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مواردی که دانشجویان در طی دوره کار آموزی بایستی بطور عملی انجام داده و مورد تائید مسئول
آزمایشگاه قرار گیرد:
-1انجام دستورالعمل های حفاظت و ایمنی در آزمایشگاه
-2تحویل نمونه های بیمار  ،کنترل برگه درخواست  ،ثبت در دفتر
 -3طرز انجام تست  Occult Bloodبر روی نمونه های مدفوع
 -4طرز انجام رنگ امیزی  Sudanجهت تشخیص چربی در نمونه های در صورت لزوم
 -5طرزتهیه گسترش مستقیم ازنمونه های مدفوع و مطالعه میکروسکوپی آنها
 -6طرز انجام روش تغلیظی فرمالین-اتر و فرمالین – دترجنت
 -7طرز انجام روش فلوتاسیون به روش های مختلف
 -8طرز کشت نمونه های حاوی تک یاخته
 -9انجام رنگ آمیزی تریکوروم بر روی نمونه های حاوی تک یاخته وبررسی میکروسکوپی آنها
 -10تهیه گسترش و رنگ آمیزی نمونه های اسهالی به روش ذیل -نلسون جهت تشخیص کوکسیدیاها
 -11نمونه گیری وتهیه گسترس نازک وضخیم جهت تشخیص ماالریا  ،رنگ آمیزی و بررسی و تشخیص
دقیق میکروسکوپی
-12طرز نمونه گیری از زخم سالک ،رنگ آمیزی گسترش  ،تشخیص میکروسکوپی و کشت نمونه بر روی
محیط کشت NNN

 -13تهیه محلول ها  ،فیکساتیو ها  ،رنگ های مورد استفاده در آزمایشگاه انگل شناسی
 طرز تهیه سرم فیزیولوژی  ،رینگر  ،لوگل
 طرز تهیه محلول های رنگ آمیزی های مورد استفاده در آزمایشگاه انگل شناسی
 طرز تهیه محلول های مورد نیاز برای خون منفی و آزمایش لیپید در مدفوع
 طرز تهیه ( PVAپلی وینیل الکل)  ،فرمالین با در صد های مختلف MIF ،
 طرز تهیه رنگ های تری کروم  ،ذیل نلسون  ،گیمسا  ،رایت
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 طرز تهیه محیط های کشت سرم منعقده  ، NNN ،دورسه
 -14کنترل کیفی میکروسکوپ و کلیه محلول ها
-15مطالعه الم های رنگ آمیزی دائمی انگل های روده ای موجود در آزمایشگاه به منظور آموزش بهتر
-16مطالعه نمونه های پرزاروه مثبت ار نظر تک یاخته ها و تخم کرم ها  ،موجود در آزمایشگاه به منظور
آموزش
 -17مطالعه گسترش های نازک وضخیم مثبت موجود در آزمایشگاه از نظر ماالریا به منظور آموزش
 -18مطالعه گسترش های مثبت از نظر لیشمانیا تهیه شده از زخم به منظور آموزش
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