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1

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف
آموزشی  :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

-آضٌبیی ٍ هْبست دس پزیشش ٍ ثجت ًوًَِ ّبی

* داًطدَ ثبیذ ثتَاًذ:

اسسبلی ٍ آهبدُ کشدى ٍسبیل هَسد ًیبص ثشای ًوًَِ

 -تَاًبیی ضٌبسبیی اًَاع ًوًَِ ّبی کَچک ٍ ثضسگ اسسبلی ثِ

ثشداسی

آصهبیطگبُ پبتَلَطی سا ثذست آٍسد

-تَغیق ٍ تَاًبیی سطح ثٌذی ًوًَِ ّب

 -تَاًبیی خَاًذى ًَع ثبكت ٍ دسخَاست ًَع آصهبیص پبتَلَطی

-تَاًبیی پزیشش ٍ ثجت ًوًَِ ّب ٍ ضوبسُ گزاسی

اػن اص سٍضْبی سٍتیي  ،دسخَاست ّبی آصهبیطبت ٍ سًگ



روش یاددهی
یادگیری

اسسبل  ،پزیشش
حضَس دس هحل

آًْب ثش اسبس سٍش هَسد استلبدُ دس ّش هشکض

آهیضی اختػبغی ٍ ثجت آًْب سا ثش اسبس  levelیب سطح ثٌذی

ضٌبسبیی ًَع ثبكت ٍ ًَع كیکسبتَس ٍ تَاًبییاغالح ػیَة هَخَد دس كشآیٌذ ًوًَِ گیشی ٍ

غَست ّش گًَِ ًقع دسكشم دسخَاست تَاًبیی کست اطالػبت

اسبس تَضیح

اسسبل ٍ تکویل اطالػبت دس كشم دسخَاست
تَاًبیی آهبدُ سبصی ٍسبیل هَسد ًیبص ثشای ثششهبکشٍسکَپی ثبكت ّب اص خولِ کپسَل ّب ،

 -ثتَاًذ ًَع كیکسبتَس ثکبس سكتِ سا ثطٌبسذ ٍ دس غَست ّش گًَِ

کبؿزّبی ضوبسُ گزاسی هذاد گشاكیکی  ،اسکبلپش ،

اضکبل دس كیکس ثبكت قجل اص دسیبكت ًوًَِ ٍ یب آسیت ثبكت ٍ

پٌس ٍ هحلَل ّبی كیکسبتَس

یب اص دست سكتي ثبكت سا ثِ پضضک ٍ یب ثخص هشثَطِ
اطالػَكشآیٌذ سا اغالح ًوبیٌذ ٍ دس حضَس آٍسًذُ ثبكت گَاّی

ودرصد آن

داًطدَ ثب ًحَُ

سبصهبى ّبی ثیوِ گش ٍ ٍصاست ثْذاضت ٍ دسهبى داضتِ ثبضذ  -دس

داضتِ ثبضذ .

آموزشی

وزمان

تکالیف دانشجو

 .آضٌبئی

آصهبیطگبُ ٍ ثش

الصم اص ثخص یب پضضک ٍ دس غَست تکشاس اغالح سًٍذهَخَد سا

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

نحوهارزشیابی

استبد

 ،ثجت سشطبى ،
ًوًَِ ثشداسی ٍ

-

ثشش ثبكت ّب
تب قجل اص
كشآیٌذ آهبدُ
سبصی ثبكت

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراین ذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف
قضبوت در مورد تسلط دانطجویبن) برگسار گردد.

کتجی دسیبكت داسد.
 ًحَُ دسیبكت ثبكت تبصُ ٍ ثذٍى كیکسبتَس ٍ سٍش ّبی قبثلاستلبدُ اص آى سا اص خولِ كشٍصى ٍ  ٍ IHCیب  ٍ IFAحتی
سیتَلَطی  Touch prepسا ثذاًذ .
 ٍسبیل هَسد ًیبص ثشای ًوًَِ ثشداسی اص ثبكت اسسبلی سا ثطٌبسذٍ آهبدُ سبصد.
 ثتَاًذ تَغیلبت ثکبس گشكتِ ضذُ ٍ اختػبسات هشثَطِ دسگضاسش پبتَلَطی سا تَضیح دّذ .

شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)
-

-

3&2

-

-

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف
آموزشی  :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

تَاًبیی سبخت هحلَلْبی كیکسبتَس ٍ



روش یاددهی
یادگیری

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان

تکالیف دانشجو

-

کلسین صدا
تَاًبیی استلبدُ اص ایي هحلَلْب ثش اسبس

 -دس هَسد ًحَُ تبثیش هَاد كیکسبتَس اص كسبد ثبكت تَضیح دّذ .

ًَع ثبكت ٍ هذت صهبى الصم ثشای كیکس

 -كشهَل كیکسبتَسّبی سایح اص خولِ كشهبلیي  ٍ %01هحلَل

ثب سبخت

ّش ثبكت

صیٌکش ٍ یب ثَئي سا ثذاًذ .

كیکسبتَس

تَاًبیی ضٌبسبیی صهبى تکویل هشحلِ

 -ایي كیکسبتَسّب سا ثِ حدن دسخَاستی ثسبصد.

دکلسیلیکبسیَى دس ًوًَِ ّبی استخَاًی

 -صهبى الصم ثشای تبثیش كیکسبتَس ّب ٍ سشػت اثش آى سا ثش اسبس

ًحَُ ضستطَی ثبكت ّب ثبثت ضذُ ثب
كیکسبتَسّبی حبٍی كلضات سٌگیي چَى

 -تَاًبیی ثِ کبس گیشی سٍضْبیی سا ثشای ًلَر كیکسبتَس ثِ دسٍى

خیَُ هَخَد دس هحلَل صیٌکش

ثبكت ّبیی کِ تبخیش دس آى هَخت اتَلیض ثخص ّبی دسًٍی آى

تَاًبیی تَغیِ ًَع كیکسبتَس ثش اسبس

هی ضَد سا داضتِ ثبضذ ٍ یب هتذّبیی سا کِ تَسط پبتَلَطیست

ًَع ًوًَِ ثبكتی

ثکبس هی سٍد سا ثیبى کٌذ .

تَاًبیی ثِ کبسگیشی سٍضْبی تسْیل دس

 -اًَاع هحلَل ّب ٍ سٍش سبخت ٍ ثکبسگیشی هحلَلْبی

ًلَر كیکسبتَس ثِ اػوبم ثبكت قجل اص

دکلسیلیکبسیَى سا ثذاًذ ٍ اًدبم دّذ .

ودرصد آن

آضٌبیی

* داًطدَ ثبیذ ثتَاًذ :

قَام ثبكت ٍ ًَع ثبكت ثیبى کٌذ .

نحوهارزشیابی

ّب ٍ
هحلَل
ّبی
کلسین
صدا

ایدبد اتَلیض

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحله ای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف
قضبوت در مورد تسلط دانطجویبن) برگسار گردد.

-

تَاًبیی سبخت الکلْبیی ثب دسخبت هختلق

-

ًحَُ ثکبسگیشی ٍ هذت صهبى الصم ثشای تبثیش
آة گیشی ٍ اضکبالت ًبضی اص ػذم آة گیشی
هٌبست سا ضٌبسبیی ٍ سكغ کٌذ

-

ًَع گضیلَل ثکبس سكتِ ٍ خػَغیبت آى سا
ثطٌبسذ ٍ ایشادات ًبضی اص ًبخبلػی آى سا
ضٌبسبیی ٍ سكغ کٌذ

-

اًَاع هختلق پبساكیي اػن اص پَلکی ٍ قبلجی سا
ثب تَخِ ثِ خلَظ ٍ ًقطِ رٍة ٍ تَلیذ کٌٌذُ
داخلی ٍ خبسخی سا ثطٌبسذ ٍ ًحَُ استلبدُ اص
آى سا ًطبى دّذ

4

-

ًحَُ تٌظین دسخِ حشاست الصم دس هشحلِ رٍة
ٍ ًلَر پبساكیي دس ثبكت سا ًطبى دّذ ٍ
اضکبالت ًبضی اص آى سا ضٌبسبیی ٍ سكغ ًوبیذ

-

ًحَُ قبلت گیشی ٍ سشدکشدى قبلت سا ثیبى
کشدُ ٍ چگًَگی ٍ ػلت ثکبسگیشی تیطَتک

* داًطدَ ثبیذ ثتَاًذ :

 -آضٌبیی ثب ًحَُ

 ػلت استلبدُ اص پشٍسِ آثگیشی  ،چشثی صدائی ٍ ًلَر دادى تَسط پبساكیيهزاة سا ثیبى کٌذ

کبس دستگبّْبی

 -ػلت ٍ چگًَگی استلبدُ اص كیکسبتَس  ،هحلَلْبی الکل ثب دسخبت تذسیدب

تیطَ پشٍسسَس ٍ

اكضایص یبكتِ سا ثذاًذ ٍ ثتَاًذ سٍضْبی تؼییي دسخبت الکل ٍ ًحَُ سبخت
آى سا اًدبم دّذ

ًحَُ سبخت

 -چگًَگی استلبدُ اص هحلَل ضلبف سبص گضیلي سا ثذاًذ ٍ ثکبس ثٌذد

هحلَلْب ٍ تٌظین

 ًحَُ استلبدُ اص ً ٍ paraffin bathحَُ اًتخبة ًَع پبساكیي ٍ تٌظیندسخِ حشاست آى سا ثذاًذ ٍ اًدبم دّذ

ٍ ًظبست ثش

 -تَاًبئی قبلت گیشی ثلَک ّب تَسط قطؼبت سشثی ٍ یب ثب استلبدُ اص

دستگبُ ٍ

تیطَتک سا داضتِ ثبضذ

هحلَلْب

سا ًطبى دّذ

-

ًحَُ هحبسجِ صهبى تبخیشی دس ضشٍع ثکبس
دستگبُ تیطَ پشٍسسَس سا ثخػَظ دس
سٍصّبی تؼطیل ثذاًذ ٍ ثکبس ثٌذد

شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)



روش یاددهی
یادگیری

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحله ای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف
قضبوت در مورد تسلط دانطجویبن) برگسار گردد.

6&5

تَاًبیی ٍ هْبست دس قبلت

داًطدَ ثبیذ ثتَاًذ :

گیشی

-0

تَاًبیی ٍ هْبست دس label

-2

طَالًی تطشیح کٌذ ٍ ًطبى دّذ .

-

Triming
تَاًبیی ٍ هْبست دس استلبدُ اص

تَاًبیی استلبدُ اص سیستن سشد کٌٌذُ دس سطح قبلت ٍ

ّب Triming ،

ساخغ ثِ پشداخت قبلت ّب یب  Trimingاطالع کبكی داضتِ

ٍ ثشش ّب تَسط

اكضایص کیلیت ثشش ّب سا داضتِ ثبضذ

کشدى
تَاًبیی ٍ هْبست دس

ًحَُ  labelکشدى ثالک ّب ٍ ًگْذاسی آًْب سا ثوذت

-3

ٍ سٍش آى سا ًطبى دّذ
-4

ً-حَُ تْیِ قبلت

سٍش کبس ثب هیکشٍتَم سا ًطبى دّذ ٍ تَاًبیی ٍ هْبست
ثکبسگیشی غحیح ٍ ثشش ّبیی ثب ضخبهت ّبی هختلق سا

هیکشٍتَم سا
ًطبى دّذ

داضتِ ثبضذ

هیکشٍتَم سا داضتِ ثبضذ

داًطدَ ثبیذ ثتَاًذ :
-0

ثذاًذ کِ ثبیذ قجل اص ضشٍع کبس تؼذاد هَسد ًیبص اسالیذ سا
ثش اسبس ضوبسُ ثلَک ّب  ،الم سا ثب قلن الوبس ضوبسُ

