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 فهرست
 

 جلد اول

در آزمایشگاه  سیستم مدیریت کیفیتمستندات راهنمای تهیه   -1فصل 

 هاپزشکی و انواع آن

 1 

 3  مقدمه
 6  کلیات

 6  منابع مقاصد و
 7  مستندات سیستم مدیریت کیفیت

 9  هامدارک و انواع آن
 9  مدارک درون آزمایشگاهی یا سازمانی

 22  یا سازمانی آزمایشگاهیمدارک برون
 22  سوابق

تهیااه مسااتندات سیسااتم  ماادیریت ماادارک و فرآیناادمااوارد مااورد نظاار در 

 مدیریت کیفیت
 25 

 26  سیستم مدیریت کیفیتدر فرآیند کنترل مدارک 
 شگاهیدر آزما تیفیک تیریمد ستمیس یو ضرور ی: مستندات اصل1-1پیوست 

 هامختصر درباره آن حاتیهمراه با توض یپزشک
 31 

 نوشتاری هیافتنمونه ای از دستورالعمل کاری با ساختار نظام: 1-2پیوست 
 آزمایش دکربوکسیالسیون )لیزین، اورنیتین و آرژینین(

 37 

 39  شگاهیمشی کیفیت آزماخط هیانیاز ب ییالگو :1-3پیوست 

 ۴1  : الگویی از یک شناسنامه فرآیند 1-۴پیوست 
   

دهللی در گیللری و گللزارش مللدیریت پللذیرش، نمونلله   -2فصللل 

 آزمایشگاه پزشکی

 ۴5 

 ۴7  مقدمه
 ۴8  راهنمای تدوین روش اجرایی فرآیند پذیرش در قالب دستورالعمل

 52  چگونگی ثبت سوابق
 5۴  فرآیند قبل از آزمایش )تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت(

 61  گیریراهنمای نمونه
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)تدوین شده توسط آزمایشگاه  آوری نمونه خون وریدی و مویرگیدستورالعمل جمع

 مرجع سالمت(
 109 

 111  گیری وریدینمونه
)تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع  گیری از طریق سوراخ کردن پوستنمونه

 سالمت(
 121 

 125  سازی مراجعان آزمایشگاهمجموعه راهنمای آماده
 125  گیری جهت انجام آزمایش مدفوعنمونهدستورالعمل 

 128  گیری جهت انجام آزمایش بررسی خون مخفی در مدفوعدستورالعمل نمونه
 130  دستورالعمل تهیه نمونه جهت آزمایش مدفوع از نظر انگل کرمک )اسکاچ تست(

 131  کشت و آنالیز جهت انجام آزمایش ادرار گیریدستورالعمل نمونه
 133  ساعته 2۴آوری ادرار جمعدستورالعمل 

 135  خلطگیری نمونه ستورالعملد
 137  گیری برای انجام آزمایش بعد از نزدیکینمونهدستورالعمل 

 138  دستورالعمل تهیه نمونه مایع منی برای بررسی کیفیت و شمارش اسپرم
 1۴0  قند خون گیری برای انجام آزمایش نمونهدستورالعمل 
 1۴0  ساعته بعد از غذا 2قند خون گیری نمونهدستورالعمل 
 1۴2   تحمل گلوکز گیری برای آزمایشنمونهدستورالعمل 

 1۴۴  گیری برای آزمایشدستورالعمل نمونه
 1۴5  جهت آزمایش پروالکتین یرگیدستورالعمل  نمونه

 1۴6  آوری نمونه ادرار برای آزمایش سیتولوژی در مرکز پاتولوژی جمع
 1۴7  )مانتو( دستورالعمل قبل از آزمون پوستی توبرکولین
 1۴9  دهی راهنمای تدوین روش اجرایی فرآیند گزارش

 15۴  )تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت(آزمایش  فرآیند پس از
   

 163  مدیریت نمونه در آزمایشگاه پزشکی - 3فصل 

 165  مقدمه
 166  فرآیند قبل از آزمایش

 168  مدیریت نمونه در زمان انجام آزمایش
 168  زمایشآداری نمونه پس از انجام نگه

 171  برداری تجهیزات الزم جهت اتاق نمونه
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 172  گیری وریدینمونه
 172  گیری مراحل نمونه

