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 پسؼکی داًؽکذُ

ترهی  قبلت ًگبرغ طرح درض

 

( آزهبیؽگبّی م ػلَ پیَظتًِب کبرؼٌبظیرؼتِ ) اصَل فٌی ٍ ًگْذاری تجْیسات آزهبیؽگبّی: ػٌَاى درض 

  ػلَم آزهبیؽگبّیًبپیَظتِ  کبرؼٌبظیظَم  ترم داًؽجَیبى  :هخبطجبى

  1( یب ظْن اظتبد از ٍاحذ:)تؼذادٍاحذ

 تب یک ظبػت پط از اتوبم جلعبت درض :راگیرظبػت پبظخگَیی ثِ ظَاالت ف

 98-97ظبل  (- 16تب  14 )ؼٌجِ ظبػت دٍرٍز ( رٍز،ظبػت ٍ ًیوعبل تحصیلی:   )زهبى ارائِ درض

 دکتر ًبیت ػلی رضَاًی :هذرض 

 ًذارد :درض ٍ پیػ ًیبز

 

کارتزد  ,هکاًیسن ػول , جشا اپس اس گذراًذى ایي ٍاحذ درسی کارضٌاس ػلَم آسهایطگاّی تایذ تتَاًذ  : ّذف کلی درض

 .حفظ ٍ ًگْذاری غحیح ایي دستگاّْا را تیاى ٍ تَضیح دّذ ,دستگاّْای آسهایطگاّی 

 (جْت ّر جلعِ یک ّذف: )ّذاف کلی جلعبت ا
  دستگاّْای آسهایطگاّی (تؼویز هزاقثت ٍ , ًگْذاری, خزیذ )تجْیشات هذیزیت ٍ هثاًی  آضٌایی تا اغَل   -1

فَر ٍ تي هاری  , اتَکالٍ , ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار تا دستگا ّْای ساًتزیفَص   ,ٍل فٌیاظآضٌایی تا  -2

اتَآًالیشر در آسهایطگاُ تالیٌی ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار تا دستگا ّْای ,  آضٌایی تا اغَل فٌی  -3

سهایطگاُ تالیٌی آدر  تَلیذ آب هقطزًگْذاری ٍ طزس غحیح کار تا دستگا ّْای ,  آضٌایی تا اغَل فٌی  -4

ٍ الکتزٍلیت آًالیشر   فلین فتَهتز ,اسپکتزٍفتَهتز ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار تا دستگا ّْای ,  آضٌایی تا اغَل فٌی  -5

 گاها کاًتز  , کوی لَهیٌساًس ,الکتزٍ کوی لَهیٌساًس دستگاّْای ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار تا ,  آضٌایی تا اغَل فٌی  -6

در آسهایطگاُ تالیٌی  الیشا ٍاضز, الیشا ریذر  ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار تا دستگا ّْای ,  فٌی  آضٌایی تا اغَل -7

در آسهایطگاُ   کَاگَلَهتزسل کاًتز ٍ دستگاّْای ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار تا ,  آضٌایی تا اغَل فٌی  -8

: اّذاف ٍیصُ ثِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ

, هذیزیت خزیذ ٍ ًػة , تؼاریف ٍ اغطال حات ,هذیزیت تجْیشات ٍل ٍ هثاًی آضٌایی تا اظ :اٍلّذف کلی جلعِ 

کٌتزل ٍ کالیثزاسیَى  ٍ سزٍیس دستگاّْای آسهایطگاّی  هذیزیت , هذیزیت ًگْذاری 

  :اٍل  اّذاف ٍیصُ جلعِ

  آسهایطگاُ تالیٌی در هذیزیت تجْیشات آسهایطگاّی تؼاریف ٍ اغطال حاتآضٌایی تا   -1

در آسهایطگاُ تالیٌی  تجْیشات  هذیزیت خزیذ ٍ ًػةتا  آضٌایی -2

در آسهایطگاُ تالیٌی تجْیشات ٍ سزٍیس هذیزیت ًگْذاری  تا یآضٌای  -3

  در آسهایطگاُ تالیٌی هذیزیت کٌتزل ٍ کالیثزاسیَى تجْیشاتتا آضٌایی   --4

هایطگاُ تالیٌی در آستا ضیَُ غحیح هستٌذ ساسی سَاتق ٍ هذارک هزتثط تا تجْیشات  یآضٌای -5

