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عناوین مورد بحث

تضمین کیفیت و اصول کنترل کیفی

اصول ایمنی

مستندسازی و مستندات مورد نیاز



های       تضمین کیفیت در آزمایش 

سریعتشخیص 



کیفیت 

         یازهکا و  توانایی یک  مصوکول یکا نصکوه اراککخ یک  خکدمت در  کرآورده نمکود  ن

خواستخ های مشتری

   زامکات و اسکتانداردها   کیفیت حاصل انطباق فعالیت ها و عملککرد سیسکتب  کا ال

.است



5

اهمیت کیفیت 

کیفیت در محل
انجام آزمایش

آزمایش صحیح و
قابل اعتماد

کیفیت در کلیه 
جنبه های نظام

سالمت



رویکرد سیستمی به کیفیت

می استرویکرد ما  رای اطمینا  از کیفیت آزمایشگاه،رویکرد سیست



سیستم کیفیت

 ای اجرایکی  مجموعخ ساختار سازمانی ، مسئولیت ها ، فرآیندها، روش هک

یکت در یک    و منا عی اسکت ککخ  کرای اسکت رار الزامکات مکدیریت کیف      

.ی شودسازما  مانند مرکز انجام آزمایش یا آزمایشگاه تعریف م

 ر گانخ دارد کخ کلیکخ فعالیکت هکای جکاری در هک     12سیستب کیفیت ارکانی

.د سازما  را در قالب فرآیندهای مرتبط  ا هب در  رمی گیر



سیستم کیفیت 
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مزایای سیستم کیفیت

زمایش   خ کم  آ  می توا  تمام قسمت ها را در ی  سیستب انجام آ
پایش نمود

سبب یافتن خطاها می شود

کندسازگاری و تعادل را  ین مراکز مختلف انجام آزمایش  رقرار می

منا ع در اختیار را در اختیار می گیرد



تضمین کیفیت در مقابل کنترل کیفیت

      ککخ سیسکتب مکورد    تضمین کیفیت فعالیکت هکایی ککخ  کرای ایجکاد اطمینکا  از آن

در حالیککخ   ررسی می تواند اهداف مورد نظکر را  کرآورده کنکد، انجکام مکی گیرنکد      

یت ی  مصوول یا نتیجکخ  کنترل کیفیت فعالیت هایی است کخ  رای ارزیا ی کیف

.کار انجام می شود



(ادامه)تضمین کیفیت در مقابل کنترل کیفیت 

زمایش نیستندفعالیت های تضمین کیفیت مصدود  خ مرحلخ انجام آ

   ز در  کر  دامنخ انجام آنها مراحل قبل و  عد از انجکام آزمکایش را نیک

مانند تعیین معیارهای پذیرش یا رد نمونخمی گیرد 

   علکوم  کرای   کنترل کیفیت مانند انجام آزمکایش روی نمونکخ هکای م

رای تومیب گیکری  اینکخ مطمئن شویب آزمایش معتبر است یا آنچخ  

.در مورد قا ل قبول  ود  ی  نمونخ صورت می پذیرد



سیستم مدیریت کیفیت

تضمین کیفیت

کنترل 
کیفیت



چرخه تضمین کیفیت

مدیریت اطالعات•
ایمنی•
ارائه خدمات•

آماده سازی بیمار 
جمع آوری نمونه

پذیرش و آماده سازی نمونه

کنترل کیفیتانتقال نمونه

نگهداری سوابق

گزارشدهی
مهارت کارکنان

ارزیابی روش آزمایش

انجام آزمایش



خطاها در طول فرآیند انجام کار رخ می دهند

صدمه به نمونه در هنگام آماده 
رش سازی ، انتقال و یا بعد از پذی

به علت نگهداری نادرست 

معرف ها ، روش های آزمایش ، کنترل 
کیفیت ، مهارت کارکنان

نحوه تفسیر نتایج و گزارشدهی

قبل از انجام آزمایش

انجام آزمایش

پس از انجام آزمایش



خطاها چگونه رخ می دهند

 زمانی که:

انجام آزمایش مطا ق این روش ها صورت نمی پذیرد-
مسئولیت ها مشخص نشده است-
افراد انجام دهنده آزمایش ، آموزش های الزم را ندیده اند-
نصوه نگهداری کیت و وسایل تشخیوی صصیح نیست-
فعالیت های کنترل کیفی انجام نمی شوند-
-......



