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 پسؼکی داًؽکذُ

ترهی  قبلب ًگبرغ طرح درض

 

( آزهبیؽگبّی م ػلَ پیَظتًِب  کبرؼٌبظیرؼتِ ) کٌترل کیفی در آزهبیؽگبُ ببلیٌی رٍؼْبی: ػٌَاى درض 

  ػلَم آزهبیؽگبّیپیَظتِ ًب   کبرؼٌبظیظَم ترم  داًؽجَیبى  :هخبطببى

  1( یب ظْن اظتبد از ٍاحذ:)تؼذادٍاحذ

 تب یک ظبػت پط از اتوبم جلعبت درض :ت فراگیرظبػت پبظخگَیی بِ ظَاال

ّفتِ اٍل ترم  8 -ًین ظبل دٍم 98-97ظبل ( 18تب 16 )ؼٌبِ ظبػت ظِرٍز : زهبى ارائِ درض

 هلکی ػلی دکتر  – دکتر ًبیب ػلی رضَاًی :هذرض 

 2ّوبتَلَشی پسؼکی  – 2بیَؼیوی پسؼکی  :درض ٍ پیػ ًیبز

 

 احذ درعی کارؽٌاط ػلَم آسهایؾگاّی تایذ تتَاًذ رٍؽْای هختلف کٌتزل کیفیپظ اس گذراًذى ایي ٍ :ّذف کلی درض 

اصَل تزًاهِ ّای کٌتزل کیفی داخلی ٍ خارجی آؽٌا ٍ تا اعتفادُ اس آًْا اػوال ًظارت ًوَدُ ٍ ضوي خطا تا اجزا ًوَدُ ٍ  را

   .یاتی ٍ رفغ هَارد خطا اس صحت ٍ دقت آسهایؾات اطویٌاى حاصل ًواییذ

 (جْت ّر جلعِ یک ّذف: )لی جلعبت ّذاف کا
اًَاع تزًاهِ ّا ی کٌتزل کیفی ٍ اًَاع هَاد کٌتزلی در  , آؽٌایی تا اصَل ٍ هثاًی کٌتزل کیفی درآسهایؾگاُ تالیٌی  -1

  آسهایؾگاُ تالیٌی 

خطای هجاس ٍ  هایؼحیي آسهایؼ ٍ پظ اس آس, هتغیز ّای پیؼ اس آسهایؼ ,  اًَاع خطاّا در آسهایؾگاُ تالیٌیآؽٌایی تا  -2

در آسهایؾگاُ پشؽکی 

تا کٌتزل کیفی اتشار پایِ در آسهایؾگاُ تالیٌی   یآؽٌای -3

چارت ّای کٌتزل کیفی ٍ رٍؽْای آهاری هَرد اعتفادُ در کٌتزل کیفی آؽٌایی تا  -4

ؽاهل  تیَؽیوی  تالیٌی ّای کٌتزل کیفی در آسهایؾگاُ تیَؽیوی تزًاهِ یٍ رٍؽْای اجزای تضویي کیفیتآؽٌایی تا -5

  ادرار ,خَى 

  ّواتَلَصی تزًاهِ ّای کٌتزل کیفی در آسهایؾگاُ یتضویي کیفیت ٍ رٍؽْای اجزایآؽٌایی تا -6

اًگل ؽٌاعی ٍ , هیکزٍؽٌاعیتزًاهِ ّای کٌتزل کیفی در آسهایؾگاُ  یتضویي کیفیت ٍ رٍؽْای اجزایآؽٌایی تا   -7

ایوًََلَصی 

چگًَگی تفغیز ٍ تکارگیزی ایي تزًاهِ ّا در ارتقاء کیفی آسهایؾگاُ  , کیفی خارجی  تا تزًاهِ ّای کٌتزل یآؽٌای -8

: اّذاف ٍیصُ بِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ

چزایی ضزٍرت , تؼاریف ٍ اصطال حات ,آؽٌایی تا اصَل ٍ هثاًی کٌتزل کیفی درآسهایؾگاُ تالیٌی  :اٍلّذف کلی جلعِ 

کٌتزل کیفی ٍ اًَاع هَاد کٌتزلی در آسهایؾگاُ تالیٌی    تزًاهِ ّایتا اًَاع ی آؽٌای, اجزای تزًاهِ ّا 

  :اٍل  اّذاف ٍیصُ جلعِ
  آسهایؾگاُ تالیٌیدر کٌتزل کیفی  تؼاریف ٍ اصطال حاتآؽٌایی تا   -1

