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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 یوسته نا پکارشناسي تحصیلي: یو رشته مقطععلوم آزمايشگاهي     گروه آموزشي: پیراپزشکي دانشکده:

 
  ز: یش نیاپ     تئوری    نوع واحد:   1 تعداد واحد:  روشهای کنترل کیفي در آزمايشگاههای بالیني نام درس:

 Bکالس مکان برگزاری:                           8-10: ساعتيکشنبه                          زمان برگزاری کالس: 

 مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:                             دکتر عشاقي خانم سئول درس:م                نفر 18:تعداد دانشجويان

 دکتر يزدان پرست ،خانم قره گزلو  ،  دکتر غروی، دکتر عشاقي  سیني،ح دکتر دکتر احمدوند،

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

 

نتایج آزمایش وقتی میتواند به پزشک کمک نماید که خطا در انجام آزمایشات وجود نداشته و یا به حداقل رسیده باشد و پاسخ 

سیدن به نتیجه درست و قابل قبول و به حداقل رسانیدن خطاهای نشاندهنده وضعیت بیولوژیک بیمار باشد. برای ر ،آزمایش

تضمین کیفیت طیف وسیعی از فعالیتها را در  . یک روش صحیح برای برنامه تضمین کیفیت ضروری استاجرای آزمایشگاه، 

شجویان پس از دان.میباشد یمابر میگیرد که اجرای آنها در یک قالب منسجم برای رسیدن آزمایشگاه به کیفیت مطلوب الز

 دنبعد از آزمایش اظهار نظر نمای و در ارتباط با کنترل خطاهای قبل از آزمایش ، هنگام آزمایش دنگذراندن این درس باید بتوان

و از روشهای مختلف کنترل کیفی در اعمال نظارت استفاده کرده و از صحت و دقت نتایج آزمایشات بالینی اطمینان حاصل 

 نماید.

 

 

 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

 

 . و رفع ان و فراگیری فرایندهای فنی و اداری کنترل کیفی خطا بعامن شناسایی های کنترل کیفی ،فرآیندآشنایی با 
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 اهداف رفتاری جلسه اول:

 کنترل کیفي کلیات 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ط به آن را توضیح دهد.مربوکنترل کیفی و اصطالحات  -

 م نماید.یرسترا  Levey-jenningچارت -

 را شرح دهد. Levey-jenningاهمیت و کاربرد چارت -

 را توضیح بدهد.West gard قوانین -

 را بیان نماید.West gard قوانینکاربرد  -

 خطاهای سیستمیک را شرح دهد. -

 خطاهای رندوم را شرح دهد. -

 توضیح دهد.کاربرد و اهمیت آزمایشهای مضاعف را  -

 کاربرد و اهمیت دلتا چک را توضیح دهد. -

 کاربرد و اهمیت لیمیت چک را توضیح دهد. -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

مدت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 

35 

داخلی و  کنترل کیفیمفاهیم  تعاریف و اصطالحات کلی

دقت ، ، ضمین کیفیت ،ت خارجی

 حساسیت و اختصاصیت / صحت،

فرمول های محاسبه حساسیت و 

و فرآیند های آنالیتیکال ویژگی 

  پست آنالیتیکال

سخنرانی ،ویددوو  

پروژکتور ،وایدت  

 برد

اطالعات  ارزیابی -1

 قبلی دانشجو 
رکت دانشجویان اشم -2

در بحث بصورت پرسش 

 و پاسخ

 Levey-jenningچارت 35

 West gard/  قوانین 

 رسددم و اهمیددت چددارت کنترلددی  

Levey  jenning –  /  قدوانین 

 / انواع خطاها/ West gard جندگانه

  

مضاعف، دلتا چک،  زمایشهایآ کنترلی ایشاتانواع آزم 35

 لیمیت چک، 
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 :ومد اهداف رفتاری جلسه

 کنترل کیفي باکتری شناسي

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 در باکتری شناسی را شرح دهد.Quality Assurance (QA) مفهوم -

- Quality control  وQuality Assurance .را با هم مقایسه نماید 

- Quality Improvement (QI)  را توضیح دهد. در باکتری شناسی 

 .فهرست کند رادر باکتری شناسی  Quality Assurance (QAاهداف)  -

 .مایدرا ذکر ن منابع خطا در ازمایشات باکتری شناسی -

 .تهیه کند در باکتری شناسیدستور العمل کنترل کیفی  -

 توضیح دهد.را  باکتری شناسیشرح روزانه کنترل کیفی  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

