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مدیریت و -1  

ازماندهیس  
 ساعت کاری

 توضیحات  مدارک
 

 ردیف الزام مورد نیاز

را قید نمایید.  روزها و ساعات کاری معمول مرکز    1-1  

 روزها و ساعت کاری در شرایط اورژانس را قید نمایید.  

)در صورت وجود(   

2-1  

  بیرونی ارتباطات

کاربرد  توضیحات مدارک

 ندارد

حدی تا    بله خیر 

:میباشدآیا آزمایشگاه مجهز به اقالم زیر          

1-3 تلفن        

1-4 فکس        

1-5 کامپیوتر با دسترسی به اینترنت        

       (Hot line) برای ارتباطات ضروری  خط ارتباطی مستقیم   6-1  

و ساختارارتباطات داخلی   

 

 

مشخص کردن حدود اختیارات و هت ساختار سازمانی جآیا     

موجود است؟آزمایشگاه کلیدی ولیت های کارکنان مسئ  

7-1  

 بودجه

اختصاص داده شده برای حقوق کارمندان کافی آیا بودجه       

؟است  

8-1  

و کیت ها  ، معرف هاآیا بودجه کافی برای خرید مواد مصرفی      

 اختصاص داده شده است ؟

9-1  
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آیا بودجه کافی برای خرید و نگهداری تجهیزات در نظر گرفته       

 شده است ؟ 

10-1  

و یا فعالیت نظام مراقبت  جرای برنامهاآیا بودجه کافی برای       

 بهداشت عمومی در نظر گرفته شده است ؟مرتبط با های 

11-1  

بخشیاعتبار /نظارت /مجوز  

آیا آزمایشگاه حداقل سالیانه تحت ممیزی یا ارزیابی مستقل       

 اجرارا ت اشکاال شده برای رفعتوصیه و اقدامات قرار گرقته 

؟ است نموده   

12-1  

 سئولینمآزمایشگاه توسط  و صالحیت عملکرد آیا کیفیت      

ولین در دانشگاه و یا مسئ مرجع سالمت آزمایشگاه ) مرتبط

مورد تایید قرار گرفته است ؟ علوم پزشکی مربوطه(  

13-1  

ستنداتم -2  

  کنترل مستندات

 و سوابق مدیریت مدارکو آیا سیستمی برای سازماندهی       

 آزمایشگاهی وجود دارد ؟

1-2  

ریزی  برنامه مستدات و آیا ازمایشگاه دارای سیستم بایگانی      

میباشد ؟آنها نگهداری  مدت زمان در موردمشخص   

2-2  

بایگانی شده قابل بازیابی هستند؟ مستنداتآیا         3-2  

 کنترل کیفیتروش های 

 جاستخراآزمایش  )انجام و  نهوآماده سازی نم هایدستورالعمل آیا      

 سرولوژی و غیره(تست  ، RT PCRاسیدهای نوکلئیک، 

   می باشد؟ مربوطه در دسترس کارکنانبه صورت مکتوب  

4-2  

مستندات آیا آخرین نسخه استاندارد های منتشر شده و سایر       

 های ها ، کتابچه )مقررات، دستورالعمل الزم برای انجام کار

موجود اه گآزمایشدر  .....(بروشور کیت ها و  ،ی تجهیزاتراهنما

  ؟است

5-2  
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آیا روشی مدون برای ذخیره سازی نمونه های اولیه پس از       

مدت ، سازی شرایط ذخیرهشامل ) دارد؟وجود  انجام آزمایش

برای  امنیت زیستیالزامات ایمنی و  ،نمونه زمان نگهداری

( نگهداری نمونه و ...  

