
  بهداشت معاونت آزمایشگاههاي امور واحد معرفی
 چهارده ي مجموعه بر فنی و اجرایی سطح دو در بهداشت معاونت ي ها آزمایشگاه امور واحد

 پرسنلدرحال حاضر .دارد نظارت درمانی بهداشتی درمراکز یک و دومستقرسطوح   محیطی آزمایشگاه

خانم ناهید  ویک نفرکارشناسآقاي دکتر جهانگیر سرافرازي  مسئولکارشناس  شامل واحد این اجرایی
کاشان و شبکه بهداشت ودرمان آران و آزمایشگاههاي مرکز بهداشت  این واحد امور. است رئیسی 
خانم طیبه سادات تکیه شبکه آران و بیدگل داراي یک کارشناس مسئول . را نیز زیر نظر دارد بیدگل 

این واحد  .را معرفی نکرده است ت شهرستان کاشان هنوز کارشناس مسئول خوداست ولی مرکز بهداش
  .نمایداستفاده  نیز  علمی دانشگاه علوم پزشکیمحترم هیئت علمی اعضاي  از ظرفیت درنظر دارد

  انداز چشم
 استاندارد باالترین با بخش اثر آزمایشگاهی خدمات ارائه 
  تجمیع آزمایشگاههاي بهداشتی  
  آزمایشگاه ویروس شناسیراه اندازي   
 راه اندازي آزمایشگاه مرجع بهداشتی 

  رسالت
در راسـتاي تبیـین جایگـاه و نقـش مـدیریت امـور آزمایشـگاهها در ارتقـاء عملکـرد آزمایشـگاههاي مراکـز 

ارائــه بهداشــتی درمــانی و پاســخگویی بــه نیــاز هــاي واقعـی حــوزه معاونــت بهداشــتی بــراي 
و برنامـه هـاي   خــدمات تشخیصی در چار چوب برنامه هاي نظـام مراقبـت بیماریهاي واگیـر و غیرواگیـر

کنتـرل و پیشگیري مادر ایمن ، پزشـک خـانواده ، سـالمت شـغلی، کنتـرل کیفیـت آب، طـرح هـاي ملـی و 
  نتظـارات ادراه کـل آزمایشـگاه مرجـع سـالمتعمل هـا و بـرآورد االو عملیاتی نمـودن دسـتور... استانی و 

، آمـوزش و پـژوهش  عـات و فـن آوري ، تضـمین کیفیـتدر قالب برنامـه هـاي مـدیریتی مـدیریت اطال
انداردهاي تعیین شده مصمم است تا موارد فوق را مطابق است... ،گسترش و توسعه ، بحـران ، ایمنـی زیسـتی و 

 وخدمات یکپارچه هاي آزمایشگاه از اي شبکه طریق از مستمر و کیفیت با مایشگاهیآز خدماتو محقق نماید 

  .استفاده از توان علمی اعضاي هیئت علمی دانشگاه ارئه نماید پژوهشی را با و آموزشی
  
  



  کلی اهداف
 پوشش تحت جامعه سالمت سطح ارتقاي  
 آب امنیت سطح افزایش   
 خدمات گیرندگان مندي رضایت افزایش  

  ها استراتژي
 بیماریها غربالگري و تشخیصی آزمایشهاي انجام ي عرصه در خدمات کمی و کیفی سطح ارتقاء  
 تشخیصی ي ها زمینه در کارکنان فنی هاي مهارت بهبود  
 آزمایشات کیفی ارتقاء و پژوهشی امور تقویت   
 بهداشتی آزمایشگاهی ي شبکه در ارزیابی و نظارت پایش، نظام اعمال  

  اختصاصی اهداف
 بیماریها غربالگري و تشخیصی آزمایشهاي انجام ي عرصه در خدمات کیفی سطح افزایش   
 آب تشخیصی آزمایشهاي انجام ي عرصه در خدمات کیفی سطح افزایش   
 آزمایشگاه سیستم در کیقیت نظام بقاي براي داخلی مهارت آزمایی سیستم برقراري   
 میزان به بیماریها غربالگري و تشخیصی آزمایشهاي انجام ي عرصه در شده ارائه خدمات کمی افزایش 

