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 فهرست
 

 جلد اول

در آزمایشگاه  سیستم مدیریت کیفیتمستندات راهنمای تهیه   -1فصل 

 هاپزشکی و انواع آن

 1 

   

 ۴5  دهی در آزمایشگاه پزشکیگیری و گزارشمدیریت پذیرش، نمونه -2فصل 
   

 163  مدیریت نمونه در آزمایشگاه پزشکی - 3فصل 
   

 211  مدیریت ارجاع نمونه در آزمایشگاه پزشکی -4فصل 
   

 277  کارکنان و آموزش تیریمد -5فصل 
   

 317  مدیریت عدم انطباق و کار نامنطبق در آزمایشگاه پزشکی -6فصل 
   

 357  یپزشک شگاهیدر آزما یمنیا تیریمدالزامات و  -7فصل 
   

و سللترون یی، گنللدزدایدسللتورالعمل فرآینللد ضللدعفون  - 8فصللل 

 یپزشک شگاهیپسماند درآزما تیریمد و سازی

 ۴۴3 

   

 513  یپزشک شگاهیدر آزما یزیاصول مم - 9فصل 
   

هللای و فللرآورده زاتیللو تللامین تجه دیللخر الزامللات - 10فصللل 

 یپزشک شگاهیآزما درتشخیصی 

 569 

    

 605  یپزشک شگاهیدر آزما تیفیک تیریمد ستمسی نامهواژه - 11فصل 
   

 673  کتابنامه و منابع مطالعاتی
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 جلد دوم

 687  های مولکولی در آزمایشگاه پزشکیمدیریت آزمایش - 12فصل 

)تاادوین شااده توسااط  یپزشااک شااگاهیدر آزما یمولکااول یهاااشیآزمااا تیریمااد

 آزمایشگاه مرجع سالمت(
 689 

 689  مقدمه

 Good Laboratory Practice (GLP)دستورالعمل عملکرد مطلوب آزمایشگاهی

 در آزمایشگاه تشخیص مولکولی
 691 

 699  های مولکولیدستورالعمل اجرای برنامه ایمنی در انجام آزمایش

هااا باارای  داری نمونااهسااازی و نگااه آوری، انتقااال، آماااده دسااتورالعمل جمااع 

 مولکولی آزمایشات
 712 

 75۴  : فهرست تجهیزات، وسایل و ملزومات عمومی12-1پیوست 

 757  : فهرست وسایل و تجهیزات تخصصی12-2پیوست 
   

 761  پزشکی آزمایشگاه در  تاسیسات و الزامات فضا -13فصل 

 763  مقدمه

 766  الزامات و استانداردهای طراحی فضای فیزیکی آزمایشگاه پزشکی

 766  پزشکی طراحی فضای فیزیکی آزمایشگاهمبانی 

 766  های پزشکیساختار نظام طراحی در آزمایشگاه

 807  آل فضاهای آزمایشگاههای ایده: الگویی از نمای شماتیک برای پالن13-1پیوست 

های اعالم حریق، ( و سامانهاتصال زمین )اِرتو  برقمرتبط با تاسیسات الزامات 

 آزمایشگاه پزشکی کامپیوتری، دوربین مداربسته و صوتی درتلفن، شبکه 
 820 

 853   یکیتاسیسات مکانالزامات و انتخاب سامانه 

 868  : الزامات تاسیساتی تجهیزات آزمایشگاهی13-2پیوست 
   

در آزمایشگاه  کیفیتمدیریت  سیستم ارزیابی هایلیستچک - 14فصل 

دهنده آزمایشات غربالگری های انجامتشخیص طبی و ارزیابی آزمایشگاه

 مادران باردار از نظر ابتال جنین به اختالالت کروموزومی

 871 

هااای تشااخیص کیفیاات در آزمایشااگاه ماادیریت چااک لیساات ارزیااابی سیسااتم

 (تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمتطبی )
 873 
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از  غربالگری مادران باردار هایآزمایش دهندههای انجامچک لیست ارزیابی آزمایشگاه

 )تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت( جنین به اختالالت کروموزومی ینظر ابتال
 896 

   

)ترجمه و تدوین توسط ISO 15189:1393المللی استاندارد بین - 15فصل 

 اعضای کمیسیون فنی تدوین استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران(

 913 

 915  مقدمه

الزامااات  -هااای پزشااکی آزمایشااگاه 15189:1393ISOالمللاای اسااتاندارد بااین

 صالحیت برای کیفیت و 
 917 

   