6-2  

صحه برای مشخصی اجرایی  و روش های دستورالعملهاآیا       

وجود دارد ؟ مربوطه هیزاتجروش ها و تگذاری و تصدیق   

7-2  

 رویدادها، ثبت برای مشخصی ها و روش هایدستورالعمل آیا      

ست؟ا موجودق و رسیدگی به شکایات موارد عدم انطبا  

8-2  

آیا سوابق مربوط به انجام اقدامات اصالحی یا پیشگیرانه متعاقب       

 ثبت رویدادها، موارد عدم انطباق و شکایات، در آزمایشگاه

؟است بازیابی قابل و میشود  

9-2  

 مالحظات ایمنی 

ایمنی به صورت  مربوط به اجراییالزامات و روش های آیا       

می باشد؟کارکنان  مکتوب در دسترس  

10-2  

شده است ؟لحاظ  در آن در صورت مثبت بودن ، آیا موارد زیر         

2-11 شستشوی دست         

       (PPE)2-21 وسایل حفاظت فردی  

لودهآضد عفونی کردن اقالم         31-2  

2-41 استریلیزاسیون        

آزمایشگاهی شستشوی ظروف شیشه ای و تجهیزات        51-2  

دفع پسماند جمع آوری و         61-2  

آزمایشگاه نظافت          71-2  

بین بردن نمونه ها  و از کردن ذخیره        81-2  

یا سایر مواد آلوده نمونه شدنو پاشیده  نریخت        91-2  

 ناشی از کار در آزمایشگاه با توجه به دامنه کارصدمات  سایر      

  ,Needle stickها مثل استنشاق ائروسل

20-2  

2-12 اقدامات الزم در صورت وقوع آتش سوزی        
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ها جمع آوری، نگهداری و انتقال نمونه -3  
 نمونه برداری

؟ دگیرآیا نمونه برداری در آزمایشگاه صورت می         

 نمونه برداریدر صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا دستورالعمل 

؟داردقرار مرتبط  کارکنانموجود بوده و در اختیار   

1-3  

ثبت می بیمار صحیح شناسایی  الزم جهتاطالعات حداقل آیا       

؟شود  

2-3  

 هایدرخواست آزمایش برای آزمایشاستاندارد  یا فرم آیا برگه      

؟در دسترس افراد درخواست دهنده میباشدو موجود  ،مورد نظر  

3-3  

برچسب گذاری و مشخص کردن  برچسب مخصوص برایآیا       

وجود دارد ؟نمونه هایی که درخواست آزمایش اورژانس دارند،   

4-3  

کامپیوتر و  ،برگه کار ،دفترچهدر  ها نمونه اطالعات مربوط به آیا      

؟شودثبت می سایر روش های مقتضی به یا   

5-3  

نمونه  آیا، اولیه نمونه شتن از ایا برد در صورت تقسیم کردن      

)از  د ؟ندار رااولیه   نمونه هب ردیابیقابلیت  های برداشته شده

 طریق شماره اختصاص داده شده جهت شناسایی نمونه و ...(

6-3  

نمونهو مدیریت نگهداری   

برای برطرف سیستمی برای ثبت و انجام اقدامات اصالحی آیا       

به آزمایشگاه از بیرون که یی نمونه هاکردن مشکالت مرتبط با 

 ناکافی بودنمشکالتی مثل ) وجود دارد؟  ،ارجاع شده اند

مخدوش بودن مشخصات اطالعات مندرج در فرم درخواست، 

 نتقالاحمل و  ،ف نمونه گیریوظراشکال در ، یا نمونه بیمار

  (نمونه و.... نامناسب

7-3  

 و  رد یا پذیرش نمونه در آزمایشگاه وجود دارد معیارهاییا آ      

نمونه های پذیرش  درصورت اقدامات الزم احتیاطات یا

؟نامناسب، مشخص شده است  

8-3  
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 ،ایا نمونه هایی که بالفاصله آزمایش روی آنها انجام نمی شود      

