
 

 بسمه تعالی 

 
شتی ردمانی سیرجان  دادکشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

 واحد ربانهم رزیی ردسی   

 

 طرح دوره دروس نظری و عملی  
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 :مشخصات درس   

 22 تعداد دانشجو  علوم آزمایشگاهی گروه آموزشی 

 عنوان درس
روش های کنترل کیفی در 

 آزمایشگاه های بالینی
 تعداد واحد

1 

 کارشناسی علوم آزمایشگاهی تحصیلی  شتهو ر مقطع
 تاریخ شروع 

 دوره  پایان  و
30/11/1400 
09/04/1401 

   جلساتروز و ساعت  1401-1400دوم  نیمسال تحصیلی 
 یکشنبه

14-16 

 دروس پیش نیاز  دکتر نوید جمالی مدرس/مدرسین درس
خون  – 2بیوشیمی پزشکی 
 شناسی

 مسئول درس
 )دروس اشتراکی(

 محل برگزاری دکتر نوید جمالی
 دانشکده پیراپزشکی

 نظری )نظری/عملی(واحد نوع 
روش برگزاری 

 )حضوری/مجازی/ترکیبی(
 ترکیبی

 

 شرح کلی درس:  

 توصیفی کوتاه و مختصر از درس را در یک یا دو پاراگراف بنویسید.

 .آشنایی با تعاریف، اصطالحات، خطاها و اعمال روشهای مختلف کنترل کیفی داخلی و خارجی
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 هدف/اهداف کلی درس:  

 کوریکولوم رشته، هدف/اهداف کلی درس را بنویسید.با مراجعه به 

شات بالینی دقت نتایج آزمایپس از گذراندن این درس کارشناس آزمایشگاه بالینی باید بتواند از روشهای مختلف کنترل کیفی در اعمال نظارت استفاده کرده و از صحت و 
 اطمینان حاصل نماید.

 

 

 

 روش تدریس:   

نید انتخاب ک ارکت فراگیرانروش تدریس را بر اساس موضوع، زمان کالس، منابع و امکانات و نحوه مش. نماییدتدریسی در آموزش استفاده میروش مشخص کنید از چه 

  و در صورت امکان مشارکت فراگیران و شرکت آنان در بحث های کالسی را در اولویت قرار دهید.

 سایر موارد: ... 

 

 ☒ مسئلهروش تدریس مبتنی بر حل  ☒ روش تدریس سخنرانی
 ☐ روش تدریس ایفای نقش ☐ روش تدریس بحث گروهی

 ☐ روش تدریس مبتنی بر کار تیمی                             ☒ روش تدریس پرسش و پاسخ
 ☐ روش تدریس اکتشافی ☐ روش تدریس نمایشی

      ☒ های کوچکروش تدریس در گروه                                                                    ☐ روش تدریس آزمایشگاهی
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 مواد و وسایل آموزشی: 

 یادگیری، در آموزش خود از چه وسایل آموزشی استفاده می کنید. -به منظور تسهیل فرآیند یاددهی

    
 سایر موارد: ...      
 

 ☒ جزوه ☒ پاورپوینت
 ☒ کتاب ☐      فیلم آموزشی     

 ☒        وایت برد                                      ☐         نرم افزار   
 ☐ تصویر ☐ ماکت

 ☐ چارت    ☐        لوازم واقعی 
 ☒ فایل صوتی ☐ پوستر

 

 های فراگیران:تکالیف و مسئولیت   

 هایی در طول ترم دارند. چه وظایف و مسئولیتفراگیران مشخص کنید که 

 یکالس یها تیمشارکت در فعال 

 راجع به موضوعات و اهداف مورد نظر درس یمطالعه قبل 

 محوله فیحل مسائل و تکال 

 حضور منظم در کالس 
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 نحوه ارزیابی فراگیران: 

 کنید.می رای ارزیابی فراگیران استفادهبا توجه به اهداف اختصاصی درس، مشخص کنید که از چه روشی ب -

 
 سایر موارد: ...

