معاونت آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

طرح دوره ()Course Plan

عملی○

نام درس  :روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاه بالینی

نوع درس :تئوری ○

رشته و مقطع دانشجویان :علوم آزمایشگاهی .کارشناسی پیوسته

محل اجرا :پیراپزشکی آمل

پیش نیاز :بیوشیمی پزشکی  -2خونشناسی 2

تعداد واحد 1 :واحد

گروه مدرسین :مژده سادات محمدیان

دانشکده و گروه آموزشی:پیراپزشکی آمل .علوم آزمایشگاهی

مدت و شکل دوره :یک نیمسال تحصیلی

نیمسال و سال تحصیلی :دوم 97-96

شرح درس :تضمين کيفيت در آزمایشگاه پزشکی عبارتست از اعمال روشهای مختلف آماری ،علمی و نظارتی در جهت
نيل به حداکثر صحت و دقت نتایج تستها و به حداقل رساانيد طااهاا .در برناماه کتتارل کيفای علامال متانرکتتاده
آزمایشات بررسی میشلد و با نبت و مستتدسازی آنها تالش میشلد تا از تکرار مجدد آنها جللگيری شلد و گزارشاتی حتی
المکا بدو طاا به دست بيمار و پزشک برسد.

هدف كلي :آملزش اصلل کلی کتترل کيفيت در آزمایشگاه ،روشهای انجام آنها و نظارت بر کليه تستها به نحلی کاه
کارشتاس عللم آزمایشگاهی بتلاند از صحت و دقت آزمایشات باليتی اطميتا حاصل نماید و در مدیریت کيفی آزمایشگاه
به مسئلل فتی کمک نماید.
اهداف ويژه :مروری بر روشهای کتترل کيفی در آزمایشگاههای تشخيص طبی:
 .1آشتایی با لزوم انجام برنامههای کتترل کيفی در آزمایشاگاه تشاخيص طبای و ساالن برناماههاای کتترلای در
آزمایشگاه
 .2دستلر العمل تضمين کيفيت در ارتباط با کتترل طااهای قبل از آزمایش ،هتگام آزمایش ،بعد از آزمایش
 .3اصاالحات و مفاهيم کتترل کيفی :دقت و صحت ،حساسيت و اطتصاصيت ،طااهای راندوم و سيستميک
 .4روشهای آماری ملرد استفاده در کتترل کيفی آزمایشگاه تشخيص طبی
 .5روشهای کتترل کيفی داطلی  ،رسام نمالدار –  Levey – jenningقالانين –  west gardو ساایر نملدارهاای
کتترل کيفی
 .6کتترل کيفی طارجی ،آزمایشگاههای رفرانس ،برنامههای آملزش مداوم
 .7کتترل کيفی نملنهگيری ،دستگاهها ،تجهيزات و روشهای آزمایشگاهی در بخش بيلشيمی
 .8کتترل کيفی نملنهگيری ،دستگاهها ،تجهيزات و روشهای آزمایشگاهی در بخش هماتلللژی و بانک طل
 .9کتترل کيفی نملنهگيری ،دستگاهها ،تجهيزات و روشهای آزمایشگاهی در بخش ميکروب شتاسی
 .10کتترل کيفی نملنهگيری ،دستگاهها ،تجهيزات و روشهای آزمایشگاهی ایملنلللژی وسروللژی
دانشجويان پس از طي دوره دوره بايد بتوانند:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

لزوم انجام برنامههای کتترل کيفی در آزمایشگاه تشخيص طبی و سالن برنامههای کتترلی در آزمایشگاه را شرن
دهد.
دستلرالعمل تضمين کيفيت در ارتباط با کتترل طااهای قبل از آزمایش ،هتگام آزمایش ،بعد از آزماایش را شارن
دهد.
اصاالحات و مفاهيم کتترل کيفی :دقت و صحت ،حساسيت و اطتصاصيت ،طااهای راندوم و سيستميک را بيا
نماید.
روشهای آماری ملرد استفاده در کتترل کيفی آزمایشگاه تشخيص طبی را تلضيح دهد.
روشهای کتترل کيفی داطلی  ،رسم نملدار –  Levey – jenningقلانين –  west gardرا انجام دهد و تفسير
نماید.
شتاطت کلی از روشهای مختلف کتترل کيفی داطلی و طاارجی در آزمایشاگاه داشاته باشاد و نتاایج ارساالی از
آزمایشگاههای رفرانس کشلر را تفسير نماید.
روشهای کتترل کيفی نملنهگيری ،دستگاهها ،تجهيزات و روشهای آزمایشگاهی در تمامی بخشهای آزمایشگاه
(بخش بيلشيمی ،هماتلللژی و بانک طل  ،ميکروب شتاسی ،ایملنلللژی وسروللژی) را بيا کتد و به کار ببتدد.