آؽٌایی تا اصَل ٍ هثاًی کٌتزل کیفی درآسهایؾگاُ تالیٌی  -2

آسهایؾگاُ تالیٌی در  فیاجزای تزًاهِ ّا کٌتزل کیّای  ضزٍرتتا  یآؽٌای  -3

آسهایؾگاُ تالیٌی در تا اًَاع تزًاهِ ّای کٌتزل کیفی  یآؽٌای -4

  ٍ چگًَگی اعتفادُ اسایي هَاد اًَاع هَاد کٌتزلی در آسهایؾگاُ تالیٌی تا یآؽٌای -5

تا هتغیز ّای پیؼ ؽٌای آ, چگًَگی ؽٌاعایی ٍ رفغ آًْا . تزرعی اًَاع خطاّا در آسهایؾگاُ تالیٌی  :دٍمّذف کلی جلعِ 

خطای هجاس در آسهایؾگاُ پشؽکی رٍػ ّا تؼییي , حیي آسهایؼ ٍ پظ اس آسهایؼ , اس آسهایؼ 
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  :مدٍ اّذاف ٍیصُ جلعِ

تزرعی اًَاع خطاّا در آسهایؾگاُ تالیٌی  -1

ؽکی سخطاّا در آسهایؾگاُ ج چگًَگی ؽٌاعایی ٍ رفغ  -2
 ًقل ٍ اًتقال ًوًَِ ّای تالیٌی, ًوًَِ گیزی , پذیزػ , هزاحل در خَاعت تا هتغیز ّای پیؼ اس آسهایؼ ؽاهل ی آؽٌای -3

اس هزحلِ ؽزٍع تا ٍصَل ًتیجِ آسهایؼ   آسهایؼ  حیيتا هتغیز ّای  یآؽٌای -4

اس هزحلِ دریافت جَاب تا گشارػ آى   اس آسهایؼپظ تا هتغیز ّای  یآؽٌای -5

ُ پشؽکی رٍػ ّا تؼییي خطای هجاس در آسهایؾگاتا  یآؽٌای -6

ٍعایل حجوی , تا کٌتزل کیفی اتشار پایِ در آسهایؾگاُ تالیٌی ؽاهل عوپلز  یآؽٌای  : :ظَم ّذف کلی جلعِ

تزاسٍ ٍ عاًتزیفَص  ,فَر ,اتَکالٍ ,اعپکتزٍفتَهتز,

   :ظَم اّذاف ٍیصُ جلعِ

   یکیفی اتشار پایِ در آسهایؾگاُ تالیي تاکٌتزل  هفاّین ٍ اصطالحات هزتثطتا  یآؽٌای -1

رٍؽْا  ٍ چگًَگی اًجام ایي عوپلز ٍ ٍعایل حجویتا رٍؽْای کٌتزل کیفی  یآؽٌای -2

رٍؽْا ٍ تِ اجزا در آٍردى ایي  اعپکتزٍفتَهتز تا رٍؽْای کٌتزل کیفی یآؽٌای -3

رٍؽْا ٍ تِ اجزا در آٍردى ایي  فَر,تا رٍؽْای کٌتزل کیفی اتَکالٍ  یآؽٌای -4

رٍؽْا  تزاسٍ ٍ تِ اجزا در آٍردى ایي تا رٍؽْای کٌتزل کیفی یآؽٌای -5

رٍؽْا عاًتزیفَص ٍ تِ اجزا در آٍردى ایي  تا رٍؽْای کٌتزل کیفی یآؽٌای -6

تا  یآؽٌایٍ  ّا تفغیز چارت, چگًَگی رعن چارت , چارت ّای کٌتزل کیفیتا اصَل  یآؽٌای   :مچْبرّذف کلی جلعِ 

 رٍؽْای آهاری هَرد اعتفادُ در کٌتزل کیفی

:   چْبرم شُ جلعِاّذاف ٍی
هفاّین ٍ اصطالحات هزتثط تا چارت ّای کٌتزل کیفی تا  یآؽٌای -1

کٌتزل کیفی  چگًَگی رعن چارت تا یآؽٌای-2

کٌتزل کیفی  یّا تفغیز چارتاصَل ٍ ًحَُ -3

 تا رٍؽْای آهاری هَرد اعتفادُ در کٌتزل کیفی یآؽٌای -4

تزًاهِ ّای کٌتزل کیفی در  یتضویي کیفیت ٍ رٍؽْای اجزایهثاًی اصَل ٍ , تا قَاًیي  یآؽٌای : پٌجن ّذف کلی جلعِ 