 /( SOP) اسللتاندارد هللای اجرایللی از  روش ییالگوهللا - 16فصللل 

 های کاریو دستورالعمل شیانجام آزما هایدستورالعمل

 985 

 987  مقدمه

 995  مرجع سالمت( شگاهیشده توسط آزما نی)تدو شیفرآیند انجام آزما

 100۴  مرجع سالمت ( شگاهیشده توسط آزما نیاطمینان از کیفیت نتایج آزمایش )تدو

 Anti –Phospholipid Antibody آزمایش اجرایی استاندارد انجام از روشالگویی 

(Lupus Anticoagulant and/or Anticardiolip Antibody) 
 1016 

 1022  (ACPآزمایش اسید فسفاتاز) انجام روش اجرایی استانداردالگویی از 

 Albumin  1028 آزمایش الگویی از روش اجرایی استاندارد انجام

 1033  زایبه روش اال AMH شیاستاندارد انجام آزما ییروش اجراالگویی از 

 10۴0  آزمایش خون مخفی استاندارد ییاز روش اجرا ییالگو

 الگویی از روش اجرایی استاندارد آنالیز مایعات سلولی بدن 

 (CSF)شامل پلور، پریکارد، آسیت، 
 10۴7 

 105۴  یرسوب روش آزمایش تغلیظ مدفوع به استاندارد از روش اجرایی ییالگو

ادرار بااه روش  نیپااروتئ شیانجااام آزمااا اسااتاندارد  یاایاز روش اجرا ییالگااو

 اسیدسولفوسالیسیلیک
 1059 

 1065  و کشت خلط زیآنال شیاستاندارد انجام آزما ییاز روش اجرا ییالگو

 1072  یطیالم خون مح یشمارش افتراق یبررسد استانداراجرایی از روش  ییالگو

 1083  لیکیاز دستورالعمل ساخت محلول اسید سولفوسالیس ییالگو

 1086  و کنترل کیفی بخش بیوشیمی گذاریاز برنامه صحه ییالگو

 1093  اتوکالو یدستورالعمل فنالگویی از 
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 1105  یپزشک شگاهیآزما دری کاربرد ییاجرا هایاز روش ییالگوها - 17فصل

 1107  مقدمه

 1109  الگویی از روش اجرایی آموزش -فرآیند مدیریت کارکنان و آموزش 

 111۴  الگویی از روش اجرایی استخدام -فرآیند استخدام و ارزیابی کارکنان 

 1122  الگویی از روش اجرایی مدیریت تجهیزات -فرآیند مدیریت تجهیزات 

 1126  الگویی از روش اجرایی ممیزی داخلی -فرآیند بهبود مستمر 

 1131  الگویی از روش اجرایی کنترل مدارک -فرآیند کنترل مدارک 

 11۴1  الگویی از روش اجرایی کنترل سوابق -فرآیند کنترل سوابق 

الگویی از روش اجرایی شناسایی و کنترل موارد عدم  -فرآیند مدیریت عدم انطباق 

 انطباق و اجرای اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
 11۴5 

الگااویی از روش اجرایاای نظرساانجی، حاال شااکایت و   -فرآینااد بهبااود مسااتمر 

 مندی گیرندگان خدماتتعیین سطح رضایت
 1155 

 1159  از روش اجرایی بهبود مستمرالگویی  -فرآیند بهبود مستمر 

الگویی از روش اجرایی خرید خدمات، تجهیزات  - فرآیند تدارکات، خرید و انبارش

 و مواد مصرفی و غیرمصرفی
 1163 

 1171  الگویی از روش اجرایی انبارش -فرآیند تدارکات، خرید و انبارش 

 1175  درخواست و توزیع کاال الگویی از روش اجرایی -فرآیند تدارکات، خرید و انبارش 

 1179  الگویی از روش اجرایی حفاظت و ایمنی -فرآیند مدیریت ایمنی و بهداشت 

 118۴    )ارجاعی( ام آزمایش توسط آزمایشگاه همکارالگویی از روش اجرایی انج -فرآیند ارجاع 
   

 اههی)سل  سلت یلچلک ، برگله )فرم(هلا   جلداول،  از ییالگوها - 18فصل 

 تیفیک تیریمد ستمیس ندفرآیدر  ازیمورد ن یهافهرست ،(هایوارس

 1189 

   

 1271  یپزشک شگاهیدر آزما تیفیک تیریمد ستمسی نامهواژه - 19فصل 
   

 1339  کتابنامه و منابع مطالعاتی