 17۴  گیری از طریق سوراخ کردن پوستنمونه - مویرگیگیری خون
 175  سازی نمونه خونآماده

 182  اسمیر خون محیطی
 183  ادرار

 187  مدفوع
 189  نخاعیمایع مغزی
 190  مایع سروز

 191  مایع سینوویال
 192  های دستگاه تنفسینمونه
 195  آوری نمونه چشمجمع

 195  تهیه نمونه جهت کشت خون
 197  برداری از مجاری ادراری تناسلی مرداننمونه
 197  ترشحات واژن  -برداری از دهانه رحمنمونه
 197  آوری نمونه جهت ضایعات پوستیجمع
 199  انعقادها و مواد افزودنیها، ضددارندهنگه
 201  داری نمونه نگه

 201  موارد رد نمونه
   

 211  مدیریت ارجاع نمونه در آزمایشگاه پزشکی -4فصل 

 213  مقدمه
 21۴  تعاریف
هااای مهاام درخصااوص نحااوه تاادوین قاارارداد ارتباااط بااا آزمایشااگاه   نکااات 

 دهندهارجاع یا ارجاع

 215 

 216  دهندهمالحظات و نکات مهم مربوطه به آزمایشگاه ارجاع
هاااای باااالینی در آزمایشاااگاه : دساااتورالعمل ارجااااع نموناااه۴-1پیوسااات 

 شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت()تدوین

 218 

درنظام  هیستوپاتولوژی و سیتولوژی - هاینمونه دستورالعمل ارجاع: ۴-2پیوست 

 )ابالغ شده از طرف معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( سالمت
 230 
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 23۴   های بالینی در آزمایشگاهقرارداد ارجاع نمونهای از : نمونه۴-3پیوست 

 2۴1  یند آتعیین مسئولین فر: ۴-۴پیوست 

 2۴3  ها بر اساس نوع آزمایشآوری و ارسال نمونه: شرایط جمع۴-5پیوست 
های عفونی )تدوین شده : دستورالعمل روش استاندارد انتقال نمونه۴-6پیوست 

 توسط آزمایشگاه مرجع سالمت(

 258 

 از خاارج  باه  آزمایشاگاهی  هاای نموناه  ارساال  دساتورالعمل :  ۴-7پیوسات  

 آزمایشگاه مرجع سالمت()تدوین شده توسط  کشور

 271 

   

 277  کارکنان و آموزش تیریمد -5فصل 

 279  مقدمه 
 282  های کاری آزمایشگاه در تثبیت و یا تغییر در شرح وظایفسیاست

 283  ارزیابی آموزشی و مهارت
 285  شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت(کارکنان آزمایشگاه )تدوین -الزامات فنی

 29۴  پزشکیراهنمای مدیریت کارکنان در آزمایشگاه 
 29۴  شناسنامه / پرونده پرسنلی

 295  نمودار )چارت( پرسنلی
 295  نمودار سازمانی )تشکیالتی( آزمایشگاه

 295  پست )سمت( سازمانی
 295  قرارداد کاری

 30۴  العمل آموزش کارکنان در آزمایشگاه پزشکیدستور
)اقتباااس  باارای آمااوزش )الگااویی از روش اجرایاای آمااوزش( هااای راهنمااایی

 (10015 -شده از استاندارد ایران ایزو 
 305 

 305  ایار مرحلههآموزش : یک فرآیند چ

 306  تعیین نیازهای آموزشی
 309  ریزی آموزشطراحی و برنامه

 312  فراهم آوردن آموزش
 313  ارزشیابی نتایج آموزش

 31۴  فرآیند آموزشپایش و بهبود 
 315  سوابق آموزشی
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 317  مدیریت عدم انطباق و کار نامنطبق در آزمایشگاه پزشکی -6فصل 

 319  مقدمه
 320  هابندی عدم انطباقدرجه

 321  در بروز فعالیت )کار( نامنطبق  موثرعوامل 
 322  آزمایشگاهگانه در بندی انواع عدم انطباق مرتبط با فرآیندهای سهتقسیم
 323  های مهم جهت کاهش بروز کار نامنطبقتوصیه
 323  های اصلی تشخیص موارد کار نامنطبقروش