  آسهایؾگاُ تیَؽیوی تالیٌی ؽاهل  تیَؽیوی خَى ٍ ادرار

  : پٌجن اّذاف ٍیصُ جلعِ
ی ىیتال تیَؽیوی ؽگاُیدر آسها تیفیّذف طزح ک ٍ  تضویي کیفیتهفاّین ٍ اصطالحات  -1

  یداخل یفیًوَدى تزًاهِ کٌتزل ک یجْت اجزائ یالشام یّا رعاختیستا  یآؽٌای -2

تا ٍیضگی هَاد کٌتزلی در تیَؽیوی تالیٌی   یآؽٌای -3

 تالیٌی یمیٍػیب یداخل یفیتزًاهِ کٌتزل ک اًَاع  تا یآؽٌای -4
هزاحل اجزای گام تِ گام تزًاهِ ّای کٌتزل کیفی در تیَؽیوی تالیٌی  -5

تزًاهِ ّای کٌتزل کیفی در  یتضویي کیفیت ٍ رٍؽْای اجزای اصَل ٍ هثاًی, تا قَاًیي  یآؽٌای : ؼؽنّذف کلی جلعِ 

کٌتزل کیفی آسهایؾات اًؼقادی   , رٍؽْای کٌتزل کیفی دعتگاُ عل کاًتز ,  آسهایؾگاُ ّواتَلَصی

 : ؼؽن اّذاف ٍیصُ جلعِ

ّواتَلَصی  ؽگاُیدر آسها تیفیّذف طزح کهفاّین ٍ اصطالحات تضویي کیفیت ٍ   -1 

 ی داخل یفیًوَدى تزًاهِ کٌتزل ک یجْت اجزائ یالشام یّا خترعایستا  یآؽٌای -2

ی ّواتَلَصکٌتزلی در  خَىتا ٍیضگی  یآؽٌای -3

 یّواتَلَص یداخل یفیتزًاهِ کٌتزل کتا اًَاع   یآؽٌای -4
ی ّواتَلَصدر عل کاًتز گام تِ گام تزًاهِ ّای کٌتزل کیفی  هزاحل اجزای -5

اًؼقادی آسهایؾات  در رٍؽْای کٌتزل کیفی -6
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تزًاهِ ّای کٌتزل کیفی در  یاصَل ٍ هثاًی تضویي کیفیت ٍ رٍؽْای اجزای, تا قَاًیي  یآؽٌای :م ّفتّذف کلی جلعِ 

ایوًََلَصی  ٍ  اًگل ؽٌاعی, هیکزٍتؾٌاعیآسهایؾگاُ 

 : ّفتن اّذاف ٍیصُ جلعِ

ایوًََلَصی ٍ  اًگل ؽٌاعی, هیکزٍتؾٌاعی ؽگاُیدر آسها تیفیّذف طزح کاصطالحات تضویي کیفیت ٍ   ,هفاّین  -1 

 اًگل ؽٌاعی, هیکزٍتؾٌاعی در  یداخل یفیًوَدى تزًاهِ کٌتزل ک یجْت اجزائ یالشام یّا رعاختیستا  یآؽٌای -2

  ایوًََلَصیٍ

  ٍ کٌتزل کیفی لَج  آًتی تیَتیک ّایدیغک, کٌتزل کیفی هحیط ّای کؾت , عَیِ ّای هیکزٍتی تا  یآؽٌای -3

اًگل ؽٌاعی در  یداخل یفیکٌتزل کٍ رٍؽْای ّا  تزًاهِتا اًَاع   ییآؽٌا -4

  ایوًََلَصی هزاحل اجزای گام تِ گام تزًاهِ ّای کٌتزل کیفی در -5

چگًَگی تفغیز ٍ تکارگیزی ایي تزًاهِ , تا تزًاهِ ّای کٌتزل کیفی خارجی  یتزرعی ٍ آؽٌای :تن غُّذف کلی جلعِ  

  تالیٌی ُآسهایؾگاّا در ارتقاء کیفی 

 :تن غُ اّذاف ٍیصُ جلعِ

چزایی ضزٍرت ؽزکت در ایي تزًاهِ ّا ٍ  ٍ هثاًی تزًاهِ کٌتزل کیفیت خارجی اصطالحات ,هفاّین  -1 

 ارعالی ًحَُ ؽزکت آسهایؾگاُ در تزًاهِ کٌتزل کیفی خارجی ٍ چگًَگی آهادُ عاسی ًوًَِ کٌتزلی -2

