
 

 

شتی، ردمانی اریان  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه پیرازپشکی

 کارآموزی :طرح درسفرم 

 اطالعات عمومی
 ندارد :پیش نیاز  (کارآموزیواحد ) 2 :واحدنوع تعداد /  کارآموزی :درس نام هماتولوژی و بانک خون :گروه

 اول :نیمسال 1401 - 1402 :سال تحصیلی کارشناسی ارشد :مقطع تحصیلی رادیوبیولوژی :رشته

 دانشکده پیراپزشکی :کان تشکیل کالسم 8-12 یکشنبه :زمان تشکیل کالس ، دکتر شهیدی، دکتر امینیصفا دکتر :مدرسین صفا دکتر :مسئول درس

 مقدمه:

های شود تا در نهایت دانشجو با نحوه راه اندازی و کسب انواع تکینکپرداخته می رادیوبیولوژییات فیزیکی، تجهیزات و مواد مورد نیاز در یک آزمایشگاه به بررسی خصوص درساین در 

 ارائه دهد.درمان بیماران را به پزشکان های الزم جهت تشخیص و پیگیری سیر آشنا گشته و بتواند کمک رادیوبیولوژیجهت یک آزمایشگاه  سلولی و مولکولی مورد نیاز
 

 )آنچه دانشجو در آینده شغلی، در رابطه با این درس قرار است مورد استفاده قرار دهد(: پیآمدهای یادگیری

 های مورد نیاز یک آزمایشگاه رادیوبیولوژیهای فیزیکی، تجهیزات و تکنیکآشنایی با ویزگی 

  های مختلفهای الزم جهت آزمایشات کشت سلولآماده سازی نمونه و معرفتوانایی 

 های سیتوژنتیکآشنایی با اصول تکنیک 

 های استخراج انواع روشنجام توانای اDNA  وRNA  و انواعPCR 

 آشنایی با اصول و نحوه انجان آزمایشات فلوسیتومتری 

 های کار با انواع حیوانات آزمایشگاهی و آزمایشاتآشنایی با اصول و تکنیک in vivo 

 هدف کلی:

 های الزم و ضروری در زمینه انجام خدمات مورد نیاز در مراکز رادیبیولوژیو کسب مهارت آگاهی دانش، ارتقا سطح
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 برنامه زمانی روش ارزیابی روش تدریس حیطه اهداف سرفصل موضوعات اهداف عینی

  های مختلف، از قسمتآشنایی کامل

های تکنیک انواع تجهیزات، مواد و

یک آزمایشگاه مورد نیاز در 

 رادیوبیولوژی

 

  کشت های روشآشنایی با انواع

 های مختلفسلول

 

 های مولکولیآشنایی با انواع روش ،

و فلوسیتومتری مورد نیاز  سیتوژنتیک

 رادیوبیولوژیآزمایشگاه  در

 

  آشنایی با اصول کار با حیوانات

 آزمایشگاهی

 وبیولوژیهای آزمایشگاه رادیبخش 

 

 کشت سلولی 

 
 یتوژنتیکس 

 
 آزمایشگاه مولکولی 

 
 فلوسیتومتری 

 
 اتاق حیوانات 

 ناختیش

 عملکردی

 سخنرانی کالسیک

 

 سخنرانی تعاملی

 

های مبتنی روش

بر حل مسئله 

(PBL) 

 

ارائه کنفرانس 

 دانشجو

آزمون کتبی 

ای، رگزینها)چه

 تشریحی و ...(

 

نمره دهی 

تکالیف محوله 

 به دانشجو

جدول 

پیوست شده 

در صفحه 

 آخر

 و پاسخ به سواالت مربوطه های گروهیمفاهیم، ارائه کنفرانس در حیطه موضوعات درس، شرکت در بحثشناخت  تکلیف دانشجو

 در کالسدانشجو و مشارکت  و میزان فعالیتکنفرانس پایان دوره، ارزیابی ارائه  آزمون نحوه نمره دهی

 درس اساتید/معرفی شده توسط استاد شده در کوریکولوم آموزشی و ذکرمطالعه انواع کتب فارسی و انگلیسی  منابع آموزشی
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 برنامه زمان بندی درس

 مدرس موضوع درس تاریخ ردیف
 شهیدی دکتر اصول کشت سلولیآشنایی با  18/07/1401 1

 دکتر شهیدی ها از خون کاملاستخراج لنفوسیت 25/07/1401 2

 دکتر شهیدی نحوه شمارش سلولی با الم نئوبار و دستگاه سل کانتر 02/08/1401 3

 دکتر شهیدی (Adherentهای چسبنده )کشت سلول 09/08/1401 4

 دکتر شهیدی (Suspendهای معلق )کشت سلول 16/08/1401 5

 دکتر شهیدی MTTانجام  23/08/1401 6

 امینیدکتر  DNAاستخراج  30/08/1401 7

 دکتر امینی RNAاستخراج  07/09/1401 8

 دکتر امینی cDNAسنتز  14/09/1401 9

 دکتر امینی PCRانجام تست  21/09/1401 10

 دکتر امینی Real Time-PCRانجام تست  28/09/1401 11

 صفادکتر  های کروموزومی  تهیه الم جهت بررسی ناهنجاری 05/10/1401 12

 صفادکتر  میکرونوکلئوستهیه الم جهت شمارش  12/10/1401 13

 صفادکتر  آشنایی با اصول و کاربد فلوسیتومتری 19/10/1401 14


