
به نام خالق هستی

گروه علوم آزمایشگاهی-دانشکده پیراپزشکی

از زیر گروه هاي علوم ) Sciences Laboratory in Science of Bachelor(رشته علوم آزمایشگاهی:تعریف رشته

ي بیماري و پیگیرپزشکی است که با آنالیز آزمایشگاهی نمونه هاي بیولوژیک انسانی، نقش مهمی در تشخیص، درمان، پیشگیري 

دانش آموختگان این رشته ضمن آشنایی با تجهیزات و تکنیک هاي آزمایشگاهی و فراگیري اصول و روش هاي . هاي مختلف دارد

تشخیص آزمایشگاهی انواع نمونه هاي بیولوژیک، مهارت کافی را در جهت بکارگیري این فنون در ارائه خدمات آزمایشگاهی به منظور 

.پیگیري درمان و حفظ سالمت افراد جامعه کسب خواهند کردتشخیص بیماري،

دروشدنددانشکدهاینواردکاردانیمقطعدرروزانهآزمایشگاهیعلومرشتهدانشجویاندورهاولین1375سالدر:تاریخچه

ازآنازبعدوشدپذیرفتهسالهمانبرايفقطدانشجونفر20تعدادکاردانیمقطعشبانهآزمایشگاهیعلومرشتهدر1377سال

پذیرش88-87تحصیلیسالاولنیمسالدر.استپرداختهدانشجوگزینشبهرشتهایندرمجددا83ً-84تحصیلیاولنیمسال

هببا هدف تربیت و تأمین نیروي انسانی مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی کارشناسی مقطعدرآزمایشگاهیعلومرشتهدردانشجو

شد.شروعپیوستهصورت



وانمندتوکارآمدآزمایشگاهکارشناسنیرويتربیتتحققراستايدرآزمایشگاهیعلومگروه:گروههايتوانمنديووظایف

آموزشبرعالوهگروهاعضاي. باشدمیآزمایشگاهکارشناس2وهماتولوژي)( رشته ارشدکارشناسیکعلمی،هیئتعضو8داراي

. دارندبرعهدهمشاوراستادغالبدرنیزرادانشجویانفرديوتحصیلیمشاورهعملی،وتئوريواحدهاي

:فلسفه گروه علوم آزمایشگاهی
ر راستاي دکارآمد و دانش محور، ، مسئولیت پذیردانشجویان ماهر، توانا، فرهیختهفلسفه وجود گروه علوم آزمایشگاهی تعلیم و تربیت

رفع و ورکشسراسردردولتیغیریادولتیمراکزدرطبیتشخیصهايفنّی آزمایشگاهپرسنلتامینارتقاء سطح سالمت در جهت

باشد. دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی در راستاي رد قبل، حین و بعد انجام آزمایش می انیازهاي همه جانبه بیماران در مو

اري تشخیص بسیو ، کلید پیشگیري،ین و بعد از آزمایش، حقبلهايهاي همه جانبه بیمار در دورهارتقاء سطح سالمت با رفع نیاز

از بیماري ها را بدست دارند.

:محوريارزش هاي
پذیريمسئولیتوساالريشایستهاصلرعایت-1

انسانیکرامتحفظوحرفه اياخالقبهپایبندي-2

دانشجویاندرعلمینوآوريوخالقیتروحیهکردننهادینه-3

کالس هادروگروهدرعلمیپردازينظریهدرآزادگی-4

آزمایشگاهی کشورجامعهودانشجویانعلمینیازهايبهپاسخگویی-5

اعضاي گروهافزاییدانشدرمستمرتالشوآموزشکیفیتمستمرارتقاء-6

رشتهالتحصیالنفارغوآموختگاندانشباهمکاريتوسعهومستمرارتباط-7

خارج از کشورتحقیقاتی داخل یادانشکده ها و مراکز سایرباپژوهشی-هاي علمیهمکاريتوسعه-8



:رسالت آموزشی گروه
سیعیوطیفدرموثرعملکردجهتايحرفهرفتارباو ، توانمندکارآمدانسانینیرويتربیتآزمایشگاهی،علومگروهاولیهرسالت

کشور، خود اشتغالی و تاسیس شرکت هاي دانش سراسردردولتیغیریادولتیمراکزدرطبیتشخیصآزمایشگاهیخدماتاز

وهاتاولویبهوبودهکوشابیمارمنديرضایتوسالمتیحفظوبهداشتتعالیدربایدافراداینهمچنینمی باشد.بنیان و کار