گاى در ایي تزًاهِ ّا ٍ رٍػ ّای هزعَم در دًیا چگًَگی آًالیش ًتایج ؽزکت کٌٌذتا  یآؽٌای -3

کٌتزل کیفی خارجی  تفغیز ًتایج تزًاهِ ّای ًحَُتا  یآؽٌای -4

  در تزًاهِ ّای کٌتزل کیفی خارجی تا اقذاهات السم در تزخَرد تا ًتایج غیز قاتل قثَل ٍ اًجام اقذاهات اصالحی یآؽٌای -5

  :در پبیبى داًؽجَ قبدر ببؼذ

چزایی , تؼاریف ٍ اصطال حات,اصَل ٍ هثاًی کٌتزل کیفی درآسهایؾگاُ تالیٌی داًؾجَ تایذ تتَاًذ  اٍل جلغِ  در پایاى -1

. تیاى ًواییذ را اًَاع تزًاهِ ّای کٌتزل کیفی ٍ اًَاع هَاد کٌتزلی در آسهایؾگاُ تالیٌی , ضزٍرت اجزای تزًاهِ ّا 

هتغیز ّای , چگًَگی ؽٌاعایی ٍ رفغ آًْا . طاّا در آسهایؾگاُ تالیٌی اًَاع خ داًؾجَ تایذ تتَاًذدٍم  در پایاى جلغِ -2

. تیاى ًواییذ را تؼییي خطای هجاس در آسهایؾگاُ پشؽکی یرٍػ ّاٍ  پظ اس آسهایؼ ,حیي آسهایؼ, پیؼ اس آسهایؼ 

ٍعایل  ,ؽاهل عوپلز  کٌتزل کیفی اتشار پایِ در آسهایؾگاُ تالیٌیرٍؽْای تایذ تتَاًذ  داًؾجَ  عَم در پایاى جلغِ -3

. تیاى ًواییذ را تِ اجزا در آٍردى ایي تزًاهِ ّا ًحَُ تزاسٍ ٍ عاًتزیفَص ٍ,فَر ,اتَکالٍ ,اعپکتزٍفتَهتز,حجوی 
تفغیز چارت ّا ٍ , چگًَگی رعن چارت , اصَل چارت ّای کٌتزل کیفیداًؾجَ  تایذ تتَاًذ  چْارمدر پایاى جلغِ  -4

.  را تیاى ًواییذ ر کٌتزل کیفیرٍؽْای آهاری هَرد اعتفادُ د

اصَل ٍ هثاًی تضویي کیفیت ٍ رٍؽْای اجزای تزًاهِ ّای کٌتزل , قَاًیي  داًؾجَ  تایذ تتَاًذ پٌجندر پایاى جلغِ  -5

   .را تَضیح دّذ کیفی در آسهایؾگاُ تیَؽیوی تالیٌی ؽاهل  تیَؽیوی خَى ٍ ادرار

اصَل ٍ هثاًی تضویي کیفیت ٍ رٍؽْای اجزای تزًاهِ ّای کٌتزل , قَاًیي  داًؾجَ  تایذ تتَاًذ   ؽؾن در پایاى جلغِ :-6

. را تیاى ًوایذ کیفی در آسهایؾگاُ ّواتَلَصی

اصَل ٍ هثاًی تضویي کیفیت ٍ رٍؽْای اجزای تزًاهِ ّای کٌتزل , م داًؾجَ  تایذ تتَاًذ قَاًیي ّفتدر پایاى جلغِ  -7

. را تیاى ًوایذ ایوًََلَصی,اعیاًگل ؽي, کیفی در آسهایؾگاُ هیکزٍتؾٌاعی

چگًَگی تفغیز ٍ تکارگیزی , تزًاهِ ّای کٌتزل کیفی خارجی ًحَُ اجزای  م داًؾجَ  تایذ تتَاًذ ّؾتدر پایاى جلغِ  -8

. را تیاى ًوایذ ایي تزًاهِ ّا در ارتقاء کیفی آسهایؾگاُ

 

  :هٌببغ
1- Clinical diagnosis & Management (Henry) Latest ed. 
2- Textbook of Clinical Biochemistry (Tietz) ) Latest ed. 