اغَل , اغَل کلی سزٍیس ٍ کالیثزاسیَى, ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار , آضٌایی تا اغَل فٌی  :دٍمّذف کلی جلعِ 

   در آسهایطگاُ فَر ٍ تي هاری, اتَکالٍ , دستگا ّْای ساًتزیفَص کٌتزل کیفی ٍ حػَل اطویٌاى اس کارایی 

  :مدٍ اّذاف ٍیصُ جلعِ
اغَل کٌتزل کیفی ٍ حػَل , اغَل کلی سزٍیس ٍ کالیثزاسیَى, ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار  ,آضٌایی تا اغَل فٌی -1

آسهایطگاُ تالیٌی اطویٌاى اس کارایی دستگا ّْای ساًتزیفَص در 

اغَل کٌتزل کیفی ٍ حػَل , اغَل کلی سزٍیس ٍ کالیثزاسیَى, ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار , آضٌایی تا اغَل فٌی -2

تالیٌی  دستگا ّْای اتَکالٍ در آسهایطگاُ اطویٌاى اس کارایی

اغَل کٌتزل کیفی ٍ حػَل , اغَل کلی سزٍیس ٍ کالیثزاسیَى, ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار , آضٌایی تا اغَل فٌی -3

تالیٌی  اطویٌاى اس کارایی دستگا ّْای فَر ٍ تي هاری در آسهایطگاُ
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اغَل , اغَل کلی سزٍیس ٍ کالیثزاسیَى, غحیح کار  ًگْذاری ٍ طزس, آضٌایی تا اغَل فٌی  :ظَمّذف کلی جلعِ 

 تالیٌیآسهایطگاُ در اتَآًاالیشر دستگا ّْای کٌتزل کیفی ٍ حػَل اطویٌاى اس کارایی 

  :ظَم اّذاف ٍیصُ جلعِ

آسهایطگاُ تالیٌی  درخَدکار یتجشیِ گز ّا یساختواى کل ٍاجشاء , آضٌایی تا اغَل فٌی -1

  ٍ هؼایة آًْا  ایاسم,ر ّای خَدکار تجشیِ گ آضٌایی تا اًَاع -2

ٍ ًگْذاری دستگاّْای اتَآًاالیشر اغَل کلی سزٍیس ٍ طزس غحیح کار آضٌایی تا  -3

 تجشِیِ گز خَدکار یاٍلیِ سیستن ّا یارسیابآضٌایی تا -4

یشر  دستگاّْای اتَآًاال  کالیثزاسیَىآضٌایی تا اغَل ٍ ًحَُ  -4

تالیٌی  در آسهایطگاُیشر دستگاّْای اتَآًاالغَل اطویٌاى اس کارایی اغَل کٌتزل کیفی ٍ حآضٌایی تا  -5

آب  اغَل کٌتزل کیفی, اغَل کلی سزٍیس , ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار , آضٌایی تا اغَل فٌی  :چْبرمّذف کلی جلعِ 

  تالیٌیدر آسهایطگاُ  تَلیذ کٌٌذُ آب هقطزٍ حػَل اطویٌاى اس کارایی دستگا ّْای  هقطز

  :مچْبر شُ جلعِاّذاف ٍی
در آسهایطگاُ تالیٌی تَلیذ کٌٌذُ آب هقطزدستگا ّْای اًَاع اجشاء ساختواى , آضٌایی تا اغَل فٌی -1

ٍ هؼایة آًْا    ایاهش,  رٍضْای تَلیذ  آب هقطز آضٌایی تا اًَاع  -2

در آسهایطگاُ تالیٌی تَلیذ کٌٌذُ آب هقطزآضٌایی تا طزس غحیح کار ٍ اغَل کلی سزٍیس ٍ ًگْذاری دستگاّْای  -3

آسهایطگاُ تالیٌی در  رٍش ّای ًگْذاری آب هقطز آضٌایی تا-4

آسهایطگاُ تالیٌی در  در درجِ تٌذی آب هقطز CLSIآضٌایی تا هؼیار ّای  -5

کیفیت آب هقطز آضٌایی تا اغَل کٌتزل کیفی ٍ حػَل اطویٌاى اس  -5

اغَل , اغَل کلی سزٍیس ٍ کالیثزاسیَى, طزس غحیح کار  ًگْذاری ٍ, آضٌایی تا اغَل فٌی : پٌجنّذف کلی جلعِ  

  در آسهایطگاُ فلین فتَهتز ٍ الکتزٍلیت آًاالیشر, اسپکتزٍفتَهتز کٌتزل کیفی ٍ حػَل اطویٌاى اس کارایی دستگا ّْای 

  :پٌجن اّذاف ٍیصُ جلعِ

فلین فتَهتز ٍ الکتزٍلیت آًاالیشر   ,دستگا ّْای اسپکتزٍفتَهتز ساختواى اجشاء ساختواى ٍ, آضٌایی تا اغَل فٌی -1

ا ٍ هؼایة آًْا   ایافلین فتَهتز ٍ الکتزٍلیت آًاالیشر ٍ هش, دستگا ّْای اسپکتزٍفتَهتز   آضٌایی تا اًَاع -2

فلین فتَهتز ٍ الکتزٍلیت آًاالیشر  , آضٌایی تا طزس غحیح کار ٍ اغَل کلی سزٍیس ٍ ًگْذاری اسپکتزٍفتَهتز  -3

فلین فتَهتز ٍ الکتزٍلیت آًاالیشر  , غَل ٍ ًحَُ کالیثزاسیَى  دستگا ّْای اسپکتزٍفتَهتز آضٌایی تا ا -4

فلین فتَهتز ٍ الکتزٍلیت آًاالیشر , آضٌایی تا اغَل کٌتزل کیفی ٍ حػَل اطویٌاى اس کارایی اسپکتزٍفتَهتز  -5

اغَل , کلی سزٍیس ٍ کالیثزاسیَى اغَل, ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار , آضٌایی تا اغَل فٌی  :ؼؽن ّذف کلی جلعِ

  در آسهایطگاُگاها کاًتز , کوی لَهیٌساًس ,الکتزٍ کوی لَهیٌساًس  دستگا ّْایکٌتزل کیفی ٍ حػَل اطویٌاى اس کارایی 

  :ؼؽن اّذاف ٍیصُ جلعِ
گاها کاًتز  , کوی لَهیٌساًس ,الکتزٍ کوی لَهیٌساًس  یساختواى کل اجشاء ٍ, آضٌایی تا اغَل فٌی -1

ٍ رادیَ ایوًََاسی  کوی لَهیٌساًس ,الکتزٍ کوی لَهیٌساًس  اضٌایی تا اساس ٍ هثاًی رٍضْای -2

   کوی لَهیٌساًس ٍ رادیَ ایوًََاسی,الکتزٍ کوی لَهیٌساًس آضٌایی تا هؼایة ٍ هشایای رٍضْای  -3

گاها کاًتز    ٍکوی لَهیٌساًس ,الکتزٍ کوی لَهیٌساًس دستگاُ آضٌایی تا اًَاع  -4

  کوی لَهیٌساًس ٍ رادیَ ایوًََاسی,الکتزٍ کوی لَهیٌساًس ٍ ًگْذاری دستگاّْای اغَل کلی سزٍیس آضٌایی تا  -5

کوی لَهیٌساًس ٍ رادیَ ایوًََاسی ,دستگاّْای الکتزٍ کوی لَهیٌساًس   کالیثزاسیَىآضٌایی تا اغَل ٍ ًحَُ  -6

   کوی لَهیٌساًس ٍ رادیَ ایوًََاسی,الکتزٍ کوی لَهیٌساًس  دستگاّْایاغَل حػَل اطویٌاى اس کارایی آضٌایی تا  -5

اغَل , اغَل کلی سزٍیس ٍ کالیثزاسیَى, ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار , آضٌایی تا اغَل فٌی :ّفتن   ّذف کلی جلعِ