 
 مشخص کنید. نیزنمره و یا درصد مرتبط با هر فعالیت را همچنین میزان . تعیین می شودچه فعالیت هایی  با توجه بهمشخص کنید که نمره نهایی دانشجو  -
 

 نمره/درصد عناوین ردیف
درصد 10 حضور فعال در کالس 1  
درصد 20  کوئیز 2  
درصد 10 انجام تکالیف 3  
درصد 60 امتحان پایان ترم 4  
5    

 ☒ سئواالت چند گزینه ای ☒ سئواالت تشریحی کوتاه پاسخ
 ☐ غلط-سئواالت صحیح ☒ سئواالت تشریحی بلند پاسخ

 ☐ کار عملی ☐ سئواالت شفاهی
 ☐ چک لیست مشاهده عملکرد ☐ سئواالت جور کردنی

   ☒ های کالسیپرسش
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 سیاست ها و قوانین:  

 . ورت شفاف برای فراگیران شرح دهیدقوانین کالس خود را به ص

 باشد یم10  یحداقل نمره قبول 

 شرکت کند یکالس و پرسش و پاسخ های در گفتگو دیدانشجو با 

 دهد. لیتحو پایان هر جلسهرا در  گزارش کار دیدانشجو با 

 است یو ...( ضرور ، دقت در انجام آزمایشاتخاموش بودن تلفن همراه ری)نظ یشئونات اخالق هیکل تیرعا. 
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 جدول زیر را بر اساس رئوس مطالبی که در هر جلسه آموزش می دهید کامل کنید. 

 برنامه زمانبندی درس:

هدف کلی: هدف از یادگیری این مطلب آن  عنوان جلسه جلسه

 با ... است که دانشجو

 مدرس/ مدرسین ...رفتاری: دانشجو در پایان باید بتوانداهداف 

 اصطالحات و مفاهیم کنترل کیفی 1

 

اصطالحات و مفاهیم کنترل کیفی آشنا شود.با  )حیطه  مرکزی و پراکندگی را بداند لشاخص های تمای 

 .شناختی(

 مفهوم صحت، دقت، عدم صحت و عدم دقت را بداند

 .)حیطه شناختی(

 دصحت و عدم دقت را محاسبه نماییشاخصه های عدم 

 .)حیطه شناختی(

)حیطه  دبتواند عدم صحت و عدم دقت را محاسبه نمای

 .شناختی(

)حیطه  را بشناسد براتورماده استاندارد، کنترل و کالی

 .شناختی(

 دکتر نوید جمالی

 اصطالحات و مفاهیم کنترل کیفی  2

 

اصطالحات و مفاهیم کنترل کیفی آشنا شود.با   .)حیطه شناختی(انواع خطاها در کنترل کیفیت را بشناسد 

)حیطه بتواند برای علت بروز هر خطا مثال هایی ذکر کند

 .شناختی(

 با مفهوم حساسیت آزمایش، حدپایین اندازه گیری و

 .)حیطه شناختی( محدوده اندازه گیری آشنا شود

 با مفاهیم کنترل کیفیت داخلی، کنترل کیفیت خارجی

 .)حیطه شناختی( آشنا شود

 دکتر نوید جمالی

)مواد کنترلی و  کنترل کیفیت آماری 3

 خطای مجاز(

 
 

 .با مواد کنترلی و خطای مجاز آشنا شود

 

 .)حیطه شناختی( ماده کنترلی را بداند حصحی هطرز تهی

 ودآشنا ش انتخاب و استفاده از ماده کنترلی حبا نحوه صحی

 .)حیطه شناختی(

 دکتر نوید جمالی
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 .)حیطه شناختی( درا محاسبه نمای شخطای کلی آزمای