مددددددددددددت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 

25 

 مفاهیم کنترل کیفی

 

 QAو اهداف 

Quality Assurance (QA)، 

Quality Improvement (QI )و 
Quality Control(QC)  
بکار بدردن روشدهای اسدتاندارد  ،    

 اصالح روشها 

سدددخنرانی ،ویددددوو  

 پروژکتور ،وایت برد

اطالعات  ارزیابی -1

 قبلی دانشجو 
رکت دانشجویان اشم -2

در بحث بصورت پرسش و 

 پاسخ

محیطی، فدردی، نمونده هدا، مدواد      منابع خطا 25

ی، روش انجددام تسددت، آزمایشددگاه

 دستگاه و لوازم ،گزارشات

  

دستور العمل های کنترل  25

 کیفی

انتخددداب پرسدددنل مناسدددب، در   

دسترس بودن دستورالعمل ، برگه 

کار  و ویژگی آن  ،کنتدرل کیفدی   

 نمونه های میکرب شناسی   

  

موضوعات قابل بررسی در  25

 کنترل کیفی داخلی

 

دمددا، نگهددداری و کنتددرل کیفددی  

ل ، کنتددرل کیفددی محددی   وسددای

کنترل کیفی معرفها و رنگ کشت ،

 کنترل کیفی انتی بیوگرام ،ها
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 وم:ساهداف رفتاری جلسه 

 کنترل کیفي باکتری شناسي

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 .دهد را شرحکنترل کیفی دستگاههای وابسته به دما  -

 .هدتوضیح دمیکروبی را کشت  هایکنترل کیفی محیط -

 .توضیح دهدکنترل کیفی معرفها و رنگ های مورد استفاده در آزمایشگاه میکروب شناسی را  -

 .توضیح دهدرا کنترل کیفی انتی سرم ها  -

 .توضیح دهدرا کنترل کیفی انتی بیوگرام  -

 .را توضیح دهددر میکروب شناسی  کنترل کیفی خارجی -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 )دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب درسموضوع 

 

20 

کنترل کیفی وسایل و 

 دستگاهها

 وسایل وابسته به دما

)انکوباتور، اتوکالو، فور، یخچال(، میکروسدکو  ،  

 لو  استاندارد

 

سدددددددخنرانی 

،ویدددددددددددوو 

پروژکتور ،وایت 

 برد

اطالعات قبلی  ارزیابی -1

 دانشجو 
رکت دانشجویان در اشم -2

و بحث بصورت پرسش 

 پاسخ

کنتددرل کیفددی محددی     20

 کشت 

 

انتخددداب محدددی  مناسب،درخواسدددته ،تهیددده  

محی ،کنتددرل کیفددی محیطهددای تهیدده شددده و 

 محی  های آماده

  

کنترل کیفی انتی سرم  20

 معرف ها و رنگ ها ، ها

 

روش نگهداری ، مشخصات ، آزمدایش بدا سدویه    

 زمان کنترل کیفی، های کنترل 

  

  های نگهداری سویه 20

 اکتریب

   منابع تهیه ، طرز نگهداری ،شرای 

کنترل کیفی انتی  20

 بیوگرام

 

دالیل انجام تست، عوامدل مداخلده کنندده در انتدی     

بیوگرام مانند دیسک آنتی بیوتیک ،محی ، کددورت  

استاندارد، انکوباسیون و قراوت نتایج  ورشهای کنترل 

 تست انجام و نیز  منابع خطا در هر کدام کیفی 

  

 کنترل کیفی خارجی   

 در میکرب شناسی

 

اهداف و برنامه ارزیابی کیفی  و نیدز گونده هدای    

 مورد کشت و درجه بندی و گزارش نتایج
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 م:چهاراهداف رفتاری جلسه 

 کنترل کیفي بیوشیمي

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 توضیح دهد.بیوشیمی را  کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاه -

 را شرح دهد. ل طریقة نمونه گیری و تخلیة نمونه ها و نیز جدا سازی سرمهاکنتر -

 میانگین و انحراف معیار نمونه های کنترلی تستهای بیوشیمی را محاسبه نماید. -

 منحنی فتومتریک را رسم نماید. -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مددواد و کنتددرل کیفیددت  40

 تجهیزات

کنترل لوله هدای آزمدایش/  

کیفیددددددت سددددددم لر)  

