
 ي معاونت بهداشتر آزمایشگاههاواحد اموعرفی م

 2،  1محیطی ( سطوح   ده آزمایشگاهفمجموعه ي ه فنی بر سطح اجرایی و دو در ها ي معاونت بهداشت واحد امور آزمایشگاه 

 آزمایشگاه یکو  معاونت بهداشتجع تحت عنوان آزمایشگاه مر 4، یک آزمایشگاه سطح ) واقع درمراکز بهداشتی درمانی 3و 

 ) و بیوتکنولوژیست -پزشکشامل یک نفرکارشناس مسئول (  این واحد . پرسنل اجراییظارت داردناچ آي وي  قطب کشوري

ارشد کارشناس یک نفر ارشد بیوشیمی،  کارشناس یک نفر ،دکتري ویروس شناسی نظارتی شامل یک نفر پرسنل فنی و

؛ یک نفر دکتري آزمایشگاههاي بالینی ممیزي پایش و راي کنترل کیفی وبارشد ژنتیک کارشناس و یک نفر میکروبیولوژي 

، یک نفر دکتري محیط زیست، یک نفر کارشناس ارشد بهداشت حرفه اي، و دو نفر کارشناس ارشد ژنتیک و تغذیه شیمی تجزیه

 17عالوه بر این  آزمایشگاههاي محیط زیست ، بهداشت حرفه اي و مواد غذایی هستند. ممیزي پایش و کنترل کیفی وبراي 

ل ارائه ي خدمات مشغو اچ آي ويقطب کشوري آزمایشگاه  و شگاه مرکزي ، غربالگري نوزادان شاغل در آزمای انکارشناساز  نفر

ها دوره هاي تخصصی مربوطه را گذرانده گواهی  کلیه ي پرسنل شاغل در این آزمایشگاه در این واحد می باشند. آزمایشگاهی

  نامه هاي تخصصی را دریافت کرده اند .

متمرکز  جع معاونت بهداشتخش فنی ونظارتی آن در آزمایشگاه مرب دانشگاه و ی این واحد درستاد معاونت بهداشتبخش اجرای

  است . برنامه ي عملیاتی این واحد براساس ( هدف کلی ارتقاء صحت ودقت نتایج آزمایشات انجام شده ) تنظیم شده است .

  : انداز چشم

  استاندارد و مطرح شدن به عنوان آزمایشگاه معتبر در سطح ملی باالترینارائه خدمات آزمایشگاهی اثر بخش با 

  :رسالت

  که اي از آزمایشگاه هاي یکپارچهآزمایشگاهی با کیفیت و  مستمر از طریق شبارائه خدمات 

  ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی با تمرکز بر ارتقاء سالمت مردم و محیط زیست

 :کلی اهداف

 پوشش تحت جامعه سالمت سطح ارتقاي  

 هوا  و فاضالب ، آب ،غذا امنیت سطح افزایش  

 خدمات گیرندگان مندي رضایت افزایش  

 سالمت با مرتبط عوامل ي زمینه در کاربردي تحقیقات افزایش 

  ها: استراتژي

 بیماریها غربالگري و تشخیصی آزمایشهاي انجام ي عرصه در خدمات کمی و کیفی سطح ارتقاء  



 و شیمی– فیزیک آلودگی تشخیصی آزمایشهاي انجام ي عرصه در خدمات کمی و کیفی سطح ارتقاء 

  کار محیط و زیست محیط میکروبی

  مرجع آزمایشگاه در تشخیصی آزمایشات نتایج چکینگ کراس سیستم اندازي راه  

 تشخیصی ي ها زمینه در کارکنان فنی هاي مهارت بهبود    

 اطالعات گردش نظام کیفی ارتقاء و یپژوهش امور تقویت  

 بهداشتی آزمایشگاهی ي شبکه در ارزیابی و نظارت پایش، نظام اعمال  

 
  اختصاصی: اهداف

 در بیماریها غربالگري و تشخیصی آزمایشهاي انجام ي عرصه در خدمات کیفی سطح افزایش 

 1398 پایان تا 17025 ایزو کیفیت نظام استقرار طریق از بهداشت معاونت مرجع آزمایشگاه

 غذایی مواد و ،فاضالب آب تشخیصی آزمایشهاي انجام ي عرصه در خدمات کیفی سطح افزایش  

 1398 پایان تا 1503 ایزو کیفیت نظام استقرار طریق از بهداشت معاونت مرجع آزمایشگاه

 بهداشت معاونت مرجع آزمایشگاه سیستم در کیقیت نظام بقاي براي داخلی ممیزي سیستم برقراري 