  تالیٌی در آسهایطگاُ الیشا ریذر ٍ ٍاضز الیشاکٌتزل کیفی ٍ حػَل اطویٌاى اس کارایی دستگا ّْای 

  :مّفت اّذاف ٍیصُ جلعِ

دستگا ّْای الیشا ریذر ٍ ٍاضز الیشا  یساختواى کلاجشاء ٍ, آضٌایی تا اغَل فٌی -1

ایوًََ اسی  الیشارٍضْای اًَاع اضٌایی تا اساس ٍ هثاًی  -2
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ایوًََاسی   هٌاتغ خطا در رٍش الیشا  , هشایا ٍ آضٌایی تا هؼایة -3

  دستگا ّْای الیشا ریذر ٍ ٍاضز الیشای آضٌایی تا اغَل کلی سزٍیس ٍ ًگْذار -4

الیشا ریذر ٍ ٍاضز الیشا ی دستگا ّْاآضٌایی تا اغَل ٍ ًحَُ کالیثزاسیَى   -5

در رٍش الیشا الیشا ریذر آضٌایی تا اغَل کٌتزل کیفی ٍ حػَل اطویٌاى اس کارایی دستگاّْای  -6

اغَل , اغَل کلی سزٍیس ٍ کالیثزاسیَى, ح کار ًگْذاری ٍ طزس غحی, آضٌایی تا اغَل فٌی  :ّؽتنّذف کلی جلعِ 

در آسهایطگاُ تالیٌی  سل کاًتز ٍ کَاگَلَ هتز دستگا ّْای کٌتزل کیفی ٍ حػَل اطویٌاى اس کارایی 

  :ّؽتن اّذاف ٍیصُ جلعِ
سل کاًتز ٍ کَاگَلَ هتز  دستگاّْای  کلیساختواى  ٍ اجشاء, آضٌایی تا اغَل فٌی -1

ٍ کَاگَلَ هتز کاًتز آضٌایی تا اًَاع سل  -2

  دستگاّْای سل کاًتز ٍ کَاگَلَ هتزضٌایی تا اساس کار آ -3

دستگاّْای سل کاًتز ٍ کَاگَلَ هتز آضٌایی تا هؼایة ٍ هشایای اًَاع  -4

  دستگاّْای سل کاًتز ٍ کَاگَلَ هتز ٍ ًگْذاری اغَل کلی سزٍیس ٍ طزس غحیح کار آضٌایی تا  --5

  سل کاًتز ٍ کَاگَلَ هتزدستگاّْای   کالیثزاسیَى آضٌایی تا اغَل ٍ ًحَُ -6

سل کاًتز ٍ کَاگَلَ هتز   دستگاّْای اغَل کٌتزل کیفی ٍ حػَل اطویٌاى اس کارایی آضٌایی تا  -5

  :در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

, هذیزیت خزیذ ٍ ًػة , تؼاریف ٍ اغطال حات ,اغَل ٍ هثاًی هذیزیت تجْیشات داًطجَ تایذ تتَاًذ  اٍل در پایاى جلسِ  -1

. تیاى ًواییذرا  هذیزیت کٌتزل ٍ کالیثزاسیَى  ٍ سزٍیس دستگاّْای آسهایطگاّی, هذیزیت ًگْذاری 

, اغَل کلی سزٍیس ٍ کالیثزاسیَى, ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار , اغَل فٌی داًطجَ تایذ تتَاًذدٍم  در پایاى جلسِ -2

. تیاى ًواییذ در آسهایطگاُرا  فَر ٍ تي هاری,اتَکالٍ ,دستگا ّْای ساًتزیفَص اغَل کٌتزل کیفی ٍ حػَل اطویٌاى اس کارایی 

, اغَل کلی سزٍیس ٍ کالیثزاسیَى, ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار , اغَل فٌیتایذ تتَاًذ  داًطجَ  سَم در پایاى جلسِ -3

. تَضیح ٍ تیاى ًواییذ گاُدر آسهایصرا اغَل کٌتزل کیفی ٍ حػَل اطویٌاى اس کارایی دستگا ّْای اتَآًاالیشر 
اغَل کٌتزل , اغَل کلی سزٍیس , ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار , اغَل فٌیداًطجَ  تایذ تتَاًذ  چْارمدر پایاى جلسِ  -4

.  تیاى ًواییذ در آسهایطگاُرا کیفی آب هقطز ٍ حػَل اطویٌاى اس کارایی دستگا ّْای تَلیذ کٌٌذُ آب هقطز 

, اغَل کلی سزٍیس ٍ کالیثزاسیَى, ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار , اغَل فٌی جَ  تایذ تتَاًذداًص پٌجندر پایاى جلسِ  -5

در را فلین فتَهتز ٍ الکتزٍلیت آًاالیشر , اغَل کٌتزل کیفی ٍ حػَل اطویٌاى اس کارایی دستگا ّْای اسپکتزٍفتَهتز 

   .تَضیح دّذآسهایطگاُ 

, اغَل کلی سزٍیس ٍ کالیثزاسیَى, ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار , ٍل فٌیاظداًطجَ  تایذ تتَاًذ   ضطن در پایاى جلسِ :-6

در  را گاها کاًتز, کوی لَهیٌساًس ,اغَل کٌتزل کیفی ٍ حػَل اطویٌاى اس کارایی دستگا ّْای الکتزٍ کوی لَهیٌساًس 

. تیاى ًوایذ آسهایطگاُ

اغَل , اغَل کلی سزٍیس ٍ کالیثزاسیَى, کار ًگْذاری ٍ طزس غحیح , اغَل فٌی م داًطجَ  تایذّفتدر پایاى جلسِ  -7

. را تیاى ًوایذ کٌتزل کیفی ٍ حػَل اطویٌاى اس کارایی دستگا ّْای الیشا ریذر ٍ ٍاضز الیشا در آسهایطگاُ

, اغَل کلی سزٍیس ٍ کالیثزاسیَى, ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار , اغَل فٌی م داًطجَ  تایذ تتَاًذ ّطتدر پایاى جلسِ  -8

. یاى ًوایذ در آسهایطگاُرا رل کیفی ٍ حػَل اطویٌاى اس کارایی دستگا ّْای الیشا ریذر ٍ ٍاضز الیشا اغَل کٌت

  :هٌبثغ
1- Clinical diagnosis & Management (Henry) Latest ed. 
2- Textbook of Clinical Biochemistry (Tietz) ) Latest ed. 
3- Electronics and Instrumentation for Clinical  Laboratory (Eggret) Wiely 
Medical Latest ed 

 

اًجوي ػلوی آظیت ؼٌبظی  –ی پسؼکی گبّْبدر آزهبیػ هجوَػِ ای از هعتٌذات ظیعتن هذیریت کیفیت  -3

حعیي دارآفریي  کترآٍری دگرد تذٍیي ٍ , آزهبیؽگبُ هرجغ ظالهت , ایراى 

تْیِ ٍ )تبلیف دکتر هحوذ فالح تفتی  -ّیسات پسؼکی  دظتَرالؼول ّب ٍ رٍؼْبی کبرثردی در هذیریت تج -4

  (تذٍیي در هَظعِ آهَزؼی ٍ پصٍّػ  طت اًتقبل خَى ایراى



4 

 

 

 

 ارائِ ثِ صَرت ظخٌراًی :رٍغ تذریط

 Power Pointٍیذئَ پرٍشکتَر ٍ ًرم افسار  :ٍظبیل آهَزؼی 

 

ظٌجػ ٍ ارزؼیبثی  

ثر حعت )ظْن از ًورُ کلرٍغ       آزهَى 

( درصذ

ظبػت یخ  تبر

 14:30 25/2/97 5 سَال تطزیحیکَئیس 

 - - - - ترم آزهَى هیبى 

هتؼاقثا هطخع  90 آسهَى تستیآزهَى پبیبى ترم 

 هیطَد

هتؼاقثا هطخع 

 هیطَد

حضَر فؼبل در 

کالض 

 تِ غَرت هستوز تِ غَرت هستوز 5 پزسص ضفاّی

 

