
 کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

  : رشته تعریف و دوره نام	

  laboratory sciences	علوم آزمایشگاهی  کارشناسی پیوسته

ت و علوم آزمایشگاهی شاخه اي از علوم پزشکی است که در ارتباط با آنالیز آزمایشگاهی خون مایعا
  انساج بدن انسان به منظور تشخیص بیماري پیگیري درمان و حفظ سالمت افراد جامعه می باشد.

  تاریخچه رشته و پیشرفتهاي جدید:

ان آموزش داده می شد در سال این رشته که به نام مدیکال تکنولوژي در دانشگاه هاي جه
1976	Credentialing Agency National	آنرا به		Medical Laboratory Sciences 

(MLSتغییر داد به طوري که در حال حاضر این رشته به نامهاي (Medical Laboratory 
Sciencesو یا		ClinicalLaboratory Sciences	وجود دارد . اکثرا معتقدند که نام جدید 

 ClinicalLaboratory SciencesOfficer		یف حرفه اي شاغلین این رشته که به ناموظا
(MLSO. نامیده می شوند را بهتر بیان می کند(  

صفهان در دانشگاههاي تهران شیراز ا 1347در ایران دوره کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی از سال 
وسته در آمد نگی به صورت کاردانی و کارشناسی ناپیتبریز اهواز و.... تاسیس گردید که بعد از انقالب فره

.  

در این رشته به موازات پیشرفت علوم پزشکی و گسترش دامنه روشهاي تشخیصی تجهیزات 
یکی و آزمایشگاهی نیز بسیار پیشرفت کرده بطوري که امروزه شاغلین این رشته از دستگاههاي الکترون

  مایشات مختلف بهره میگیرند.اتوماتیک بسیار دقیق و حساس براي انجام آز

  ارزش ها و باورها (فلسفه برنامه ): 

ر فلسفه اصلی تدوین این برنامه درسی تربیت نیروي انسانی کارشناس در رشته علوم آزمایشگاهی ب
 اساس وظایف حرفه اي تعریف شده و معین در جامعه است.بطوري که اصول اساسی تعلیم و تربیت که

ا ایش قدرت تفکر و شایستگی حرفه اي و ایجاد مهارتهاي یادگیري مداوم رشامل رشد شخصیتی و افز
  در دانش آموختگان براي ارائه خدمات آزمایشگاهی مطلوب در برداشته باشد.



  ماموریت برنامه آموزشی در تربیت نیروي انسانی:

بالینی ماموریت اصلی رشته علوم آزمایشگاهی تربیت افرادي است که بتوانند در آزمایشگاهاي 
بیمارستانها و آزمایشگاههاي مراکز بهداشتی با دانش اختصاصی که آموخته اند و با بکارگیري 

و  دستگاههاي الکترونیکی پیچیده و روشهاي متعدد آزمایشات مختلف را روي خون و یا دیگر مایعات
  انساج بدن انجام دهند.

تشخیص بیماري روند درمان و حفظ  اطالعات و نتایج به دست آمده از این آزمایشات پزشک را در
لتحصیالن سالمت جامعه یاري می دهد . نظر به اینکه این رشته دائما در حال تغییر و توسعه است فارغ ا

ید را این رشته باید به نحوي آموزش ببینند که دانش و مهارت کافی براي تطبیق خود با تکنولوژي جد
  داشته باشند.

  تربیت نیروي انسانی:چشم انداز برنامه آموزشی در 

 آزمایشگاههاي بالینی و بهداشتی در طی چند دهه گذشته از بخش کوچک که با چند دستگاه ساده و
عدد روشهاي سنتی فیزیک شیمیایی تبدیل به مراکزي بزرگ با تجهیزات بسیار پیشرفته و شاخه هاي مت

ح عالوه بر مجهز بودن به سالگردیده است.این تغییرات شگرف و سریع کارکنانی را طلب می کند که 
روشهاي  دانش روز قادر به استفاده از تجهیزات و دستگاههاي پیچیده الکترونیکی و کامپیوتري و انجام
وم جدید تشخیصی و مولکولی باشند. لذا چشم انداز بازار کار براي کارشناسان ورزیده و متبحر عل

جات و زمایشگاههاي بالینی و بهداشتی و کارخانآزمایشگاهی در حال و آینده در بستر رو به پیشرفت آ
  شرکتهاي تولید و پخش مواد و وسایل آزمایشگاهی بسیار روشن و نمایان می باشد.

  اهداف کلی:  

گاهی هدف از برنامه آموزشی کارشناسی علوم آزمایشگاهی تربیت دانشجویان براي ارائه خدمات آزمایش
ك کافی از ختصاصی الزم به دانشجویان داده شده تا عالوه بر دراست . در این برنامه تعلیمات عمومی و ا

هاي انسان فرهنگ حکم بر آن و محیط اطرافش از عهده انجام آزمایشات اولیه و معمول در آزمایشگاه
  بهداشتی و بالینی بر آیند.

  