-

ػلل ایدبد ثشش ًبهٌبست سا ثذاًذ ٍ
دس قبلت ّب ضٌبسبئی کٌذ

-

7
-

ثش اسبس لیست کبسی سٍصاًِ الم

گزاسی ٍ آهبدُ سبصد
-2

ثشش هٌبست سا تطخیع دّذ

-3

تَاًبیی استلبدُ اص پٌس سا خْت ثشداضت ٍ پْي کشدى
آى سٍی حوبم آة گشم سا داضتِ ثبضذ

ّب سا ضوبسُ گزاسی ًوَدُ ٍ خْت

-4

چگًَگی حزف چشٍک ّب سا ًطبى دّذ

قشاس دادى ثشش ّب آهبدُ ًوبیذ

-5

چگًَگی گشكتي ثشش سٍی الم ضوبسُ گزاسی ضذُ سا

سٍش گشكتي ثشش هٌبست ٍ ًحَُ

ًطبى دّذ
-6

ًحَُ پبساكیي صدائی سا دس آٍى ٍ تٌظین دسخِ حشاست ،

قشاس گشكتي سٍی حوبم آة گشم ٍ

ًحَُ ًظبست ثش آى ٍ هذت صهبى الصم ثشای تکویل ایي

حزف چشٍکیذگی سا ًطبى دّذ

هشحلِ سا هطخع کٌذ
-7

اضکبالت ایدبد ضذُ دس ػذم سػبیت هَسد كَم سا ثذاًذ ٍ
سكغ ًوبیذ

-8

ًحَُ استلبدُ اص سلیذُ تخن هشؽ ٍ یب آلجَهیي سا خْت
خلَگیشی اص خذا ضذى ثشش ّب اص سٍی الم ثذاًذ

ضٌبسبیی ثششهٌبست ٍ
چگًَگی چشٍک
صدائی ٍ پبساكیي
صدائی

داًطدَ ثبیذ ثتَاًذ :
-0
-0

ًحَُ کبس ثب تیؾ تیضکي ٍ خویشّبی ثب
گشیذّبی هختلق سا ثذاًذ ٍ ًطبى دّذ

-2

8

ًحَُ ًْ polishبیی  ،سٌگ کطیذى ٍ
چشم کطیذى تیـِ ّب سا ثذاًذ ٍ ًطبى

اضکبالت ًبضی اص تیـِ ًبهٌبست دس ثشش ّب سا ثطٌبسذ ٍ
سكغ ًوبیذ
اضکبالت ًبضی اص ػذم كیکس هٌبست ثبكت ّب سا ثطٌبسذ

-2

ٍ سٍش سكغ آى سا ثذاًذ
-3

دّذ

اضکبالت ًبضی اص ایدبد ثشش ّبیی ثب ضخبهت ًبهسبٍی

ایدبد ثشش ّبی

 ،چیي خَسدُ  ،پیچ خَسدُ ٍ هتالضی  ،تبس  ،سًگ

ًبهٌبست ٍ سكغ

ًگشكتِ ٍ یب داسای سَصى ّبی سیض کذس ٍ تبس ٍ یب داًِ

ػیَة هختلق دس ثشش سا ضٌبسبیی ٍ دس سكغ آى تَاًب

ّبی سیبّشًگ سا ثطٌبسذ ٍ سكغ ًوبیذ

ثبضذ

داًطدَ ثبیذ ثتَاًذ :
-0

تَاًبیی سبخت اًَاع هحلَلْبی
هَسد استلبدُ دس سًگ
ّوبتَکسیلیي ٍ ائَصیي

9

-2

تَاًبیی ثِ کبسگیشی ٍ تَالی
هٌبست هحلَلْب خْت اًدبم
پشٍسِ غحیح

 -0طل ّبی هختلق سا خْت
ثشش اًدوبدی ثطٌبسذ

11

ً -2حَُ استلبدُ اص سٍضْبی
هختلق دس اًدوبد ثبكت سا
ثذاًذ

ضٌبسبیی ػلل

آًْب

-0

كشضیِ ّبی سًگ آهیضی سا ثیبى کٌذ

 -آضٌبیی ثب

-2

تَاًبیی اًدبم اًَاع سًگ آهیضی ّبی سٍتیي سا

سًگ آهیضی

داضتِ ثبضذ

ّبی هتذاٍل ٍ

-3

ًحَُ تْیِ هحلَلْب ٍ تَالی استلبدُ اص آى سا
ثػَست آة دّی ٍ سًگ آهیضی ٍ آة گیشی
هدذد  ،ضلبف سبصی ٍ هبًت کشدى سا ًطبى
دّذ

