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 نام و نام خانوادگی مسئول فنّی                                                                          ممیّزسر نام و نام خانوادگی 

 امضاء                                                                مهر و امضاء          

  نام دانشگاه                                       

  / آزمايشگاه نام بيمارستان

  تاريخ مميزی                       

  اسامي مميزين

  نام مسئول / مسئولين فني

 نام افراد کليدی مالقات شده

 در بيمارستان

 

 ارزیابی عملکرد آزمایشگاهها در شبکه درون دانشگاهي ارائه خدمات آزمایشگاهی
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 معيار 

 
 سنجه

امتياز 
 كامل

امتياز 
كسب 
 شده

 توضيحات

1 

 و  درای مسئول فنی واجد شرايط می باشآيا آزمايشگاه دا

مسئول فنی بر کليه فعاليت ها درشيفت هاي مختلف 

 آزمايشگاه نظارت دارد ؟

 

 ساعات درج و در  مسئول فني داراي پروانه قانوني است

 امتياز 2    دارد    آزمايشگاه حضورشده در پروانه در

 

  كليه شيفت هاي كاري  مربوط بهبرگه هاي آزمايش

 امضاء مي شود بررسي وتوسط مسئول فني 

 امتياز 2  
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 بخشنامه ،آيا مسئول فني آزمايشگاه آگاهي از ضوابط 

مرتبط با  بخش آزمايشگاهي  ، و دستورالعمل هايها

شبكه درون دانشگاهي ارائه  طرح تحول نظام سالمت )

 خدمات آزمايشگاهي( دارد

 

  درجلسات توجيهي برگزار شده توسط اداره مسئول فني

جلسات هماهنگي كه در و نيز امورآزمايشگاهها

دربيمارستان با مسئولين بيمارستان گذاشته مي شود 

 امتياز 1شركت دارد  

 

  فهرست را مطالعه نموده و  11اطالعيه مسئول فني

) ابالغ شده توسط معاون  B و A آزمايشهاي گروه 

 امتياز 1    درمان( را در اختيار دارد

 

  رح ط مستندات مرتبط با بخش آزمايشگاهيمسئول فني

تحول )ابالغ شده توسط آزمايشگاه مرجع سالمت( را 

 امتياز 1است      در اختيار دارد و مطالعه نموده 

چك ليست "ارزيابي عملكرد آزمايشگاهها شامل  )

"دستورالعمل ارجاع نمونه ، درشبكه درون دانشگاهي"

، دستورالعمل انتقال نمونه هاي   هاي آزمايشگاهي"

 (،....عفوني
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شبکه درون دانشگاهي ارائه خدمات آزمایشگاهیارزیابی عملکرد آزمایشگاهها در   
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 دهد آيا آزمايشگاه فهرست آزمايشهايی که انجام می

فهرست آزمايشهايی که به و ( A)فهرست گروه 

را  (B)فهرست گروه آزمايشگاه ارجاع  ارسال می کند 

 تهيه نموده است؟بصورت مكتوب 

  هايي كه آزمايشگاه خود انجام مي دهد  فهرست آزمايش

  امتياز 1  است و به روز مكتوب 

 ارسال می   ی که به آزمايشگاه ارجاعياهفهرست آزمايش

 امتياز 1   است و به روز مكتوب کند
به چند آزمايشگاه ارسال مي شود، فهرست نمونه  چنانچه)

به آزمايش هايي كه به هر آزمايشگاه ارسال مي شود بايد 

 (موجود باشد صورت جداگانه
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 آيا فهرست تجهيزات كليدي فعال وغيرفعال
 ياو  عمير يا نيازمند تعميردرحال تشامل تجهيزات )

تجهيزاتی که به هر دليل در آزمايشگاه مورد استفاده 
 ؟وموجود است( تهيه شده قرار نمی گيرند

 

 

  امتياز 1  است و به روز فهرست مربوطه موجود 
1  
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اطالعات مربوط به آيا فهرست كاركنان آزمايشگاه و -1

و نوع استخدام  ،سابقه کار و مدرک تحصيلی، تجربه

 ؟هيه شده وموجود استتهر يك 

  امتياز 1    استو به روز فهرست مربوطه موجود 
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آيا مالك انتخاب آزمايشگاه ارجاع براي مسئول فني 

كيفيت  آزمايشگاه مشخص است و مسئول فني بر 

آزمايش هايي كه توسط آزمايشگاه ارجاع انجام مي شود 

 نظارت دارد؟

  در انتخاب آزمايشگاه ارجاع نقش داشته و مسئول فني

 1   انتخاب آزمايشگاه ارجاع آگاهي دارد  اليلاز ديا 

 امتياز

  روش هاي مشخصي براي اطمينان از كيفيت كاركرد

و  شود ، انجام ميپيش بيني شدهآزمايشگاه ارجاع  

 امتياز 3   است سوابق آن موجود 

مثال بطور متناوب نمونه كنترل يا نمونه شناخته شده اي را ) 

كيفيت آزمايشگاه ارجاع به آنجا ارسال مي  اطمينان از براي

يا يك  ،يا يك نمونه را با دو نام مختلف ارسال مي كند ،كند

ابق يا سو ،م كرده و به دو آزمايشگاه مي فرستدينمونه را تقس

 نتايج آزمايشگاه ارجاع را دربرنامه ارزيابي خارجي كيفيت و

 د،...(نماي كنترل مي
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به عنوان  ي كاريآيا فرد/ افرادی در كليه شيفت ها

برقراري ارتباط بين دو ارجاع نمونه ها و مسئول

 تسمشخص گرديده ا جانشين آنهاو تعيين شده آزمايشگاه 

و نيز اين افراد آگاهي و اشراف كامل نسبت به مسئوليت 

 ها و وظايف شان دارند؟

 كليه شيفت ها به عنوان مسئول ارجاع در فرد/ افرادی

تعيين  به هنگامدرست وپذيرش و جوابدهی  و نمونه ها

  است جانشين آنها مشخص شده و

 امتياز 1  
 

  ابالغ شده و در اين  ن افرادوظايف و مسئوليت ها به اي

 امتياز 2  مورد كامال توجيه شده اند  

در خارج از ساعات  و جوابدهي) در مورد روند پذيرش 

جوابدهي در موارد اورژانس يا بحراني  بويژه واداري 

ا سوال شود تاز فرد/افراد مسئول و نيز جانشين ايشان 

آگاهي از وظايفشان در  افراد اطمينان حاصل گردد كه

 خصوص دارند(اين 
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آيا قرارداد مشخصی بين آزمايشگاه ارجاع دهنده 

 وآزمايشگاه ارجاع وجود دارد؟

 قرار داد مشخص بين دو آزمايشگاه مكتوب شده است   

 امتياز 1
 

  مفاد قرارداد الزامات مندرج در "دستورالعمل ارجاع

 امتياز 4 نمونه هاي آزمايشگاهي " را در برمي گيرد
 

)شامل موضوع و مدت قرارداد، افرادمسئول برقراري 
ارتباط بين دو آزمايشگاه، مسئول بسته بندي وانتقال نمونه، 
زمان چرخه كاري براي هر تست، نحوه گزارشدهي، نحوه 
نظارت بركيفيت كار در آزمايشگاه ارجاع/معين، تعهدات 
آزمايشگاه ارجاع/معين و تعهدات آزمايشگاه ارجاع دهنده، 

 ه ارتباطات مالي و نحوه حل اختالفات،...(نحو
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 آيا جمع آوري نمونه به روش صحيح انجام ميشود؟

  دستورالعملهای الزم در خصوص نحوه آماده سازی

بيمار قبل از نمونه گيری در آزمايشگاه موجود است 

اشراف كامل به اين دستورالعمل  ربوطهوكاركنان م

و در موارد مرتبط اين دستورالعمل را در اختيار دارند 

 امتياز 1 بيماران قرار مي دهند 

)درمورد نحوه آماده سازي بيمار براي چند تست خاص 

 مربوطه سوال شود( پرسنلاز 
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  دستورالعمل هاي مربوط به نحوه جمع آوري نمونه هاي

مختلف ) حجم نمونه، ظرف جمع آوري نمونه، 

ده هاي الزم،...( در آزمايشگاه ضدانعقاد يا نگهدارن

اشراف كامل به اين  بوطه موجود است و كاركنان مر

 امتياز 2  دستورالعمل دارند

)درمورد جمع آوري نمونه براي چند تست خاص از 

 (مربوطه سوال شود پرسنل

الزم به ذكر است كه در اين خصوص كاركنان يا بايد  

عه بتوانند با مراجخود دانش الزم را داشته باشند و يا بايد 

به "دستورالعمل جمع آوري نمونه" كه در اختيار دارند 

 پيدا كنند اسريعا اطالعات الزم ر

 

  درمورد نحوه آماده سازي بيمار قبل از آزمايشگاه آيا

)  نحوه جمع آوري نمونه هاي مختلف نمونه گيري و 

حجم نمونه، ظرف جمع آوري نمونه، ضدانعقاد يا 

كاركنان مرتبط در بخش هاي  الزم،...(نگهدارنده هاي 

  امتياز 2 را آگاه نموده اندبيمارستان 

از طريق آموزش، ارائه اين کار ممکنست ) 

انجام شده باشد . سوابق  دستورالعمل و راهنما،...

   (مربوطه توسط مميز درخواست می شود
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درج اطالعات الزم روي  ونمونه ها آيا برچسب گذاري 

 به نحو صحيح انجام مي شود؟نمونه، برچسب 

 

  و درج اطالعات روي نمونه نحوه برچسب گذاري

 امتياز  2برچسب مطلوب است  
)حداقل اطالعات الزم روي برچسب نام و نام خانوادگي، 

شماره پذيرش، تاريخ و ساعت جمع آوري و نوع نمونه 

صاص داده شده به فرد نمونه بهتر است نام يا كد اخت .ميباشد

 (گير نيز روي برچسب درج گردد 
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نمونه هايي كه  همراه فرم درخواست آزمايشدرآيا 

ضروري درج مي حداقل اطالعات ، دنارجاع مي شو

 ؟گردد

 حداقل اطالعات  حاوي فرم درخواست آزمايش

  گردده نمونه ارسال مي اوهمر مي شودتكميل ضروري 

 امتياز  2
حداقل اطالعات ضروري در برگه درخواست آزمايش )

 شامل نوع نمونه، آزمايش مورد درخواست، مشخصات بيمار

، اطالعات باليني مورد نياز بيمار يا نمونه ، شناسه مشخص

 متناسب با نوع آزمايش درخواست شده و ....( مي باشد
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آيا بسته بندي براي انتقال نمونه هاي ارسالي به روش 

 ؟استاندارد انجام ميشود

 ( لوله هاي در  نمونه هاي ارسالي در ظروف استاندارد

 شدهپيچ دار با درب محكم و غيرقابل نشت( جمع آوري 

براي بسته بندي نمونه ها از سه محفظه استاندارد بسته و

 بندي استفاده مي شود

راهنماي"روش استاندارد انتقال نمونه هاي  )مطابق با

 امتياز 3  ( عفوني"
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 مطابق با اصول استاندارد انجام ميشود؟ انتقال نمونهآيا 
  دماشامل )شرايط انتقال نمونه براي تست هاي خاص ،

حداكثر زمان مجاز براي انتقال، ، انتقال، ظروف نور

مالحظات ايمنی....( به صورت مکتوب درآزمايشگاه 

 امتياز 1     استموجود 

  انتقال نمونه هاي  شرايط كامل ازكاركنان مرتبط آگاهي

و مشخص  فرد/ افراد مسئولو  دارندمختلف 

، بر نحوه صحيح بسته بندي وانتقال نمونه درآزمايشگاه 

 امتياز 2     مي كنندنظارت 

)درمورد شرايط انتقال نمونه براي چند تست خاص از 

 پرسنل مربوطه سوال شود(

 انجام ميدهند كه افراد مشخصي حمل و نقل نمونه ها را 

زم در مورد انتقال نمونه هاي عفوني آگاهي الآموزش و

    دارندرا در اين خصوص  الزمومهارت  به آنها داده شده

 امتياز 1
و نحوه نمونه  ) در مورد فرد/ افراد مسئول حمل و نقل

 انتقال و شرايط آگاه سازي آنها درمورد نحوهآموزش و

 سوال شود( مربوطه  و مالحظات ايمني نمونه ها
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ارسال نمونه درخواست آزمايش وآيا سوابق مربوط به 

 و به نحو مقتضي نگهداري مي شود؟ ها موجود است

 2   سوابق مربوط به نمونه هاي ارسالي موجود است 

 امتياز
نوع نمونه، زمان پذيرش، )شامل مشخصات و شناسه بيمار، 

 درخواست شده، زمان ارسال، زمان جوابدهي،...( آزمايش

  دليل اشكال در كيفيت يا که به  ارساليسوابق نمونه های

ند ا پذيرفته نشدهتوسط آزمايشگاه ارجاع  كفايت نمونه،

 امتياز 1  استموجود 
شود و زمان ها  شود و مجدد نمونه گيري مي )مورد ثبت مي

   مشخص است(
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نتايج از آزمايشگاه ارجاع  وزمان آيا روند دريافت 

چرخه كاري براي ارائه گزارش، تحت كنترل مي باشد 

 و سوابق مربوطه موجود است؟

  نتايج گزارش شده از آزمايشگاه ارجاع )بصورت

الكترونيك يا كاغذي( موجود بوده وتوسط كاركنان 

 امتياز 1   مرتبط قابل دستيابي است 

  گزارش با زمان چرخه زمان آماده شدن نتايج و ارائه

 امتياز 2 دارد  كاري كه قبال توافق شده، مطابقت

آزمايش هاي پذيرش شده بطور تصادفي  ) چند مورد از

 زمان چرخه كاري آنها بررسي توسط مميز انتخاب و

كه از قبل براي آن و با زمان چرخه كاري  مي شود

 (آزمايش تعيين شده مقايسه مي گردد

 تايج آنها در زمان چرخه کاری سوابق آزمايشهايی که ن

 1  موجود می باشدبطور مكتوب حاضر نشده است، 

 امتياز
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آيا آزمايشگاه سياست مشخصی جهت گزارش فوري 

 نتايج بحرانی دارد؟

  فرد مسئول اطالع رساني نتايج بحراني در آزمايشگاه

ارجاع وهمچنين فرد مسئول دريافت نتايج بحراني در 

آزمايشگاه ارجاع دهنده در همه شيفت هاي كاري 

مشخص است و جانشين اين افراد در هر دو آزمايشگاه 

 امتياز 1 تعيين شده اند  

  بالفاصله توسط آزمايشگاه به بيمار يا  بحرانی، نتايج

و سوابق آن مربوطه اعالم مي شود يا بخش پزشك 

 امتياز 3  موجود است

ج ) سوابق چند مورد مربوط به دريافت و اعالم نتاي

 )بحراني توسط مميز بررسي مي شود

4  
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آيا فهرست آزمايش هاي اورژانس و زمان چرخه كاري 

آنها با نظر پزشكان باليني و كميته اورژانس بيمارستان 

شده و مكتوب است و مسئول فني بر انجام  مشخص

در مدت زمان  و ارائه گزارش آزمايش هاي اورژانس 

 ن شده نظارت دارد؟يتعي

  فهرست آزمايش هاي اورژانس و زمان چرخه كاري

 امتياز 2  كتوب و موجود است آنها م
آزمايشهايی كه درخواست اورژانس دارند )اين فهرست شامل 

 نيز ميشود( وقرار است ارجاع داده شوند

 

  شاملسوابق مربوط به آزمايش هاي اورژانس 

از زمان  ،آزمايشهايي كه انجام يا ارسال ميشود

درخواست آزمايش توسط پزشك تا ارائه گزارش توسط 

 3     موجود است)با ثبت ساعت و تاريخ( آزمايشگاه 

 امتياز
سوابق مربوط به آزمايش هاي اورژانس ، كه انجام يا  )

مشخص توسط يا روز ارسال مي شود، در يك تاريخ 

مميز درخواست مي شود و ثبت ساعت درخواست 

آزمايش و ساعت ارائه گزارش كنترل مي شود و 

تعيين  بررسي ميشود كه آيا مدت زمان چرخه كاري 

 (شده براي هر تست رعايت گرديده يا خير

 

 درخواست  دريافتصي براي آزمايشگاه سياست مشخ

آزمايش هاي اورژانس دارد و اين موارد  هاي شفاهي

 امتياز 1را ثبت مي كند  

 درخواست شفاهي آزمايش ها) سوابق موارد مربوط به 

 توسط مميز بررسي مي شود(
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كيفيت ارائه خدمات در مسئول فني نظارت كامل بر آيا 

شناسايي و مديريت موارد عدم دارد و فرآيند آزمايشگاه 

 ؟انطباق در آزمايشگاه به نحو موثر انجام مي شود

 

 در آزمايشگاه روش مشخصی برای ثبت و پاسخگويی 

ه شكايات و يا نظرسنجی از بيماران، پزشكان و ب

 امتياز 2  د  وجود دار دهنده/ ارجاع آزمايشگاه ارجاع

) سوابق شكايات و نظرسنجي ها توسط مميز بررسي 

 مي شود(

  برای شناسايي داخلی برنامه دوره ای پايش و مميزی

اشكاالت در از جمله  -درآزمايشگاه  نواقص ومشکالت

          و سوابق آن موجود استوجود دارد  - روند ارجاع

  امتياز 2
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داخلي و موارد عدم انطباق )سوابق انجام مميزي 

 بررسي مي شود(مميزي داخلي ايي شده طي سشنا

 

  از جمله  -در آزمايشگاه شناسايي شده عدم انطباق هاي

مكتوب مي ثبت و  -روند ارجاع نمونهعدم انطباق هاي 

 امتياز 1      شود

 

  اقدامات اصالحي متناسب براي برطرف كردن موارد

 اطمينان ازاقدامات پيشگيرانه براي  نيز عدم انطباق و

. وقوع مجدد موارد عدم انطباق انجام مي شود عدم

و سوابق مربوطه  مسئول اين كار مشخص است

 امتياز 3         نگهداري مي شود

 

  گزارش مميزي هاي انجام شده توسط اداره امور

درج  های  آزمايشگاه دانشگاه موجود است وعدم انطباق

ميزي مورد پي گيري قرار گرفته و شده در گزارش م

  امتياز 2   می شود برطرف 

 

)مميز سوابق موارد عدم انطباق ثبت شده و اقدامات 

اصالحي انجام شده را در يك بازه زماني مشخص، 

   درخواست نموده و بررسي ميكند(

19 

آيا آمار و اطالعات مربوط به تعداد هر تست كه انجام 
شود بطور دوره اي جمع آوري شده  يا ارجاع مي
 وموجود است؟

  آمارواطالعات به تفكيك تعداد هر تست كه انجام يا

ارجاع مي شود بطور دوره اي )هفتگي يا ماهانه( جمع 

 امتياز 2   آوري شده وموجود است

 

 اين آمار بطور مستمر توسط مسئول فني بررسي مي 

ه يي كشود و بر اين اساس تغيير در فهرست آزمايش ها

  انجام يا ارسال ميشود صورت مي گيرد

 امتياز 2
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20 

 

 

آيا پزشكان، كادرپرستاري و بيماران ازعملكرد 

 آزمايشگاه رضايت دارند؟ 

 

  مستقيما ) بدون هماهنگي با براي انجام آزمايش  نمونه

رج آزمايشگاه( توسط همراه بيمار به آزمايشگاه خا

 امتياز 2    مي شودنبرده ارستان بيم

  ،مدت زمان چرخه كاري انجام آزمايش و ارائه گزارش

از سوي آزمايشگاه به  ،به تفكيك آزمايش هاي مختلف

 امتياز 2و رعايت مي شود؟   بخش اعالم شده است

  از زمان چرخه كاري و آماده پزشكان و كادرپرستاري

شدن نتايج آزمايش ها از جمله آزمايشات تخصصي 

 امتياز 2رضايت دارند؟  

 

  پزشكان، كادرپرستاري و بيماران از نحوه ارائه خدمات
آزمايشگاهي اورژانس و مدت زمان ارائه گزارش هاي 

 2مربوط به آزمايش هاي اورژانس رضايت دارند  

 امتياز

  نتايج بحراني آزمايش ها در مدت زمان مقتضي  (
توسط آزمايشگاه به زودتر از زمان معمول جوابدهي( 

 امتياز 2 مي شود بخش اعالم 
 

10  

 