 32۴  و مقطعی در خصوص کارهای نامنطبق موثرهای غیرفعالیت
 32۴  گیری در خصوص کار نامنطبقتصمیم

 32۴  نحوه ثبت کار نامنطبق
 325  چرخه مدیریت عدم انطباق

)اقتباس شده  کاهش خطا از راه ریسک و بهبود مستمر -های پزشکی آزمایشگاه

 تدوین شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران( ISRI 1330۴از استاندارد 

 327 

 336  ()اطالعاتی( تجزیه و تحلیل اثرات و حاالت شکست6-1پیوست الف )
 338  آسیب()اطالعاتی( مدلی برای ارزیابی ریسک 6-2پیوست ب )
 339  بندی سطوح شدت( )اطالعاتی(رتبه6-3پیوست پ )

نمونه هایی از موارد عدم انطباق مشاهده شده و اقدام اصالحی  -( 6-۴پیوست)

 مربوط به آن

 3۴0 

   

 357  یپزشک شگاهیدر آزما یمنیا تیریمدالزامات و  -7فصل 

 359  مقدمه 
 360  ارزیابی و مدیریت بیوریسک

 360  کلیات
 361  تعاریف

 36۴  شرح اقدام جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت
 Assessment  368ارزیابی بیوریسک؛ مدیریت سیستم اول رکن

 370  هابیوریسک / هاریسکبندی دسته
 371  هاها و تحلیل آنبیوریسک / هااقدامات اولیه الزم پس از شناسایی ریسک

 Mitigation  372؛ کاهش بیوریسک مدیریترکن دوم سیستم 
 373  افزار کاربردیمعرفی یک نرم
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 Performance  376 بیوریسک؛ اجرا مدیریت سیستم سوم رکن
 378  جمع بندی

 378  نمودن موضوع یاتیجهت کمک به عمل یشنهادیپ
 379  نمودن موضوع یاتیجهت کمک به عمل یشنهادیپ برگه 7: شامل 7-1 وستیپ

 حفاظاات و پیشااگیری از آلااودگی کارکنااان و محاایط آزمایشااگاهاصااول کلاای 

 )تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت(

 386 

 ۴01  آن و مدیریتهای پزشکی در آزمایشگاه آمیزموارد مخاطره
 ۴17  های شیمیاییسوختگی

 ۴28  سازمدیریت ایمنی در برابر پرتوهای یون
پرواناااه ثبااات مراکاااز کاااار باااا  : دساااتورالعمل درخواسااات 7-2 وساااتیپ

)تادوین شاده توساط اماور      روش خاارج از بادن  باه   125-دیا  یهاا تیوکیراد

 ای کشور(مرکز نظام ایمنی هسته -حفاظت در برابر اشعه 

 ۴3۴ 

   

     و  یی، گنلللدزدایدسلللتورالعمل فرآینلللد ضلللدعفون  - 8فصلللل 

 یپزشک شگاهیپسماند درآزما تیریمد و سازیسترون

 ۴۴3 

 ۴۴5  مقدمه
در    سااااازیدسااااتورالعمل فرآینااااد ضاااادعفونی، گناااادزدایی و سااااترون 

 )تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت( های پزشکیآزمایشگاه

 ۴۴5 

 ۴۴5  مقدمه 
 ۴۴6  تعاریف

 ۴۴9  مستندسازی آن ودستگاه فور و اتوکالو بررسی صحت عملکرد 
 ۴58  یمدیریت پسماندهای آزمایشگاه

 ۴65  مدیریت پسماندهای معمولیراهنمای اصول 
 ۴66  راهنمای اصول مدیریت پسماندهای شیمیایی

 ۴7۴  راهنمای اصول مدیریت پسماندهای عفونی
 ۴8۴  راهنمای اصول مدیریت پسماندهای پرتوزا

)تادوین شاده توساط     : ضوابط رهاسازی ماواد پرتاوزا باه محایط    8-1پیوست 

 ای کشور(مرکز نظام ایمنی هسته -امور حفاظت در برابر اشعه 

 ۴88 

 منظور حفاظت پرتوی: ضوابط مونیتورینگ محیطی و منبع به8-2پیوست 
 ای کشور(مرکز نظام ایمنی هسته -)تدوین شده توسط امور حفاظت در برابر اشعه 

