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شتي ردماني جهرم  گاه علوم زپشكي و خدمات بهدا  دانش

( دوره طرح )غیرحضوری  

Course plan           
 

 

  اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

 تهيه کنندگان:

 دکتر اکبر هاشمی طير 

کار  ی مجاز و مرکز آموزش   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكي سي  ی ردزیر مهربانكميته ی با هم

 تدوين کننده: استاد 

 دکتر اکبر هاشمی  طير 

بهمن ماه   1400سال   

   دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 دانشکده پزشکی 

 گروه علوم ازمایشگاهی 
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 ۱  تعداد واحد : اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهی  نام درس :

 ساعت   ۲  مدت زمان ارائه درس :  علوم آزمایشگاهی سی  کارشنا    حصيلي :قطع ت و م   رشته 

 12-10ساعت     دوشنبه کالس:    زمان  دکتر هاشمی:    و استاد مربوطه   اساتيد همکار   ، مسئول درس  

آموزش غير حضوری : استفاده از سامانه    آموزش:فضای   2فيزیک حياتي و بيوشيمي پزشکي      پيشنياز :

 مدیریت  

 

شناسایی اجزاء مختلف، مکانیسم عمل وکاربرد دستگاههای آزمایشگاهی، حفاظت و نگهداری صحححی  با هدف   علوم آزمایشگاهیرشته  دانشجویان برای  اصول فنی ونگهداری تجهیزات آزمایشگاهی  درس وره :شرح د

ت یححرد شححایان اکححر اسحح و در طی این درس متناسب با ساعات لحاظ شده به تدریج محتوای مجازی در سامانه یادگیری الکترونیک به صورت افالین یا آنالین قرار مححی گ  ورت غیرحضوری ارائه می گرددصبا  ه ازاین دستگاه

و پس آزمون نهایی متناسب بححا شححرای  بححه صححورت آنالیححن و یححا  . ور ارزیابی تکوینی از یادگیری دانشجو انجام خواهد گرفت  منظ  ستاد بهرد از اح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت بازخورد و ارائه بازخو براساس این طر

 حضوری برگزار خواهد شد. 
 

 ف نهایي دوره: اهدا
 

 دوره ف نهایياهدا ردیف
 انواع میکروسکوپ: ،  یکروسکوپایمرسیون وکاربرد هریک, مواظبت از م انواع روغنمیکروسکوپی:  کار  صولا • 1

 .فوژهایو مراقبت ازسانتر ینگهدار اصول -وژیکروفیو م فوژیسانتر ع،یجداکننده فاز جامد و ما  ینواع ابزارهاا ✓ 2

   و مراقبت ازآنها. ی, سمپلرها و روش ونگهدارپتورهاینواع پ ا ✓ 3

 و مراقبت از آنها.  یمتر و روش نگهدارPH ی ادستگاهه یفن اصول ✓

 .اصول فنی اسپکتروفتومتر و فلیم فتومتر و مراقبت ازآنها ✓ 4

 از آنها.  یاقبت ونگهدارگاما کانتر و بتاکانتر و روش مر یاصول فن ✓ 5

عوامل و عناصر مداخله گر در دقت و صحت نتایج و روش مراقبت و نگهداری از  –روشهای کالیبراسیون  –الیزرهای بیوشیمیایی ی اتوآناصول فن ✓ 6

 آنها

محدودیت ها و   –ت الکترونی و پراکندگی نور دستگاههای سل کانتر بر اساس مقاوم –حفظ و نگهداری  –کالیبراسیون   –دستگاه سل کانتر  ✓ 7

 رش سلول های خونی  عوامل مداخله گر در شما عناصر و  

 روش آنالیز سلولی و روش تهیه نمونه و ارزیابی داده ها در فلوسیتومتری   –قطعات اصلی دستگاه  –اساس فلوسیتومتری  ✓ 8
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 جدول زمانبندي دروس 
روش ها و مدلهای  **** سرفصل مطالب 

