
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
 مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیشاپضضکی داًطکذُ:

 کٌتشل کیفی ًبم دسس:

 دکتش هسلن جؼفشی ثبًی هذسس:

 0..5 تؼذاد ٍاحذ:

 ػلَم آصهبیطگبّی سضتِ:

 ضطنتشم: 

 9055-9911 سبل تحصیلی:  دٍم  ًیوسبل اٍل 

 
 

 



 2 

  وره:دمختصرشرح 

داًطجَیبى ثب اقذاهبت، دستَسالؼول ّب ٍ فشآًیذّبی اطویٌبى اص دقت ٍ صحت دسس کٌتشل کیفی، ثب ّذف آضٌبیی 

 ًتبیج آصهبیطبت اسائِ هیطَد.

 :آموزشیاطالعات 
 

 داًطکذُ پیشاپضضکیهکبى آهَصش: 

 95تب  8ضٌجِ ّب  سبت  :صهبى آهَصش

 ّفتِ  سِ   ثِ هذت     ثوْي 90ذت  دٍسُ :   اص تبسیخ     ه

 51900999880  : هسئَل ضوبسُ توبس

 داًطکذُ پیشاپضضکی، دفتش اسبتیذٍ آدسس دفتش کبس:  حضَس فیضیکی

 moslem.jafarisani@gmail.com :هذسس پست الکتشًٍیک

 

 قرارداد یادگیری:
-یص آصهبیص، حیي آصهبیص ٍ پسب آصهبیص سا ثذاًذ ٍ ثتَاًذ ثشاحتی ًوَداس لوَی داًطجَ دس پبیبى دٍسُ ثبیذ هَاسد کٌتشلی دسپ

جٌیٌگ سا سسن ٍ قَاًیي ٍستگبسد سا دس آى ثشسسی ًوبیذ. داًطجَ هَظف اسوت دس صهوبى هروشس دس کواس حبووش ضوَد ٍ دس       

 جشیبى کاس حضَس فؼبل داضتِ ثبضذ. تکبلیف سا ثصَست اًفشادی ٍ گشٍّی اًجبم دّذ.

 

 از:پیشنی

 .، ثیَضیوی پضضکی .خَى ضٌبسی

 : مروری بر عناوین برنامه آموزشی
 قَاًیي ٍ اصَل اسصیبثی صحت ٍ دقت دس ًتبیجآضٌبیی ثب  -9

 تفسیش هٌحٌی ّبی کٌتشل کیفیآضٌبیی ثب  -.

 آضٌبیی ثب اًَاع خطبّب ٍ ًحَُ سفغ آًْب -9

 آضٌبیی ثب اصَل هستٌذ سبصی دس آصهبیطگبُ تطخیص طجی -0

 

 حرکتی، عاطفی(: –ف اختصاصی )در حیطه های شناختی، روانی اهذا
 قَاًیي ٍستگبسد سا تَویح دّذ ٍ دس ػول ثکبس ثجشد -9

 اصَل اسصیبثی صحت ٍ دقت دس ًتبیج سا تَویح دّذ -.

 تفسیش هٌحٌی ّبی کٌتشل کیفی سا اًجبم دّذ -9

 اًَاع خطبّب ٍ ًحَُ سفغ آًْب سا تَویح دّذ -0

 تطخیص طجی سا ثیبى کٌذاصَل هستٌذ سبصی دس آصهبیطگبُ  -0

  :روش ارزشیابی
 :ضبهل

 ًوشُ 90)آصهَى کتجی  تطشیحی، چْبس گضیٌِ ای( اسصضیبثی پبیبًی 

 ًوشُ 9(ٍ اًجبم تکبلیف اسصضیبثی تکَیٌی هثاً )آهبدگی سشکاس ,پبسخ ثِ پشسطْبی دسس قجل
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 به طور کامل:  در این درس فهرست منابع اصلی مورد استفاده

 "لبه عنوان مثا"

 590.اصَل کٌتشل کیفی ٍ هذیشیت، ٌّشی دیَیذسَى  -9

 جذول زمان بنذی
 
 

 هَوَع جلسِ تبسیخ ثشگضاسی جلسِ
 آضٌبیی ثب اًَاع خطب دس آصهبیطگبُ 51/55/5199 اٍل جلسِ

