مشخصات دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی
نام دوره و تعزیف رضته :
کارؽٌاعی پیَعتِ ػلَم آسهایؾگاّی))laboratory sciences B.Sc
ػلَم آسهایؾگاّی ؽاخِ ای اس ػلَم پشؽکی اعت کِ در ارتثاط تا آًالیش آسهایؾگاّی خَى هایؼات ٍ اًغاج تذى اًغاى تِ هٌظَر تؾخیص
تیواری پیگیزی درهاى ٍ حفظ عالهت افزاد خاهؼِ هی تاؽذ.
تاریخچه رضته و پیطزفتهای جذیذ:
ایي رؽتِ کِ تِ ًام هذیکال تکٌَلَصی در داًؾگاُ ّای خْاى آهَسػ دادُ هی ؽذ در عال Credentialing Agency National۱۹۷۶
Medical
آًزا تِ  )MLS ( Medical Laboratory Sciencesتغییز داد تِ طَری کِ در حال حاضز ایي رؽتِ تِ ًاهْای
 ٍ Sciences Laboratoryیا ٍ ClinicalLaboratory Sciencesخَد دارد  .اکثزا هؼتقذًذ کِ ًام خذیذ ٍظایف حزفِ ای ؽاغلیي
ایي رؽتِ کِ تِ ًام ً )MLSO( ClinicalLaboratory SciencesOfficerاهیذُ هی ؽًَذ را تْتز تیاى هی کٌذ .
در ایزاى دٍرُ کارؽٌاعی پیَعتِ ػلَم آسهایؾگاّی اس عال  ۱۳۴۷در داًؾگاّْای تْزاى ؽیزاس اصفْاى تثزیش اَّاس ٍ … .تاعیظ گزدیذ کِ
تؼذ اس اًقالب فزٌّگی تِ صَرت کارداًی ٍ کارؽٌاعی ًاپیَعتِ در آهذ .
در ایي رؽتِ تِ هَاسات پیؾزفت ػلَم پشؽکی ٍ گغتزػ داهٌِ رٍؽْای تؾخیصی تدْیشات آسهایؾگاّی ًیش تغیار پیؾزفت کزدُ تطَری
کِ اهزٍسُ ؽاغلیي ایي رؽتِ اس دعتگاّْای الکتزًٍیکی ٍ اتَهاتیک تغیار دقیق ٍ حغاط تزای اًدام آسهایؾات هختلف تْزُ هیگیزًذ.
ارسش ها و باورها (فلسفه بزناهه ):
فلغفِ اصلی تذٍیي ایي تزًاهِ درعی تزتیت ًیزٍی اًغاًی کارؽٌاط در رؽتِ ػلَم آسهایؾگاّی تز اعاط ٍظایف حزفِ ای تؼزیف ؽذُ ٍ
هؼیي در خاهؼِ اعت.تطَری کِ اصَل اعاعی تؼلین ٍ تزتیت کِ ؽاهل رؽذ ؽخصیتی ٍ افشایؼ قذرت تفکز ٍ ؽایغتگی حزفِ ای ٍ ایداد
هْارتْای یادگیزی هذاٍم را در داًؼ آهَختگاى تزای ارائِ خذهات آسهایؾگاّی هطلَب در تزداؽتِ تاؽذ.
هاهوریت بزناهه آهوسضی در تزبیت نیزوی انسانی:
هاهَریت اصلی رؽتِ ػلَم آسهایؾگاّی تزتیت افزادی اعت کِ تتَاًٌذ در آسهایؾگاّای تالیٌی تیوارعتاًْا ٍ آسهایؾگاّْای هزاکش تْذاؽتی
تا داًؼ اختصاصی کِ آهَختِ اًذ ٍ تا تکارگیزی دعتگاّْای الکتزًٍیکی پیچیذُ ٍ رٍؽْای هتؼذد آسهایؾات هختلف را رٍی خَى ٍ یا
دیگز هایؼات ٍ اًغاج تذى اًدام دٌّذ.
اطالػات ٍ ًتایح تِ دعت آهذُ اس ایي آسهایؾات پشؽک را در تؾخیص تیواری رًٍذ درهاى ٍ حفظ عالهت خاهؼِ یاری هی دّذ ً .ظز تِ
ایٌکِ ایي رؽتِ دائوا در حال تغییز ٍ تَعؼِ اعت فارؽ التحصیالى ایي رؽتِ تایذ تِ ًحَی آهَسػ تثیٌٌذ کِ داًؼ ٍ هْارت کافی تزای
تطثیق خَد تا تکٌَلَصی خذیذ را داؽتِ تاؽٌذ.
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چطن انذاس بزناهه آهوسضی در تزبیت نیزوی انسانی:
آسهایؾگاّْای تالیٌی ٍ تْذاؽتی در طی چٌذ دِّ گذؽتِ اس تخؼ کَچک کِ تا چٌذ دعتگاُ عادُ ٍ رٍؽْای عٌتی فیشیک ؽیویایی
تثذیل تِ هزاکشی تشرگ تا تدْیشات تغیار پیؾزفتِ ٍ ؽاخِ ّای هتؼذد گزدیذُ اعت.ایي تغییزات ؽگزف ٍ عزیغ کارکٌاًی را طلة هی کٌذ
کِ ػالٍُ تز هدْش تَدى تِ عالح داًؼ رٍس قادر تِ اعتفادُ اس تدْیشات ٍ دعتگاّْای پیچیذُ الکتزًٍیکی ٍ کاهپیَتزی ٍ اًدام رٍؽْای
