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 کارکنان آزمایشگاه 

 1 تعداد تعیین شده کارکنان در آزمایشگاه موجود می باشند؟حداقل  آیا        

الزامات درج شده در گاه منطبق با آیا مدرک تحصیلي و یا سابقھ کار کارکنان آزمایش        
 سیستم سطح بندی آزمایشگاه ھای بھداشتی است ؟دستورالعمل 

2 

 3 ؟وجود داردمکتوب  بطورآیا شرح وظایف ، مسئولیت ھا و اختیارات ھر یک از کارکنان         

        
 داشتکارشناس مسئول بھآیا صالحیت کارکنان براي انجام مسئولیت ھاي محولھ ، براي 

از طریق مصاحبھ علمي و آزمون ھاي نظري و عملي براي کارکنان (محرز گردیده است ؟
 )در رده ھاي مختلف و حفظ سوابق مربوطھ 

4 

و اقدام کارکنان در رابطھ با ایمني برنامھ ریزي آموزش کارشناس مسئول بھداشت برای آیا          
 نموده است؟

5 

کارکنان برنامھ درحیطھ کاری تضمین کیفیت   براي آموزش  اشت کارشناس مسئول بھد آیا         
 نموده است؟ و اقدام ریزي

6 

اعم از مکتوب نمودن مدارک و (  مستند سازيصحیح نحوه کارشناس مسئول بھداشت  آیا         
 را بھ کارکنان آموزش داده است ؟) حفظ مستندات 

7 

        
وي مشخصات فردي ، مدرک تحصیلي ، سوابق کاري و آیا ھمھ کارکنان پرونده پرسنلي حا

" الزامات کارکنان "مطابق با آنچھ در...(آموزشي ، سوابق واکسیناسیون ، مخاطرات شغلي و
 دارند ؟) آمده 

8 

  ایمنی و بھداشت در آزمایشگاه        
د می باشند و ھر ، موجوو محیط آزمایشگاه  آیا دستور العمل ھاي مربوط بھ ایمني کارکنان        

 را بھ دقت مطالعھ نموده و بھ اجرای آن متعھد می باشند ؟یک از کارکنان آنھا 
9 

نحو  بھوجود دارد و ی لوازم آزمایشگاھی آیا دستور العمل نحوه سترون سازي و شستشو         
 ؟می شوداجرا  صحیح 

10 

 11 ست ؟آیا نظافت و بھداشت محیط آزمایشگاه در حد مطلوب ا        

        
وسایل کمکی  وآیا وسایل حفاظت فردي اولیھ مانند روپوش ،دستکش یکبار مصرف، ماسک 

، در آزمایشگاه موجود است ومورداستفاده ) پی پت فیلر( جھت برداشت مایعات توسط پی پت 
 کارکنان قرارمي گیرد؟

12 

 13 انجام مي شود؟مایشگاه در آزآیا ثبت، گزارش، و پي گیري حوادث مخاطره آمیز         

آیا دستورالعمل جھت مدیریت پسماندھاي آزمایشگاھي در مراحل جداسازي ، بي خطرسازي         
 ، جمع آوري ، بستھ بندي ، حمل و نقل و دفع پسماندھا مکتوب شده است ؟ 

14 

گاھي آلوده برنامھ آیا برای جدا نمودن پسماندھاي عادي و غیر آلوده، از پسماندھاي آزمایش        
 ریزی شده است؟

15 

  قبل از دفع آلودگي زدایي ... ) مثل سر سوزن ھا و( آیا کلیھ پسماندھاي عفوني آزمایشگاھي         
 مي شوند؟) اتوکالو ( 

16 



لوازم شیشھ اي شکستھ ، تیغ اسکالپل ، نوک  مانند سرسوزن ، آیا پسماندھاي تیز و برنده         
 مي گردند؟) اتوکالو(ریختھ شده و قبل از دفع آلودگي زدایي  safety boxر د...سمپلر و