یر  ارائه درس بصورت غ

 مجازی  

د  ابزارهای تعاملی استا***

ا دانشجو جهت ارائه ب

 ای درس محتو

)فضای آموزش    نوع محتوا *

 غیرحضوری( 

آموزشهای  ** ساعت ارائه 

 ایتی و مکمل  حم

 بی روش ارزشیا

)تکوینی و  

 پایانی(

  سطح یادگیری 

 ***** 

 صول میکروسکوپی: ا

 طرزکارصحیح با میکروسکوپ,  

ایمرسوویون وکوواربرد هریوو ,  انووواع رو وو 

  یکروسکوپمواظبت از م

 : انواع میکروسکوپ

میکروسووکوپ فازکنتراسووت, میکروسووکوپ 

فیلوووود, میکروسووووکوپ پوالرزیوووود,  دارک

 .میکروسکوپ الکترونی

آموووووزش (سووووننرانی .۱

پرسش و پاسو  -2 )ی الآن 

سوامانه (قسمت گفتگوو    در

نقد فیلم یا تصوویر -3 )نوید

گفتگووو اسووامانه  در بنووش

نقد مقاله در بنش -4 )نوید

-5 )سوامانه نویود(فتگوو گ

در آمووزش   بحث و گفتگوو

حوول -6مووان همزیوو  الن آ

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الی ا  یاستور

 ی مجاز یها شبکه-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتت،ما می متتتدیا، 

یتتن ،آمتتوز  آزمونهتتاآ آنا

 آناین

 استتتمهادز از  سامانه نوید

شتتتتتتبک  

اجممتتتتا ی 

)واتستتتتاپ، 

اینستتتتتما، 

یبتتوه هتتا ا

از ،استتتمهادز 

هاآ  کمابخان  

 دیجیمال(

شووورکت در -1

 15بحوووووووث 

انجوام -2درصد  

 22تکوووووالی  

 -3درصوووووود 

آزمووون کتبووی 

 65پایان تورم 

درصوووووووووود 

اتشووووریحی و 

 )ارگزینه ایچه

با   حی صح  یبه نحو .
 کار کند  کروسکوپی م

 ونی مرس یروغن ا انواع
, کی وکاربرد هر
مواظبت از  

 را  کروسکوپی م
 دهد. حی توض
: کروسکوپی م انواع

  کروسکوپی م
فازکنتراست, 

 دارک  کروسکوپی م
 کروسکوپی , ملدی ف

, دی الرزپو
  کروسکوپی م

 را بداند.  یالکترون

جداکنندز فاز جامد و  آنواع ابزارهاا*

 وژیکروفیو م هوژی سانمر ع، یما

و مراقبتتتتت  آنگهتتتتدار اصتتتتول

 .هوژهایازسانمر

آموووووزش (سووووننرانی .۱

پرسش و پاسو  -2 )ی الآن 

سوامانه (در قسمت گفتگوو  

نقد فیلم یا تصوویر -3 )نوید

نووش گفتگووو اسووامانه در ب 

نش نقد مقاله در ب -4 )نوید

-5 )نویود سوامانه(گفتگوو 

بحث و گفتگوو در آمووزش 

حوول -6مزمووان ه یوو الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  توا مح دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الی ا  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتت،ما می متتتدیا، 

نایتتن ،آمتتوز  آزمونهتتاآ آ

 آناین

ز از استتتمهاد  سامانه نوید

بک  شتتتتتت 

ی اجممتتتتا 

)واتستتتتاپ، 

اینستتتتتما، 

ایبتتوه هتتا 

از  ،استتتمهادز

هاآ  کمابخان  

 دیجیمال(

شووورکت در -1

 15بحوووووووث 

انجوام -2درصد  

 22تکوووووالی  

 -3درصوووووود 

مووون کتبووی زآ

 65پایان تورم 

درصوووووووووود 

اتشووووریحی و 

 )چهارگزینه ای

انوووووواع ابزارهوووووای 

جداکننده فاز جاموود و 

موووایع، سوووانتریفوژ و 

اصووووول  میکروفیوووووژ

نگهوووداری و مراقبوووت 

 .ازسانتریفوژها را بداند 
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, سمپلرها و روش  پتورهایانواع پ 1
 و مراقبت ازآنها. یونگهدار

 
  یدستگاهها یفن اصول -2

PHو   یمتر و روش نگهدار
 مراقبت از آنها.