کنترل کیفی  -ت(میکروپی 

 اب مقطر

سدددخنرانی ،ویددددوو  

 پروژکتور ،وایت برد

اطالعات  ارزیابی -1

 قبلی دانشجو 
رکت دانشجویان اشم -2

در بحث بصورت پرسش و 

 پاسخ

/ تسددتها زمددان ناشددتایی در  نمونه گیری 40

 نحوه

 -تخلیه خون به داخل لوله 

زمددان مناسددب جهددت لختدده 

دور مناسددب  -شدددن خددون 

سددانتریفوژ جهددت جداسددازی 

زمان مناسب / دور و نمونه ها 

جهت جدا شدن سرم از لخته 

اسددددتفاده از سددددم لرهای  /

 مناسب جهت جداسازی سرم

 

  

میانگین و انحدراف معیدار در     20

تستهای بیوشدیمی و کداربرد   

 ان
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 م:پنج اهداف رفتاری جلسه

 کنترل کیفي بیوشیمي

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د -

 .را توضیح دهد کنترل معرفها و کیتهای تشخیصی -

 صحت و دقت تستهای بیوشیمی را اندازه گیری و محاسبه کند. -

 را با تستهای بیماران مقایسه نماید.نتایج سرم کنترل  -

 در آزمایشگاه بیوشیمی را ذکر نماید. دستگاهها و تستهای انجام شدهدقت  و کنترل صحتنحوه  -

 دقت عملکرد سم لر و ترازو را ارزیابی کند. -

 .روشها و دستگاههای مورد استفاده در بیوشیمی را شرح دهد بررسی و انجام کالیبراسیوننحوه  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان 

 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه مطالب رئوس موضوع درس

 

 دقیقه 45

کنتدددددرل معرفهدددددا و 

 کیتهای تشخیصی

نگهددداری صددحیح از معددرف هددا ،  

کیتها  و بخصوص سدرم کنترلهدا و   

دقدددت در تهیددده   ،کالیبراتورهدددا 

دقت در /ریجنت های چند محلولی

لهددا، سددرم کنتدددرل و   تبخیددر ویا 

ویدددال بایدددد دارای  -کالیبراتورهدددا

م ، شرکت مشخصات کامل شامل نا

 .. باشد.سازنده ، تاریخ انقضاء و

سددخنرانی ،ویدددوو  

 پروژکتور ،وایت برد

اطالعات  ارزیابی -1

 قبلی دانشجو 
رکت دانشجویان اشم -2

در بحث بصورت پرسش و 

 پاسخ

 

 دقیقه 45

دقددت  و کنتدرل صدحت  

و  دسدددددددددددددتگاهها

 کالیبراسیون

اس کتروفتومتر / ترازو / بن ماری / 

pH   و ...متر / سانتریفوژ 
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 :ششم اهداف رفتاری جلسه

 کنترل کیفي ايمونولوژی

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را توضیح دهد.کنترل کیفی آزمایشات سرولوژی  -

 کنترل کیفی سرم، ریجنتها و سایر مواد مورد استفاده در آزمایشات سرولوژی را شرح دهد. -

 آزمایشات پرسی یتاسیون را ذکر نماید.قیق صحیح و د انجام  شرای  ضروری برای -

 آزمایشات آگلوتیناسیون را ذکر نماید. انجام  صحیح و دقیق شرای  ضروری برای -

 آزمایشات ایمونواسی را ذکر نماید. انجام  صحیح و دقیق شرای  ضروری برای -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي تدريس  یشیوه رئوس مطالب موضوع درس

 

 دقیقه 25

کنترل کیفی تستهای 

 پرسی یتاسیون

نحوه صحیح نگهداری سرم و پلیتها 

و مدواد مدورد نیدداز/ نکدات ضددروری    

 جهت انجام و خواندن دقیق تستها/

 تعاملی سخنرانی -

 پرسش و پاسخ  -

با استفاده از وسایل  *

کمک آموزشی ، وایت بورد، 

 پاور پوونت ،ویدوو پروژکتور

اطالعات  ارزیابی -1

 قبلی دانشجو 
رکت دانشجویان اشم -2

در بحث بصورت پرسش و 

 پاسخ

کنترل کیفی تستهای  دقیقه 25

 آگلوتیناسیون

اندددواع تسدددتهای آگلوتیناسدددیون و 

رعایت نکات ضروری جهدت حدذف   

 موارد مثبت و منفی کاذب

  