  :هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ
در غَرت تؼذاد غیثت تیص اس حذ هجاس درس آًْا حذف  .تِ هَقغ ٍ هٌظن در کالس داضتِ تاضٌذ داًطجَیاى تایستی حضَر

. در سهاى حضَر در کالس تایستی جَ ّوزاُ تا احتزام هتقاتل ٍ تَجِ کاهل تِ هطالة ارائِ ضذُ حاکن تاضذ. خَاّذ ضذ

. ارسیاتی کالسی ضزکت فؼال ًوایٌذدر توام جلسات کالس، تایستی قثال هطلة جلسِ تؼذ را هطالؼِ کٌٌذ ٍ در 

 

پرٍفعَر زّرُ رحیوی :  ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ           ًبیت ػلی رضَاًیدکتر :  ًبم ٍ اهضبی هذرض

 

دکتر کرین خَغ گرد  :داًؽکذُ EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل 

 

 1/12/96 :تبریخ ارظبل                                     30/11/96:   تبریخ تحَیل
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 (کبرؼٌبظی ًبپیَظتِ ػلَم آزهبیؽگبّی رؼتِ ) اصَل فٌی ٍ ًگْذاری تجْیسات آزهبیؽگبّیجذٍل سهاًثٌذی 

ثؼذازظْر  16تب  14ؼٌجِ ظِ  :رٍز ٍ ظبػت جلعِ                                     

 

ظِ ) تبریخ جلعِ

 (ؼٌجِ ّب

 هذرض هَضَع ّر جلعِ             

1 4/2/97 
 

( هراقجت ٍ  تؼویر, ًگْذاری, خریذ )اصَل  ٍ هجبًی هذیریت تجْیسات  آؼٌبیی ثب

 دظتگبّْبی آزهبیؽگبّی

 ًبیت ػلی رضَاًیدکتر 

2 11/2/97 
 

, ًگْذاری ٍ طرز صحیح کبر ثب دظتگب ّْبی ظبًتریفَش , آؼٌبیی ثب اصَل فٌی

 فَر ٍ ثي هبری, اتَکالٍ 

 دکتر ًبیت ػلی رضَاًی

3 18/2/97 
 

ًگْذاری ٍ طرز صحیح کبر ثب دظتگب ّْبی اتَآًبلیسر در ,  ٍل فٌی آؼٌبیی ثب اؾ

 آزهبیؽگبُ ثبلیٌی

 دکتر ًبیت ػلی رضَاًی

4 25/2/97 
 

ًگْذاری ٍ طرز صحیح کبر ثب دظتگب ّْبی تَلیذ آة ,  آؼٌبیی ثب اصَل فٌی  

 هقطر در آزهبیؽگبُ ثبلیٌی

 دکتر ًبیت ػلی رضَاًی

5 2/3/97 
 

ًگْذاری ٍ طرز صحیح کبر ثب دظتگب ّْبی ,  آؼٌبیی ثب اصَل فٌی 

 فلین فتَهتر ٍ الکترٍلیت آًبلیسر, اظپکترٍفتَهتر 

 دکتر ًبیت ػلی رضَاًی

6 9/3/97 
 

ًگْذاری ٍ طرز صحیح کبر ثب دظتگبّْبی الکترٍ کوی ,  آؼٌبیی ثب اصَل فٌی  

 ًترگبهب, کوی لَهیٌعبًط ,لَهیٌعبًط 

 دکتر ًبیت ػلی رضَاًی

7 16/3/97 
 

, ًگْذاری ٍ طرز صحیح کبر ثب دظتگب ّْبی  الیسا ریذر ,  آؼٌبیی ثب اصَل فٌی 

 الیسا ٍاؼر در آزهبیؽگبُ ثبلیٌی

 دکتر ًبیت ػلی رضَاًی

8 23/3/97 
 

ًگْذاری ٍ طزس غحیح کار تا دستگاّْای سل کاًتز ٍ کَاگَلَهتز ,  آضٌایی تا اغَل فٌی 

 در آسهایطگاُ
 دکتر ًبیت ػلی رضَاًی 

 