17 

آیا از اندیکاتورھاي شیمیایي و بیولوژیک براي ارزیابي صحت عملکرد اتوکالو استفاده مي         
 شود؟

18 

 19 ود دارد؟ارزیابي شده و سوابق آن وج Bآیا ایمني کارکنان در بدو استخدام در برابر ھپاتیت         

 20 است؟و سوابق آن موجود براي کارکنان غیر ایمن تزریق شده  Bآیا واکسن ھپاتیت         
  تجھیزات آزمایشگاه        
      

 )در صورت لزوم (  آیا فھرست تجھیزات موجود در آزمایشگاه با ثبت محل استقرار ھر یک
 موجود است؟

21 

        
ستگاه و قبل از شروع بکارگیري، صحت عملکرد دستگاه با استفاده آیا پس از خرید و نصب د

کنترل ھاي مناسب یا روش ھاي مندرج در بروشور تجھیزات مورد ارزیابي قرار گرفتھ 
 است؟

22 

 23 الزم داده شده است؟ ھای موزشتجھیزات آ جھت کاربري  بھ کارکنان آیا         

 24 شناسنامھ ھستند؟ آیا تمام تجھیزات داراي برگھ         

 25 آیا ھمھ تجھیزات داراي دستورالعمل فني ھستند؟         

        
آیا سوابق مربوط بھ کنترل و نگھداري ھر یک ازابزار وتجھیزات آزمایشگاھي کھ نشان 

نتایج حاصلھ ، اقدامات ....) دما ، فشار ، حجم ، ( دھنده فواصل کنترل، فاکتور مورد کنترل 
 انجام یافتھ و مسئول این کار است ، موجودمي باشد؟اصالحي 

26 

        
تاریخ خروج از کار، تاریخ سرویس یا ( آیا سوابق مربوط بھ سرویس یا تعمیر تجھیزات 

موجود ... ) تعمیر، نحوه ضدعفوني قبل از ارسال، شرح تنظیمات و تعمیرات انجام شده و
 است؟

27 

قبل از ورود بھ جریان کار آیا عملکرد فني دستگاه با استفاده کنترل  پس از سرویس یا تعمیر و        
 ھاي مناسب یا روش ھاي مندرج شده در بروشور تجھیزات مورد ارزیابي قرار مي گیرد ؟

28 

آیا آب مناسب آزمایشگاھي جھت شستشو و تھیھ معرف ھا موجود است و کیفیت آن ارزیابي         
 مي گردد ؟

29 

 ا و تاسیسات آزمایشگاهفض        

 30  ؟آیا آزمایشگاه از حداقل فضا و شرایط محیطی مناسب برخوردار است    
 31 یا سیستم سرمایش و گرمایش مناسب در آزمایشگاه تعبیھ شده است ؟آ        

 32 ، دارای توری ھستند ؟آیا پنجره ھایی کھ بھ فضای آزاد باز می شوند         

 33  مایشگاه مطلوب است و مانع تجمع گازھا و بخارات نامطبوع و مضر می گردد؟آیا تھویھ آز    

 34  آیا نور آزمایشگاه کافی و یکنواخت می باشد؟        



 35  موجود است ؟درمانی  –و یا مرکز بھداشتی آیا کپسول آتش نشانی در آزمایشگاه     

 36 ز بقیھ فضای آزمایشگاه جدا شده است ؟میکروب شناسی ا فضای اختصاص داده شده بھآیا         

 37 آیا ھود معمولی در فضای اختصاص داده شده بھ میکروب شناسی موجود است ؟        

 38  آیا دسترسي وامکان ورود بھ فضاي فني آزمایشگاه فقط براي افراد مجاز میسر است ؟    

آیا کابینت ھا و قفسھ ھای دیواری با استحکام بھ دیوارھا نصب شده اند و دسترسی بھ وسایل         
 صورت می گیرد؟ داخل آنھا بھ آسانی