 ۴99 
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 513  یپزشک شگاهیدر آزما یزیاصول مم - 9فصل 

 515  مقدمه
 515  نگرش فرآیندی در ممیزی

 516  تعاریف و اصطالحات مربوط به ممیزی
 521  ابعاد ممیزی )سیستم(

 523  اصول ممیزی
 525  ممیزی برنامه مدیریت

 525  کلیات
 527  ممیزی  برنامه اهداف تعیین
 527  ممیزی برنامه تهیه

 531  ممیزی برنامه اجرای
 536  ممیزی برنامه پایش

 537  ممیزی برنامه بهبود و بازنگری
 538  ممیزی انجام

 538  کلیات )مراحل فرآیند ممیزی(
 539  ممیزی آغاز

 5۴0  ممیزی هایفعالیت برای سازیآماده
 5۴3  ممیزی هایفعالیت انجام

 550  ممیزی گزارش
 552  ممیزی اتمام
 553  ممیزی از پیگیرانه )اقدامات اصالحی( بعد اقدامات انجام

 55۴  ممیزان ارزیابی و شایستگی
 56۴  هاتمرین و سناریوهای مختلف در ممیزی

   

 درهای تشخیصی و فرآورده زاتیو تامین تجه دیخر الزامات - 10فصل 

 یپزشک شگاهیآزما
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 571  مقدمه 
 571   شگاهیدر آزما زاتیتجه تیریمد یالزامات و استانداردها

 576  پزشکی آزمایشگاه در تجهیزات تامین و خرید
 576  مقدمه
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 576  تعاریف
 576  پزشکی آزمایشگاه در تجهیزات خرید اهداف
 578   آزمایش فرآیندهای کارایی
 579   آزمایشگاه شرایط و منابع بازنگری و بررسی

 580  ها و مواد مصرفی مورد نیازدر دسترس بودن معرف
 580  تجهیز انتخاب هایروش

 585  تجهیز انتخاب نهایی مراحل
 586  تجهیز خرید نهایی انتخاب و ارزیابی در موثر عوامل
 588  تجهیز انتخاب در معیارها سایر

 590  تجهیز تحویل هنگام در الزم اقدامات
 590  کارکرده آزمایشگاهی تجهیز خرید
 Home made     591 تجهیز خرید
 591  تجهیز اندازیراه و نصب
 592  بندیجمع

 59۴  برای فرآیند خرید در آزمایشگاه پزشکی  15189ISO الزامات استاندارد
 هااای و فاارآورده زاتیاا و کنتاارل تجه دیااخر یناادها یفرآ سااازیمسااتند

 یشگاهیآزما یصیتشخ

 59۴ 

 595  یصیتشخ هایو فرآورده زاتیتجه دیخر ندیفرآ ییروش اجرا
 599  شگاهیدر آزما زاتیتجه ونیبراسیو کال یفیکنترل ک ییاجرا روش

 600  )تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت( مصرفی اقالم خرید فرآیند
)تدوین شده توسط آزمایشگاه  مصرفی اقالم سفارش نقطه و مصرف میزان تعیین

 مرجع سالمت(
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 602  )تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت( مصرفی اقالم دارینگه و انبارش فرآیند
)تدوین شده توسط  مدیریت و کنترل موجودی اقالم آزمایشگاهی و سوابق مربوطه

 آزمایشگاه مرجع سالمت(
 603 
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 جلد دوم

)تدوین  آزمایشگاه پزشکیهای مولکولی در مدیریت آزمایش - 12فصل 

 شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت(
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 761  پزشکی آزمایشگاه در  تاسیسات و الزامات فضا -13فصل 

   

در  کیفیلت ملدیریت   سیسلتم  ارزیلابی  هلای لیسلت چک - 14فصل 

دهنلده  هلای انجلام  آزمایشگاه تشخیص طبلی و ارزیلابی آزمایشلگاه   
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 ISO  913 15189:2015المللی استاندارد بین - 15فصل 
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