،  -20یخچال، فریزردر ) نگهداری می شوند؟در شرایط مناسب 

نمونه( نگهداری برای یا سایر شرایط توصیه شده و -70فریزر   

9-3  

با  مطابق و به صورت مناسب ،بعد از انجام آزمایش ها آیا نمونه      

د ؟نمی شونگهداری مدون های  دستورالعمل  

10-3  

 ارجاع و انتقال نمونه

بسته بندی مناسب جهت انتقال نمونه ها  آیا آزمایشگاه دارای      

بسته بندی مطابق روش  هر یا و همی باشد؟ )بسته بندی سه الی

( توصیه ها و مقررات موجودبا   

11-3  

نمونه  انتقالقابل اطمینان و امن برای  حمل و نقل آیا سیستم      

)اتوبوس، آمبوالنس، پست و..( های ارجاعی وجود دارد ؟  

12-3  

زمانی در محدوده و  ب،آیا نمونه ها در شرایط فیزیکی مناس      

د ؟نیاب تعیین شده انتقال می  

13-3  

، مواد عفونینمونه ها و  مسئول حمل و نقلآیا فرد یا افراد       

 آموزش های الزم را دیده و مهارت انجام این کار را دارند؟

14-3  

تانجام آزمایش و کنترل کیفی -4  

برای  یا تصدیق شده /صحه گذاری شده وروش های آیا از       

 استخراج ژنوم استفاده میشود ؟ 

1-4  

برای  یا  تصدیق شده /صحه گذاری شده و روش های آیا از      

استفاده میشود ؟انجام آزمایش   

2-4  

انجام آزمایش استفاده  در فرآیندهای مناسب  آیا از کنترل      

 :میشود

3-4  

   مثبت کنترل □      

   منفی کنترل □      

   استخراج کنترل □      

  داخلی کنترل □      
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 (run) هر سریانجام  مراحل مختلفمربوط به سوابق  آیا      

 ای ، فردتاریخ، زمانشامل ) د؟ نآزمایش ثبت و نگهداری می شو

های کنترل ها ، معرف ها و  کیت افراد انجام دهنده آزمایش،

 (مورد استفاده

4-4  

یا  و آزمایشتکرار مربوط به  های اندیکاسیونها و معیارآیا       

؟آزمایش، تعیین شده و موجود است تایید نتایج  

5-4  

 بینهای مقایسه سایر مهارت آزمایی یا در برنامه زمایشگاه آآیا       

:توضیح دهید شرکت می کند؟ یآزمایشگاه  

 

6-4  

اطالعات داده ها و مدیریت -5  

زمایشآ نتایج گزارش  

الکترونیک در نوشتاری و یا  به صورتها  آزمایشآیا نتایج       

؟شو.ندمشخص ثبت می محدوده زمانی   

1-5  

آیا زمان چرخه کاری هر آزمایش )مدت زمان بین پذیرش نمونه       

 تا آماده شدن نتیجه آزمایش( در آزمایشگاه قابل ردیابی است؟ 

2-5  

وزارت  ضوابط و مقرراتبا توجه به مورد نیاز )اطالعات  تمام آیا      

؟درج می شودگزارش بیمار در برگه  (بهداشت  

3-5  

 توسط مسئولنتایج آزمایش ها ، به بیمارگزارش ارائه قبل از آیا       

؟دو مورد تایید قرار می گیرشده فنی آزمایشگاه مرور   

4-5  

دستورالعمل آیا ، دیگر در صورت ارجاع نمونه به آزمایشگاه      

 طرفینیا تفاهمنامه ای وجود دارد که مسئولیت های اجرایی 

  ؟مشخص کندرا ( ارجاع آزمایشگاه کننده و ارجاعزمایشگاه آ)

5-5  

آیا اطالع  ،به نمونه گیری مجدد رد نمونه و یا نیاز در صورت      

 رسانی فوری به بیمار یا پزشک انجام میشود؟

6-5  

پزشک معالج بیمار یا به  یبحران اطالع رسانی فوری نتایجآیا       

؟ یردگمیصورت   

7-5  



 
 

