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 ?   بسمه تعال

  

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

  )  Course Plan(  طرح درس ترمی

  روشهاي کنترل کیفی در آزمایشگاه بالینی

  علوم آزمایشگاهی گروه آموزشی  پیراپزشکی: دانشکده

  91- 90نیمسال دوم سال تحصیلی*                  علوم آزمایشگاهی                              :رشته و مقطع تحصیلی* 

  پیراپزشکی 4کالس  :محل برگزاري*         صبح                                 10الی 8 –دوشنبه :     روز و ساعت برگزاري* 

  نظري 1 :تعداد واحد * 

  :نام مسوول درس

  دکتر علیرضا احمدي

  : )دپارتمان( تلفن 

  صبح 12الی  10نبه ساعت دوش :روزهاي تماس 

  گروه علوم آزمایشگاهی -طبقه دوم –دانشکده پیراپزشکی  :آدرس دفتر  

E-mail: drahmadi1910@yahoo.com 
  ھدف كلي درس

روشھاي مختلف كنترل كیفي در اعمال نظارتي آزمايشگاه و اطمینان از صحت  ه استفاده ازب ياندانشجو آشنايی
  .در آزمايشگاه و دقت نتايج آزمايشات حاصله

  :دانشجو در پایان دوره قادر خواهد بود: اهداف اختصاصی درس

 .اصطالحات و تعاریف کلی کنترل کیفی را بیان نماید - 1

 .انواع خطاهاي آزمایشگاهی را شناخته و شرح دهد - 2

 .دستورالعمل اطمینان کیفیت در ارتباط با کنترل خطاها را فراگیرد - 3

 .را گرفته و شرح دهدروشهاي کنترل کیفیت داخلی را ف - 4

 .روشهاي کنترل کیفیت خارجی را فرا گرفته و شرح دهد - 5

 .کنترل کیفی در بخش بیوشیمی را فراگرفته و تعریف نماید - 6

 .کنترل کیفی در بخش هماتولوژي و بانک خون را فراگرفته و تعریف نماید - 7

 .کنترل کیفی در بخش میکربشناسی را فراگرفته و تعریف نماید - 8

 .ر بخش ایمونولوژي و سرم شناسی خون را فراگرفته و تعریف نمایدکنترل کیفی د - 9

  

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

2- Clinical diagnosis and management (Henry)  latested. 

3- Basic quality Assurance practices for Clinical Laboratoryes, (Stewart) Lippincott, 

Latest ed. 

4- Textbok of Clinical Biochemistry (Tietz) Latest ed. 

  

  :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

  :نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو و  مقررات

  .نیم نمره از نمره نهایی کسر میگرددغیر مجاز هرجلسه غیبت 

  .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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 ?   بسمه تعال

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

  کز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیمر

  )  Course Plan(  طرح درس ترمی

  

  روشهاي کنترل کیفی در آزمایشگاه بالینیجدول زمان بندي ارائه برنامه درس 

  ...............................نیمسال  

  مدرس  عنوان  ساعت  تاریخ  ردیف

آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 

  شروع کالس

  ندارد    عاریف کلی کنترل کیفی اصطالحات و ت      1

انواع خطاهاي آزمایشگاهی،دستورالعمل اطمینان کیفیت در       2

  ارتباط با کنترل خطاها 
  مرور جلسھ قبل  

  قبل اتجلسمرور     روشهاي کنترل کیفیت داخلی      3

  قبل اتجلسمرور     روشهاي کنترل کیفیت خارجی      4

  قبل اتسجلمرور     کنترل کیفی در بخش بیوشیمی       5

  قبل اتجلسمرور     کنترل کیفی در بخش هماتولوژي و بانک خون      6

  قبل اتجلسمرور     کنترل کیفی در بخش میکربشناسی      7

  قبل اتجلسمرور     کنترل کیفی در بخش ایمونولوژي و سرم شناسی      8

  :تاریخ امتحان پایان ترم*           :تاریخ امتحان میان ترم* 

  :راي دانشجویانسایر تذکرهاي مهم ب* 