فهرست محتوا
تئوري√√ :
عملي:
روش تدريس:

ارائه سخترانی ،پرسش و پاسخ با دانشجلیا  ،ارائه اسالیدها و فيلمهای آملزشی ،حل مسائل و کيسهای کتترل کيفای در
کالس و بحث در راباه با آنها.
مواد آموزش:

وایت برد ،ماژیک  ،پاورپلیتت و ویدئلپروژکتلر

جدول زمانبندي ارائه درس
جلسات

موضوع

تاریخ

نام مدرس

جلسه اول

 96/11/29سطوح برنامههای کنترل کیفی ،تضمین کیفیت

مژده محمدیان

جلسه دوم

 96/12/6اصطالحات و مفاهیم کنترل کیفی

مژده محمدیان

جلسه سوم

 96/12/13روشهای آماری مورد استفاده در کنترل

مژده محمدیان

شیوه تدریس

مواد آموزشی

سخنرانی،

ماژیک ،وایت

پرسش و پاسخ

برد ،پاورپوینت،
ویدیو پرژکتور

سخنرانی،

ماژیک ،وایت

پرسش و پاسخ

برد ،پاورپوینت،
ویدیو پرژکتور

کیفی
جلسه
چهارم
جلسه
پنجم

 96/12/20روشهای کنترل کیفی داخلی  ،نمودار لوی
جنینگ و قوانین وستگارد
 97/1/19سایر نمودارهای کنترل کیفی و کنترل کیفی با

مژده محمدیان

استفاده از نمونهها و نتایج بیماران

جلسه

 97/1/26کنترل کیفی خارجی

جلسه هفتم

97/2/2

جلسه

97/2/9

ششم

مژده محمدیان

مژده محمدیان

سخنرانی،

ماژیک ،وایت

پرسش و پاسخ،

برد ،پاورپوینت،

حل مسئله

ویدیو پرژکتور

سخنرانی،

ماژیک ،وایت

پرسش و پاسخ،

برد ،پاورپوینت،

حل مسئله

ویدیو پرژکتور

سخنرانی،

ماژیک ،وایت

پرسش و پاسخ،

برد ،پاورپوینت،

حل مسئله

ویدیو پرژکتور

سخنرانی،

ماژیک ،وایت

پرسش و پاسخ

برد ،پاورپوینت،
ویدیو پرژکتور

کنترررل کیفرری بخررش بیوشرریمی و می رررو

مژده محمدیان

شناسی
هشتم

جلسه نهم

کنترل کیفی بخش هماتولوژی -بانک خرون و

پرسش و پاسخ

برد ،پاورپوینت،
ویدیو پرژکتور

مژده محمدیان

ایمونولوژی -سرولوژی
امتحان

سخنرانی،

ماژیک ،وایت

سخنرانی،

ماژیک ،وایت

پرسش و پاسخ

برد ،پاورپوینت،
ویدیو پرژکتور

مژده محمدیان

سخنرانی،

ماژیک ،وایت

پرسش و پاسخ

برد ،پاورپوینت،
ویدیو پرژکتور

وظايف و تكاليف دانشجو:

حضلر فعال درکالس ،شرکت در بحث کالسی ،پرسش و پاسخ (کلئيز کتبی) در هر جلسه ،یافتن پاسخ سلاالت مارن شده در
کالس ،حل مسائل ارائه شده و رسم نملدارهای کتترل کيفی در هر جلسه.

شيوه ارزشيابي دانشجويان:

ارزيابي تئوري :پرسش و پاسخ (کلئيز کتبی) در هر جلسه ،حل مسائل ارائه شده در کالس و در پایا هر جلسه ،امتحا
تستی پایا ترم
ارزيابي عملي

منابع:
1. Henry J.B., Clinical diagnosis and management by laboratory methods. 22th edition, 2011.
2. StewartC.E., Basic quality assurance practices for clinical laboratories. 2008.
 .3کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی ،علی مل ی ،انتشارات اندیشه رفیع
 .4کنترل کیفی مواد و تجهیزات آزمایشگاهی ،دکتر امیر سید علی مهبد ،انتشارات کتا میر

مال حظات :

درس یک واحدی ،به صورت هشت جلسه دو ساعته برگذار شد.

امضاء مدير گروه:

در ادامه طرح درس ضميمه گردد.

معاون آموزشي دانشكده:

