
  بهداشت معاونت آزمايشگاههاي امور واحد معرفي

  محيطي آزمايشگاه چهارده ي مجموعه بر فني و اجرايي سطح دو در بهداشت معاونت ي ها آزمايشگاه امور واحد

 شامل واحد اين اجرايي پرسنلدرحال حاضر .دارد نظارت درماني بهداشتي درمراكز يك و دومستقرسطوح 

 است . اين واحد امورخانم ناهيد رئيسي  ويك نفركارشناس مهدي ناظريآقاي دكتر  مسئولكارشناس 

شبكه آران و . را نيز زير نظر دارد كاشان و شبكه بهداشت ودرمان آران و بيدگل آزمايشگاههاي مركز بهداشت 

محترم علمي اعضاي  از ظرفيتاين واحد  .استخانم طيبه سادات تكيه بيدگل داراي يك كارشناس مسئول 

 .نمايدمياستفاده  نيز  علمي دانشگاه علوم پزشكي هيئت

 انداز چشم

 استاندارد باالترين با بخش اثر آزمايشگاهي خدمات ارائه 
  تجميع آزمايشگاههاي بهداشتي  
 راه اندازي آزمايشگاه ويروس شناسي   
 راه اندازي آزمايشگاه مرجع بهداشتي 

 

 رسالت

امـور آزمايشـگاهها در ارتقـاء عملكـرد آزمايشـگاههاي مراكـز در راسـتاي تبيـين جايگـاه و نقـش مـديريت 

بهداشــتي درمــاني و پاســخگويي بــه نيــاز هــاي واقعـي حــوزه معاونــت بهداشــتي بــراي ارائــه 

و برنامـه هـاي    خــدمات تشخيصي در چار چوب برنامه هاي نظـام مراقبـت بيماريهاي واگيـر و غيرواگيـر

ـرل و پيشگيري مادر ايمن ، پزشـك خـانواده ، سـالمت شـغلي، كنتـرل كيفيـت آب، طـرح هـاي ملـي و كنت

  عمل هـا و بـرآورد انتظـارات ادراه كـل آزمايشـگاه مرجـع سـالمتالاستاني و ... و عملياتي نمـودن دسـتور

، آمـوزش و پـژوهش  تضـمين كيفيـتعـات و فـن آوري ، در قالب برنامـه هـاي مـديريتي مـديريت اطال

انداردهاي تعيين شده ،گسترش و توسعه ، بحـران ، ايمنـي زيسـتي و ... مصمم است تا موارد فوق را مطابق است

 وخدمات يكپارچه هاي آزمايشگاه از اي شبكه طريق از مستمر و كيفيت با آزمايشگاهي خدماتو محقق نمايد 

 از توان علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه ارئه نمايد. استفاده پژوهشي را با و آموزشي
 
 
 
 



 کلی اهداف

 ازلحاظ بيماريهاي واگير وغيرواگير پوشش تحت جامعه سالمت سطح ارتقاي  

 آب امنيت سطح افزايش   

 خدمات گيرندگان مندي رضايت افزايش  

 ها ستراتژيا

 بيماريها غربالگري و تشخيصي آزمايشهاي انجام ي عرصه در خدمات كمي و كيفي سطح ارتقاء  

 تشخيصي ي ها زمينه در كاركنان فني هاي مهارت بهبود  

 آزمايشات كيفي ارتقاء و پژوهشي امور تقويت   

 بهداشتي آزمايشگاهي ي شبكه در ارزيابي و نظارت پايش، نظام اعمال 

 ارتقاء سطح آگاهي كارشناسان درخصوص كنترل كيفي آزمايشگاه بيوشيمي  

 اختصاصی اهداف

 بيماريها غربالگري و تشخيصي آزمايشهاي انجام ي عرصه در خدمات كيفي سطح افزايش   

 آب تشخيصي آزمايشهاي انجام ي عرصه در خدمات كيفي سطح افزايش   

 آزمايشگاه سيستم در كيقيت نظام بقاي براي داخلي مهارت آزمايي سيستم برقراري   

 تا  ٥ ميزان به بيماريها غربالگري و تشخيصي آزمايشهاي انجام ي عرصه در شده ارائه خدمات كمي افزايش