هارتمکسببرعالوهبایدآزمایشگاهیعلومکارشناسیآموختگاندانش. باشندداشتهخاصتوجهدرمانیتشخیصیهايفوریت

جسمی،سالمتیبهونهادهارزشمذهبورنگنژاد،جنس،هرازبیمارانحقوقحفظبرايروتین،آزمایشگاهیتشخیصهاي

.دهنداهمیتبیماراجتماعیوروحی

: آموزشی گروهاهداف
هايديتوانمنحداکثرگرفتننظردرباوالمللیبینوملّیاستانداردهايبامطابقآزمایشگاهیعلومکارشناستربیت-1

.آموختگاندانشفنی-علمی

بازنگري دروس متناسب با استانداردها و مطالب روز علمی و نیازهاي آموزشی جامعه و فراگیران و ارسال بازخورد به سیستم -2

.آموزشی و کشور

.آموزش و ارزشیابی فراگیران بر اساس روش هاي نوین و ارزیابی تأثیر این روش ها-3

.ارت بهداشت و درمانبازنگري و بارگذاري کوریکولوم تدوین شده توسط وز-4

استفاده و به روز رسانی تجهیزات الزم آزمایشگاهی براي آموزش دانش جویان در آزمایشگاه هاي آموزشی و تحقیقاتی -5

.دانشکده پیراپزشکی

ا اطالع رسانی و ارتباط بپیگیري جهت تامین هزینه ي سایت هاي معتبر علمی دنیا توسط دانشکده پیراپزشکی جهت-6

.ا به منظور بهبود مهارت هاي آموزشی و بالینی اساتیدمراکز علمی دنی

 صورتبهاختصاصیوعمومیدروسفراگیريباآزمایشگاهیعلومکارشناسیمقطعدانشجویانضمن اینکه

: بودخواهندقادربیمارستاندرکارآموزي و کارورزيهايدورهودانشکدهدرو عملینظري

. باشندداشتهاطرافمحیطوجامعهبرحاکمفرهنگازکافیدرك-7



شتهدابالینیهايآزمایشگاهدرکیفیکنترلهايروشبکارگیريواختصاصیومعمولآزمایشاتانجامبرکاملاحاطه-8

. باشند

ویننهايروشبهگوناگونآزمایشاتانجامتواناییوداشتهرادنیا روزهايتکنولوژيباخودتطبیقبرايکافیمهارت-9

. باشندداشتهراالکترونیکیهايسیستمکارگیريبهوآزمایشگاهی

تهداشخاصتوجهدرمانیهايفوریتوهااولویتبهوبودهکوشابیماررضایتمنديوسالمتیحفظوبهداشتتعالیدر-10

.باشند

باشند.المللی سهیم بینوداخلیکنگره هايبرگزاريدرمشارکتیابرگزاريطریقازعلمگسترهجهت توسعه-11

:پژوهشی گروهاهداف
تربیت نیروي انسانی محقق، کارآمد، خالق و داراي تفکر انتقادي که با مشارکت و همکاري با نظام سالمت قادر به انجام پژوهش در 

عه توسها و نیازهاي انسانی در جهت ارتقاء سالمت جامعه باشند و نیز زمینه هاي مختلف مربوط به حرفه و پاسخگویی به پرسش

سطح مشارکت جمعی در انجام فعالیتهاي پژوهشی در گروه و بین گروهی

اهداف کلی پژوهشی گروه

ربیت و تعلیم دانشجویانی که شایستگی تحقیق و پژوهش را داشته باشند.ت-1

.بررسی و شناخت نیازهاي پژوهشی در زمینه علوم آزمایشگاهی-2

نه ی در زمی( بررسی و شناخت نیازهاي پژوهشدرمانی در آزمایشگاهبررسی و شناخت نیازهاي پژوهشی مربوط به پرسنل -3

.)مشکالت مربوط به حرفه

.آشنایی دانشجویان با نحوه نوشتن پروپزال طرح تحقیقاتی-4

.همکاري با سایر گروه ها در انجام پروژه هاي پژوهشی تحصیالت تکمیلی-5

.نجام طرح هاي تحقیقاتی و ارتباط دادن آن با صنعتا-6

.هاي علمی پژوهشی اعضاء هیات علمی و کارشناسان گروهینه رقابتایجاد زم-7

.پژوهشی–تقویت انگیزه انجام پژوهش هاي بالینی در دانشجویان و ارائه آن در سمینارهاي دانشجویی-8