 امتياز 08جمع امتيازات  :    

 

 

 سواالت اضافه براي آزمايشگاههاي ارجاع/ معين
 براي انجام آزمايش نمونه مي پذيرند( ي بيمارستاني)آزمايشگاههايي كه از ساير آزمايشگاهها

21 
مرحله قبل از انجام آيا الزامات آزمايشگاههای ارجاع در 

 به طور کامل رعايت می شود ؟ آزمايش

 زمان چرخه يي كه انجام مي شود و اهفهرست آزمايش

کاری برای هرآزمايش دراختيار آزمايشگاههای ارجاع 

 امتياز 1    دهنده قرار گرفته است

 

  آزمايشگاه معيارهاي رد نمونه را دراختيار آزمايشگاه

 امتياز 1  ارجاع دهنده قرار داده است
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  شده پذيرش کليه نمونه های ارجاعمربوط به سوابق 

 امتياز 1   وجود دارد

 

  هنگام پذيرش، به كيفيت و كفايت نمونه و نيز وجود

مشخصات واطالعات الزم همراه نمونه توجه و نظارت 

آگاهي دارند و كاركنان مرتبط در اين خصوص  مي شود

 امتياز 2   توجيه هستندو 

نمونه براي كميت، كيفيت و شرايط رد در مورد مميز ) 

 د( كناز كاركنان مرتبط سوال ميخاص چند تست 

 

 و  د رد نمونه رتمهيدات الزم برای اعالم به موقع موا

يا مواردی که به هر دليل تکرار نمونه گيری ضرورت 

به آزمايشگاه ارجاع دهنده انجام شده و مسئول اين ، دارد

 امتياز 1   مشخص استدر كليه شيفت هاي كاري كار 

 

  كه قابل پذيرش يينمونه هامربوط به آزمايشگاه سوابق 

نبوده و رد شده اند  يا نياز به نمونه گيري مجدد داشته 

 امتياز 2  نگهداری می نمايدثبت ورا اند 

موارد نمونه  و نيز ) سوابق مربوط به نمونه هاي رد شده

در يك بازه زماني مشخص توسط مميز  گيری مجدد

 (ميشوددرخواست شده و بررسي 

 

22 
مرحله پس از انجام آيا الزامات آزمايشگاههای ارجاع در 

 آزمايش به طور کامل رعايت می شود ؟

 با در ، آزمايش ها  نتيجه امضاء و ممهور نمودن برگه

نی توسط مسئول ف ،نظر گرفتن كليه شرايط علمی و فنی

 امتياز 1  پروانه دار صورت می پذيرد

 

  نتايج آزمايش تاييد و ارسال گزارش مربوط به سوابق

 1   هاي ارجاع شده و فرد مسئول اين كارمشخص است

 امتياز

 

  سوابق نشان مي دهد كه آزمايش ها در زمان چرخه

 امتياز 2كاري اعالم شده انجام وگزارشدهي ميشود  

12  

 



12 

 

ميز درخواست تعدادي از تست ها توسط م) سوابق مربوط به 

ي به منظور اطمينان از رعايت تاريخ پذيرش و جوابدهشده و 

 چرخه كاري بررسي مي شود(

 

  ی بحراننتايج فوري  و گزارش ثبت مربوط به سوابق

 امتياز 2  وجود دارد( و فرد مسئول )با درج ساعت

 

  سوابق مربوط به گزارشدهي نتايج آزمايش هاي

)با ثبت در زمان چرخه كاري اعالم شده  اورژانس 

 2ساعت پذيرش و ساعت گزارش دهي( موجود است  

 امتياز
 

  ی که نتايج آنها در زمان ياهآزمايشمربوط به سوابق

) اعم از  نشده است مورد توافق آماده چرخه کاری

 2    موجود می باشد آزمايش هاي عادي و اورژانس(

 امتياز

 

 1        گزارشدهي بصورت الكترونيك انجام مي شود 

 امتياز

  ايش پس از انجام آزممدت زمان نگهداري نمونه ها

تعيين شده و به اطالع آزمايشگاه ارجاع دهنده رسيده 

 امتياز 1  است

 

 امتياز 08جمع امتيازات  :    

 امتياز 088امتياز  كل   :    