تَاًبیی سبخت
هحلَلْب ٍ اًدبم
سًگ آهیضی

داًطدَ ثبیذ ثتَاًذ :
 -0دس طَل دٍسُ سٍش تْیِ قبلت اًدوبدی
سا هطبّذُ ٍ تَغیق ًوبیذ
 -2سٍش استلبدُ اص دستگبُ كشٍصى سا ًطبى
دّذ

تَاًبیی اًدبم
ثشش اًدوبدی ٍ
سًگ آهیضی آى

 -3تَاًبیی اًدبم ثشش اًدوبدی ٍ

 -3سٍش ثشش ثبكت سا دس کبثیٌت هشثَطِ

استلبدُ اص دستگبُ سا ثذست

ًطبى دّذ

آٍسد سٍش سًگ آهیضی آًْب سٍش سًگ آهیضی ایي ثشش ّب سا ًطبى دّذ
سا ثذاًذ
 -0تَاًبیی استلبدُ اص
هیکشٍسکَح خْت اسصیبثی
هشحلِ ثشش  ،پشٍسس کشدى
ٍ سًگ آهیضی ًوًَِ ّب

داًطدَ ثبیذ ثتَاًذ:
 -0سًگ ّستِ  ،سیتَپالسن ٍ ػٌبغش خبسج

 -2تَاًبیی ضٌبسبیی ػیَة
 -3تَاًبیی سكغ اضکبالت ثب اًدبم
اقذاهبت اغالحی دس هشاحل
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هختلق كیکس کشدى ،
پشٍسس کشدى  ،ثشش ،
ٍ سًگ آهیضی
تَاًبیی هبًت کشدى ٍ سكغ ایشادات ایي

سلَلی سا دس سٍش ّبی هتذاٍل سًگ

هْبست دس

آهیضی ثذاًذ ٍ صیش هیکشٍسکَح

ثشسسی ًحَُ

هطخع ًوبیذ ٍ ًقبضی آى سا اسائِ دّذ

سًگ آهیضی ،

 -2ػلل ػذم سًگ پزیشی ٍ یب اكضایص
سًگ پزیشی ّش قسوت ٍ سٍش آى سا

چشٍک صدائی  ،پبساكیي صدائی

آضٌبیی ٍ کست

ضٌبسبئی ػیَة ٍ
سكغ آى

ثیبى کٌذ
ٍسبیل سًگ آهیضی ٍ ًحَُ استلبدُ اص آى سا ثذاًذ

هشحلِ اص خولِ حزف حجبة ٍ َّاگیشی
-0

اطالع اص الضام ثشش ّبی اضبكی دس
هَاسدی کِ دسخَاست پضضک ٍ یب
هَسد ثبكت حبکی اص ضشٍست اًدبم
ایي سًگ آهیضی ّبی اختػبغی
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است ثشای هثبل سًگ آهیضی هبسَى
– تشی کشٍم ٍ ستیکَلیي ثشای
ًوًَِ ّبی کجذ ٍ ...
-2