8 
 

ضوابط و طبق  ،بحرانیدر خصوص نتایج فوری آیا اطالع رسانی       

بیماریها / از مراقبت  شبکهمسئولین مرتبط )دربه  ،مقررات

؟یردگمیصورت  ...(،وزارت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی/  

8-5  

داده هاآنالیز آماری   

آیا آزمایشگاه اطالعات آماری مربوط به فعالیتهای خود را به       

)مانند تعداد تست های انجام  گزارش میکند؟مسئولین مرتبط 

ی جمع آوری شده،...(و یا کمّ شده، اطالعات کیفی  

9-5  

 محرمانگی اطالعات

ر در این تغییاعمال و یا به اطالعات بیماران آیا دسترسی       

برای )  باشد؟ میو محرمانه اطالعات در آزمایشگاه تحت کنترل 

 سیستم های الکترونیک و همچنین نوشتاری(

10-5  

تا در صورت  کارایی الزم را دارد ،آیا سیستم پشتیبانی اطالعات      

برای سیستم اطالعاتی آزمایشگاه،  اتفاق دیگر هردزدی و یا 

؟از دست نرود اطالعات مربوط به نتایج بیماران  

11-5  

 سیستم مدیریت اطالعات آزمایشگاهی 

رجیستر شده ، آزمایشگاه در مورد استفاده ینرم افزار آیا برنامه      

؟می باشد یهتاییددارای و   

21-5  

 ای داده پایگاه یا و وب تحت ی داده پایه دارای آزمایشگاه آیا      

؟ باشد می داخلی  

31-5  

دارد ؟          LIS/HIS  5-41 آیا آزمایشگاه دسترسی به سیستم  

و معرف ها کیت ها، مصرفیاقالم مدیریت  -6  
 خرید

برای مدیریت وسایل مصرفی و کیت ها در ول ئمسآیا شخص       

و ...( سفارشاتانجام  ؟ )انبارداری،تعیین شده استآزمایشگاه   

1-6  

کیت  معرف ها و مشکالتی در خصوص دریافت با آیا آزمایشگاه      

، حمل در دمای نامناسب یا ارسال در تحویل تاخیر از جملهها 

کیت اشتباه برخورد کرده است ؟معرف یا   

2-6  
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 ثبت  تمهیداتی برایآیا آزمایشگاه  است،چنانچه پاسخ مثبت       