  درصد ١٠

 بهداشت معاونت سل آزمايشگاه مجدد اندازي راه  

 ي  شبكه و مراكز سطح در شده انجام ماالرياي و سل هاي الم از %١٠ حداقل ساالنه تائيدي نگري باز

  شده ارائه خدمات كيفيت افزايش منظور به بهداشتي آزمايشگاهي

 تشخيصي هاي زمينه در آزمايشگاهي– فني كاركنان مهارت و دانش ارتقاي  

 بهداشتي آزمايشگاهي ي شبكه در ارزيابي و نظارت پايش، انجام  

 بهداشت آزمايشگاههاي امور واحد وظايف شرح

  اموراجرايی انجام
 ابالغي هاي برنامه تطابق  

 شده ابالغ هاي برنامه اجراي  

 ها دستورالعمل وتعميم كردن روز به  



 آموزشي هاي وبسته متون تهيه  

 افزايي ومهارت خدمت بدو ، بازآموزي ، آموزشي هاي كالس و ها كارگاه رگزاريب  

 انساني ونيروي مصرفي تجهيزاتي نيازهاي تامين و برآورد  

 ساالنه و فصلي عملكرد وگزارش آمار تهيه  

 برونبخش با همكاري ويا خدمت خريد قراردادهاي درعقد ونظارت همكاري  

 بخشي وبرون درون درجلسات وشركت برگزاري  

 گروهي بازديدهاي و ها كنگره ، درسمينارها وشركت برگزاري  

 هاي برنامه و طرح كردن اجرايي و عفونت كنترل هاي زمينه در سايرواحدها با وهماهنگي همكاري 

  دارد  باليني آزمايشهاي به نياز كه بهداشتي

 فنی وظايف

 كنند كارمي بهداشت زيرنظرمعاونت بطورمستقيم كه هايي درآزمايشگاه داخلي كيفي كنترل انجام  

 آشاميدني آب ارزيابي آزمايشهاي انجام  

  وپايش نظارتی وظايف

 ها برنامه اجراي وارزشيابي پايش راستاي در اجرايي بازديدهاي  

 تابعه هاي آزمايشگاه از اي دوره بازديد  

 پوشش تحت هاي درآزمايشگاه كيفي كنترل برانجام نظارت  

 باالتر ازسطوح ارسالي هاي نمونه روي خارجي كيفي كنترل برانجام نظارت  

 خارجي كيفي ازكنترل حاصله نتايج وآناليز نتايج آوري جمع 

   فعاليتها اهم

 خدمات كيفي سطح ارتقا و وزارتي دستورالعملهاي اجراي ص خصو در تابعه آزمايشگاههاي نظارت و پايش 

  آزمايشگاهي

 كميت و كيفيت نمودن استاندارد جهت آزمايشگاهها كارشناسي و مستمر بازديدهاي انجام و ريزي برنامه 

 آزمايشگاهي خدمات

 دانشگاه مرجع آزمايشگاه راه اندازي جهت ريزي برنامه  

 هاي دوره برگزاري و تابعه مراكز آزمايشگاههاي پرسنل آموزشي سنجي نياز اساس بر آموزشي برنامه تدوين 

 عملي و علمي بنيه و كيفي ارتقاء بهبود جهت در كيفي كنترل كالسهاي و علمي هاي وكنفرانس بازآموزي

  تابعه آزمايشگاههاي كاركنان



 در خدمت محل تعيين و علمي مصاحبه با انتقالي و استخدامي و طرحي نيروهاي توزيع و نيرو برآورد 

  تايعه هاي آزمايشگاه

 درون همكاريهاي و سالمت مرجع آزمايشگاه ، آزمايشگاهي تجهيزات شركتهاي با مشاوره و همكاري 

  بهداشتي معاونت بخشي

 تحت آزمايشگاهي مراكز به سالمت مرجع آزمايشگاه استاندارد هاي ودستورالعمل ها نامه آيين كليه ابالغ 

 پوشش

 دفتري و اداري امور و مكاتبات  


