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آموختگان دوره دکتراي تخصصی رشته هاي مختلف به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت دانش گاهی دوره تکمیلی علوم آزمایش برنامه         

را جهت  ، بینش ، مهارت هاي علمی و در نهایت توانایی الزم و کافین بتوانند دانشر نظر گرفته شده است تا فراگیراعلوم آزمایشگاهی د

دهی و  پاسخ کسب کرده و مسئولیت ،نمونه هاي آزمایشگاهی غیر بافتی انواع روي ی مناسب و الزم برتشخیص و یانجام اقدامات آزمایشگاه

جهت  خود را دانش آموختگان این دوره کلیه مهارت ها و توانمندي هاي .به عهده گیرندتشخیص طبی را  هاي مدیریت فنی آزمایشگاه

. ردخواهند ببکار را ي ارتقاء سطح سالمت جامعه امشاوره اي و مدیریتی بر ، پیشگیري، تشخیصی،خدمات مختلف آموزشی، پژوهشی

  . ایندارایه نمدر فعالیت هاي زیر  را مندي خوددوره بتوانند اقدامات و خدمات متناسب با تواناین رود دانش آموختگان  می رهمچنین انتظا

 تانداردهاي داخلی و بین المللیتأسیس آزمایشگاه هاي تشخیص طبی عمومی با حفظ اس  

 داده ها و اطالعات آزمایشگاهی مراجعین  و نگهداري جمع آوري  

  انجام کلیه آزمایشات تشخیص طبی با دقت ، صحت و رعایت شرایط اختصاصی هر آزمایش  

  تشخیص طبیآزمایشگاه کلیه بخش هاي  علمی و فنیمسئولیت  

  آزمایشگاهی تشخیصیمسئول بیمار و ارائه پیشنهادهاي علمی و مناسب تشخیص صحیح و ارائه مشاوره هدفمند به همکاران پزشک 

  به آنان

 از قبیل کنترل کیفی، مدیریت نیروي انسانی و منابع مالی توانمندي هاي حرفه اي خاص 

  

 

  :ضوابط اجرایی برگزاري دوره

 .می شودکمیته اجرایی دوره تکمیلی تشکیل  ،دانشگاه هاي برگزار کننده دوره تکمیلی علوم ازمایشگاهیدر  -1

 ،پزشکی شناسی انگل پزشکی، ایمونولوژي(مدیران گروه هاي آموزشی ذیربط   شامل کمیته اجراییاعضاي ، معاون آموزشی دانشگاه  -2

و نماینده تام  )خون بانک و هماتولوژي پزشکی، شناسی ویروس پزشکی، شناسی قارچ پزشکی، شناسی باکتري بالینی، بیوشیمی

اي ه یک نفر از بین مدیران گروه. را منصوب می نماید )دانشکده پزشکی تحصیالت تکمیلی معاونترجیحا (االختیار معاون آموزشی 

و با حکم معاون آموزشی دانشگاه علوم آزمایشگاهی انتخاب  دوره تکمیلی مسئولذیربط یا عضو هیات علمی صاحب نظر به عنوان 

 . می گرددمنصوب 

 .اجراي دوره به عهده معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده پزشکی می باشد و حسناجرایی نظارت بر عملکرد کمیته  مسئولیت -3

و متناسب با مدارك تحصیلی آنها به  برنامه دورهو تعیین بخش هاي مورد نیاز براي هر یک از فراگیران بر اساس  آموزشبرنامه ریزي  -4

 .است علوم آزمایشگاهی دوره تکمیلی مسئولعهده 

،  پزشکی ، ویروس شناسی پزشکی ، قارچ شناسیپزشکی ، انگل شناسیبالینی ، بیوشیمیپزشکی ایمونولوژي( هايهر یک از دوره -5

گروه، هماهنگی هاي الزم با  .شودهاي آموزشی مربوط اداره می زیرنظر گروه) وبانک خون و هماتولوژي پزشکی باکتري شناسی

  .است علوم آزمایشگاهی دوره تکمیلیمسئول و معرفی فراگیران به عهده ) آزمایشگاه و بخش ها(بیمارستان 

 (PhD)مطابق آئین نامه دوره دکتراي تخصصی  آن انجام ارزشیابی و اعالم نتیجه ،ها روهدر هر یک از گ در پایان دوره آموزشی - 6

 . الزامی است

خود  قبلی مقاطع دوره آموزشی مربوط به  دروس و از گذراندندر صورت ارایه مدارك الزم و تایید کمیته اجرایی دوره فراگیران  -7

 .باشندمعاف می

افراد شاغل . دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی تمام وقت بوده و فراگیران ملزم به حضور تمام وقت در کلیه بخشهاي برنامه می باشند -8

گروههاي آموزشی   .هستند استحقاقی/دهاي دولتی ملزم به ارایه ماموریت آموزشی و یا مرخصی بدون حقوقدر سازمانها و نها

  .را بر عهده دارند مسئول دوره و معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده مسئولیت نظارت بر حضور تمام وقت فراگیران و گزارش آن به
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دوره پایان گواهی  ،صاب قبولینهستند و پس از کسب حدآزمون ملزم به گذراندن ضوابط مربوط مطابق فراگیران در پایان دوره،  -9

 .تا از مزایاي قانونی آن برخوردار شوند تکمیلی علوم آزمایشگاهی توسط دانشگاه با رعایت سایر مقررات به ایشان اعطاء می شود

  .دوره قابل تمدید می باشدطول % 50براي کلیه فراگیران حداکثر تا تکمیلی، دوره  حداکثر مدت مجاز  -10

 .اي عمل خواهد بودنمب (PhD)در سایر مواردي که در این برنامه تصریح نشده باشد، آئین نامه دوره دکتراي تخصصی  -11

  
  

  

  

  

    



٥ 
 

  

  .می باشد  جدول زیره شرح ب :و محتویات آموزشی طول دوره

  

  آنمحتویات آموزشی طول دوره و : 1جدول شماره 

  توضیحات      دورهطول   عنوان دوره  ردیف

  پذیرفته شدگانکلیه  مخصوص  ماه 1  پزشکیانگل شناسی   1

کلیه پذیرفته شدگانمخصوص   ماه 3  پزشکیایمنی شناسی   2  

کلیه پذیرفته شدگانمخصوص   ماه 4  بیوشیمی بالینی  3  

پذیرفته شدگانکلیه مخصوص   ماه 1  کنترل کیفی  4  

شدگانپذیرفته کلیه مخصوص   ماه 1  پزشکیقارچ شناسی  5  

پذیرفته شدگانکلیه مخصوص   ماه 1  مدیریت آزمایشگاه  6  

پذیرفته شدگانکلیه مخصوص   ماه 2  پزشکی شناسی باکتري  7  

پذیرفته شدگانکلیه مخصوص   ماه 1  پزشکیویروس شناسی   8  

پذیرفته شدگانکلیه مخصوص   ماه 4  طب انتقال خونوخون شناسی   9  

  دکتري پزشکی عمومیغیر  با مدرك پذیرفته شدگانمخصوص   ماه 6  فیزیوپاتولوژي  11

  مدرك کارشناسی غیر علوم آزمایشگاهی  با پذیرفته شدگان مختص  ماه 6  یدروس منتخب علوم آزمایشگاه  12

  

علمی مروري بر یافته هاي جدید شامل  تنظیم گردیده که) (Course plan  ، طرح دورهآموزشی ر این مجموعه، براي هر یک از بخش هاي د

که  (lesson plan)طرح درس در ادامه به  .هر بخش می باشد کیفی در نهایت کنترل و و تخصصی ، آزمایشات سیستماتیکدر هر بخش

  . گردداشاره می، آموزشی است شامل جزئیات برنامه و فرآیند هاي
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   پزشکیانگل شناسی 

  ماه  1: طول دوره 

  :فراگیري :اهداف آموزشی 

 روش هاي نمونه گیري و آماده سازي نمونه هاي مختلف  انواع  -1

 ارزش بالینی آزمایش هاي انگل شناسی در جهت تشخیص عوامل بیماري زا  -2

  تلفخمهارت هاي الزم براي تشخیص انگل هاي م -3

 در ایران ي مهم و شایع انگلی یماري هاب -4

 افته هاي جدید در انگل شناسیی -5

 کنترل کیفی در آزمایشگاه انگل شناسی  - 6

  

  :محتواي آموزش دوره 

  

انتشار جغرافیائی  –مورفولوژي ، سیر تکاملی  ( تک یاخته شناسی و کرم شناسی  شامل نظري مباحث: )هفته 2( و عملی نظري آموزش

هاي پیشگیري و روش  –اپیدمیولوژي –آزمایشگاهیداول و پیشرفته تشخیص روش هاي مت –عالئم بالینی –اري زاییبیم –در دنیا و ایران 

اکتو پارازیت هاي انگلی، دمودیکوزیس و ، انگل شناسی درکاربرد تست هاي مولکولی ، هیستو پاتولوژي بیماري هاي انگلی، )کنترل انگل

هاي رنگ آمیزي و تشخیص روش  -آزمایشات مستقیم  –تهیه نمونه شامل عملیمباحث و  اسکابیس، میازیس و نازوکومیال کومیازیس

 - روش هاي تشخیص ایمونولوژیک  - روش هاي متداول تشخیص آزمایشگاهی - کشت انگل ها  ل کلیاصو - مختلف میکروسکوپی نمونه هاي

 .باشدمی و اصول روش هاي نوین در تشخیص آزمایشگاهی بیماري هاي انگلیروش هاي تشخیص مولکولی 

  

  . باشدمی ایی با نمونه هاي خاصنآش و  آزمایشگاه تک یاخته شناسی و کرم شناسی کارورزي درشامل : )هفته 2( کارورزي
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   پزشکیایمنی شناسی 

  ماه   3: طول دوره 

  :فراگیري: اهداف آموزشی 

 نولوژیک وواکنش هاي ایم يمکانیسم ها و انواع ،اساس -1

 رایج در تشخیص آنها  هايبیماري هاي سیستم ایمنی و آزمایش -2

 ایمونولوژیکروش هاي نوین و تفسیر بالینی نتایج آزمایشات  -3

 ساختار و عملکرد سیستم ایمنی  آشنایی با یافته هاي جدید در -4

 کنترل کیفی در آزمایشگاه ایمنی شناسی  -5

  

  :محتواي  آموزشی دوره 

  

 - ایمونولوژيیافته هاي جدید در ( زمایشگاهیآمونولوژي و روش هاي ای تازه هاي شامل مباحث نظري  ):هفته 6(و عملی  نظري آموزش

بیماري هاي سیستم ایمنی و ، آشنایی با )ایمونوشیمی ، ماتولوژيهایمونو ، سرولوژي -نیسم هاي واکنش هاي ایمونولوژیکاساس، انواع و مکا

آلرژي و ازدیاد حساسیت، پیوند آزمایشات رایج در تشخیص آنها ، تست هاي تشخیص بیماري هاي خود ایمن ، بیماري هاي نقص ایمنی ، 

آزمایشات مختلف سرولوژي شامل  و مباحث عملی  ارتباط پزشک و ایمونولوژیست وبررسی تومور مارکرها و  اعضاء، بیماري هاي عفونی

سیون ، پرسی گلوتیناتست هاي مبتنی بر آ ( IFA , RIA , EIA ,IHC)تکنیک هاي ایمونواسی -عملی عمومی، ایمونوهماتولوژي

 . باشدمی نفلومتري وتري متاسیون ، فولکوالسیون ، ایمونوکروماتوگرافی ، توربیدوپی

   

سانس، تست هاي ایمونوژنیتیک، سنجش کمپلمان و اجزاء آن به صورت کیفی و کمی، نیکمی لومروش  انجام شامل ): هفته 6( کارورزي

، تست هاي پوستی - کموتاکسی - ولی مانند فاگوستیوزایمنی سل، بررسی ، سنجش تومور مارکرهاینگایمونوفنوتاپتري و موتفلوسی

مجموعه روش هاي تشخیص مولکولی  ،ایمونوفلورسانس، الکتروفورز، ایمونوالکتروفورز، سنجش کمی و کیفی پاسخ ایمنی هومورال و سلولی

وماسیون و بحرانی ، ات قادیرجع و ممر امنه هايزارش و تفسیر نتایج ، دشامل گ (خطا در ایمونولوژي  کنترل کیفی و منابعو  در ایمونولوژي

  . باشدمی )کالیبراسیون دستگاه ها
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  بیوشیمی بالینی 

  ماه  4: طول دوره 

  

  :فراگیري: اهداف آموزشی 

 اصول نمونه گیري ، انواع نمونه ها ، آماده سازي و عوامل مؤثر بر نمونه هاي انسانی  -1

 و تشخیص آزمایشگاهی آنها متابولیکی اختالالت  ،مباحث مختلف متابولیسم -2

 آزمایشگاهی و تعیین توالی آزمایشات مناسب براي تشخیص نهائی  متابولیکی با نتایجاختالالت ارتباط  -3

 مکانیسم و روش هاي بیوشیمی در آزمایشگاههاي تشخیص طبی مهارتهاي مختلف در مورد اساس ،  -4

 یافته هاي جدید علمی در بیوشیمی بالینی  -5

 کنترل کیفی در آزمایشگاه بیوشیمی  - 6

  :محتواي آموزشی دوره

هاي حلولمانواع تهیه  - و تکنیک هاي جدید بیوشیمی تازه هاي( بیوشیمی یافته هاي جدید در شامل ): هفته 6(نظري و عملی  آموزش

وژها و سایر دستگاههاي عمومی یسانتریف انواع –تکنیک هاي فتومتري   -در بیوشیمی  انواع نگهدارنده هاي مورد استفاده -آزمایشگاهی 

گیري  اصول نمونه - بیماري هاي متابولیک و تشخیص آزمایشگاهی آنها -و اختالالت آن متابولیسم(ی بیوشیمی بالینو ، )آزمایشگاه بیوشیمی

،  CSFخون ، ادرار ، ( سنجش آنالیت هاي مختلف در مایعات بیولوژیک  –نگهداري و انتقال نمونه اختصاصی - و انواع نمونه هاي انسانی

گازهاي خون و  سنجش –سنجش آنزیم ها –جع و مقادیر بحرانیمرتفسیر نتایج با تعیین دامنه هاي .... ) مدفوع و ،آمینوتیک ، پلورمایع 

، ذب روده اي ، معده ، غدد داخلی جکراس ، فوق کلیه ، ، کلیه ، پان کبد(  عملکرد اعضاء بدن کآزمایشات دینامی _اهمیت بالینی آن 

  .باشدمی.....) هورمون شناسی ، پروفایل قلبی و 

تکنیک هاي ، انجام زي نخاعی و سایر مایعات بیولوژیککلیه آزمایشات بیوشیمیایی خون، ادرار، مایع مغ انجام  شامل): هفته 10(کارورزي 

 ، کار باتکنیک کمی لومینسانس، نشبرزو، تکنیک اتمیک ابایمونواسیمختلف ، تکنیک هاي وفورزکترال انواع، مختلف کروماتوگرافی

دستگاهها ، و کالیبراسیون جع و مقادیر بحرانی ، اتوماسیون مرتفسیر نتایج ، دامنه هاي  و آشنایی با نحوه ردستگاههاي اتوماتیک اتوآنالیز

 .باشدمی د استفاده در آزمایشگاه ورمفاهیم آماري م و آزمایشگاه بیوشیمی رد صول مدیریت و مستند سازي و تضمین کیفیتا
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 کنترل کیفی

  ماه  1: طول دوره 

  

  :فراگیري: اهداف آموزشی 

 مستندات نظام مدیریت کیفیت آزمایشگاه -1

 محاسبات آماري در آزمایشگاه -2

 مدیریت کنترل کیفیت -3

 اثر تغییرات بیولوژیک بدن بر آنالیتها -4

  

  :آموزشی دوره محتوي 

دهی، مدیریت گیري و گزارششامل مستندات نظام مدیریت کیفیت در آزمایشگاه، مدیریت پذیرش، نمونه ): هفته 2(نظري و عملی  آموزش

آزمایشگاهی، نمونه در آزمایشگاه، مدیریت ارجاع نمونه، مدیریت ارجاع کارکنان و آموزش، مدیریت ایمنی در آزمایشگاه، مدیریت پسماندهاي 

اصول ممیزي در آزمایشگاه، مدیریت آزمایشگاه مولکولی، محاسبات آماري، تفسیر نتایج و مقادیر بحرانی، مدیریت کنترل کیفیت، تغییرات 

 .باشدغییرات بیولوژیک بدن میتها قبل، حین و بعد از آزمایش و آنالیت

   

  . باشدمختلف میبخشهاي در  کنترل کیفیتشامل انجام  ):هفته 2(کارورزي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠ 
 

  پزشکیقارچ شناسی 

  ماه  1: طول دوره 

  

  :فراگیري: اهداف آموزشی 

 کلیات بیماري هاي قارچی و آسیب شناسی آنها  -1

 مورفولوژي و تغییرات بیوشیمی قارچها  ،اصول نمونه گیري ، جدا سازي ، کشت -2

 روش هاي نوین در تشخیص آزمایشگاهی بیماري هاي قارچی  -3

 قارچ شناسی پزشکی یافته هاي جدید در -4

 کنترل کیفی در آزمایشگاه قارچ شناسی  -5

  

 

  دوره محتوي آموزشی 

  

  ): هفته 2(نظري و عملی  آموزش

   

هاي قارچ عفونت ،قارچ هاي ساپروفیت ،قارچیاري هاي بیمکلیات  ،اهمیت پزشکی داراي طبقه بندي قارچ هاي شامل مباحث نظري          

 آشنایی با عوامل ضد قارچی ،بیماري هاي قارچی احشایی ، بیماري هاي قارچی زیر جلدي ،هاي قارچی جلديبیماري ،هاي سطحی

 ،اروش هاي رنگ آمیزي قارچه ،نمونه برداري از ضایعات قارچیشامل  و مباحث عملی  تعیین حساسیت داروهاي ضد قارچی و

هاي کشت  محیط ،روش هاي کشت قارچها ،مکمل جهت شناسایی گونه قارچ هايآزمایشره میکروسکوپی قارچها و ظنممورفولوژي و 

  . باشدمی آسیب شناسی ضایعات قارچی و عفونتهاي قارچی فرصت طلب ،هاي جدید مورد استفاده در قارچ شناسی روش ،قارچی

 
  ): هفته 2(کارورزي 

  . هاي واجد شرایط از نظر مدیریت علمی و فنی صحیح آزمایشگاهی برگزار می گردد دوره در آزمایشگاهاین          
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  مدیریت آزمایشگاه

  ماه  1: طول دوره 

  

  :با آشنایی: اهداف آموزشی 

 هاي مدیریت در واحدهاي بهداشتی ، تشخیصی ، درمانی  مبانی و مهارتاصول،  -1

 مقررات و استانداردهاي موجود  ،قوانین -2

 آزمایشگاههاي تشخیص طبی  "مسئول فنی" هاي قانونی نقش و مسئولیت ، جایگاه -3

 کاربرد آمار، ریاضیات و اتوماسیون در آزمایشگاه -4

 در آزمایشگاه اخالق و انواع ارتباط هاي حرفه اي -5

 مدیریت مالی و اقتصادي آزمایشگاه  - 6

 اهمیت تعامل با بیمار و پزشک -7

 ایمنی و بهداشت کارکنان و مراجعین به آزمایشگاه -8

 نگهداري و نقل و انتقال نمونه اصول ارجاع آزمایش و نحوه -9

 مدیریت پسماند آزمایشگاهی و حفظ محیط زیست -10

  

 

  محتوي آموزشی دوره 

    

   ):هفته 3(نظري  آموزش

مقررات و  ،آشنایی با قوانین –هاي قانونی مسئول فنی مسئولیتو شرح وظایف ، اختیارات  –هاي مدیریت مبانی و مهارت مباحث شامل         

استانداردهاي رایج در  –مین کیفیت در آزمایشگاه ضت - GLPمبانی  –اصول و مبانی مدیریت در آزمایشگاه  –استاندارهاي موجود 

اتوماسیون در  –کاربرد کامپیوتر در آزمایشگاه –و ریاضیات در آزمایشگاه  کاربرد آمار –اصول مستند سازي در آزمایشگاه –آزمایشگاه 

ارتباط با  –ارتباط با سازمانهاي نظارتی و مسئول  –ارتباط با پزشک همکار  –ارتباط با بیمار  –اخالق حرفه اي در آزمایشگاه  –آزمایشگاه

اصول  –ارتباط با پرسنل آزمایشگاه –همکار هاي ارتباط حرفه اي با آزمایشگاه –مدیریت آزمایشگاههاي بیمارستانی –بخش هاي بیمارستانی 

ا نتایج در محدوده مقادیر مقادیر بحرانی و نحوه برخورد ب –تفسیر و مدیریت گزارش نتایج آزمایشگاه  –رسنلپمداوم در حین خدمت  موزشآ

بیمه ها  –ها و مواد آزمایشگاهی اهخرید دستگمدیریت انتخاب و  –اقتصاد آزمایشگاه  - ایمنی در آزمایشگاه مدیریت مالیحفاظت و  –بحرانی

  هاي تشخیص طبی  اصول طراحی و راه اندازي آزمایشگاه – point of careتستهاي   –هاي بیمه کننده  با سازمان طو ارتبا

 

 .صحیح آزمایشگاهی برگزار می گردد هاي واجد شرایط از نظر مدیریت علمی و فنی این دوره در آزمایشگاه: )هفته 1(کارورزي  
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   پزشکیشناسی  باکتري  

  

  ماه  2: طول دوره 

  

  :فراگیري: اهداف آموزشی 

 ستماتیک باکتري ها سیشناسی بالینی و تقسیم بندي  باکتري )1

 تست هاي تشخیصی افتراقی باکتري ها آنتی بیوگرام و مورفولوژي،، نمونهانتقال و نگهداري  ،رتهیه اسمی ،روش هاي نمونه برداري )2

 در سیستم ها و ارگانهاي بدن  باکتريعفونت هاي  )3

 ...) تجاري و  یروش هاي تشخیص ومولکولی سرولوژي، روش هاي ( شناسی  باکترينوین در  تشخیصی روش هاي )4

  پزشکیشناسی  یافته هاي جدید در باکتريآشنایی با  )5

  شناسی باکتري کنترل کیفی در آزمایشگاه )6

  

  

  محتوي آموزشی دوره

   

 –ساختمان، متابولیسم، رشد و ژنتیک باکتري ها( شناسی باکتري یافته هاي جدید درمباحث نظري شامل  ):هفته 4(مباحث نظري و عملی 

 –طبقه بندي باکتري ها  –مایشگاهی در باکتري شناسی بالینیاصول تشخیص آز –نزژپاتو –ل فیزیکی و شیمیایی بر باکتري هااثر عوام

 –کوکسی هاي گرم منفی  –کوکسی هاي گرم مثبت (باکتري شناسی بالینی و سیستماتیکو ) تشخیص باکتري ها جدید درروش هاي 

مایکوباکتریوم  –تخمیريغیرباسیلهاي گرم منفی  –هاي گرم منفی تخمیري  باسیل –)اسپورداران و بدون اسپورها ( هاي گرم مثبت  باسیل

) ور طبیعیفل –باکتریهاي بی هوازي –مایکوپالسماها –پارازیت هاي اجباري داخل سلولی –ها روکتیاسپ –اکتینومایست ها –نوکاردیا  –ها 

روش هاي  –رنگ آمیزي ساده باکتریها ، محیط سازي و انواع محیط کشت  ،نمونه گیري ، تهیه اسمیر با انواعآشنایی (و مباحث عملی 

، کشت از نمونه مدفوع و ادرار، انواع آنتی بیوگرام و و خلط، کشت خون، تراشه جداسازي و مراحل مختلف تشخیص باکتري ها ،کشت

هاي  باسیل –کوکسی هاي گرم منفی -هاي تشخیص کوکسی هاي گرم مثبت شرو، آشنایی با آزمایشات سرولوژي براي تعیین سروتیپ

هاي  پارازیت –ها اسپیروکت –اکتینومایست ها –وکاردیان –میکوباکتریوم ها –ي گرم منفی تخمیري  و غیر تخمیريباسیل ها –گرم مثبت

   . باشدمی )پالسما ها و باکتري هاي بی هوازيمایکو  –اجباري داخل سلولی

سیستم عفونت هاي سیستم تنفسی ،   عفونت هاي: شامل تشخیص عفونت هاي سیستم هاي مختلف بدن از قبیل  :)هفته 4( کارورزي 

سیستم ژنیتال و همچنین   عفونت هاياي نرم و سخت ، ه سیستم بافتعفونت هاي  مرکزي ،سیستم عصبی عفونت هاي  گوارشی ،

تشخیص عفونت هاي  ،....)یت ، پلور سمفصل ، آ( اي مایعات استریل بدن تشخیص عفونت ه –تشخیص عفونت هاي جریان خون 

رنگ  ، انجام انواعهاي غذایی تشخیص مسمومیت –هاي بیمارستانی  تشخیص عفونت –تشخیص عفونت هاي بی هوازي  –مایکوباکتریال 

ایمنی در آزمایشگاه  –هاي مختلف آنتی بیوگرام به روش –هاي مختلف و تفسیر نتایج آنها کشت نمونه هاي بالینی در محیط –یزيآم

آشنایی با روش هاي تشخیص تجاري  –آشنایی با سیستم هاي اتوماسیون - یفی در آزمایشگاه میکروب شناسیکنترل ک –میکروب شناسی

(API20,…) – یآزمایشگاه باکتري شناسی تشخیص لزوم و نحوه ارتباط -باکتریال آشنایی با روش هاي مولکولی در تشخیص عفونت هاي 

  .باشدمی با پزشک معالج 



١٣ 
 

پزشکیویروس شناسی   

 

  ماه  1: طول دوره 

  

  :فراگیري :اهداف آموزشی 

 ها  تقسیم بندي سیستماتیک ویروس ویروس شناسایی بالینی و -1

 اصول تشخیص آزمایشگاهی ویروس ها  ونگهداري نمونه ، اصول کشت ویروس روش هاي نمونه برداري ، انتقال و  -2

 ) سرولوژي ، مولکولی ، تعیین توالی ( ها  روش هاي تشخیص آزمایشگاهی ویروس -3

 ویروس شناسی  یافته هاي جدید در -4

 کنترل کیفی در آزمایشگاه ویروس شناسی  -5

  

 

  دوره محتواي آموزشی

  

  ): هفته 2(مباحث نظري و تئوري 

شنایی با کشت ، آویروس شناسی آزمایشگاهی –س شناسیوروی تازه هاي( پزشکیشناسی ویروس  یافته هاي جدید درشامل  مباحث نظري

طبقه بندي (و ویروس شناسی بالینی ) و طراحی آزمایش ها در آزمایشگاه ویروس شناسی کار آشنایی با اصول - سلول و کشت ویروس

پوستی و مخاطی ، عفونت هاي  یعفونت هاي ویروسی سیستم تنفسی ، عفونت هاي ویروس: از قبیل  یستماتیک ویروسسیبیماري هاي 

 ،عفونت هاي ویروس دستگاه تناسلی، اتاله ن، عفونت هاي ویروسی مادرزادي و پر یوگاسترو آنتریت هاي ویروس وارشیویروسی سیستم گ

اهمیت ، ویروس هاي نقص سیستم ایمنی  ،عفونت هاي وابسته  و منونوکلئوز عفونی ، هپاتیت هاي ویروسی ،الیت ویروسیسفمننژیت و آن

داري ، انتقال و نگهداري روش هاي نمونه بر(و مباحث عملی ) انویروسی در سرط مارکرهايتعیین  –ویروس ها در ایجاد سرطان و رد پیوند 

روس ها ویروش هاي مولکولی در تشخیص  - (CFT- IFA -EIA )شخیص ویروس ها نمونه هاي ویروسی ، آزمایشات سرولوژیک در ت

(Real Time-PCR , RT-PCR , PCR)   - هايآزمایشکاربرد  - لکولی در بررسی توالی ویروس هاآشنایی با روشهاي نوین مو 

   )و مولکولی در تعیین بیماري ویروسیسرولوژیک 

  

 :)هفته 2(کارورزي 

گزارش و –و منابع خطا در ویروس شناسی کیفیت تضمین همچنین مباحثحیت و شامل حضور فراگیر در آزمایشگاههاي واجد صال       

      .می باشد  در آزمایشگاه ویروس شناسی یابیعیباتوماسیون و کالیبراسیون دستگاهها و  –جع و مقادیر بحرانیمردامنه هاي  –تفسیر نتایج
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   طب انتقال خون هماتولوژي و

  ماه  4: طول دوره 

  فراگیري :اهداف آموزشی 

 ساختار و عملکرد طبیعی و غیر طبیعی سلول هاي خونی  )1

 بدن بیماري هاي سیستم خونساز وعروقی و  هماتولوژي بالینی مفاهیم )2

 روش هاي تشخیص آزمایشگاهی هماتولوژي بالینی و روش هاي نوین مولکولی  )3

 قوانین و استانداردهاي  سازمان انتقال خون در ایران  )4

 قال خوننتهاي خونی اصلی و فرعی و اهمیت آنها در ا انواع گروه )5

 ول هاي قرمز بروش صحیح خون گیري و آزمایشات سرولوژیک گل )6

 هاي خونی ه چگونگی تهیه انواع فراورد )7

  یافته هاي جدید در هماتولوژي و طب انتقال خون  )8

 و طب انتقال خون هماتولوژيهاي کنترل کیفی در آزمایشگاه  )9

  :)هفته 8(نظري و عملی آموزش  :محتواي آموزش دوره 

 –تخریب گلبول هاي قرمز و تولید ، بقا ، عملکرد( آزمایشگاهیسنجش  و روش هاي  گلبول هاي قرمزمباحث نظري شامل آشنایی با 

 و روش هاي گلبول هاي سفید ، )قرمز هاي اختالالت مختلف در گلبول و بیماري ها –بیعی و غیر طبیعی گلبول هاي قرمزساختمان ط

ساختمان طبیعی و غیر  –محیطی و مغز استخوانسفید در خون تولید ، بقا ، مسیر زندگی ، انواع و تخریب گلبول هاي ( آزمایشگاهی سنجش 

 ،پالکتو ) ها نبه آو اختالالت وابسته  ي هاارسفید و بیم هاي مختلف گلبول گروه هايعملکرد  –سفیدگلبول هاي یعی انواع مختلف طب

 –و غیر طبیعی پالکت ها ي خونی ، ساختمان طبیعیتولید ، بقا ، عملکرد و تخریب پالکت ها( گاهیشآزمای سنجش  و روش هاي هموستاز

و آشنایی با  )المت و بیماري ، بیماري ها و اختالالت پالکتین سبررسی سیستم انعقاد خون و مکانیسم اعمال انعقادي و ضد انعقادي در زما

آزمایشات قبل از  –استانداردهاي تهیه خون سالم جهت تزریق –آشنایی با قوانین سازمان انتقال خون (طب انتقال خون  یافته هاي جدید در

 –کومبس مستقیم وغیر مستقیم( آزمایشات سرولوژیک گلبول هاي قرمز  –انواع گروه بندي هاي اصلی و فرعی خون –تزریق خون اهدایی

روش صحیح خون گیري در بانک  - )حل اختالفات بین روش هاي مختلف گروههاي خونی  –غربالگري آنتی بادي –کراس ماچ ماژور و مینور

آشنایی با   –ه ناشی از خوننتقلتست هاي تأئیدي عفونت هاي م –تست هاي عفونی خون –یس زواع فرآوردهاي خونی و انواع افزوان –خون

آشنایی با راهکارهاي جلب مردم براي  –جی در پیوند بافتنسآشنایی با تست هاي سازگاري  –تقال خون و فرآورده هاي خونینانواع عوارض ا

با  HCTبا درابکین،  Hb(با روش هاي مرجع  CBCشامل تفسیر هیستوگرامهاي دستگاهی، انجام  و مباحث عملی) اهدا و تامین خون الزم

سیتو شیمی و رنگ آمیزي هاي –لوژي سلول هاي خون و مغز استخوانبررسی کامل مورفو، )میکروپیپت و شمارش سلولی با الم نئوبار

روش هاي  –و ایمنو فنوتاپینگ سلولهاي خونی یتومتريسفلو -   ).....لور و، سینوویال ، پ CSF(سیتولوژي مایعات بیولوژیک بدن  –اختصاصی 

ه کار با دستگا –  HPLC –هموگلوبین به روش هاي مختلف رزروفولکتا –تست هاي انعقادي –ولکولی در تشخیص بیماري هاي خونینوین م

  . هاي اتوماتیکهاي پایه هماتولوژي و سل کانتر

  ):هفته 8(کارورزي 

 –جع و مقادیر بحرانیمر دامنه هاي – گزارش و تفسیر نتایج –و طب انتقال خون  تضمین کیفیت و منابع خطا در هماتولوژي بررسیشامل  

و  هماتولوژي بخش هاي مسئولیت فنی – هماتولوژيو ایمونو هماتولوژي هاي در بخش عیب یابی –کالیبراسیون دستگاه ها  و اتوماسیون

و حضور در سازمان  هاي خونیه دآوررفوکنترل کیفی بانک خون  اصول ایمنی آزمایشگاه  . ت سارتباط پزشک و هماتولوژی – ایمونوهماتولوژي

  .باشدمی انتقال خون
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  فیزیوپاتولوژي

  )غیر پزشککلیه پذیرفته شدگان  مخصوص(

  

   یک ترم تحصیلی: طول دوره 

  اساس فیزیو پاتولوژیک بیماریهاي ارگانها و دستگاههاي مختلف بدن آشنایی با :اهداف آموزشی 

  دورهمحتواي آموزشی 

  وپاتولوژي بیماري هاي گوارشفیزی

  

   فیزیوپاتولوژي بیماري هاي قلب و عروقی

  

 غدد داخلی و متابولیسم فیزیوپاتولوژي بیماري هاي

   
    فیزیوپاتولوژي بیماري هاي خون

    

  تنفسفیزیوپاتولوژي بیماري هاي 

      

   فیزیوپاتولوژي بیماري هاي کلیه 

   

 )خودایمنی( یسمیفیزیوپاتولوژي بیماري هاي رومات

 

 

  

  

  

  

  



١٦ 
 

  دروس منتخب علوم آزمایشگاهی
)مدرك کارشناسی غیر علوم آزمایشگاهی باپذیرفته شدگان  مخصوص(  

   )واحد 17(یک ترم تحصیلی : طول دوره 

  :آشنایی با : آموزشیاهداف 

 ایمونولوژيمفاهیم پایه  -1

 بیوشیمیمفاهیم پایه  -2

 میکرب شناسیمفاهیم پایه  -3

 مفاهیم پایه هماتولوژي -4

 )کرم شناسی و تک یاخته شناسی(انگل شناسی مفاهیم پایه  -5

 قارچ شناسی  مفاهیم پایه - 6

 )باکتري شناسی و ویروس شناسی( ب شناسییکرممفاهیم پایه  -7

 
تعیین می و از آخرین نسخه برنامه هاي آموزشی هر یک از رشته هاي ذکر شده  2بر اساس دروس مندرج در جدول شماره  : محتواي آموزشی دوره 

  .گردد

  دروس منتخب علوم آزمایشگاهی: 2جدول شماره 

  

تعداد   نام درس

  واحد
  :بر اساس سرفصل مندرج در

  آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خوندروس جبرانی برنامه   3  خون شناسی  پایه

  دروس جبرانی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکروب شناسی پزشکی  3  بیوشیمی کاربردي

تک یاخته شناسی پزشکی 

  مقدماتی

  رشته میکروب شناسی پزشکیدروس اختیاري برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته   2

 دروس جبرانی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته انگل شناسی پزشکی  1  کرم شناسی پزشکی مقدماتی

قارچ شناسی پزشکی 

  مقدماتی

 دروس اختیاري برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکروب شناسی پزشکی  2

 دروس اختصاصی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ویروس شناسی پزشکی  2  باکتري شناسی پزشکی

 برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ویروس شناسی پزشکی  2  ویروس شناسی عمومی

  برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته ایمنی شناسی پزشکی  2  ایمنی شناسی یک
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