 مشکالت و مدیریت آنها در نظر گرفته است؟

3-6  

مجاز تامین کنندگان و کیت ها از  ، معرف هاآیا مواد مصرفی      

IMED) خریداری می شوند؟ در )رجیستر شده   

4-6  

و مدیریت موجودی شانبار  

مواد مصرفی، نگهداری  برای مدیریت موجودیتم سآیا سی      

کیت ها وجود دارد ؟معرف ها و   

5-6  

مورد  در هنگام تحویلو کیت ها ، معرف ها مواد مصرفییا آ      

ویژگی ، از نظر مقدار/حجم یکمّبررسی ) ؟بررسی قرار می گیرند

(  نشتی و غیرهوجود رعایت زنجیره سرد، ، کیت های معرف یا  

6-6  

از نظر  )در شرایط مناسب و کیت ها ، معرف ها مواد مصرفیآیا       

نگهداری می شوند؟ (غیرهرطوبت، و نور، دما،   

با مثال )  قرار گرفته ارزیابی محیطی مورد این شرایط آیا

  و تحت کنترل می باشند؟استفاده از دماسنج و غیره( 

7-6  

 مصرف

می ثبت کیت ها   معرف ها و مصرفشروع ردن و کبازتاریخ آیا       

؟  است و قابل دسترسی شود  

8-6  

شماره ساخت  ،جدیدکیت جدید )ی و کیت ها معرف هاآیا       

قبل از ( یا معرفهای ساخته شده در داخل آزمایشگاهجدید و 

تایید یا مواد مرجع مورد ی و کیت ها در مقابل معرفهااستفاده، 

 صحه گذاری می شوند؟

9-6  

می شود ؟ خودداریمواد تاریخ مصرف گذشته استفاده از آیا از         10-6  

مانند سرسمپلر ها، )یک بار مصرف استفاده مجدد از لوازم آیا از       

می شود ؟خودداری  و...( دستکش، پیپت های پالستیکی  

11-6  

، مواد مصرفینیاز مورد برای پیش بینی میزان  آیا سیستمی      

و نقطه سفارش  زمایشگاه وجود داردآدر  معرف ها و کیت ها

 اقالم مصرفی تعیین شده است؟

12-6  
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تجهیزاتمدیریت  -7  

جهیزاتموجودی ت  

7-1  وجود دارد؟در آزمایشگاه سیستمی برای مدیریت تجهیزات آیا         

 - چنانچه جواب مثبت است       

موجود است ؟اهی اسامی تجهیزات آزمایشگ فهرستآیا         2-7  

تامین شرکت یا  و ، نحوه تماس با شرکت سازندهمشخصات  ،نام      

موجود می باشد؟ کننده داخلی  

3-7  

 یا دست دوم بودن آن مشخص نوآیا شرایط دستگاه از نظر       

ست؟ا  

4-7  

7-5 آیا دستورالعملی در خصوص نگهداری دستگاهها وجود دارد؟         

آیا تجهیزات آزمایشگاهی که جهت کارهای زیر مورد استفاده       

:د نمناسب می باش ،دنقرار می گیر  

- 

      RT-PCR اسید و یک ئنوکلاستخراج   6-7  

سرولوژیآزمایش های         7-7  

7-8 تست تکثیر اسید نوکلییک با استفاده از دستگاههای اتوماسیون        

) لطفا مشخص کنید( سایر موارد        
 

9-7  

تجهیزاتتعمیر، نگهداری و کالیبراسیون   

  شده است ؟مدیریت تجهیزات تعیین  ولئمسآیا شخص       

( ، کالیبراسیون، ...نگهداری)  

10-7  

 از نظر) نگهداری می شوند؟ منیا کاری آیا دستگاهها در شرایط      

ه(و غیر ایمنی الکتریکی شرایط محیطی،  

11-7  

گرمایشی و  تجهیزات برایدمای روزانه  و ثبت آیا پایش      

 سرمایشی صورت می پذیرد ؟

12-7  

به بیولوژیک  ایمنی های کابینتجریان هوا در  آیا پایش و ثبت      

؟انجام می شودصورت روزانه   

13-7  
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 (PM)پیشگیرانه نگهداری  مشخصی برایریزی آیا برنامه       

 موجود است ؟تجهیزات 

14-7  

کالیبراسیون دوره ای پیپت برنامه و پروتکل مشخصی برای آیا       

 ها وجود دارد ؟ 

15-7  

آموزش های  ،تجهیزاتشروع کار با پیش از  مرتبط آیا کارکنان      

؟و مهارت آنها تایید شده است دریافت کرده الزم را  

16-7  

تسهیالت -8  

 زیرساخت

شرایط عمومی ساختمان آزمایشگاه و زیر ساخت های آن آیا       

 مناسب است؟ در صورت لزوم توضیح دهید:

1-8  

8-2  ها ، کف و سقف هادیوار        

8-3 پنجره ها و درب ها        

و میزهای کاری  بندیسکو        4-8  

گرمایشی و سرمایشی های تهویه و سیستم        5-8  

8-6 روشنایی        

پسماندتجهیزات دفع         
 

7-8  

 شرایط کاری

؟می شود آیا آزمایشگاه دچار قطعی برق        8-8  

 الکتریکی یا منبعژنراتور الکتریکی  آیا، قطع برق در صورت      

کار هنگام قطع برق وجود  در برای جلوگیری از وقفه پشتیبان

 دارد؟

9-8  

8-10  ؟ محافظت میشوند UPSحساس توسط  آیا تجهیزات کلیدی و         

 آیا آزمایشگاه دچار قطعی آب می شود ؟       

در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا تمهیداتی جهت جلوگیری از 

وجود دارد ؟ کار در صورت قطعی آباختالل در روند   
 

11-8  
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 فضای آزمایشگاه

جریان کاری در  مسیرآیا نقشه ای از محیط آزمایشگاه و       

 دسترس می باشد ؟

12-8  

چند تا است؟تعداد اتاق ها         13-8  

که در آن  یآزمایشگاه برای تمامی فعالیت های فضایوسعت آیا       

کاقی است ؟ انجام میشود  

14-8  

انجام تست برای ، بطور خاص ،فضای آزمایشگاهتسهیالت و آیا      : 

:های زیر کافی است  

- 

      RT-PCR 8-15 استخراج اسید نوکلییک و  

سرولوژیآزمایشهای         16-8  

کیتاتوما سیستم هایبا استفاده از یک ئنوکلتست تکثیر اسید         17-8  

 سایر موارد ) لطفا قید شود (      
 

18-8  

در  PCRو انجام روش در صورت تکثیر اسید نوکلئیک       

فضاهای مجزا برای انجام مراحل مختلف  /اقها تآیا اآزمایشگاه، 

 ؟تکثیر اسید نوکلئیک، در نظر گرفته شده است

19-8  

و  اختصاصی برای آماده سازی محلول هاتمیز فضای آیا اتاق /       

موجود است؟ (Master mix)از جمله  معرف ها  

20-8  

اضافه کردن آن به  واسید نوکلئیک استخراج  برای فضا / اتاقآیا       

Master mix  وجود دارد؟ ،پیش از تکثیر، در مرحله  

21-8  

و شناسایی یک ئنوکلتکثیر اسید جهت اتاق اختصاصی  /فضا آیا       

وجود دارد؟محصول   

22-8  

سمت )از  مایشگاهیزآدر فضاهای ه فطرکاری یک  جریانآیا       

وجود دارد و موارد زیر   (هآلود سمت نواحیفضای تمیز به 

(Unidirectional workflow)   :رعایت می شود

23-8  

وسایل شامل  )و اختصاصی در نظرگرفتن وسایل جداگانه        

 ،دفترچهملزومات مصرفی، تجهیزات، ابزار و  ،حفاظت فردی

  مختلف فضاهای کاری برای( ... لوازم تحریر و

24-8  
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8-25 حداقل رفت و آمد کارکنان بین فضاهای مختلف        

8-26 فشار منفی و مثبت         

      Air-Lock 8-27 سیستم  

      (Ante room) اق تپیش ا  28-8  

نیروی انسانی -9  
کنانکارتعداد   

؟می باشدمسئول فنی واجد صالحیت دارای آیا آزمایشگاه         1-9  

:تعداد کل کارکنان آزمایشگاه        2-9  

ی:فن کنانکار کل تعداد        3-9  

:( دکترا ، ارشد کارشناس)ارشد  کنانکارتعداد          4-9  

:و پشتیبانی اجراییکنان غیرفنی، کارتعداد         5-9  

لطفا مشخص  اگر فرد/ افراد دیگری درآزمایشگاه شاغل هستند،      

  :کنید

6-9  

؟جهت انجام امور جاری آزمایشگاه کافی است کنانآیا تعداد کار        7-9  

ر دآیا برنامه ای جهت افزایش ظرفیت نیروی انسانی آزمایشگاه       

 ؟داردوجود  هاافزایش پیش بینی نشده درخواست آزمایش صورت

 برابری حجم کار(  3-2)در صورت افزایش 

8-9  

در شرایط فوق تا بحال آزمایشگاه  ، آیااستچنانچه پاسخ مثبت       

؟گرفته استقرار  الذکر  

9-9  

کارکنان صالحیت و مهارت  

:را دارندزیر  الزم جهت انجام وظایف کنان صالحیتآیا کار        10-9  

RT-PCR 11-9 و نوکلییک اسید ستخراجا □        

9-21 سرولوژیانجام آزمایش های  □        

9-31 خودکار تجهیزات با NAATنوکلییک تکثیراسید تست □        

9-41 ( کنید مشخص طفال) ها سایرآزمایش □        

؟ گیردصورت می  کارکنان صالحیت دوره ای برایآیا ارزیابی         51-9  

9-61   ؟شده است تعیینآیا مدیر کیفیت درآزمایشگاه         
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شده است ؟تعیین آیا افسر ایمنی زیستی در آزمایشگاه         71-9  