39 

 40 آیا میزان انباشتگی در کابینت ھا متناسب با قابلیت تحمل وزن در آنھا است ؟        

  فرآیند قبل از انجام آزمایش        
 41 موجود است ؟ ،آیا فھرست آزمایش ھایي کھ آزمایشگاه  انجام مي دھد         

درھنگام ... تي، بالیني، اطالعات ضروري بیماردر ارتباط با نیاز ھاي بھداشدسترسی بھ آیا         
 ؟ امکان پذیر می باشدپذیرش 

42 

 43 آیا تاریخ وساعت پذیرش و نام فرد انجام دھنده پذیرش ثبت مي شود ؟        

        
مثل ناشتا بودن ، پرھیز غذایي یا (آیا شرایط مربوط بھ آمادگي بیمار قبل از نمونھ گیري 

قرار دارد وبھ کارکنان پذیرش و نمونھ گیري  یاربطور مکتوب در اخت... ) دارویي خاص و
 تفھیم گردیده است ؟ آنھا 

44 

جھت آگاھي بیمار از نحوه جمع آوري نمونھ براي آزمایش ھاي کھ آیا دستورالعمل ھایي         
 در اختیار بیماران قرار مي گیرد؟   ،مکتوب شده ...) مدفوع و ومثل ادرار (خاص 

45 

 46 اطمینان حاصل می گردد؟یت بیمار قبل از نمونھ گیري آیا از ھو        

حریم خصوصي بیمار از نظر فضاي فیزیكي ھنگام نمونھ گیري در آزمایشگاه بھ حفظ آیا         
 مي گردد؟ توجھ

47 

 48 آیا تاریخ وساعت نمونھ گیري و نام فرد نمونھ گیر ثبت مي شود ؟        

        
شامل نحوه نمونھ (آمده " اصول مستندسازي "آیا دستورالعمل نمونھ گیري مطابق با آنچھ در 

گیري ، ضدانعقادھا و نگھدارنده ھاي الزم ، ویژگي ظروف مورد نیاز براي جمع آوري 
 ؟ وجود دارد مکتوببطور .. )نمونھ، حجم نمونھ الزم براي آزمایش ھاي مختلف ، و

49 

 50 نھ گیر آشنایي کامل با دستورالعمل نمونھ گیري دارد؟آیا فرد نمو        

گونھ اي است کھ ردیابي نمونھ پس از تقسیم اطالعات درج شده روی برچسب نمونھ ھا بھ آیا         
 ، براحتي امکانپذیر باشد ؟ انجام آزمایشات مختلفبراي 

51 

نمونھ ھاي پذیرش شده از بیرون بویژه در مورد ( آیا معیارھاي رد نمونھ ھاي مختلف         
 ؟  دسترس کارکنان می باشد ربطور مکتوب د) آزمایشگاه 

52 

 53 در موارد ضروري پیش بیني شده است ؟ یا تماس با ویبیمار ردیابیآیا تمھیداتي براي         

 54 آیا نمونھ ھا قبل از انجام آزمایش در مکان و دماي مناسب نگھداري مي شوند ؟         
  فرآیند انجام آزمایش        

آیا حداکثر فاصلھ زماني قابل قبول بین جمع آوري نمونھ تا انجام آزمایش براي نمونھ ھاي        
 مختلف مکتوب شده و رعایت مي گردد ؟ 

55 



آیا از روش ھاي معتبر و صحھ گذاري شده براي انجام آزمایش ھا در بخش ھاي مختلف         
 ۵۶ ستفاده مي شود ؟آزمایشگاه ا

مطابق با " دستورالعمل انجام آزمایش "آیا براي ھر یک از آزمایشھایي کھ انجام مي شود ،         
 ۵٧ آنچھ در اصول مستندسازي آمده ، مکتوب شده است ؟