  درصد 10تا  5
 بهداشت معاونت سل آزمایشگاه مجدد اندازي راه  
 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 آزمایشگاهی
 تشخیصی هاي زمینه در آزمایشگاهی– فنی کارکنان مهارت و دانش ارتقاي  
 بهداشتی آزمایشگاهی ي شبکه در ارزیابی و نظارت پایش، انجام 

  

  

  

  



  بهداشت آزمایشگاههاي امور واحد وظایف شرح

   اموراجرایی انجام
 ابالغی هاي برنامه تطابق  
 شده ابالغ هاي برنامه اجراي  
 ها دستورالعمل وتعمیم کردن روز به  
 آموزشی هاي وبسته متون تهیه  
 افزایی ومهارت خدمت بدو ، بازآموزي ، آموزشی هاي کالس و ها کارگاه رگزاريب  
 انسانی ونیروي مصرفی تجهیزاتی نیازهاي تامین و برآورد  
 ساالنه و فصلی عملکرد وگزارش آمار تهیه  
 برونبخش با همکاري ویا خدمت خرید قراردادهاي درعقد ونظارت همکاري  
 بخشی وبرون درون درجلسات وشرکت برگزاري  
 گروهی بازدیدهاي و ها کنگره ، درسمینارها وشرکت برگزاري  
 هاي برنامه و طرح کردن اجرایی و عفونت کنترل هاي زمینه در سایرواحدها با وهماهنگی همکاري 

  دارد  بالینی آزمایشهاي به نیاز که بهداشتی

  فنی وظایف
 کنند کارمی بهداشت زیرنظرمعاونت بطورمستقیم که هایی درآزمایشگاه داخلی کیفی کنترل انجام  
 آشامیدنی آب ارزیابی آزمایشهاي انجام  

  وپایش نظارتی وظایف

 ها برنامه اجراي وارزشیابی پایش راستاي در اجرایی بازدیدهاي  
 تابعه هاي آزمایشگاه از اي دوره بازدید  
 پوشش تحت هاي درآزمایشگاه کیفی کنترل برانجام نظارت  
 باالتر ازسطوح ارسالی هاي نمونه روي خارجی کیفی کنترل برانجام نظارت  
 خارجی کیفی ازکنترل حاصله نتایج وآنالیز نتایج آوري جمع 

  

 



   فعالیتها اهم
 کیفی سطح ارتقا و وزارتی دستورالعملهاي اجراي ص خصو در تابعه آزمایشگاههاي نظارت و پایش 

  آزمایشگاهی خدمات
 و کیفیت نمودن استاندارد جهت آزمایشگاهها کارشناسی و مستمر بازدیدهاي انجام و ریزي برنامه 

 آزمایشگاهی خدمات کمیت

 دانشگاه مرجع آزمایشگاه راه اندازيجهت ریزي برنامه  
 برگزاري و تابعه مراکز آزمایشگاههاي پرسنل آموزشی سنجی نیاز اساس بر آموزشی برنامه تدوین 

 و کیفی ارتقاء بهبود جهت در کیفی کنترل کالسهاي و علمی هاي وکنفرانس بازآموزي هاي دوره
  تابعه آزمایشگاههاي کارکنان عملی و علمی بنیه

 در خدمت محل تعیین و علمی مصاحبه با انتقالی و استخدامی و طرحی نیروهاي توزیع و نیرو برآورد 

  تایعه آزمایشگاههاي
 درون همکاریهاي و سالمت مرجع آزمایشگاه ، آزمایشگاهی تجهیزات شرکتهاي با مشاوره و همکاري 

  بهداشتی معاونت بخشی
 آزمایشگاهی مراکز به سالمت مرجع آزمایشگاه استاندارد هاي ودستورالعمل ها نامه آیین کلیه ابالغ 

 پوشش تحت

 دفتري و اداري امور و مکاتبات  