؟ آموزش دیده اندمدیریت کیفیت در زمینه  کارکنانآیا         81-9  

؟ آموزش دیده اندایمنی زیستی در زمینه  کارکنانآیا         19-9  

آیا کارکنان درخصوص موارد زیر  است چنانچه جواب مثبت       

 مهارت دارند:

- 

9-02 ریسک مدیریت برنامه جرایا □        

9-12 برداری نمونه هنگام در زیستی ایمنی رعایت □        

9-22 آزمایشگاهی های نمونه با کار حین زیستی ایمنی رعایت □        

 هایروش و گندزدا/ کننده ضدعفونی مواد از استفاده نحوه □      

 زدایی آلودگی

32-9  

 خطرناک های پسماند) مناسب روش به پسماندها مدیریت □      

 (خطرناک غیر و

42-9  

9-52 بیولوژیکی مواد ریختن و شدن پاشیده با برخورد نحوه □        

آموزش مولکولی  تخصصی های آزمایشانجام  برای کارکنانآیا       

؟انددیده   

62-9  

آیا کارکنان درخصوص موارد زیر مهارت  مثبت پاسخ در صورت      

:دارند  

- 

9-72 یک ئنوکلاستخراج اسید          

      Conventional PCR  9-82 الکتروفورز ژل و  

      Real Time PCR  29-9  

9-03 طراحی پرایمر        

      PCR آزمایش  صحه گذاریو  سازی بهینه   13-9  

9-23 آنالیز داده های آزمایشگاهی        

      multiple sequencing alignment  رفع مشکالت  در
PCR 

33-9  

      Phylogenetic 9-43  آنالیزهای  

سرولوژی  آزمایشهایهینه سازی ب        53-9  
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بیوریسکمدیریت  -10  

با توجه به تست هایی که در آزمایشگاه انجام ریسک آیا ارزیابی       

است ؟ و مستندات آن موجود میشود، صورت گرفته  

1-10  

ه:آزمایشگاسطح ایمنی زیستی   

      BSL 2 2-10  

      BSL 3 3-10  

) توضیح دهید( سایر        4-10  

و مدیریت پسماند آلودگی زدایی  

ایی برای موارد زیر اجرا دضدعفونی و آلودگی زروش اجرایی آیا       

:میشود   

- 

      ،... PCR 10-5  های، میکروتیوبها بسته های حمل نمونه ، لوله  

چند بار مصرفوسایل حفاظت فردی         6-10  

و تجهیزاتیزهای کاری سکوها و م        7-10  

کار و فضای محیط        8-10  

در  مقدار کافی مواد ضد عفونی کننده جهت استفادههمیشه آیا       

؟زمایشگاه در دسترس می باشدآ  

9-10  

اجرا می شود ؟روش صحیح به  هامدیریت پسماندیا آ        10-10  

تفکیک  مجزا، برایکیسه های زباله به اندازه کافی آیا       

)کیسه زرد برای  ؟استپسماندهای عفونی و غیر عفونی موجود 

 پسماند عفونی(

11-10  

شده ) با   کنترل آیا پسماندهای عفونی توسط اتوکالوهای      

  ؟اتوکالومیشونداستفاده از اندیکاتورهای شیمیایی و بیولوژیک( 

12-10  

 شده مصرف شیمیایی مواد به مربوط هایپسماند برایآیا محلی       

؟ است یافته اختصاص  

13-10  

 شرایط ایمنی

( مجزا فقط برای  ها ) سینک ها آیا اتاق ها دارای روشویی      

 شستن دستها هست ؟

14-10  
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های روسل ئآکه بالقوه تولید  ،کار با نمونه های بالینیبرای  آیا      