کنتدددددرل کیفدددددی   دقیقه 25

 ایمونوفلورو اسی

صحیح نکات ضروری در مورد نحوه 

نگهددداری مددواد مددورد اسددتفاده در  

تست / نکات قابدل توجده در انجدام    

تسددت و نحددوه خددوانش و گددزارش  

صحیح نتایج/ شناخت موارد مثبدت  

 و منفی کاذب

  

کنتدددددرل کیفدددددی   دقیقه 25

 ایمونوانزیم اسی

نکات ضروری در مورد نحوه صحیح 

نگهددداری مددواد مددورد اسددتفاده در  

 تست / نکات قابدل توجده در انجدام   

تسددت و نحددوه خددوانش و گددزارش  

صحیح نتایج/ شناخت موارد مثبدت  

 و منفی کاذب

  



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايرانلوم پزشکي دانشگاه ع

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 8 

 

 :هفتم اهداف رفتاری جلسه

 کنترل کیفي هماتولوژی

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 آزمایشات هماتولوژی را توضیح دهد. برای ،نمونه های مناسبشرای  الزم جهت تهیه  -

 ورد استفاده در ازمایشگاه هماتولوژی را شرح دهد.نحوه کنترل کیفی دستگاههای م -

 کنترل کیفی مواد و محلولهای هماتولوژی را ذکر نماید. -

 هماتولوژی را شرح دهد. کنترل کیفی روشهاي آزمایشگاهیفاکتورهای دخیل در  -

 شناسی ، ترسیم نماید.را برای آزمایشات خون Levey-jenningچارت کنترلی  -

 ه به قوانین چندگانه وستگارد تفسیر کند.چارت کنترلی را با توج -

 نتایج تستها را با محدوده های مورد انتظار ، مقایسه نماید. -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

مددددددددددت 

 زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 

 دقیقه 25

ی کنترل کیف

 نمونه گیری

حجم ته /عدم وجود لخنمونه با مشخصات کامل/

 /نگهدارنده مناسب-نمونه/ استفاده از ضد انعقاد

 مدت زمان پس از نمونه گیری

 

و سخنرانی ،ویدو

 پروژکتور ،وایت

 برد

اطالعات  ارزیابی -1

 قبلی دانشجو 
رکت دانشجویان در اشم -2

بحث بصورت پرسش و 

 پاسخ

ی کنترل کیف دقیقه 60

 دستگاهها

د کانتر، سل  و کنترل کیفی دستگاه کالیبراسیون

یمان اتوماتیک ،  دسهماتوکریت ،تگاه س

  ..کواگولومتر،

  

 یکنترل کیف دقیقه 25

 مواد و کیتهای

 مورد ازمایش

کنترل /کنترل کیفی محلولهای دستگاه سل کانتر

کیت  کنترل کیفی/کیفی مارکانو  G6PD کیت 

 نترل کیت های انعقادیک- کیت هموگلوبین

ترل کن-خونیکنترل کیفی انتی سرم های گروه /

بقیه  رتیکولوسیت  و / گیمسا–رنگ رایت  کیفی

هارنگ  

  

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايرانلوم پزشکي دانشگاه ع

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 9 

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

 کنترل کیفي انگل شناسي

 

 از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د

 نحوه تهیه و بررسی صحیح نمونه مورد آزمایش انگل شناسی را توضیح دهد. -

 ا را شرح دهد.نحوه اماده سازی و نگهداری صحیح معرفه -

 .نحوه بررسی و گزارش صحیح آزمایشات انگل شناسی را توضیح دهد -

 اقدامات اصالحی جهت برطرف نمودن خطاهای رندوم را فهرست نماید. -

 جهت مشاهده تک یاخته ها نور میکروسکو  را بطور مناسب، تنظیم کند. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 بررسی ظاهر نمونه از جمع آوری صحیح نمونه دقیقه 35

-قوام -نظر رنگ

حضور خون -موکوس

و غذای هضم نشده و 

.. 

سدددخنرانی ،ویددددوو  

 پروژکتور ،وایت برد

اطالعات  ارزیابی -1

 قبلی دانشجو 
رکت دانشجویان اشم -2

در بحث بصورت پرسش و 

 پاسخ

آماده سازی و نگهداری  دقیقه 35

 صحیح معرفها

-فرمالن -محلول ید

ات اتیل استات، سولف

 روی 

  

و  هدقت در بررسی نهاوی نمون دقیقه 35

 اقدامات اصالحی

بررسی تمام سطح 

 -10الم با عدسی 

 بررسی یک سوم الم

در  40با عدسی 

 موارد مشکوک

  

 


