
  ي بهداشتیها شرح وظایف اداره امور آزمایشگاه

  

معاونت  گروه توسعه شبکه و ارتقا سالمتزیر مجموعه  ، ایران و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکیامور آزمایشگاههاي 

آزمایشگاه  2تابعه و  بهداشتی درمانی مراکزآزمایشگاه تشخیص طبی  14بوده و تعداد  ایراندانشگاه علوم پزشکی  بهداشتی

نظارت و کنترل پایش و در امر  واحداین . تحت پوشش نظارتی داردکشوري معاونت بهداشتی را  HIVطب غربالگري نوزادان و ق

هدف از انجام این فعالیتها فراهم نمودن بستري جهت ارایه خدمات . کند فعالیت می تابعه مراکز آزمایشگاههاي تشخیص طبی کیفی

  . باشد در نظام سالمت کشور می مراکز  بهداشتی درمانیجایگاه آزمایشگاههاي  و نیز مطرح نمودن زمایشگاهی مطابق با استانداردهاآ

  .قرار دارد واحددر دستور کار این  گانو افزایش رضایت مراجعه کنندبا کیفیت  یشگاهیارایه خدمات آزما

  :دتوان در چند بند زیر خالصه نمو را می واحداهم فعالیتهاي این 

  .ارتقا سطح کیفی خدمات آزمایشگاهیو   هاي وزارتی دستورالعمل  اجراي  در خصوص تابعهنظارت آزمایشگاههاي پایش و  -1
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  .ي تابعه اآزمایشگاهه کارکنان رتقاء کیفی و بنیه علمی و عملیدر جهت بهبود ا کالسهاي کنترل کیفی هاي علمی و  کنفرانس

   .ایعهت آزمایشگاههايدر تعیین محل خدمت و با مصاحبه علمی  و انتقالی استخدامی توزیع نیروهاي طرحی و نیرو و برآورد -5
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