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 درمان وآموزش پزشکی وزارت بهداشت،

 معاونت سالمت 

 

 

 

 تهیه و تنظیم:

 آزمايشگاه مرجع سالمت

 اداره مديريت آزمايشگاههای بهداشتی

   

 

 چک لیست نظارتی

 و روان گردانمواد مخدرمصرف آزمايشگاههای تشخیص 

 

 

 1392فروردین 
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 بسمه تعالی

  و روان گردان مواد مخدر مصرفنظارت برآزمايشگاه تشخیص 

 

 ) جدول زير  با دقت پر شود( اطالعات کلی  -الف

        سمت بازدیدکننده:                   نام بازدیدکننده :                                  : تاریخ بازدید

 دانشگاه :

 استان :

 شهرستان :

 نام مرکز :

  آدرس پستی :

 آدرس الکترونیک :

 تلفن : 

 نمابر :

 مساحت آزمایشگاه تشخیص  مواد مخدر به متر مربع :

 : تعدادپذیرش ماهیانه

 تعداد موارد مثبت ماهیانه حاصل از آزمایش غربالی :

 تعداد موارد مثبت ماهیانه حاصل از آزمایش تاییدی :
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 اطالعات پرسنلی -ب

 نام و ردیف

 نام خانوادگی

سابقه خدمت در این  سابقه خدمت مدرک تحصیلی

 آزمایشگاه

 سوابق آموزشی در سال گذشته

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 پرسنل -پ

ویا دکترای آسیی    متخصص علوم آزمایشگاهی ،علوم آزمایشگاهیدکترای  آیاآزمایشگاه دارای مسئول فنی با مدرک 1
 می باشد؟ شناسی

 خیر    بلی 

 خیر    بلی  آیا شرح وظایف کارکنان آزمایشگاه تشخیص اعتیاد به مواد مخدر مشخص است؟ 2

 خیر    بلی  هرکدام از پرسنل در مواقع ضروری مشخص است؟ ذیصالح برای آیا جانشین 3

صال حیت کارکنان آزمایشگاه برای انجام مسئولیتهای محوله برای مسئول فنی محیرز رردییده اسیت؟ از قریی       آیا 4
 مصاحبه علمی، آزمون نظری وعملی ، سواب  کاری (

 خیر    بلی 

 خیر    بلی  آیا پرسنل آزمایشگاه در دوره های آموزشی مرتبط شرکت می کنند؟** 5

 خیر    بلی  دارد؟ آموزش پرسنل در آزمایشگاه وجودآیا مستندات مربوط به  6

 خیر     بلی...  آیا همه کارکنان پرونده پرسنلی حاوی مشخصات فردی، مدرک تحصیلی ،سواب  کاری و آموزشی ، سواب  واکسیناسییون و  7
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 ؟ ا هستندداررا مده آ  تدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت (  " الزامات کارکنان ”مطاب  آنچه در

 می باشد؟متناس  با تعداد پذیرش آزمایشگاه پرسنل فنی  آیا 8

 واحد کاری یک نفر( 340)با ازاء هر 

 خیر     بلی

 خیر     بلی ***آموزش دیده می باشد؟ ثابت ترجیحا پرسنل ،آیاآزمایشگاه دارای ناظر  نمونه ریر آقایان 9

 خیر     بلی ***آموزش دیده می باشد؟ ثابتترجیحا پرسنل  ،خانمها آیاآزمایشگاه دارای ناظر  نمونه ریر 10

 خیر     بلی آموزش دیده می باشد؟ثابت پرسنل ، آیاآزمایشگاه دارای متصدی پذیرش ترجیحا 11

  امتیاز کسب شده 

 

 فضای فیزيکی -ت 

 خیر     بلی  حداقل نیم متر مربع به ازای هر مراجعه کننده( می باشد؟ متناس  تعداد مراجعه کنندرانآیا سالن انتظار  12

 خیر     بلی آیا سرویس بهداشتی متناس  با تعداد مراجعین، مخصوص نمونه ریری آقایان وجود دارد ؟ 13

 خیر     بلی آیا سرویس بهداشتی متناس  با تعداد مراجعین، مخصوص نمونه ریری خانمها وجود دارد؟  14

 خیر     بلی آیا فضای نمونه ریری و محل انجام آزمایش نزدیک هم قرار دارند؟  15

 کافی است؟ اعتیادآیا فضای فیزیکی آزمایشگاه تشخیص  16

 متر مربع باشد.( 20)بایستی فضای آزمایشگاه حد اقل 

 خیر     بلی

فقیط مخیتص نمونیه رییری جهیت آزمیایش        آیا بخش نمونه ریری مجزا از سرویسهای بهداشتی عمیومی بیوده و   17