.آموزشی توسط اعضاء گروه–تدارك فرصت هایی جهت چاپ مقاله در مجالت معتبر علمی-9



:بالینیرسالت گروه در عرصه خدمات 
هاي بالینی، تقویت فعالیت تیمی و تسلط بر حداقل هاي مورد نیاز بالینی در جهت سالمت بیمار و بهبود و ارتقاء سطح مهارت

و نیز پرورش نگرش و بینش مثبت در دانشجویان نسبت به حرفه خود.جامعه

اهداف بالینی گروه

.همسو سازي دروس نظري و عملی-1

.( ایجاد عملکرد مستقل و منطبق با استانداردهاي عملکردي)در دانشجویاناعتماد به نفس و خود اتکاییتقویت انگیزش، -2

.هاي بالینی و عملی به دانشجویان توسط اساتیدآموزش صحیح و دقیق مهارت-3

.برقراري دوره هاي بازآموزي مداوم و موثر براي اعضاء گروه-4

مشارکتبا کادر مراکز درمانی در جهت رفع مشکالت بالینی و نیزی گروه و دانشجویانداشتن تعامل موثر اعضاي هیأت علم-5

.دادن پرسنل درمانی در امر آموزش بالینی دانشجویان

:کوتاه مدت گروه علوم آزمایشگاهیاهداف
.منظم در گروهبرگزاري جلسات -1

تولید محتواي آموزشی و ارتقاي آموزش مجازي-2

.هاي کارآموزي بر اساس سرفصل جدیدبوكتهیه الگ -3

درمعرفیآنها وتحقیقاتیگرایش هاينمودنمشخصعلمی گروه،هیئتاعضايعلمیرزومهتهیه-4

.دانشکدهسایت

.پایدارنظارتو باتـرمهردرگروهمحترممدرسینآموزشیدرس و برنامهطرحرسانیروزبه-5

ولیست دستگاه هامشخّص نمودنوگروهبخش هايازهرکدامموجودوسایلوتجهیزات،لیستتهیه-6

.آیندههايسالبراينیـازموردوسایل

.گروهبرايالزمفیزیکیفضايتـأمینجهتدرپیگیرتالش-7

.گروهداخلسمینارهايوکالبژورنالبرگزاريتالش جھت -8

.دستگاهکارِمحلدرآننصبوگروهآزمایشگاهیتجهیزاتوهادستگاهازیکهربرايشناسنامهتهیه-9



:بلند مدت گروه علوم آزمایشگاهیاهداف
یایبیمارستـانکلینیکی مستقلآموزشفیـلدیکازعملیبرخوردارياین گروه،هدفمهمترینواولین-1

.بودخواهدآزمایشگاهیعلومآموختگاندانشبرايآموزش در عرصهنمودنمحقّقجهتطبیتشخیصآزمایشـگاه

Ph.Dوارشدکارشناسیمقاطعدرآزمایشگاهیعلومتخصصیاندازي رشته هايراهتجهدرالزمبسترفراهم ساختن-2

ال وعلمیهیئتاعضايجذبطریقازگروهفعالیتمحورهايتوسعهوعلمیسطحارتقـاء-3 باکارآمدفعـ

.پژوهشیعلمیبرجستهسوابقوساالريشایستهاصلرعایت

کیفی وکمیپایدارارتقاءهدفباواعضاءکلیههمفکريومشارکتباگروهسازمانیساختاردرمستمراصالحات-4

.جمعیگیریهايتصمیمدراعضاءمشارکتروحیهوانگیزهتقویتاصلبرتکیهباو

کیفیت آموزش از طریق:پایداررتقاءا-5

فصل هاي دروسسرنمودنروزبهجهتدرتالش.

آموزشروشهاينمودنروزبهالزم برايامکاناتتهیهوآموزشسطحنمودنروزبه.

سويبهگرایشو"محورياستاد"برمبتنیآموزشسیستمازمنطقی گروهوتدریجیشدندور

."محوريدانشجو"سیستم

رعایتباوبیماري هاآزمایشگاهیتشخیصزمینهدربنیادي)پژوهشهاي(درکنارکاربرديهايپژوهشتوسعه

.کشوراولویت هاي

گروهتحقیقاتیهايآزمایشگاهارتقاء و فعالیت.

گروهتکمیلیتحصیالتدوره هايدرخارجیدانشجويجذبجهتالزمزمینهنمودنفراهم.


