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 واحد 1تعداد واحد:  251 - اصول مدیریت و قوانین آزمایشگاه نام و کد درس: 

 (ساعت 16) جلسه 8تعداد جلسات: 

 

 دقیقه 90: مدت هر جلسه

 زمان : 

 آزمایشگاهیدانشجویان کارشناسی علوم :فراگیران اصول ایمنی و حفاظت آزمایشگاه پیش نیاز: 

 ، دکتری تخصصی بیوشیمی بالینیدکتر فاطمه کیفی- ، دکتری تخصصی مدیریتدکتر ناصری نژادد درس : اتیمشخصات اس

 16الی  8همه روزه از ساعت ساعات حضور :

 keifyf@varastegan.ac.irالکترونیکی :پست  آدرس

شجو با گذراندن ا  کلی: هدف  صول مد دیواحد با نیدان صول برنامه ر رد،یرا فراگ ریمد فیو وظا تیریا شد ا ستراتژ یزیو قادر با و  یاتیو عمل کیا

 کند. حیرا تشر شگاهیآزما یابیو بازار ،یابیارزش  ت،یریها، مد ازین صیتشخ ،یزیرمراحل برنامه
 زیر آشنایی پیدا خواهند نمود: در این واحد دانشجویان سرفصلهایشرح درس: 

 آشنایی با اصول، وظایف و سطوح مدیریتی -1
 آشنایی با کمیته های استاندارد سازی آزمایشگاه -2
 آشنایی با مدیریت کیفیت در آزمایشگاه -3
 آشنایی با شیوه های مدیریت رفتاری فرد در آزمایشگاه  -4

ستاد:  شویق تدریس، و سخنرانی فعالیت ا شجویان ت شارکت برای دان سی مباحث در م شتر یادگیری و کال ستفاده -بی شنا و فیلم از ا  جهت نیمی

 دانشجویان بیشتر یادگیری

 قوانین کالس :

 حضور و غیاب در کالس های آنالین  اجباری بوده و در هر جلسه حضور و غیاب صورت می گیرد.  -1
 درس برگزار خواهد شد.کالس های آنالین طبق برنامه ذکر شده در طرح  -2

 تمامی کالس های آفالین رأس ساعت مقرر بارگذاری خواهد شد.  -3 
غیبت غیر موجه و غیبت موجه در روزهای برگزاری آزمون به ترتیب موجب اختصاص نمره صفر و عدم محاسبه نمره در فرآیند ارزشیابی دانشجو  -4 

 می گردد.
 همینطور سیاستها و قوانین درس در جلسه اول درسی اعالم می گردد.سرفصل مطالب و مراجع مورد استفاده و  -5

رینهای تحویل تم -ارائه سمینارها در زمان تعیین شده -شرکت فعال در کالس و مشارکت در مباحث کالسیهای دانشجویان: وظایف و فعالیت

 مشخص شده در زمان تعیین شده

فعالیت و  -نمره( 1) حضوووور به موقع و مرتب در کالس -نمره( 12) ترم پایانامتحانات : )  ا تعیین میزان نمرا هر آیتم(شیییوا ارزشیییا ی

 نمره( 5پروژه )ارائه  -(نمره 2مشارکت در کالس )

 ویدیوپروژکتور،کامپیوتر،تخته وایتبرد، ماژیک وایت برد:  آموزشی امکانات

 پروزکتور و وایت برد همراه با پرسش و پاسخ از دانشجویانارائه سخنرانی توسط استاد با استفاده از ویدیو :  آموزش روش

 منا ع:

 شگاهیآزما نیجزوه درس قوان   -1

2-Essentials of Clinical Laboratory Management in Developing Regions, Wim de Kieviet, Elizabeth 

Frank, Herbert Stekel 
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جل

 سه

تاریخ 

 ارائه

 اختصاصیاهداف  عنوان سرفصل مطالب

 :روددر پایان این جلسه از دانشجو انتظار می

کالیف و قوانین توضووویح  1 نایی، کالس ت نده با آشووو  و کاری آی

صیلی شته تح شگاهی، علوم ر سب شغل یافتن آزمای دکتر ) منا

 کیفی(

شدا در  :  طراحی رزومه LMSتمرین تحویلی  ارگزاری 

 شغلی

 پروژهانجام :  LMSتمرین تحویلی  ارگزاری شدا در 

 با قوانین مربوط به کالس آشنایی پیدا کند. -1

 با آینده کاری و تحصیلی رشته علوم آزمایشگاهی آشنایی پیدا کند. -2

های آموزش داده با شیوه های یافتن شغل مناسب بر اساس مهارت -3

 شده آشنایی پیدا کند.

 تمرین تعیین شده را در زمان مشخص تحویل دهد. -4

، تحلیل و آموزش  اصووول، وظایف و سووطوح مدیریتآشوونایی با   2

ر )دکت مهارت های مدیریتی برای مدیران و کارکنان آزمایشووگاه

 ناصری نژاد(

شدا در  سووطوح  نییتع: LMSتمرین تحویلی  ارگزاری 

 مارستانیب کی تیریمد

 با اصول و مکاتب علم مدیریت آشنایی یابد. -1
 .را بشناسدوظایف و سطوح مدیریت  -2
مدیران  هایبا مهارت -3 یاز برای  مدیران مورد ن گاه بویژه  مایشووو آز

 آشنایی پیدا کند.