 

آموووووزش (سووووننرانی .۱

پرسش و پاسو  -2 )ی الآن 

سوامانه (در قسمت گفتگوو  

نقد فیلم یا تصوویر -3 )ویدن 

در بنووش گفتگووو اسووامانه 

نقد مقاله در بنش -4 )نوید

-5 )سوامانه نویود(گفتگوو 

بحث و گفتگوو در آمووزش 

حوول -6مووان یوو  همزالآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی ع نرم افزارهانوا ا-3

  وا حتم دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الی ا  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

وکستتتت،ما می متتتدیا، دئوی

آزمونهتتاآ آنایتتن ،آمتتوز  

 آناین

اسووووووتفاده از   سامانه نوید

اجتماعی  شبکه 

)واتسووووووواپ، 

ایبووک  اینستا، 

هوا ،اسوتفاده از 

کتابنانووه هووای 

 دیجیتالا

شووورکت در -1

 15بحوووووووث 

انجوام -2د  درص

 22تکوووووالی  

 -3درصوووووود 

آزمووون کتبووی 

 65پایان تورم 

درصوووووووووود 

اتشووووریحی و 

 )چهارگزینه ای

  دیووو دانشوووجو با

, پتورهووایانووواع پ

سوومپلرها و روش 

و  یونگهوووووودار

مراقبووت ازآنهووا را 

 دهد. حیتوض

 یاصووووول فنوووو  

 یدسووووووتگاهها

PH متووور و روش

و  ینگهوووووووودار

مراقبت از آنهووا را 

 بداند.

 

اصول فنی اسپکتروفتومتر و فلیم فتومتر 
 .و مراقبت ازآنها

آموزش  (ی ران سنن.۱

پرسش و پاس   -2 )ی الآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

فتگو اسامانه  در بنش گ

نقد مقاله در بنش  -4 )نوید

-5 )دسامانه نوی(گو گفت

آموزش   بحث و گفتگو در

حل  -6ی  همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الی ا  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتت،ما می متتتدیا، 

آزمونهتتاآ آنایتتن ،آمتتوز  

 آناین

اسووووووتفاده از   سامانه نوید

اجتماعی ش بکه 

اتسووووووواپ، )و

ایبوو ک اینستا، 

هوا ،اسوتفاده از 

ابنانووه هووای کت

 دیجیتالا

شووورکت در -1

 15بحوووووووث 

انجوام -2درصد  

 22تکوووووالی  

 -3درصوووووود 

 آزمووون کتبووی

 65پایان تورم 

درصوووووووووود 

اتشووووریحی و 

 )چهارگزینه ای

اصووووول فنووووی 

روفتومتر و اسووپکت

فلووویم فتوووومتر و 

مراقبووت ازآنهووا را 

 .بداند

ما کانتر و بتاکاانتر و روش اصول فنی گا
 .مراقبت ونگهداری از آنها

موزش  آ(سننرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ی الآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

فیلم یا تصویر    نقد-3 )نوید

در بنش گفتگو اسامانه  

مقاله در بنش   نقد-4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموزش  

حل  -6ی  همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیلتو

 و  ای امتازس،کیآف)

 الی ا  یرتواس

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

می متتتدیا، ویدئوکستتتت،ما 

آزمونهتتاآ آنایتتن ،آمتتوز  

 آناین

اسووووووتفاده از   ویدسامانه ن 

اجتماعی  شبکه 

)واتسووووووواپ، 

ایبووک  اینستا، 

هوا ،اسوتفاده از 

کتابنانووه هووای 

 دیجیتالا

شووورکت در -1

 15بحوووووووث 

انجوام -2درصد  

 22تکوووووالی  

 -3د درصوووووو

آزمووون کتبووی 

 65ایان تورم پ

درصوووووووووود 

اتشووووریحی و 

 )چهارگزینه ای

صول فنی گاما کانتر و ا

بتاکووووووووانتر و روش 

مراقبووت ونگهووداری از 

 .بداند   آنها را
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الیزرهااااای ی اتوآناصااااول فناااا •
 بیوشیمیایی