تَاًبیی كشهَالسیَى ثْتشیي سٍش ّش

داًطدَ ثبیذ ثتَاًذ:
 -0سٍش اًدبم سًگ آهیضی  PASسا ٍ هَاسد
-2
-3

آضٌبیی خْت

هػشف آى سا ثیبى کٌذ ٍ اًدبم دّذ

اًدبم سًگ

سٍش اًدبم سًگ آهیضی  Reticulinسا ٍ

آهیضی ّبی

هَاسد هػشف آى سا ثیبى کٌذ ٍ اًدبم دّذ

هتذاٍل

سٍش اًدبم سًگ آهیضی Masson -
 ٍ Trichromهَاسد هػشف آى سا ثیبى کٌذ

اختػبغی

سًگ آهیضی
-3

تَاًبیی سبخت هحلَلْب

-4

داًستي سٍش ٍ تَاًبیی اًدبم آى

-5

تَاًبیی اسصیبثی ًتبیح سًگ آهیضی
دس ثشسسی هیکشٍسکَپی ٍ ضٌبسبیی
ػیَة ٍ سكغ آى

ٍ اًدبم دّذ
-4

سٍش اًدبم سًگ آهیضی – Masson
 ٍ Fontanaهَاسد هػشف آى سا ثیبى کٌذ ٍ
اًدبم دّذ

-5

سٍش اًدبم سًگ آهیضی  ٍ Jonesهَاسد
هػشف آى سا ثیبى کٌذ ٍ اًدبم دّذ

-6

سٍش اًدبم سًگ آهیضی  ٍ Acid Fastهَاسد
هػشف آى سا ثیبى کٌذ ٍ اًدبم دّذ

-0

کست هْبست دس ثجت ًوًَِ ّب ٍ
ضوبسُ گزاسی الم ّب

-2

-3

تطخیع اضکبالت هَخَد دس الم
ّب ( الم ّبی ضخین  ،ؿیشكیکس
ضذُ  ،خًَی ٍ ًبهٌبست )

کٌذ

تَاًبیی گستشش الم ّبی
پضضک پبتَلَطیست ٍ سبیش
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سیتَلَطیک سا ثٌحَ هطلَة گستشش

هَاسدی کِ هوکي است تکٌسیي

دادُ ٍ الم ّبی اسسبلی ًبهٌبست سا

سا ثؼٌَاى آسیستبى كشا خَاًٌذ

تطخیع دّذ

کبس دس آصهبیطگبُ

تَاًبیی سبخت ٍ استلبدُ اص
دس سیتَلَطی
تَاًبیی سبخت هحلَلْبی سًگ
آهیضی « پبپبًیکَال »

-6

 -2ثتَاًذ الم ّبی هٌبست خْت هطبلؼِ

آضٌبیی ٍ تَاًبیی

هحلَلْبی كیکسبتَس هَسد استلبدُ
-5

 -0سٍش ّبی هختلق ًوًَِ گیشی
سیتَلَطیک تَسط پضضکبى سا ٍ ثیبى

سیتَلَطی دس صهبى ّوکبسی ثب

-4

داًطدَ ثبیذ ثذاًذ:

تَاًبیی سًگ آهیضی ٍ هبًت
کشدى الم ّب

تَاًبیی اسصیبثی ًتبیح سًگ آهیضی ثب هطبّذُ
هیکشٍسکَپی

 -3ثتَاًذ الم ّب سا دس دكتش هشثَطِ ثش
اسبس ثشگ دسخَاست ضوبسُ گزاسی ٍ
ثجت ًوبیذ
 -4سٍضْبی اغالح گستشش الم ّب سا ثِ
ثخص ّب ٍ ٍاحذّب دسهبًی هتزکش گشدد
 -5سٍش سًگ آهیضی پبپبًیکَال سا
ثطٌبسذ ٍ ثتَاًذ هحلَلْبی هشثَطِ سا

سیتَلَطی

ثسبصد
تَاًبیی سًگ آهیضی ٍ هبًت کشدى الم ّب سا
کست کٌذ

 -0آضٌبیی ٍ تَاًبیی اًدبم
سٍش  IFAسٍی ثشش
ّبی اًدوبدی پَست ٍ
کلیِ

داًطدَ ثبیذ ثتَاًذ:
-0

کجذ ٍ پَست سا ثطٌبسذ
-2
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 -3آضٌبیی ثب هَاد هَسد

-3

استلبدُ
ً -4حَُ اسصیبثی

سٍضْبی ثشش اًدوبدی ٍ ًحَُ اسسبل ًوًَِ سا دس
آصهبیطگبُ سا ثذاًذ

آصهبیطبت

تَاًبیی ثشش اًدوبدی ٍ ًگْذاسی الم ّب سا تب صهبى
اًدبم آصهبیص سا داضتِ ثبضذ

-4

آضٌبیی ٍ
تَاًبیی اًدبم

هحلَل سبلیي سشد ٍ هذت صهبى هدبص تب اسسبل ثِ

 -2تَاًبیی استلبدُ اص
هیکشٍسکَح كلَساسٌت

سٍضْبی هختلق هتذاٍل اص خولِ  IFAسٍی ثیَپسی

ایوٌَكلَساسٌت

هَاد هَسد ًیبص ثخػَظ آًتی ّیَهي گلَثَلیي پلی

سٍی ًوًَِ ّبی

ٍاالى ٍ یب ضذ کوپلوبًت ًطبى داسسا ثطٌبسذ

دسخَاستی

-5

سٍش اًدبم آصهبیص سا ثذاًذ ٍ ثخَثی اًدبم دّذ

-6

ًحَُ استلبدُ اص هیکشٍسکَح كلَساسٌت سا ًطبى دّذ

هیکشٍسکَپی سًگ
آهیضی ایوٌَكلَساسٌت
داًطدَ ثبیذ ثتَاًذ:

 -0تَاًبیی اًدبم سٍش هتذاٍل
ثبصیبثی آًتی طى
16

 -2تَاًبیی اًدبم سٍش اًتخبثی
تَاًبیی اسصیبثی هیکشٍسکَپی هتذ
ثکبس سكتِ

-0

ػلت استلبدُ اص سٍضْبی  IHCسا تَضیح دّذ

-2

تکٌیک ّبی تقَیت یب  Amplificationسا خْت

-

آضٌبیی ٍ
تَاًبیی

ثشضْبی پبساكیي ثذاًذ

اًدبم سٍش

-3

سٍش ّبی ثبصیبثی آًتی طى ّب سا ثذاًذ

-4

آًضین ّبی ًطبًذاس هتذاٍل سا ثطٌبسذ ٍ ًحَُ استلبدُ اص آى

ّبی IHC

سا ثیبى کٌذ
-5

ػلت استلبدُ اص هحلَلْبی هبًت آثکی سا ثدبی هحلَلْبی
الکلی ثذاًذ

-6

سٍضْبی هختلق هستقین ٍ ؿیش هستقین ٍ استلبدُ اص پلی

هتذاٍل

هشّب سا دس سٍش یک هشحلِ ای ثیبى کٌذ
-7

اطالع کبكی دس هَسد سٍش IGSS ، APAAP ، PAP
 MICA ٍ Avidin – biotin ،داضتِ ثبضذ

-8

ػلت استلبدُ اص ّضن پشٍتئَلیک آًضیوی سا ثذاًذ ٍ ًحَُ
استلبدُ اص آى سا ثذاًذ

داًطدَ ثبیذ ثتَاًذ:
-0

اّذاف آهَصضی ثکبسگیشی ایي سٍضْب سا ثذاًذ ٍ ثیبى
کٌذ

-2

ًحَُ قجَل یب پزیشش  ،آهبدُ سبصی  ،كیکس کشدى ،
احیبء کشدى ً ،گْذاسی ٍ ثِ ًوبیص گزاسدى ًوًَِ

 -0تَاًبیی اًدبم هشاحل هختلق
 -2تَاًبیی سبخت هحلَلْب
17

 -3تَاًبیی احیبء سًگ ثبكت
 -4تَاًبیی كیکس کشدى ٍ
استلبدُ اص خبس

ّبی هبکشٍسکَپی سا ثذاًذ

آضٌبیی ٍ تَاًبیی
اًدبم هشاحل

-3

هحلَلْبی كیکسبتَس سا ثسبصد ( ) K1

-4

احیبء سًگ ٍاقؼی ثبكت ثؼذ اص كیکسبسیَى ثِ کوک

هختلق آهبدُ

 Kaiserling’s methodسا اًدبم دّذ () K II

سبصی ثبكت ٍ

-5

ًحَُ سبخت هحلَل ًگْذاسی  K IIIیب
 Kaiserling’sسا ثذاًذ

-6

ًحَُ احیبء سًگ اغلی سا تَسط Romhanyi
ً ٍ methodحَُ سبخت هحلَل سا ثذاًذ

-7

ًحَُ اًدبم هشاحل كَم سا ثب استلبدُ اص هحلَلْبی KI
 K III ٍ K II ،ثذاًذ

-8

ػلت ثشداضت ثخطی اص هحلَل  ٍ K IIIخبیگضیٌی
آى سا تب  %25ثب هحلَل  Romhanyiثذاًذ

ًحَُ استلبدُ اص خبسّبی ثب اثؼبد هختلق ٍ كیکس کشدى ثبكت دس
داخل آى سا ثذاًذ ٍ تَاًبئی اًدبم آى سا کست کٌذ

ًگْذاسی آى دس
خبسّبی هَصُ