خذیذ تؾخیصی ٍ هَلکَلی تاؽٌذ .لذا چؾن اًذاس تاسار کار تزای کارؽٌاعاى ٍرسیذُ ٍ هتثحز ػلَم آسهایؾگاّی در حال ٍ آیٌذُ در تغتز رٍ
تِ پیؾزفت آسهایؾگاّْای تالیٌی ٍ تْذاؽتی ٍ کارخاًدات ٍ ؽزکتْای تَلیذ ٍ پخؼ هَاد ٍ ٍعایل آسهایؾگاّی تغیار رٍؽي ٍ ًوایاى هی
تاؽذ.
اهذاف کلی:
ّذف اس تزًاهِ آهَسؽی کارؽٌاعی ػلَم آسهایؾگاّی تزتیت داًؾدَیاى تزای ارائِ خذهات آسهایؾگاّی اعت  .در ایي تزًاهِ تؼلیوات
ػوَهی ٍ اختصاصی السم تِ داًؾدَیاى دادُ ؽذُ تا ػالٍُ تز درک کافی اس اًغاى فزٌّگ حکن تز آى ٍ هحیط اطزافؼ اس ػْذُ اًدام
آسهایؾات اٍلیِ ٍ هؼوَل در آسهایؾگاّْای تْذاؽتی ٍ تالیٌی تز آیٌذ.
نقص دانص آهوختگاى:
داًؼ آهَختگاى دٍرُ کارؽٌاعی رؽتِ ػلَم آسهایؾگاّی ػالٍُ تز رؽذ ؽخصیتی ٍ تفکز ػلوی کِ طی دٍرُ آهَسػ کغة ًوَدُ اًذ قادر
خَاٌّذ تَد آسهایؾات تالیٌی تحقیقاتی ٍ خذهات ٍاتغتِ را در هزاکش سیز تؼٌَاى کارؽٌاط اًدام دٌّذ.
 -۱آسهایؾگاّای تالیٌی تیوارعتاًْای دٍلتی ٍ خصَصی
 -۲آسهایؾگاّْای هزاکش تْذاؽتی
 -۳آسهایؾگاّْای تؾخیص طثی خصَصی
 -۴اًغتیتَّا ٍ هزاکش تحقیقاتی ٍ آهَسؽی
 -۵کارخاًدات تَلیذ ٍعایل ٍ هَاد آسهایؾگاّی
 -۶ؽزکتْای پخؼ فزاٍردُ ّای تیَلَصیک ٍ آسهایؾگاّی
 -۷آسهایؾگاّْای پشؽکی قاًًَی
 -۸آسهایؾگاّْای عاسهاى اًتقال خَى.
وظایف حزفه ای دانص آهوختگاى:
کارؽٌاعاى ػلَم آسهایؾگاّی تزای اًدام خذهات آسهایؾگاّی اس اًَاع تدْیشات ٍ رٍؽْای هختلف آسهایؾگاّی تْزُ هٌذ خَاٌّذ ؽذ ایي
رٍؽْا ؽاهل هطالؼات هیکزٍعکَپی رٍؽْای تؾخیص هَلکَلی
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رٍؽْای هختلف تدشیِ ؽیویایی ٍ ایوًََلَصیکی ٍ ؽٌاعایی تاکتزیَلَصیکی هی تاؽٌذ.
ایي افزاد ًِ فقط آسهایؾات هختلف را اًدام هی دٌّذ تلکِ اس اّویت ٍ اػتثار دادُ ّای تذعت آهذُ تا تکزار آسهایؾات ٍ تکارگیزی رٍؽْای
هختلف کٌتزل کیفی ٍ هؾاٍرُ تا پشؽکاى ٍ دیگز پزعٌل تْذاؽتی درهاًی ًیش تایذ اطویٌاى حاصل ًوایذ .عزپزعتی کارداًْای ػلَم
آسهایؾگاّی تز ػْذُ ایي افزاد هی تاؽذ.
استزاتژی های اجزایی بزناهه:
تزًاهِ آهَسؽی هقطغ کارؽٌاعی پیَعتِ ػلَم آسهایؾگاّی طَری تذٍیي ؽذُ اعت کِ دارای اعتزاتضی ّای سیز تاؽذۺ
 -۱خذهات آسهایؾگاّی تالیٌی هَرد ًیاس خاهؼِ را تزآٍردُ عاسد.
 -۲خذهات آسهایؾگاّی هَرد ًیاس هزاکش تْذاؽتی کؾَر کِ تزای پیؾگیزی ٍ حفظ عالهت السم اعت تاهیي ًوایذ.
 -۳اس اصَل ٍفٌَى خذیذ رٍػ تذریظ ٍ یادگیزی در حیطِ ًظزی – ػولی ٍ کارآهَسی در ػزصِ اعتفادُ گزدد.
 -۴فارؽ التحصیالى تتَاًٌذ در حیطِ ّای هختلف آهَسؽی تحقیقاتی خذهاتی ٍ تَلیذی خذهات آسهایؾگاّی هَرد ًیاس خاهؼِ را پَؽؼ
دٌّذ.
ً -۵ظز تِ تغییز عزیغ ٍ هذاٍم رٍؽْای آسهایؾگاّی فارؽ التحصیالى ایي رؽتِ اس تَاًائی تطثیق خَد تا تکٌَلَصی خذیذ تز خَردار تاؽٌذ.
ضزایط و نحوه پذیزش دانطجو :
تز اعاط آسهَى عزاعزی هی تاؽذ.
رضته هطابه در داخل کطور:
ایي رؽتِ در هقاطغ کارداًی ٍ کارؽٌاعی ًاپیَعتِ در اکثز داًؾگاّْای ػلَم پشؽکی ٍخَد دارد.
رضته هطابه در خارج اس کطور :
Sciences ٍ Laboratory Sciences Medical

