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آزمايشگاه تشخیص پزشكي به منظور ارتقائ عملكرد در  حاكم بر قوانین و مديريت علم با ياندانشجو آشنايی
 آزمايشگاه

  

  :قادر خواهد بوددانشجو در پایان دوره : اهداف اختصاصی درس

 .تاریخچه مدیریت و انواع روشهاي مدیریت را شرح دهد - 1

  .مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی را بیان نموده - 2

 .با مدیریت برمبناي هدف، مدیریت مالی و مدیریت بحران آشنا شود و آنها را تعریف نماید - 3

 .اصول و مبانی مدیریت در آزمایشگاه بالینی را شرح دهد  - 4

 .یت کیفیت و کارآیی در آزمایشگاه را توضیح دهدمدیر - 5

 .چگونگی طراحی آزمایشگاه را با توجه به الزامات محیطی و ساختمانی بیان نماید - 6

 .با اصول اخالق پزشکی در آزمایشگاه آشنا شده و تعریف نماید - 7

 .اي در آزمایشگاه را بشناسد و بیان نماید قوانین و مقررات حرفه - 8

  .عات در آزمایشگاه را شناخته و شرح دهدمدیریت پسماند و ضای - 9

  

 دکتر محمد جواد غروي. اصول مدیریت در آزمایشگاههاي پزشکی - 1  منابع اصلی درس

2- Clinical diagnosis and management (Henry)  latested. 

3- Common problems in clinical lab. Management (Judith and brier) latested 

4- Principles of management in clinical and health laboratory (who) latested. 

  

  :نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی

  نمره5 :بارم       ... )کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ( در طول دوره ) الف

  نمره 15 :بارم                     پایان دوره) ب

  :ت و تاخیر دانشجو نحوه برخورد با غیبمقررات و 

  .هرجلسه غیبت نیم نمره از نمره نهایی کسر میگردد

  .دقیقه یک جلسه غیبت محسوب میگردد 15نمره از نمره نهایی کسر گردیده و غیبت بیش از  25/0دقیقه در هربار  15غیبت کمتر از 
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  ...............................دوم / نیمسال اول ........................... جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 

  مدرس  عنوان  ساعت  تاریخ  ردیف

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 

  شروع کالس

ت منابع مدیری ،تاریخچه مدیریت و انواع روشهاي مدیریت      1

  انسانی و رفتار سازمانی

  ندارد  

  مرور جلسھ قبل    مدیریت برمبناي هدف، مدیریت مالی و مدیریت بحران      2

  قبل اتجلسمرور     اصول و مبانی مدیریت در آزمایشگاه بالینی      3

  قبل اتجلسمرور     در آزمایشگاه بالینی مدیریت کیفیت و کارآیی      4

را با توجه به الزامات محیطی و  چگونگی طراحی آزمایشگاه      5

  ساختمانی
  قبل اتجلسمرور   

  قبل اتجلسمرور     مدیریت پسماند و ضایعات در آزمایشگاه      6

  قبل اتجلسمرور     اي در آزمایشگاه قوانین و مقررات حرفه      7

  قبل اتجلسمرور     اصول اخالق پزشکی در آزمایشگاه      8

9            

10            

  :تاریخ امتحان پایان ترم*           :یان ترمتاریخ امتحان م* 

  :سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان* 