استفاده می شود ؟ از هودهای بیولوژیک ،خطرناک می کنند  

15-10  

،کالیبراسیون و نصب و راه اندازی از نظرهودهای بیولوژیک آیا       

  بررسی می شوند؟ مناسب عملکرد

16-10  

با اتاقهایی که  بدرخطر زیستی بر روی عالئم آیا       

 میکروارگانیسم های پاتوژن کار میشود، نصب شده است ؟

17-10  

 تبطمراز ورود افراد غیر برای جلوگیری الزم امنیتی  اقداماتآیا       

 ؟اجرا در می آیدفضای آزمایشگاه به و مراجعه کنندگان 

 و به منظور پیشگیری از سرقت، کاری ساعت از خارج بخصوص)

  ، ...(زیستی امنیت ، مخاطرات مربوط بهاستفاده سوء

 شگاهیدرب ورودی آزماقفل  □

 استفاده از سیستم های امنیتی الکترونیک □

 حفاظ درب ها و پنجره ها □

 نگهبان شبانه روزی □

 )توضیح دهید( سایر موارد □
 

18-10  

در  و یا عدم انطباق مترقبهاتفاق غیر رویداد،  ،آیا هرگونه حادثه      

)گزارش ،  به طور مناسب مدیریت می شود؟ بیوریسکارتباط با 

اصالحی یا پیشگیرانه(  ات، انجام اقدامو تجسسثبت ، بررسی   

19-10  

آزمایشگاهی کجا   یا اقالم پارچه ای هاروپوش ها و لباس       

 شسته می شوند ؟

20-10  

آیا درب فریزرهایی که نمونه های اولیه و تقسیم شده در آنجا       

قفل می باشد ؟دارای نگهداری می شوند   

21-10  

ایمنی زیستی الزامات و رعایت وسایل حفاظت فردیاستفاده از   

و  متناسب با میزان ،به اندازه کافی فردیوسایل حفاظت یا آ      

موجود می باشد؟زمایشگاه آ کنانکارو تعداد  کار حجم  

22-10  
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و  به درستیوسایل حفاظت فردی آزمایشگاه از  کنانآیا کار      

استفاده  (Risk-based)متناسب با خطر کاری که انجام میدهند

 ؟میکنند

23-10  

 هستند؟ ایمنی زیستیاولیه متعهد به اجرای اصول  کنانآیا کار      

)مانند رعایت ترتیب پوشیدن و درآوردن وسایل حفاظت فردی، 

، نخوردن و ننوشیدن در آزمایشگاهنپوشیدن آنها خارج از محیط 

نپوشیدن کفش جلو باز در آزمایشگاه و ...( ،زمایشگاهآداخل   

24-10  

هر  حفاظت فردی مخصوص و مجزا برای استفاده در وسایلآیا       

 Master mix) استخراج ، تهیه  PCRاختصاصی انجام فضای 

؟ بوده و مورد استفاده قرار می گیردتکثیر( موجود  و  

25-10  

کارکنانبهداشت   

10-26  ؟شغلی دسترسی دارند بهداشتآیا کارکنان به خدمات         

 از نظر بهداشت شغلی معاینه و منظم آیا کارکنان به طور ساالنه      

ویزیت می شوند؟ و  

27-10  

 ،بیماری های قابل پیشگیری با واکسن آیا تمام کارکنان در برابر      

:  ؟ از جملهواکسینه شده اند، لزومدر صورت   

28-10  

  انقلوانزا □      

      □ TB  

  B هپاتیت □      

  ( کنید مشخص)  موارد سایر □      

شرح تعیین کارکنان در و آسیب پذیری  یآیا شرایط سالمت      

در نظر گرفته شده است ؟شغل آنها   

29-10  

 

 