 روشهای کالیبراسیون  –

امااو و عناصاار مداگلااه گاار در عو •
 دقت و صحت نتایج 

 روش مراقبت و نگهداری از آنها •

وزش  آم(سننرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ی الآن 

سامانه  (در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بنش گفتگو اسامانه  

اله در بنش  مق نقد-4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموزش  

حل  -6ی  همزمان الآن 

 مسئله

 د ی نو سامانه -1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  توا مح دیتول

 و  ای متازس،کایآف)

 الی ا  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتت،ما می متتتدیا، 

آزمونهتتاآ آنایتتن ،آمتتوز  

 آناین

استتتمهادز از   ویدسامانه ن 

شتتتتتتبک  

اجممتتتتا ی 

)واتستتتتاپ، 

اینستتتتتما، 

ایبتتوه هتتا 

،استتتمهادز از 

هاآ  کمابخان  

 دیجیمال(

شووورکت در -1

 15بحوووووووث 

انجوام -2درصد  

 22تکوووووالی  

 -3رصوووووود د

زمووون کتبووی آ

 65یان تورم پا

درصوووووووووود 

اتشووووریحی و 

 )چهارگزینه ای

 : بتواند  دانشجو 

روشهای  انواع  با 

آشنا و   یکروب یم

طبقوووه بنووودی 

کننووده  یعفووون 

هووا را دانسووته 

اسوتفاده  ونحوه 

 انیوواز آنهووا را ب 

 .  دینما

 اساس دستگاه سو کانتر,   •

دستگاههای بر پایه مقاومت  •
 الکتریکی 

دستگاههای برپایه پراکندگی  , •
 نور, 

  محدودیت ها و عناصر و عوامو  •
 ونی,گ مداگله گردرشمارش سلولهای

 کالیبراسیون سو کانتر,   •

 .نگهداری از سو کانتر  حفظ و •

آموزش  (سننرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ی الآن 

سامانه  (و در قسمت گفتگ

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بنش گفتگو اسامانه  

نقد مقاله در بنش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گفتگو 

بحث و گفتگو در آموزش  

حل  -6همزمان ی  الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی ارهاانواع نرم افز -3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الی ا  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتت،ما می متتتدیا، 

آزمونهتتاآ آنایتتن ،آمتتوز  

 آناین

استتتمهادز از   سامانه نوید

شتتتتتتبک  

اجممتتتتا ی 

)واتستتتتاپ، 

اینستتتتتما، 

ایبتتوه هتتا 

از ،استتتمهادز 

هاآ  کمابخان  

 دیجیمال(

 شووورکت در-1

 15بحوووووووث 

انجوام -2درصد  

 22  تکوووووالی

 -3درصوووووود 

آزمووون کتبووی 

 65پایان تورم 

درصوووووووووود 

اتشووووریحی و 

 )چهارگزینه ای

ساس  ادانشجو با 
دستگاه سو کانتر,  

  هیبر پا ی دستگاهها 
 ,یکیمقاومت الکتر 

  هیبرپا ی دستگاهها 
نور,   یپراکندگ
ها و  تیمحدود

 عناصر و عوامو 
گر در   مداگله

 ی شمارش سلولها
  ون یبراس ی,کالیگون

 سو کانتر, حفظ و 
از سو   ی نگهدار

  حیکانتر را توض
 دهد.

 اساس فلوسایتومتری •

 قطعات اصلی دستگاه •

 روش آنالیزسلولی,  •

 تهیه نمونه  روش •

 ارزیابی دادهها •

آموزش  (سننرانی .۱

پرسش و پاس   -2 )ی الآن 

ه  سامان(در قسمت گفتگو 

نقد فیلم یا تصویر  -3 )نوید

در بنش گفتگو اسامانه  

نقد مقاله در بنش  -4 )نوید

-5 )سامانه نوید(گو گفت

بحث و گفتگو در آموزش  

حل  -6ی  همزمان الآن 

 مسئله

 د ی سامانه نو-1

 ادوب کانکت -2

 ی انواع نرم افزارها-3

  محتوا  دیتول

 و  ای س،کامتازیآف)