 ۵٨ آیا تاریخ و ساعت و نام فرد انجام دھنده آزمایش در ھر سري کار ثبت مي شود ؟        

ا مشخصات معرف ، کیت ، استانداردھا و کنترل ھاي مورد استفاده در ھر سري کاري ثبت آی        
 ۵٩ مي گردد ؟

آیا نتایج انجام آزمایش در آزمایشگاه بھ نحو مقتضي ثبت و تا مدت زمان تعیین شده نگھداري         
 ۶٠ مي شود ؟

مثال تکرار آزمایش ، انجام تست ( ف برخورد با نتایج غیر طبیعي آزمایش ھاي مختل نحوهآیا         
 ۶١ مشخص و مکتوب است ؟... ) و رسانی بھ مسئولین ذیربطھاي تاییدي یا تکمیلي ، اطالع 

  کنترل کیفیت انجام آزمایش        
 ۶٢ مکتوب شده است ؟کیفیت انجام آزمایش ھاي مختلف ، آیا نحوه کنترل     

در بخش ھای مختلف آزمایشگاه موجود بوده و بطور روزانھ آیا کنترل ھاي معتبر ومناسب         
 ۶٣  استفاده مي شود ؟

ثبت نتایج آزمایش (آیا سوابق انجام فعالیت ھاي کنترل کیفیت در بخش ھای مختلف آزمایشگاه         
 ۶۴ موجود است ؟... ) روي کنترل ھا ، رسم نمودارھاي مربوطھ و

کھ مورد تائید خارجی کیفیت ارزیابی ھای و فعال در برنامھ آیا آزمایشگاه بطور مرتب         
 ۶۵ شركت مي كند ؟می باشد،  آزمایشگاه مرجع سالمت

آیا کارکنان فني با اصول کنترل کیفي و نحوه تفسیر نتایج بدست آمده از برنامھ ھاي کنترل         
 ۶۶ کیفیت در جھت کشف ماھیت خطاھا ، آشنایي الزم را دارند ؟

آیا سوابقي کھ نشان دھد چگونھ نتایج بدست آمده ازبرنامھ ھاي کنترل کیفیت تفسیر شده و در         
 ۶٧ جھت رفع خطاھا استفاده مي شود ، موجود است ؟

  فرآیند پس از انجام آزمایش        

ي آیا مدت زمان نگھداري نمونھ ھاي مختلف پس از انجام آزمایش  مکتوب شده و رعایت م       
 ۶٨ گردد ؟

آیا مکان و شرایط مناسب نگھداري نمونھ ھاي مختلف پس از انجام آزمایش مکتوب شده و         
 ۶٩ رعایت مي گردد؟

آزمایشگاه ، مشخصات بیمار ، مشخصات  نامآیا برگھ گزارش نتایج بیماران حداقل حاوي         
 ٧٠ نمونھ مورد آزمایش مي باشد ؟ درخواست کننده آزمایش ، زمان پذیرش و نمونھ گیري و نوع

        
آیا نحوه کنترل و فرد مسئول جھت اطمینان از صحیح بودن محدوده مرجع و واحد ھاي 

مطابق با دستورالعمل کشوری نظام پارامترھاي مورد اندازه گیري ، در برگھ گزارش بیمار 
 ؟ مراقبت انجام می گیرد

٧١ 

 ٧٢ مي گردد ؟ ط فرد انجام دھنده آزمایش امضاءتوسآیا برگھ گزارش بیمار         

فورا گزارش شده و قرار مي گیرند )  Critical value(آیا نتایجي کھ در محدوده بحراني         
 ٧٣   ثبت می گردند؟

آیا ھر گونھ اشکال در کیفیت و کفایت نمونھ کھ مي تواند برتفسیر نتایج آزمایش تاثیر بگذارد ،         
 ٧۴ ھ گزارش قید مي گردد ؟در برگ



 

