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 بسمه تعالی

 پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دانشجویاندرس سمینار 

 نکات:

 استاد به خود را انتخاب کرده و راهنمایموضوع و نام استاد ،  اعضا گروهباید نام 11/70/69تمامی دانشجویان تا مورخ شنبه -1

 به معنی انصراف ازدرس خواهد بود.،  به موقع بدیهی است عدم مراجعهنمایند.  می در دانشکده پیراپزشکی اعالمخر

 می باشد. نفر 2 حداکثر  هر گروهتعداد افراد  -2

 نحوه ارزشیابی مطابق فرم زیر و با نظر چند استاد خواهد بود.-3

یک جلسه توجیهی در رابطه با نحوه ارایه توسط استاد خرمی برگزار خواهد شد که شرکت کلیه دانشجویان اجباری می  -4

 یخ جلسه اعالم خواهد شد.باشد. تار

 

 

 عبارتست از:  راهنماستادنام ا به تفکیک موضوعات  -4

 :)دکتر خمیسی پور( سمینارهای بخش هماتولوژی و بانک خون عنوان

 کاربرد فلوسایتومتری در تشخیص بیماریها یا اختالالت انعقادی -1

 کراس مچ الکترونیک و مالحظات مربوطه -2

 

 1ضعیف  17خوب  11خیلی خوب  27عالی  شاخص

     استفاده از امکانات کمک آموزشی

     شیوایی بیان

     تازگی موضوع

     رعایت زمان

     رعایت موازین سخنرانی

     نتیجه گیری و خالصه
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 عنوان سمینارهای بخش هماتولوژی و بانک خون )خانم دکترعبیدی(:

 در تشخیص هموگلوبینوپاتی NPTنقش  -1

 CRISPRال به آنمی داسی شکل با روش بهبود بیماران مبت -2

 )دکتر نعیمی(:قارچ شناسیعنوان سمینارهای بخش 

 موسیستوزیسوروش تشخیص پن -1

 تاثیر رادیواکتیو بر رشد کریپتوکوکوس نئوفورمنس -2

 عنوان سمینارهای بخش انگل شناسی)دکتر فوالدوند(:

 ایمونولوژی لیشمانیا

 :ی(خرم ن سمینارهای بخش انگل شناسی )استادعنوا

 روشهای تشخیص ماالریا -1

 اکز رشد ، طرح کسب و کار و راههای راه اندازی کسب و کار موفق در زمینه سالمتآشنایی با مر -2

 عنوان سمینارهای بخش انگل شناسی )دکتر رایانی(:

 تشخیص آزمایشگاهی تک یاخته روده ایی -1

 روشهای مولکولی تشخیص تک یاخته روده ایی -2
  

 :قارچ شناسی)دکتر احمدی( عنوان سمینارهای بخش

 تست های سرولوژی کاربردی مورد استفاده در تشخیص آسپرژیلوزیس -1

 ( جهت تشخیص و تعیین در عفونت درماتوفیتوزیسPCR-RFLPمطالعه روش ساده مولکولی ) -2

 CLSIبررسی تکنیک میکرودایلوشن جهت تعیین حساسیت دارویی قارچ های مخمری بر اساس تازه ترین متد  -3

 :جعفری( ستاد)اسمینارهای بخش ایمنولوژی عنوان 

 مکانیسم های جدید سرکوب ایمنی در بیماران پیوند عضو -1

 مکانیسم های القایی و مهاری –اتوایمون  -2

 بیومارکرهای سرولوژیک جدید برای تشخیص زودرس ضایعات و سرطان سرویکس -3

 اتوفاژی و اتوایمیونیتی -4
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 :بخش بیوشیمی )دکتر اکبر زاده( عنوان سمینار

1-The roles of Ghrelin2-Changes of omentin-1 in different diseases 

 

 عنوان سمینارهای دکتر طاهرخانی و خانم دکتر فرشادپور
 

 ( کاربرد تخم مرغ جنین دار در تشخیص عفونت های ویروسی1

 در بیماران مبتال به دیابت ملیتوس C( اهمیت تشخیص عفونت ویروس هپاتیت 2

 کروسکوپ الکترونی در مطالعات ویروس شناسی( کاربرد می3

 در زنان باردار E( اهمیت تشخیص عفونت ویروس هپاتیت 4

 ( تولید آنتی بادی منوکلونال با استفاده از سلول های هیبرید1

 

 

 دکتر صفویعنوان سمینارهای 

 پروتئین یوریا -1

 گلوکز یوریا -2

 آنالیزسیمن  -3

 با تشکر