 1400 سال تاپایان

 میزان به بیماریها غربالگري و تشخیصی آزمایشهاي انجام ي عرصه در شده ارائه خدمات کمی افزایش 

 سالیانه %10-5 ساالنه

 1398 تاپایان بهداشت معاونت سل مرجع آزمایشگاه  تجهیز و اندازي راه 

 کشوري قطب آزمایشگاه استقرار HIV 1398 تاپایان شده بهینه و استاندارد مکان در 

 ي شبکه و مراکز سطح در شده انجام ماالریاي و سل هاي الم از %10 حداقل ساالنه  تائیدي نگري باز 

 شده ارائه خدمات کیفیت افزایش منظور به بهداشتی یشگاهیآزما

 تاپایان  %100 میزان به تشخیصی هاي زمینه در آزمایشگاهی– فنی کارکنان مهارت و دانش ارتقاي 

 1400سال

 1400سال تاپایان فاضالب و آب و غذایی مواد هوا، سالمت با مرتبط هاي پژوهش % 50-25 افزایش 

  ساالنه %100 میزان به بهداشتی آزمایشگاهی ي شبکه در ارزیابی و نظارت پایش،  انجام  

  

  شرح وظایف واحد امور آزمایشگاههاي بهداشت

  انجام اموراجرایی :    -1

 تطابق واجرایی کردن برنامه هاي ابالغی  

 اجراي برنامه هاي ابالغ شده  

 به روز کردن وتعمیم دستورالعمل ها  

 آموزشی تهیه متون وبسته هاي       

 برگزاري کارگاه ها و کالس هاي آموزشی ، بازآموزي ، بدو خدمت ومهارت افزایی  



 نیازهاي تجهیزاتی مصرفی ونیروي انسانی و تامین برآورد  

 ش عملکرد فصلی و ساالنهتهیه آمار وگزار  

 همکاري ونظارت درعقد قراردادهاي خرید خدمت ویا همکاري با برونبخش  

  درجلسات درون وبرون بخشیبرگزاري وشرکت  

 برگزاري وشرکت درسمینارها ، کنگره ها و بازدیدهاي گروهی  

 در زمینه هاي کنترل عفونت و اجرایی کردن طرح و برنامه هاي بهداشتی که نیاز  همکاري وهماهنگی با سایرواحدها

  به آزمایشهاي بالینی دارد

  وظایف فنی    -2

 بهداشتمعاونت  جعدرآزمایشگاه مربالگري نوزادان انجام آزمایشات غر  

  قطب کشوري اداره ي آزمایشگاه HIV  

  کارمی کنند بطورمستقیم زیرنظرمعاونت بهداشتانجام کنترل کیفی داخلی درآزمایشگاه هایی که  

  انجام آزمایشهاي ارزیابی آب آشامیدنی  

 انجام آزمایشهاي ارزیابی فاضالب  

  هوا و صدا و ارگونومی و....انجام آزمایشهاي ارزیابی محیط کار شامل  

 انجام آزمایشهاي ارزیابی سالمت مواد غذایی  

  وظایف نظارتی وپایش :    -3

 بازدیدهاي اجرایی در راستاي پایش وارزشیابی اجراي برنامه ها  

 بازدید دوره اي از آزمایشگاه هاي تابعه  

  نظارت بر انجام دقیق و به هنگام آزمایشهاي آب و فاضالب ، مواد غذایی و محیط زیست  

 نظارت برانجام کنترل کیفی درآزمایشگاه هاي تحت پوشش  

 نظارت برانجام کنترل کیفی خارجی روي نمونه هاي ارسالی ازسطوح باالتر  

 جمع آوري نتایج وآنالیز نتایج حاصله ازکنترل کیفی خارجی  