در تؼذاد سیادی اس داًؾگاّْای هؼتثز خْاى ایي رؽتِ تِ ًاهْای
ٍ ClinicalLaboratoryخَد دارد.
آینذه تحصیلی:

فارؽ التحصیالى دٍرُ کارؽٌاعی ػلَم آسهایؾگاّی هی تَاًٌذ در ّزیک اس ؽاخِ ّای هزتثط تا رؽتِ هاًٌذ تیَؽیوی – خَى ؽٌاعی –
ایوٌی ؽٌاعی – تاکتزی ؽٌاعی – هیکزٍب ؽٌاعی – اًگل ؽٌاعی – ٍیزٍط ؽٌاعی – قارذ ؽٌاعی – عن ؽٌاعی – تیَ تکٌَلَصی ٍ…
در هقطغ کارؽٌاعی ارؽذ ٍ عپظ دکتزای تخصصی ( ) Ph.Dاداهِ تحصیل دٌّذ.

3

طول دوره و ساختار آى :
هتَعط طَل دٍرُ کارؽٌاعی پیَعتِ ػلَم آسهایؾگاّی  ۴عال ٍ ًظام آهَسؽی آى هطاتق آییي ًاهِ آهَسؽی کارداًی کارؽٌاعی پیَعتِ ٍ
ًا پیَعتِ هصَب ؽَرای ػالی تزًاهِ ریشی ػلَم پشؽکی اعت.
تعذاد واحذهای درسی:
درٍط ػوَهی
درٍط پایِ
درٍط اختصاصی
کارآهَسی در ػزصِ
جوع واحذ

ٍ ۲۲احذ
ٍ ۳۱احذ
ٍ ۶۱احذ
ٍ ۱۶احذ
 ۱۳۰واحذ
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