 می باشد؟ اعتیاد تشخیص 

 خیر     بلی

 خیر     بلی برخوردار است؟مناس   آیا محل نمونه ریری از نور و تهویه 18

 ؟بوده و قابل شستشو می باشدآیا محل نمونه ریری از فضای کافی برخوردار  19

 مترمربع برای هر سرویس بهداشتی( 3حدود )

 خیر     بلی

 خیر    بلی  ریرد؟آیا کابینتها و قفسه های دیواری با استحکام به دیواره ها نص  شده اندو دسترسی به وسایل داخل آنها به آسانی صورت می  20

 خیر    بلی  آیا میزان انباشتگی در کابینتها متناس  با قابلیت تحمل وزن آنها است؟ 21

  امتیاز کسب شده 
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 پذيرش و جوابدهی -ث

 خیر     بلی باشد؟آیا آزمایشگاه مجهز به سیستم کامپیوتر جهت پذیرش و جوابدهی  می 22

 خیر     بلی آیا مراجعه کننده جهت آزمایش عدم اعتیاد دارای برره عکس دار و ممهور به مهر سازمان ارجاع دهنده می باشد؟*** 23

 خیر     بلی روز رذشته درمعرض دید مراجعین وجود دارد؟  3قرصهای کدئین دار درای جهت عدم مصرف  آیا اعالمیه 24

 خیر     بلی آیا تعرفه مصوب رعایت میشود؟ 15

 خیر     بلی **آیا برره جواب عکس دار می باشد؟ 26

 خیر     بلی **زده می شود؟عکس مراجعه کننده  در برره جواب(  آیا مهر برجسته بر روی 27

 خیر     بلی می رردد؟ جواب آزمایشات مواد مخدر توسط مسئول فنی آزمایشگاه تأیید و امضا آیا 28

 خیر     بلی آیا درزیرنویس برره نتیجه آزمایش تاکید می شود که آزمایش برای چه داروها و مواد مخدری انجام شده است؟ 29

 جوابها ذکر شده است؟آیا مدت اعتبار جوابهادر زیر نویس  30

 (می باشد)مدت اعتبار جوابها ،یک ماه از تاریخ صدور 
 خیر     بلی

  امتیاز کسب شده 

 

 

 نمونه گیری -ج 

 خیر     بلی باشد؟  ***آیا بخش نمونه برداری مجهز به سیستم دوربین مدار بسته می 30

 ریرد؟***در صورت منفی بودن سئوال قبل آیا در هنگام نمونه ریری نظارت مستقیم از قری  آینه صورت می  31
 (.یکی از دو مورد فوق بایستی حتماً انجام شود)

 خیر     بلی

 خیر     بلی یرد؟مورد ارزیابی قرار می ر توسط متصدی پذیرش آیا هویت شخص نمونه دهنده با استفاده از کارت شناسایی معتبر 32

 خیر     بلی چهره  فرد نمونه دهنده با عکس موجود بر روی معرفی نامه او ، توسط نمونه ریر مطابقت می رردد ؟آیا 33

 خیر     بلی **رردد؟آیا اثر انگشت مراجعه کننده در هنگام پذیرش  در پشت برره پذیرش ثبت می 34

 خیر     بلی شود؟  **نمونه ریر  امضا میآیا برره معرفی نامه توسط  35

 خیر     بلی شود؟آیا وسایل اضافی نظیر پالتو،کیف و ... از شخص مراجعه کننده ررفته شده، سپس به محل نمونه ریری هدایت می  36

 خیر     بلی پذیرد؟، صورت میتوسط نمونه ریر نمونه و برره درخواست آزمایش ظرف آیا تطبی  مشخصات 37

 خیر     بلی رردد؟ شده ارسال می مهر وموم های ارسالی از مراکز ذیصالح بصورتآیا نمونه 38
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 خیر     بلی رردد؟های ارسالی از مراکز ذیصالح بصورت فریز شده ارسال میآیا نمونه 39

 خیر     بلی باشد؟آیا ظروف نمونه ریری ادرار، شفاف و یکبار مصرف می 40

41 

 

 ؟ شود دقیقه پس از نمونه ریری اندازه ریری می  4آیا جهت اقمینان از صحت نمونه ادراری، در صورت نیاز دمای نمونه حد اکثرتا 

 درجه سانتی گراد باشد.( 37-33)این دما بایستی
 خیر     بلی

 خیر     بلی  حد اقل دو برابر حجم الزم برای آزمایش(؟از نمونه دریافت می شود آیا حجم کافی 42

