اارچي

2

کشت نمونه یاي اارچي

3

تش ی

اارچهاي ساپروفیت

4

تش ی

اارچهاي درماتوفیت

5

تش ی

اارچهاي احشایي

6

تش ی

اارچهاي م مري

7

گزارش دیي و تدسیر

توضیحات :

کمك در انجام

انجام مستقل

کل دفعات

شیوه ارزشیابی دانشجو  :ارزشیابي دانشجو در این درس در دو مرحله انجام مي شود:
الف) آزمایشگاه بیمارستان ( % 06نمره (
معیاریا و عوامل ارزشیابي بیمارستان توسط مسئولین ب شهاي آزمایشگایي و زیر نظر مسئول فني آزمایشگاه ،که از اعضاء
ییأت علمي مي باشد ،امتیاز بندي مي گردد .نمره کارآموزي بیمارستاني حداکثر  61امتیاز است که با امضاء مسئول فني به
گروه آموزشي دانشکده ارسال مي گردد .معیاریاي ارزشیابي بشرح زیر مي باشد:
 احساس مسئولیت نسبت به ساعات حضور به مواع در ب ش و رعایت ساعات موظف
 میزان دات و سرعت عمل در انجام کار
 میزان مسئولیت پذیري و تالش در جهت یادگیري و کسش مهارت شغلي
 نتیجه ارزیابي آزمون عملي یر ب ش
 تطبیق دادن دانسته یاي نظري با تکنیکهاي عملي و آشنا بودن با اصطالحات مربوط به یر ب ش
 رعایت صرفه جویي در مصرف مواد و مراابت از وسایل و لوازم و دستگایها
 عکس العمل مناسش در برابر انتقادیاي سازنده و میزان تالش در جهت رفع اشتبایات
 چگونگي برخورد با بیماران و مراجعه کنندگان
 چگونگي برخورد با کارمندان و مسئولین
 رعایت نکات ایمني در یر ب ش و پیشگیري از بروز خطرات حرفه اي
 جدول ضمیمه شامل موارد فوق ،باید پس از تکمیل توسط سوپروایزر یا مسئول مربوطه آزمایشگاه بیمارستان ،به
دانشکده ارسال شود .

ب) گروه آموزشی دانشکده ( % 46نمره )
دردانشکده امتحان مصاحبه جهت ارزیابي مهارتهایي که دانشجو در طول دوره کسش نموده ،توسط کمیته کارآموزي گروه
آموزشي ،مرکش از حداال چهار ندر عضو ییأت علمي از ب شهاي م تلف ،برگزار مي گردد.
 41امتیاز مربوط به این مصاحبه مي باشد که شامل :بیوشیمي ( 8نمره) ،خونشناسي ( 8نمره)  ،میکروب شناسي ( 8نمره) ،
ایمونولوژي و سرم شناسي ( 7نمره)  ،انگل شناسي ( 4نمره)  ،بانک خون (  3نمره) و اارچ شناسي ( 2نمره) مي باشد .در
نهایت نمره کل پس از محاسبه با امضاء مسئول کمیته کارآموزي به گروه آموزشي علوم آزمایشگایي ارسال مي گردد.