 آضٌبیی ثب آهبس، سٍضْب ٍ ثشًبهِ ّبی کٌتشلی ٍ اسصیبثی داخلی ٍ خبسجی 22/55/5199 جلسِ دٍم

 جٌیٌگ ٍ قَاًیي ٍستگبسد-آضٌبیی ثب هٌحٌی لَی 29/55/5199 جلسِ سَم

 
 

 شگاهیبا انواع خطا در آزما ییآشناجلسه اول : 
 
 

طی ایي جلسِ داًطجَیبى ثب اًَاع خطبّبی سیستوبتیک، تصبدفی آضٌب هیطوًَذ. ّونٌویي داًطوجَیبى هحول سد داد         

 شفتِ ٍ ساُ ّبی کبّص آًشا هی آهَصد.خطب دس پیص آصهبیص، آصهبیص ٍ پسب آصهبیص ٍ اًَاع آى سا فشا گ

    

 

  واژگان نا آشنا :  
 خطای تصادفی 

 خطای سیستواتیک 

و  یداخل   یابیو ارز یکنترل یآمار، روشها و برنامه هابا  ییآشناجلسه دوم : 

 یخارج
 
 

ب هیطوًَذ. ّونٌویي   طی ایي جلسِ داًطجَیبى ثب اًَاع تست ّب ٍ هفبّین آهبسی هَسد استفبدُ دس کٌتشل کیفیت آضوٌ     

 ثب اًَاع ثشًبهِ ّبی کٌتشل کیفیت آضٌب ضذُ ٍ سٍش اجشای آًْب سا هی آهَصد.داًطجَیبى 

    

 

  واژگان نا آشنا :  
 سرم کٌترل 

 کالیبراتَر 
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 ًجبم آصهبیص تست سٌجص کلسین؛ چشا اسیذ ٍاش ثَدى  ثب تَجِ ثِ اصَل ا                                 

 ظشٍف ٍ ٍسبیل وشٍسی است؟                                  

 نیو ق وان  ن   یجن-یل و  یبا منحن   ییآشنابا  ییآشناجلسه سوم : 

 وستگارد

 

گ آضٌب ضذُ، سٍش سسن آى سا هی آهَصد ٍ ثب کوبسثشد آى  دس کٌتوشل کیفیوت آضوٌب     جٌیٌ-طی ایي جلسِ داًطجَیبى ثب هٌحٌی لَی    

 هیطًَذ. ّونٌیي داًطجَیبى ثب قَاًیي ٍستگبسد هشتجط ثب هٌحٌی آضٌب ضذ ٍ سٍش کبسثشد آى سا فشا هیگیشد.

    

 

  واژگان نا آشنا :  
 Shift 

 Trend 

 

  :فعالیتهای دانشجو در ارتباط با یادگیری
 

ثبیذ ثب هشاجؼِ ثِ هٌجغ رکش ضذُ، ًکبت هَسد ثشسسی ٍ سػبیت پیص اص آصهبیص دس هَسد تست ّبی ثیَضیوی سا جووغ  داًطجَ  -9

 آٍسی کٌذ

 داًطجَ ثبیذ ثب هشاجؼِ ثِ کتبة پبگبًب اًَاع هذاخات دس تست ّبی سٍتیي ثیَضیوی سا جوغ آٍسی کٌذ. -.

 
 

 

 
 

 آیب ًبضتبیی ثشای اًجبم تست قٌذ خَى الصم است؟ -9

 ؟چِ ًَع ًوًَِ ای ثشای اًجبم تست قٌذ خَى استفبدُ هیطَد  -.
 

 

 کوک بگیر. کٌترل کیفی هٌری دیَیدسَىاز  درس کٌترل کیفیبرای آزهَدى خَدت در 

 

 

 را با هواهٌگی ٍاحد سوعی ٍ بصری ببیي. قَاًیي سیگوافیلن آهَزشی 

 

                                                   

                                           

 

 

 

 

 

 سجَع کي.هذاخات دس تست قٌذ خَى ثِ کتبة پبگبًب ثشای هطبلؼِ 

 سپس ثِ سَاالت صیش پبسخ ثذُ. 
 

