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کارشىاسی ػلًم آزمایشگاَی

َدف کلی

وظری

وام مدرس :دکتر مرتضی قاسمی
اَداف رفتاری

آؼٌبیی بب تبریخچِ ٍ هکبتب
تبریخچِ ٍ هکبتب

هذیریت

اـَل هذیریت

حیطٍ

ؼٌبختی
هکتب کالظیک را تؽریح ًوبیٌذ
هکتب ًئَکالظیک را تَضیح دٌّذ

آؼٌبیی بب اـَل هذیریت ٍ ظغَح

هکتب ظیعتوی را تؽریح ٍ ظیعتن هذیریت ػلَم آزهبیؽگبّی را بب تَجِ بِ ًظریِ

ؼٌبختی

آى در بیوبرظتبى ٍ ٍاحذ ػلَم

ظیعتن ّب تحلیل ًوبیٌذ

آزهبیؽگبّی
ؼٌبختی
هکتب التضبیی را تَضیح دٌّذ
ػٌبـر هذیریت را تَضیح دٌّذ

ؼٌبختی

اـَل هذیریت را تَضیح دٌّذ

ؼٌبختی
ؼٌبختی

ظغَح هذیریت در بیوبرظتبى را تؽریح ًوبیٌذ
ؼٌبختی

تؽریح ًوبیٌذ
2

برًبهِ ریسی

ضرٍرت برًبهِ ریسی را بب تَجِ پبراداین تغییر ٍ رًٍذ تبحیر بر ظبزهبى ّبی بْذاؼتی ٍ
آؼٌبیی بب برًبهِ ریسی ٍ اـَل آى

ؼٌبختی

درهبًی را تَضیح دٌّذ؛
برًبهِ ریسی را تؼریف ٍ جْت گیری برًبهِ ّب را بر اظبض ّذفوٌذی بیبى ًوبیٌذ

مًرد ویاز

تدریس

ٍیذیَ
پرشکتَر

ؼٌبختی

بب تَجِ بِ ًوَدار بیوبرظتبى ٍ چبرت تؽکیالتی ػلَم آزهبیؽگبّی ظغَح هذیریت را

يسایل

ريش

ؼٌبختی

برًبهِ ریسی اظتراتصیک ٍ برًبهِ ریسی ػولیبتی را تؼریف ٍ ٍجَُ افتراق آى ّب را بیبى

ؼٌبختی

ًوبیٌذ
در خفَؾ ارتببط بیي بیبًیِ رظبلت ،فلعفِ ،اّذاف کلی ،اّذاف اختفبـی ،ظیبظت

ؼٌبختی

ّب ،رٍغ ٍ رٍیِ بحج ًوبیٌذ
هذیریت بر هبٌبی ّذف را تَضیح دادُ ٍ ارکبى آى را ؼرح دٌّذ

ؼٌبختی

اًَاع ّذف را بب تَجِ بِ اًَاع برًبهِ ریسی تَضیح دادُ ٍ ارتببط بیي آى ّب را بب رکر

ؼٌبختی

هخبل تَضیح دٌّذ
گبم ّبی اظبظی برای اجرای یک برًبهِ هَفمیت آهیس ػولیبتی را تَضیح دٌّذ

ؼٌبختی

ًَؼتي یک برًبهِ بب تَجِ بِ ًیبز بخػ ّبی ػلَم آزهبیؽگبّی

ؼٌبختی

ظبزهبى ٍ ظبختبر ظبزهبًی را تَضیح دٌّذ؛
 3ظبزهبًذّی

آؼٌبیی بب ًوَدار ظبزهبًی

ؼٌبختی

خغَط ٍ هجبری ارتببعبت ،حیغِ ًظبرت ،ظبختبر هرتفغ ٍ هعغح را تَـیف ًوبیٌذ

ؼٌبختی

تمعیوبت بیوبرظتبًی ٍ ادارُ اهَر

ـف ،ظتبد ،ظبزهبى رظوی ،ظبزهبى غیر رظوی ٍ ظَظیَگرام ٍ اًَاع آى را تَضیح

ؼٌبختی

ػلَم آزهبیؽگبّْب

دٌّذ
ادارُ اهَر ػلَم آزهبیؽگبّْب ٍ جبیگبُ هعئَل آزهبیؽگبُ ،پبتَلَشیعت ،تکٌعیي ّب ٍ

ؼٌبختی

 ...در ًوَدار ظبزهبًی بیوبرظتبى را تؽریح ًوبیٌذ
ؼرح ٍظبیف پبتَلَشیعت ،تکٌَلَشیعت ،کوک تکٌعیيً ،بظر فٌی ،هٌؽی ٍ ظبیر
کبرکٌبى آزهبیؽگبُ را ؼرح دٌّذ