هدف، برنامه  یبر مبنا تیریو مد یو فرع یاصل یهاهدف نییتع  3

 نژاد( ی)دکتر ناصر کیو استراتژ یاتیعمل یزیر

هدف گذاری برای زندگی و کار بر اسووواس : کالسیییتمرین 

 اصول یادگرفته شده

شدا در  س  :LMSتمرین تحویلی  ارگزاری  شم  یبرر چ

 شگاهیآزما کی تیمامور ایانداز 

توانایی هدفگذاری برای زندگی شووخصووی و کاری خود را داشووته  -1
 باشد.
 های رسیدن به اهداف را طراحی نماید.گام -2
 مدیریت زمان را درک کند. -3
 شناسایی کند.عوامل  موثر قابل کنترل و خارج از کنترل را  -4
انواع هدفگذاری و برنامه ریزی در سازمان و سطوح برنامه ریزی را  -5

 فرا گیرد.

 )دکتر ناصری نژاد( افراد رفتار مدیریت  4

شدا در  س: LMSتمرین تحویلی  ارگزاری  یژگیو یبرر

ش یها شیانگ ،یادراک ،یتیشخص ،یارز سات یز س یو احسا ب منا

 شگاهیکارشناس آزما

ها، شوووخصووویت، ها را فراگیرد )ارزشموثر بر رفتار انسوووانعوامل  -1
 ادراکات، انگیزش و احساسات(.

علت اهمیت مدیریت آزمایشوگاه در کشوورهای در حال توسوعه،   5

شگاه سازی آزمای ستاندارد شنایی با کمیته ا صول IFCCها و آ ،  ا

شگاه )تحلیل منطقه و بازار، ارائه  مدیریتی جهت افتتاح یک آزمای

ست، درآمدها و طرح  شک سب و کار، تحلیل عوامل موفقیت و  ک

 )دکتر کیفی( هزینه ها، مدیریت کارکنان(

 یدانیم لیتحل: LMSتمرین تحویلی  ارگزاری شییدا در 

 شووگاهیآزما سیمحله در محل سووکونت لز ن ر امکان تاسوو کی

 شگاهیآزما یطیو الزامات مح طیشرا -دیجد

در کشورهای در حال توسعه علت اهمیت وجود مدیریت آزمایشگاه  -1
 آشنا شود.

 ها آشنا شود. با کمیته استاندارد سازی آزمایشگاه -2
 اصول مدیریتی جهت افتتاح یک آزمایشگاه را بداند و بکار بندد. -3
شود و بتواند  -4 شنا  شگاه آ سیس آزمای با تحلیل منطقه و بازار جهت تا

 انجام دهد. 
 گاه آشنایی پیدا کند.با شرایط و الزامات محیطی آزمایش -5

 



 

 برای شوووده تعریف ایزوهای اسووواس بر جامع کیفیت مدیریت  6

 (کیفی تردک)  هزینه کمترین با کیفیت حفظ چگونگی آزمایشگاه،

اقدامات الزم : LMSتمرین تحویلی  ارگزاری شییدا در 

ایده جهت افزایش -رانیدر ا شگاهیآزما کی یجهت استانداردساز

 مشتریان آزمایشگاه

 

 با ایزوهای مربوط به آزمایشگاه آشنا شود.  -1
ها برای دریافت لوح کیفیت و  با اسوووتانداردهای الزم آزمایشوووگاه -2

 ایزوهای مختلف آشنا شود.
 با چک لیست اداره امور آزمایشگاهها جهت دریافت ایزو آشنا شود. -3
 با استاندارد مربوط به سیستم مدیریت آزمایشگاه آشنا شود. -4
 استاندارد تجهیزات و فضای آزمایشگاه آشنا شود.با  -5
 آشنا شود. 15189با چک لیست مربوط به ایزو  -6

 (کیفی دکتر) LIS آزمایشگاه اطالعاتی سیستم  7

چند  یبررسوو :LMSتمرین تحویلی  ارگزاری شییدا در 

 یواقع شگاهیآزما کیدر  یاطالعات یها ستمیمورد از کاربرد س

 ( آشنا شود.LISآزمایشگاه )با سیستم اطالعاتی  -1
 با زمینه های کاربرد سیستم اطالعاتی آزمایشگاه آشنا شود. -2
با مزایا و معایب استفاده از سیستم اطالعاتی آزمایشگاه آشنایی پیدا  -3

 کند.
 با چگونگی استفاده از سیستم اطالعاتی آزمایشگاه آشنا شود. -4

 آزمایشگاهانواع ارتباطات سازمان و ارتباطات در   8

 یشگاهیرشته علوم آزما یپژوه ندهیآ :سمینار موضوع

 انواع ارتباطات را در دسته بندی های گوناگون فراگیرد. -1
 شیوه ارتباطی مناسب برای شرایط مختلف را بیاموزد. -2
 عوامل موثر در برقراری ارتباط اثربخش را فراگیرد. -3
 کدام را بیاموزد.های ارتباطی و شرایط و کاربرد هر کانال -4

 آنالین-ترم امتحان پایان  9