 فکر کنیذ
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 دس ساثطِ ثب پبسخ دّی اٍسطاًسی ٍ تلفٌوی ثوِ آصهبیطوبت سد    ّبی دضَاس  گیشی گبّی اٍقبت ثشخی تصوین

 هیذّذ؛ دس ایي هَسد ثب تَجِ ثِ اّویت ثبلیٌی تست ّب ثب دٍستبى خَد ثحث کٌیذ.

 

 

 

            

 اتَهبسیَى دس آصهبیطگبُس هَسد هضایب ٍ هؼبیت د                                    

  ثیَضیوی فکش کٌیذ                                       

                           

 اتوآناالیسر 
اثضاسی هکبًیکی هجتٌی ثش قَاػذ ًَسی ٍ اسپکتشٍفَتَهتشی کوِ د سثخوص   

ی ایي اثوضاس توب حوذ صیوبد     .ثیَضیوی آصهبیطگبُ هَسد استفبدُ قشاس هیگیشد

تَاًستِ جبی ًیشٍی اًسبًی سا دس ثخص ثیَضیوی ثگیشد ٍ سشػت ٍ دقت 

 کبس سا افضایص دّذ.

 ؟استفبدُ اص اتَآًبالیضس سٍ ثِ گستشش استچشا   

ثِ دلیل کبّص ّضیٌوِ هوَاد هصوشفی، افوضایص دقوت ثوِ دلیول حوزف          پاسخ:

ثوب  خطبّبی اًسبًی، افضایص سشػت ثذلیل جبیگضیٌی اثضاسّوبی هکوبًیکی اتَهوبت    

 .اًسبى
 

 وستگارد

هجوَػِ قَاًیي کِ هجتٌی ثش آهبس اسوت ٍ قوذست ثشسسوی اًوَاع خطوب ٍ      

 .ّطذاسّب سا ثِ تکٌسیي ّب هیذّذ

 اصالحات رایج

 Shift 

  Trend  

 Cary Over 

 

 

قوَاًیي  ثشای هطبلؼِ اختیوبسی دس هوَسد      

 ثِ هشجغ صیش هشاجؼِ فشهبئیذ.سیگوب 

Evaluating analytical quality in 

clinical biochemistry laboratory 

using Six Sigma 
 

قوَاًیي سویگوب   ثِ خبطش داضتِ ثبضیذ کوِ  

ػبلی توشیي سوطَک کٌتوشل کیفیوت اسائوِ      

 خذهبت هیجبضذ.

 

 

 

 

: ًوًَووِ ّوووَلیضی دس 9کوویس ضوووبسُ               

ثخص ثیَضیوی پوزیشش ضوذُ اسوت، ّووَلیض ثوِ      

ت ّوب  ػٌَاى یک فبکتَس پیص آصهبیص دس کذام تسو 

 ؟تذاخل هیکٌذ

    ثب هشاجؼِ ثِ دفتش ثجت ًتوبیج ٍ ًیوض ثبیگوبًی

ًوًَِ ّب ًتبیج ًوًَِ ّبی ّوَلیض سا یبفتِ ٍ اسصیوبثی  

 کٌیذ.

 

 خَد ثجت کٌیذ. دفتشًتبیج سا دس 

 

 

 

 

 . پس لطفا:هٌاسب جهت خًَگیری، گارٍ به هدت زیادی در بازٍ بسته هیواًد گعدم یافتي رگاهی اٍقات به علت  

 ذکر کٌید چه آزهایشاتی با خطا هَاجه هیشًَد؟ -1

 چه راهکاری پیشٌهاد هیکٌید؟ -2

 هیتَاى از الیي تسریقی ًوًَه خَى گرفت؟ -3

 

 

 فکر کنیذ

case 
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 ًظش خَد سا ثٌَیس. قٌذ خَى چٌذ ثیوبس هتَالی ثِ ضشک صیش است. کذام خطبی آصهبیطگبّی هوکي است سد دادُ ثبضذآصهبیص 

 

 

 
 

 :دانشجویادداشت های 

........................................... 

 را در کادر زیر رسن کٌید ٍ تفسیر آًرا بیاى کٌید. 13sهٌاسب برای قاًَى شکل 

85- 90-110-78-570-430-398-350- 310-230-110 