درجیه   -5از فریزر با دمای  روز باشد(، 5تا  به نگهداری نمونه اجبار در صورتیکه  آیا برای نگهداری نمونه ها ی ادرار 43
 سانتی رراد استفاده می شود؟

 خیر     بلی

از فرییزر   (روز باشید  5 به نگهداری نمونه برای میدت بییش از  اجبار آیابرای نگهداری نمونه های ادرار  در صورتیکه  44
 درجه سانتیگراد استفاده می شود؟ -20

 خیر     بلی

  امتیاز کسب شده 

 

 آزمايشگاه-چ

 خیر     بلی آیا  نمونه های کدر قبل از آزمایش سانتریفوژ می شوند؟ 45

 خیر     بلی ؟شوداستفاده می تاییدیه معتبردارای  کیت غربالگری مناس از  مرفین آیا جهت غربالگری اولیه 46

 ریرد ؟***     انجام می TLCآزمایش تاییدی مرفین یا در صورت مثبت بودن تست غربالی آ 47
) آزمایشگاه مجاز به گزارش آزمایش اعتیااد باه ماواد م ادر بادون انجاام روش تاییادی کرومااتو         

  نمی باشد.(    (TLC)گرافی

 خیر     بلی

 خیر     بلی  می باشد؟ تائیدیه معتبردارای مرفین آیا کیتهای تاییدی  48

 خیر    بلی  شود؟مناس  دارای تاییدیه معتبر استفاده می یغربالگر تیاز ک مت آمفتامین –آمفتامین  آیا جهت غربالگری اولیه 49

 ریرد ؟***     انجام می TLCآزمایش تاییدی مت آمفتامین  –آمفتامین آیا در صورت مثبت بودن تست غربالی  50
) آزمایشگاه مجاز به گزارش آزمایش اعتیااد باه ماواد م ادر بادون انجاام روش تاییادی کرومااتو         

 نمی باشد.(    (TLC)گرافی

 خیر    بلی 

 خیر    بلی  باشد؟ یمعتبر م هیدیتائ یدارا مت آمفتامین –آمفتامین  یدییتا یتهایک ایآ 51

 خیر     بلی شود؟ یم یسال نگهدار کیتا  رشینامه ها، دفاتر و سواب  پذ یمعرف ایآ 52

 خیر     بلی آیا دفاتر نتایج آزمایشها تایک سال نگهداری می شود؟ 53

تقلیی   صیتشییخ یمشییکوک از تسییتها  یدر مییورد نمونییه هییا  یتقلیی  احتمییال  صیآیییا  بییه منظییور تشییخ   54

 Adulteration نکات جلوریری از  به  و است یاریاخت استفاده از این کیتها  شود؟تاییدیه معتبر استفاده می(  دارای

 خیر     بلی
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 (تقل  که در سواالت زیر آمده است باید توجه شود

 ؟اندازه ریری می شودنمونه  pHجهت اقمینان از صحت نمونه ادراری، درصورت نیازیاآ 55
 باشد( 5/4- 5/8در محدوده  pH)بایستی 

 خیر     بلی

 نمونه اندازه ریری می شود؟وزن مخصوص  جهت اقمینان از صحت نمونه ادراری،در صورت ضرورت آیا  56
 باشد.( 004/1کمتراز   وزن م صوص نباید 

 خیر     بلی

 کراتی نین نمونه اندازه ریری می شود؟ جهت اقمینان از صحت نمونه ادراری،در صورت ضرورت آیا  57

 .(نمی باشدقابل قبول  mg/dl 20کمتر از کراتی نین )

 خیر     بلی

 آیا سرعت حرکت نمونه ادرار بر روی نوار تست مطاب  بروشور کیت انجام می شود؟ 58
 ثانیه می باشد( 45 -30)معموال حدود 

 خیر     بلی

 وبدون پراکندری است؟آیا ظهور رنگ مربوط به خطوط تست و کنترل بر روی نوار تست منظم   59
 )نباید این خطوط نامنظم و پ ش شوند( 

 خیر     بلی

 خیر     بلی ؟به قور مشخص نمایان استآیا در نمونه های منفی دو خط تست و کنترل  60

 شوند؟نگهداری میمطاب  دستورالعمل سازنده ها یتآیا ک  61
 شوند.()کیتها بایستی مطابق دستور العمل آن نگهداری 