آیا برگھ گزارش نتایج بیماران یا فایل الکترونیک مربوطھ حداقل بھ مدت یکسال نگھداري مي         
 ٧۵ شود و در صورت ضرورت قابل دستیابي است ؟

  خرید و انبارش        
 ٧۶ ترل مي گردد ؟آیا پس از خرید مطابقت اقالم خریداري شده با اقالم درخواست شده کن        

        
از ) مصرفي و غیر مصرفي(آیا پس از خرید و قبل از بکارگیري اقالم مختلف آزمایشگاھي 

کیفیت عملکرد آنھا اطمینان حاصل مي گردد و سوابق ارزیابي کیفیت اقالم مختلف موجود 
 است ؟

٧٧ 

        
ھ در آن فھرست ، ک یتر، دف مواد مصرفی در آزمایشگاه آیا جھت کنترل موجودي

مشخصات، تعداد ، تاریخ انقضاء ونقطھ سفارش اقالم مختلف موجود مشخص و مکتوب شده 
 باشد وجود دارد؟

٧٨ 

آیا محلول ھا و معرف ھاي تھیھ شده داراي برچسب مشخصات شامل نوع محلول ، تاریخ         
 ٧٩ ساخت ، تاریخ انقضاء و شرایط نگھداري ھستند ؟

ھ تاریخ مصرف محلول ھا،معرف ھا ، کیت ھا و مواد مصرفي از قبیل سرنگ ھا محلول آیا ب        
 ٨٠ بھ دقت توجھ مي گردد ؟... ھاي رنگ آمیزي و

طبق توصیھ ) یخچال ، فریزر یا دماي اطاق ( آیا اقالم مختلف آزمایشگاھي در دماي مناسب         
 ٨١ سازنده نگھداري مي شوند ؟

مناسب و کالیبره جھت ثبت دماي یخچال ھا و فریزرھا موجوداست و دماي درون  آیا دماسنج        
 ٨٢ یخچال ھا و فریزرھا ثبت مي گردد ؟

  ارتباط با سایر آزمایشگاھھا        
آیا مشخصات بیمار و نمونھ ھاي ارسالي و نوع آزمایش ھاي درخواستي بھ طریق مناسب         

 ٨٣ ثبت و نگھداري مي شود ؟

، بھ لحاظ حفظ ...آیا شرایط الزم جھت انتقال نمونھ از نظر درجھ حرارت ، زمان ، ظرف و        
 ٨۴ کیفیت نمونھ ، مکتوب شده و رعایت مي گردد ؟ 

آیا حین انتقال نمونھ مالحظات ایمني ، بھ لحاظ حفاظت و ایمني فرد حمل کننده و جامعھ         
 ٨۵ رعایت مي گردد ؟

زمان مورد انتظار براي آماده شدن نتایج آزمایشھاي ارسال شده ، جھت تعیین زمان چرخھ آیا         
 ٨۶ کاري مشخص و مکتوب است ؟

آزمایشگاھي کھ نمونھ جھت انجام آزمایش ( آیا گزارشات دریافت شده از آزمایشگاه ارجاع           
 ٨٧ بایگاني مي شود ؟ حداقل بھ مدت یک سالیا ارجاع دھنده ) بھ آنجا ارسال مي شود 

  شناسایی و رسیدگی بھ خطاھا و موارد عدم انطباق        
مواردي کھ با اصول صحیح انجام کار انطباق ( آیا نحوه ثبت خطاھا و موارد عدم انطباق         

 ٨٨ آزمایشگاه اتفاق مي افتد مشخص است ؟ کھ در) ندارند 

وارد عدم انطباق و انجام اقدامات اصالحي در جھت رفع آیا مسئول رسیدگي بھ خطاھا و م        
 ٨٩ مشکالت ، در آزمایشگاه مشخص است ؟

آیا در صورت درخواست مراجعھ كنندگان و پزشکان ، امكان ارتباط سریع آنان با مسئولین         
 ٩٠ آزمایشگاه وجود دارد؟ 