 الی ا  یاستور

 ی مجاز یشبکه ها-4

 لیمیا-5

ویدئوکستتتت،ما می متتتدیا، 

آزمونهتتاآ آنایتتن ،آمتتوز  

 آناین

استتتمهادز از   مانه نویداس

شتتتتتتبک  

اجممتتتتا ی 

)واتستتتتاپ، 

اینستتتتتما، 

ایبتتوه هتتا 

،استتتمهادز از 

هاآ  کمابخان  

 دیجیمال(

شووورکت در -1

 15بحوووووووث 

انجوام -2درصد  

 22تکوووووالی  

 -3درصوووووود 

آزمووون کتبووی 

 65م پایان تور

درصوووووووووود 

اتشووووریحی و 

 )چهارگزینه ای

ساس  ا

,  یتومتریفلوسا

 یقطعات اصل 

دستگاه, روش  

 , روش ی زسلولیآنال 

نمونووووه و  هیووووته

دادههووا را  یابیووزار

 بداند.
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 ( عیو شکبه های اجتماadobe connect ، ،آموزش آنالینپادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آزمونهای آنالین )ع محتوا: شامل : نو*
  
 ( ،استفاده از کتابخانه های دیجیتال و ایبوک هااجتماعی )واتساپ، اینستا، تلگرام،آرمان  استفاده از شبکه)آموزشهای حمایتی و مکمل :  * * 
 

   (fcc،اسکایپ،زوم ،روم ،اسکایکانکتادوب اده از محی  استف)عاملی استاد با دانشجو: ابزارهای ت *** 

 ( ...   و pblیادگیری ترکیبی ، فلیپ ،  ، مدلهایآموزش در گروههای کوچک ) غیرمجازی :  س بصورتروشها و مدلهای ارائه در **** 

 ( قد وارزیابی ، ترکیب قضاوتسط  یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل، ن** ***

 ( سازی درونی  حیطه نگرش عاطفی :)دریافت و توجه ، واکنش نشان دادن ، ارزشگذاری، سازماندهی ارزشها،

ن ل، سرعت و دقت ، هماهنگی حرکتی ، عادی شدحیطه روان حرکتی : )تقلید، اجرای مستق
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 منابع درسی :  

 
 

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. 
 

 : حوه ارزشيابي  ن 

 ابي پایاني : ارزشيابي تکویني و ارزشي

 ر نمره نهایی لحاظ می شححود بححه دانشححجو تعلحح  ره د. درصد نم5در صورت رعایت مالک های زیر ...:    ارزشيابي تکویني-

 می گیرد.

 
 

 پاسخ به موقع به تکالیف فردی از فضای یادگیری الکترونیک  -
 

 و تاالر گفتگو آنالین کت فعال در تعامالت شر -
 

 

 یز های ثبت شده در سامانهمشارکت فعاالنه در کوئ -

 

 

 ه محاسبه نمره كل درس : نحو
 

 زهای برگزارشده در طول ترم ( کوئی....درصد کسب شده )5 -

 توسط هر دانشجو(... درصد کسب شده )از انجام تکالیف فردی انجام شده 5 -

 )مشارکت فعال در تعامالت و تاالر گفتگو( انجام تکالیف گروهی ...درصد کسب شده از 5 -

 ورت غیر حضوری صد کسب شده از آزمون میانترم بص...در15 -

 ن ترم  پایا.... درصد کسب شده در آزمون 65 -

 )پورتفولیو، تحقیق و ...( ......درصد کسب شده از پروژه های کالسی 5 -

 کر شده می باشد.نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذ -
 
 
 
 

 
 

 مقررات :  

 نمره  10حد نمره قبولی : 

 ن های آنالیات مجاز غیبت در کالس تعداد دفع

 وئیزها و امتحان پایانی ضروری است  م، ک مشارکت دانشجویان در کلیه آزمونهای حین تر
 . گردد یکسر م یینمره از نمره نها میمجاز ن ری   بتیهرجلسه    ✓

 