 خیر     بلی

 ؟ ***ریردیک نفر مورد استفاده قرار می برایفقط  تستآیا هر  62

 )نباید نوارهای تست نصف شوند و یا چند نمونه باهم م لوط شوند.( 
 خیر     بلی

 خیر     بلی انجام می شود ؟آیا در صورت استفاده از سایر روشهای غربالی نظیر االیزا و غیره، آزمایش مطاب  دستور العمل آن  63

 ؟کیت رعایت می شود دستور العملآیا زمان الزم برای خواندن جوابهای تستهای غربالی با توجه به  64
 )معموالًقبل و بعد از این مدت جوابها اعتبار ندارند.( 

 خیر     بلی

 خیر     بلی در روش کار کیت انجام می شود؟ تعیین شدهقب  زمان تخلیه بافر ها آیا  TLCهنگام استفاده از کیت تاییدی  65

در روش کار کیت به انجام می  قب  زمان تعیین شدهتخلیه نمونه ادرار  آیا   TLCهنگام استفاده از کیت تاییدی 66
 شود؟

 خیر     بلی

 خیر     بلی انجام می شود؟ (bar 0.3 - 0.05)پمپ در حد مورد نیاز  تنظیم فشار  TLC هنگام استفاده از کیت تاییدی 67

 خیر     بلی انجام می شود؟   C 110 – 80تنظیم دمای هیتر در محدوده آیا 68

 خیر     بلی رعایت می شود ؟ TLC دقیقه( به منظور اشباع شدن فضای تانک کروماتو ررافی 45آیا زمان الزم  حدود  69

 خیر     بلی  حدود یک ساعت( رعایت می شود؟*** TLCآیا زمان الزم برای خواندن نتایج پلیت  70

 خیر     بلی شود؟ **روی این صفحه ها با یک صفحه شیشه ای  پوشانیده می  TLCآیا پس از خواندن نتایج، جهت نگهداری پلیت  71

 خیر     بلی فوق تا یک سال بایگانی می شود؟ TLCآیا پلیت های  72

 خیر     بلی آیا بشرهای استفاده شده بعد از اتمام آزمایش، به منظور حذف رسوبات آن اسید واش می شوند؟ 73

  امتیاز کسب شده 



 

8 

 

 

 

 تجهیزات -ح 

 خیر     بلی آیا فرد یاافراد مجاز برای کار با هر دستگاه تعیین شده و جهت کار بری به آنها آموزش داده شده است؟ 74

 آیا تمام تجهیزات دارای شناسنامه هستند ؟ 75
مثال مش صاات دساتگاه مادل وشاماره       "الزامات تجهیزات آزمایشگاه")حاوی اطالعات مندرج در 

 سریال، تاریخ خرید ، نحوه نگهداری و .. (

 خیر     بلی

 آیا همه تجهیزات دارای دستور العمل فنی هستند؟ 76
مثل مراحل کاربری، نحوه و فواصل کنتارل ،   "الزامات تجهیزات آزمایشگاه"در)حاوی اطالعات مندرج 

 نگهداری و...(

 خیر     بلی

یا برره ای که اقالعات مربوط به هر بار استفاده از دستگاه   نام کاربر ، تاریخ و  Log Bookآیا کنار هر دستگاه  77
 ساعت استفاده از دستگاه ( را نشان  دهد موجود است؟

 خیر     بلی

 خیر     بلی  است؟آیا سواب  مربوط به سرویس یا تعمیر تجهیزات  تاریخ سرویس یا تعمیر ، تعمیرات انجام شده ، و...(موجود  78

 خیر     بلی آزمایشگاه مجهز به هودمی باشد؟ آیا 79

 خیر     بلی در آزمایشگاه دماسنج دیجیتال موجود است ؟ آیا 80

 خیر     بلی در آزمایشگاه رفراکتومتر موجود است ؟ آیا 81

 خیر     بلی در آزمایشگاه سانتریفوژ موجود است ؟ آیا 82

 خیر     بلی در آزمایشگاه هات پلیت  موجود است ؟ آیا 83

 خیر     بلی در آزمایشگاه پمپ خالء  موجود است ؟ آیا 84

 خیر     بلی موجود است ؟ TLC به منظور آزمایش تاییدی (Vacuum box)در آزمایشگاه محفظه خالء  آیا 85

 خیر     بلی در آزمایشگاه تانک کروماتو ررافی موجود است ؟ آیا 86

 خیر     بلی در آزمایشگاه فریزر موجود است ؟ آیا 87

 خیر     بلی در آزمایشگاه یخچال موجود است ؟ آیا 88

 خیر     بلی مربوط به کنترل و نگهداری هر یک از ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی موجود می باشد؟آیا سواب   89

  امتیاز کسب شده 
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 ايمنی و بهداشت -خ 
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