 آزهبیؽگبُ هرجغ ظالهت–گرد آهَرًذُ خبًن دکتر فریذُ رضی  –ی پسؼکی گبّْبکٌترل کیفیت در آزهبیػ -3
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 ارائِ بِ صَرت ظخٌراًی :رٍغ تذریط

 Power Pointٍیذئَ پرٍشکتَر ٍ ًرم افسار  :ٍظبیل آهَزؼی 

 

  ظٌجػ ٍ ارزؼیببی

بر )ظْن از ًورُ کلرٍغ       آزهَى 

( حعب درصذ

ظبػت تبریخ  

 16:30 20/1/98 5 عَال تؾزیحیکَئیس 

 - - - - ترم آزهَى هیبى 

ٍ  آسهَى تغتیآزهَى پبیبى ترم 

 تؾزیحی

هتؼاقثا هؾخص  هتؼاقثا هؾخص هیؾَد 90

 هیؾَد

حضَر فؼبل در 

کالض 

 تِ صَرت هغتوز تِ صَرت هغتوز 5 پزعؼ ؽفاّی

 

  :هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ

در صَرت تؼذاد غیثت تیؼ اس حذ هجاس درط آًْا حذف  .داًؾجَیاى تایغتی حضَر تِ هَقغ ٍ هٌظن در کالط داؽتِ تاؽٌذ

. در سهاى حضَر در کالط تایغتی جَ ّوزاُ تا احتزام هتقاتل ٍ تَجِ کاهل تِ هطالة ارائِ ؽذُ حاکن تاؽذ. خَاّذ ؽذ

. جلغات کالط، تایغتی قثال هطلة جلغِ تؼذ را هطالؼِ کٌٌذ ٍ در ارسیاتی کالعی ؽزکت فؼال ًوایٌذدر توام 

 

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

 

دکتر کرین خَغ گرد  :داًؽکذُ EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل 

 

 6/12/97:تبریخ ارظبل                                     5/12/97:   تبریخ تحَیل
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 (پیَعتِ ػلَم آسهایؾگاّی ًا رؽتِ کارؽٌاعی)رٍؽْای کٌتزل کیفی در آسهایؾگاُ تالیٌی جذٍل سهاًثٌذی درط

بؼذازظْر  18تب  16ؼٌبِ دٍ :رٍز ٍ ظبػت جلعِ                                     

 

 تبریخ جلعِ

 (ّب ؼٌبِدٍ)

 هذرض هَضَع ّر جلعِ             

1 23/11/97 
 

اًَاع برًبهِ ّب ی کٌترل ,آؼٌبیی بب اصَل ٍ هببًی کٌترل کیفی درآزهبیؽگبُ 

 کیفی ٍ اًَاع هَاد کٌترلی در آزهبیؽگبُ ببلیٌی  

 ًبیب ػلی رضَاًیدکتر 

2 30/11/97 
 

حیي , یػ از آزهبیػ هتغیر ّبی پ,آؼٌبیی بب اًَاع خطبّب در آزهبیؽگبُ ببلیٌی 

خطبّبی هجبز در آزهبیؽگبُ پسؼکی  ٍض از آزهبیػ پ,آزهبیػ 
 

 دکتر ًبیب ػلی رضَاًی

3 7/12/97 
 

 دکتر ًبیب ػلی رضَاًی کٌترل کیفی ابسار پبیِ در آزهبیؽگبُ ببلیٌی رٍؼْبی آؼٌبیی بب 

4 14/12/97 
 

دُ در کٌترل آؼٌبیی بب چبرت ّبی کٌترل کیفی ٍ رٍؼْبی آهبری هَرد اظتفب

 کیفی

 دکتر ًبیب ػلی رضَاًی

5 21/12/97 
 

آؼٌبیی بب تضویي کیفیت ٍ رٍؼْبی اجرای برًبهِ ّبی کٌترل کیفی در 

 آزهبیؽگبُ بیَؼیوی ببلیٌی 

 دکتر ًبیب ػلی رضَاًی

6 28/12/97 
 

آؼٌبیی ببتضویي کیفیت ٍ رٍؼْبی اجرای برًبهِ ّبی کٌترل کیفی در آزهبیؽگبُ 

 ّوبتَلَشی

 ػلی هلکیتر دک

7 20/1/98 
 

آؼٌبیی بب تضویي کیفیت ٍ رٍؼْبی اجرای برًبهِ ّبی کٌترل کیفی در 

اًگل ؼٌبظی ٍ ایوًََلَشی , آزهبیؽگبُ هیکرٍؼٌبظی
 

 دکتر ًبیب ػلی رضَاًی

8 27/1/98 
 

چگًَگی تفعیر ٍ بکبرگیری ایي , آؼٌبیی بب برًبهِ ّبی کٌترل کیفی خبرجی 

 فی آزهبیؽگبُبرًبهِ ّب در ارتقبء کی
 دکتر ًبیب ػلی رضَاًی 

 