 .)حیطه شناختی( خطای مجاز را بشناسد

 های مختلف جهت محاسبه خطای مجاز آشنا شود هبا نظری

.)حیطه شناختی(  

 -آماری )نمودار لوی تیفکنترل کی 4

  (وستگارد نو قوانی گ نجنی

و   گنجنی –آماری )نمودار لوی  تیفکنترل کیبا 

 ( آشنا شود.وستگارد نقوانی

 .)حیطه شناختی( آشنا شود نگجنی-نمودار لوی

 

 .)حیطه شناختی( وستگارد را بشناسد نقوانی

 ی را بداندابوستگارد برای خطای ننحوه استفاده از قوانی

 .)حیطه شناختی(

 دکتر نوید جمالی

آشنا ( WHOبا کنترل کیفیت آماری )قوانین  (WHOکنترل کیفیت آماری )قوانین  5

 شود.

 .)حیطه شناختی( ا بداندر WHOقوانین 

 .)حیطه شناختی( را بداندWHO موارد استفاده از قوانین 

 را بداندWHO  وستگارد و ناستفاده از قوانی بو معای امزای

  .)حیطه شناختی(

جهت  تیفکنترل کی جبا نحوه استفاده کاربردی از نتای

.)حیطه شناختی( آشنا شود شاتآزمای تیفارتقای کی  

 دکتر نوید جمالی

 با نحوه استفاده از ماده کنترلی و کالیبراتور آشنا شود کنترل کیفیت در بیوشیمی آشنا شود.با  کنترل کیفیت در بیوشیمی 6

 .)حیطه شناختی(

)حیطه  با نحوه بررسی خطاها در آزمایشات آشنا شود

 .شناختی(

 آمده آشنابا اقدامات اصالحی جهت حذف اشکال پیش 

 .)حیطه شناختی(شود

 با اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از خطا در آزمایشگاه

 .)حیطه شناختی(آشنا شود

 دکتر نوید جمالی

در بخش  تیفبا اقدامات روزانه جهت بررسی کنترل کی با کنترل کیفیت در هماتولوژی آشنا شود. کنترل کیفیت در هماتولوژی 7

 .)حیطه شناختی( هماتولوژی آشنا شود

 دکتر نوید جمالی
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 صجهت تشخی تیفبا نحوه استفاده از ابزارهای کنترل کی

 .)حیطه شناختی( بهتر اشکال احتمالی آشنا شود

 دستگاه سل کانتر آشنا گردد ونیبراسبا نحوه بررسی کالی

 .)حیطه شناختی(

)حیطه  استفاده از خون کنترل آشنا شود حبا نحوه صحی

 .شناختی(

آشنا  تیفهفتگی و ماهانه بررسی کنترل کی قداماتبا ا

 .)حیطه شناختی(گردد

کنترل کیفیت در آزمایشگاه میکروب  8

 شناسی و کنترل کیفیت خارجی

 

با کنترل کیفیت در آزمایشگاه میکروب شناسی و 

 آشنا شود. کنترل کیفیت خارجی

 های باکتری آشنا گردد هبا نحوه نگهداری و استفاده از سوی

 .)حیطه شناختی(

)حیطه  های کشت را بداند طمحی تیفنحوه کنترل کی

 .شناختی(

نا ی آشکیوتهای انتی بی سکدی تیفبا نحوه کنترل کی

 .)حیطه شناختی( گردد

های آنتی  سکهای کشت و دی طبا نحوه نگهداری محی

 .)حیطه شناختی( ی آشنا گرددکیوتبی

طه )حی خارجی را بداند تیفل کیکنتر جنتای رروش تفسی

 .شناختی(

 خارجی در ارتقای تیفکنترل کی جبا نحوه استفاده از نتای

 .)حیطه شناختی( آشنا شود شگاهآزمای تیفکی

 دکتر نوید جمالی

9     

10     

11     

12     
13     
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 منابع درس:

1. Clinical diagnosis & Management (Henry). Latest ed. 
2. Basic quality Assurance practices for Clinical Laboratories, (Stewart) Lippincott, Latest ed. 
3. Textbook of Clinical Biochemistry (Tietz) Latest ed. 

 

 

 

 

 