اًگیسغ
 4رّبری

کبرگسیٌی ٍ اهَر اظتخذاهی

ؼٌبختی

اًگیسغ را تؼریف ٍ فرآیٌذ اًگیسغ را ؼرح دٌّذ

ؼٌبختی

اًگیسُ ،تؽخیؿ ٍ ایجبد اًگیسُ

ًظریِ ّبی اًگیسغ را تَضیح ٍ فٌَى اًگیسؼی(کبراًِ ،پرکیط ،کعترغ ؼغلی ،غٌی

ؼٌبختی

رّبر ٍ هذیر

ظبزی ؼغلیً ،ظبم ارتمبء همبم ٍ  ...را بیبى ًوبیٌذ

هذیریت هٌببغ اًعبًی در ببیوبرظتبى

رّبری را تؼریف ٍ تفبٍت بیي رّبری ٍ هذیریت را تؽریح ًوبیٌذ

ؼٌبختی

اًَاع رّبر را تَضیح دٌّذ

ؼٌبختی

رٍابظ رّبر پیرٍ را بیبى ًوبیٌذ

ؼٌبختی

هذیریت هٌببغ اًعبًی را تؼریف ٍ اّذاف آى را بیبى ًوبیٌذ

ؼٌبختی

فرآیٌذ اظتخذام،تأهیي ٍ تؼذیل ًیرٍى اًعبًىِ هَرد ًیبز تَضیح دٌّذ

ؼٌبختی
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بَدجِ بٌذی

آؼٌبیی بب رٍغ ّبی بَدجِ بٌذی

کٌترل ٍ ارزؼیببی ػولکرد

لَاًیي ٍ همررات اظتخذاهی را ؼرح دٌّذ

ؼٌبختی

تؼریف بَدجِ ٍ اّویت بَدجِ بٌذی در پرظتبری

ؼٌبختی

اًَاع بَدجِ ٍ عریمِ ًَؼتي بَدجِ برًبهِ ای یب بَدجِ بٌذی بر هبٌبی ـفر در ٍاحذ
پرظتبری
 6آزهبیؽگبُ

آؼٌبیی بب فرایٌذ کٌترل ٍ هویسی

کٌترل را تؼریف هراحل اظبظی کٌترل کیفیت در آزهبیؽگبُ را تَضیح دٌّذ

ؼٌبختی

ببلیٌی

اظتبًذاردّبی آزهبیؽگبُ ٍ الساهبت آى را تَضیح دٌّذ

ؼٌبختی

اًَاع کٌترل(ارزیببی ،پبیػ ٍ ارزؼیببی) را تؼریف ًوبیٌذ

ؼٌبختی

تبریخچِ  TQMرا تَضیح دٌّذ

ؼٌبختی

هذل دهیٌگ در کیفیت را ؼرح دٌّذ

ؼٌبختی

کبیسى ٍ بْبَد هعتور کیفیت را تؼریف ًوبیٌذ

ؼٌبختی

تضویي کیفیت در فرایٌذ لبل از اًجبم آزهبیػ ،رٍغ ّبی اجرایی آزهبیػ ،بؼذ از

ؼٌبختی

آؼٌبیی بب اػتببر بخؽی

هذیریت کیفیت

آؼٌبیی بب هذیریت کیفیت جبهغ

هذیریت ضبیؼبت هَاد هفرفی

آؼٌبیی بب هذیریت پعوبًذّبی

اًجبم آزهبیػ را تَضیح دٌّذ
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آزهبیؽگبّی

 8لَاًیي ٍ همررات حرفِ ای در
آزهبیؽگبُ

9

هذیریت بحراى در حَادث غیر
هترلبِ
اخالق پسؼکی در آزهبیؽگبُ

آؼٌبیی بب لَاًیي ٍ همررات حرفِ ای
در آزهبیؽگبُ

آؼٌبیی بب هذیریت بحراى در حَادث
غیر هترلبِ
آؼٌبیی بب اخالق ٍ رفتبر در

هَظعبت هجری برًبهِ آهبیػ(تففیِ)ٍاًْذام پعوبًذ را ًبم بردُ ؼرح دٌّذ

ؼٌبختی

اهبیػ ،الَدگی زایی  ،اظتریلیساظیَى  ،ضذ ػفًَی را تؼریف ًوبیٌذ

ؼٌبختی

اًَاع پعوبًذّبی ازهبیؽگبّی را ًبم بردُ ،تَضیح دٌّذ

ؼٌبختی

حول ٍ ًمل اًَاع پعوبًذّب را تب هرحلِ دفغ تَضیح دٌّذ

ؼٌبختی

ؼرایظ تبظیط آزهبیؽگبُ را بیبى ًوبیٌذ

ؼٌبختی

ؼرایظ اًتمبل بْرُ برداری ،تؼغیلی آزهبیؽگبُ را بیبى ًوبیٌذ

ؼٌبختی

ؼرح ٍظبیف هَظط ،همررات هربَط بِ ظبختوبى آزهبیؽگبُ را بیبى ًوبیٌذ

ؼٌبختی

ضَابظ هربَط بِ لغَ هَلت دائن پرٍاًِ آزهبیؽگبُ را بیبى کٌٌذ

ؼٌبختی

هراحل هذیریت بحراى ؼبهل :آهبدگی ،پیؽگیری ،همببلِ ٍ ببزظبزی را ؼرح دٌّذ

ؼٌبختی

ظبزهبًذّی ٍ ظبختبر هذیریت بیوبرظتبى در حَادث غیر هترلبِ را ترظین ًوبیٌذ

ؼٌبختی

الذاهبت پسؼکی ،تریبش ٍ ًمػ آزهبیؽگبُ را در حَادث غیر هترلبِ تَضیح دٌّذ

ؼٌبختی

اـَل اخاللی در ًوًَِ گیری ،اًجبم آزهبیػ ،گسارغ ًتبیجً ،گْذاری ٍ رخیرُ ظَابك

ؼٌبختی

پسؼکی ٍ  ...را بیبى کٌٌذ

آزهبیؽگبُ پسؼکی

هذیریت ظیعتن اعالػبت در

ظیعتن اعالػبتی آزهبیؽگبُ را ؼرح دٌّذ

ؼٌبختی

آؼٌبیی بب هذیریت ظیعتن اعالػبت

آزهبیؽگبُ

در آزهبیؽگبُ
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