خطاهای مرحله قبل از انجام آزمایش 

نمونخ  خ درستی  رچسب گذاری و شناسایی نشود

شودنمونخ تا زما  انجام آزمایش درشرایط مناسب نگهداری ن

انت ال نمونخ ها  خ درستی صورت نپذیرد

نشوندکیت ها و وسایل تشخیوی در شرایط مناسب نگهداری



نجام  اقداماتی که برای پیشگیری از وقوع خطاهای قبل از ا
آزمایش باید صورت گیرد

کنترل دمای مصل انجام آزمایش و انبار

 (ط فیزیکیفضا و سایر شرای) انتخاب صصیح مصل انجام آزمایش

کنترل میزا  موجودی و تاریخ ان ضاء مواد مورفی

مرور روش های  انجام آزمایش

ح نمونخ هاثبت سوا ق الزم ، شناسایی و  رچسب گذاری صصی

جمع آوری صصیح نمونخ



خطاهای مرحله انجام آزمایش 

زمانی کخ ازآلگوریتب کشوری  رای تشخیص تبعیت نشود
زمانبندی اجرای آزمایش رعایت نگردد

ش گزارش گرددنتایج کنترل معتبر نباشد اما نتیجه آزمای
حجب مناسب نمونخ یا معرف ها استفاده نشود
گذشتخ معرف ها در شرایط مناسب نگهداری نشوند یا از معرف های تاریخ

استفاده شود
خطا در رقیق سازی یا پی پتینگ وجود داشتخ  اشد
 از معرف های نادرست استفاده شود



جام  اقداماتی که برای پیشگیری از وقوع خطاهای مرحله ان
آزمایش باید صورت گیرد

 تبعیت از روش های صصیح انجام آزمایش

انجام اقدامات مربوط به کنترل کیفیت

  تفسیر صصیح نتاییج

 رعایت اصول ایمنی



خطاهای مرحله بعد از انجام آزمایش 

خطا در رونویسی نتایج

گزارشدهی ناخوانا

ارسال گزارش  خ نشانی اشتباه

سیستب ثبت اطالعات  خ درستی حفظ نشود



عد از  اقداماتی که برای پیشگیری از وقوع خطاهای مرحله ب
انجام آزمایش باید صورت گیرد

کنترل مجدد شناسخ های  یمار

ثبت نتایج  طور خوانا

مدیریت صصیح پسماندها



نکات کلیدی

کیفیت پایخ و اساس هر کاری است کخ انجام می دهیب.

نیستحتی ساده ترین آزمایش تشخیص سریع نیز  دو  اشتباه.

خطاها می توانند در همخ مراحل آزمایش اتفاق  یفتند.

همخ مسئول ایجاد کیفیت هستند.



کنترل کیفیت در آزمایش  های  

تشخیص سریع  



کنترل کیفیت در آزمایش سریع تشخیص

      مککی اقککداماتی اسککت  کککخ  ککرای پککایش کیفیککت آزمککایش انجککام

خ درسکتی ککار   روش هایی کخ فرد را مطمئن می کند کخ آزمایش  .گیرند

.کرد می کند و می توا  نتایج آزمایش را  ا اطمینا  گزارش



انواع کنترل ها 

 کنترل داخل کیت

(in-built-control)خط کنترل روی وسیلخ-

ت تایید می  این نوع کنترل جریا  نمونخ و افر را در کاس-
.کند

وجود anti-IgGدر  عضی از کاست ها در خط کنترل -
.دارد

ورد کافی  نتایج  ررسی خط کنترل عموما اطالعاتی در م
 ود   حجب نمونخ یا نصوه عملکرد کیت می دهد

خط 
کنترل



(ادامه) انواع کنترل ها 

 کنترل خارج کیت:

مکن است  م) نمونخ کنترلی خارج از مجموعخ کیت کخ م دار آ  مشخص است -

.قرار گیرد( جدا از وسیلخ تشخیوی) گاهی ویال نمونخ کنترل در داخل کیت 

 خ دو شکل کنترل مثبت و کنترل منفی وجود دارد-

. خ هما  روشی کخ نمونخ  یمار آزمایش می شود تست می شوند

اده وجود داردتوسط آزمایشگاه رفرانس تهیخ شده یا  خ شکل تجارتی و آم-

ا ی می شود  خ کم  آ  صصت و اعتبار آزمایش و عملکرد فرد انجام دهنده ارزی-



(ادامه) انواع کنترل ها 

وی الزم است توجخ  خ این نکات  رای کنترل های جدا از وسیلخ تشخی:

شرایط نگهداری مطا ق دستورالعمل مر وطخ رعایت شود-

زما   از شد  ویال ها ثبت شود-

قبل از رسید   خ تاریخ ان ضاء مورف شود-

مواظب  اشید کخ آلوده نشود-



چه زمان از کنترل استفاده می شود
(کنترل جدا از وسیله تشخیصی) 

    خ سککازما  توصککی) سککتگی  ککخ حجککب کککاری و دسککتورالعمل هککای کشککوری دارد

ز هفتکخ ککاری    هتر است اولین رو) هفتخ ای ی   ارحداقل : هداشت جهانی 

(   اشد

 کیتخرید جدیدهنگام

 وداز کیت استفاده شسری ساخت جدیدی هر زما  کخ قرار است از

  اشدهر زما  کخ تغییرات شرایط مصیطی  یش از حد قا ل قبول



نتیجه نامعتبر چیست

        خط کنترل وجود ندارد

نتیجخ آزمایش  ا نمونخ کنترل منفی ، مثبت شده است



نتیجه نامعتبر



نتیجه نامعتبر



در برابر نتایج نامعتبر  چه باید کرد

 آزمایش تکرار شود

 در صورتی که نتیجه آزمایش مجدد نیز نامعتبر بود:
اشکال در وسیلخ یا در روش انجام آزمایش است

اقدامات الزم جهت علت یابی انجام شود

به مسئول مربوطه اطالع داده شود

اقدام اصالحی الزم انجام گیرد



نکته مهم

 همیشخ طبقSOPر متفاوت عمل کنید مواردی کخ از ی  کیت  ا کیت دیگ
:است

 (ممکن است  خ خاطر نوع نمونخ هب  اشد)حجب نمونخ

حجب  افر

 (ت را رعایت کنیدهمیشخ زمانی را کخ سازنده توصیخ کرده اس)زما  انکو اسیو



یتنحوه برخورد با نتایج نامعتبر در کنترل کیف
چه باید کردعلت احتمالینوع مشکل

خط کنترل  
وجود ندارد

رددآزمایش با یک وسیله دیگر تکرار گاستدچار اشکالوسیله انجام آزمایش

ده آزمایش به روش صحیح انجام نش
است

ه طور  تاریخ گذشته است یا بکیت
صحیح نگهداری نشده است

مراحل انجام آزمایش به دقت رعایت-
شود

ودحجم نمونه و بافر مجددا کنترل ش-
تیجهبه مدت زمان الزم قبل از خواندن ن-

توجه شود

رسی گرددتاریخ انقضاء کیت و کنترل بر-
وداز مواد تاریخ گذشته استفاده نش-
محل  شرایط دمایی محل نگهداری کیت و-

انجام آزمایش بررسی شود



رل نحوه برخورد با نتایج نامعتبر در کنت
کیفیت

چه باید کردعلت احتمالینوع مشکل

کاذب نتیجه مثبت
رل  با نمونه کنت) 

شان نمنفی واکنش
(می دهد 

ده  مدت زمان انکوباسیون طوالنی ش
است

را با یک  نمونه کنترل منفیآزمایش بر روی
ا در مدت  وسیله دیگر تکرار کنید و نتیجه ر

زمان تعیین شده بخوانید

یار خط کنترل بس
کمرنگ است

خط  ممکن است که شدت رنگ پذیری
کنترل متغیر باشد

ویت  قابل ر. نیاز به هیچ اقدامی نیست 
.شدن نوار کنترل کافی است



وضیحات نحوه تفسیر نتایج براساس ت

ن می شودمندرج در دستورالعمل کیت تعیی



نتایج کنترل کیفیت باید ثبت گردند

چرا ؟
 رای حل مشکالت-
سند نشا  دهنده قا ل اعتماد  ود  نتایج-
چگونه ؟

(استاندارد ) در  رگخ ها یا فرم های طراحی شده -
چه وقت ؟

هر  ار کخ آزمایش های کنترل کیفیت انجام می گیرد-
ئول مرتبط  رسدنتایج نامعتبر نیز حتما  اید ثبت شده و  خ اطالع مس-



بررسی سوابق بطور دوره ای

ست  ررسی روزانخ نتیجخ کنترل داخلی قبل از پذیرش نتیجخ ت

زمایش   ررسی هفتگی نتیجخ کنترل خارجی توسط فرد انجام دهنده آ

دهای دوره ای  ررسی ماهیانخ نتایج کنترل خارجی و انجام ممیزی ها و  ازدی

توسط سوپروایزر 



نکات کلیدی

 همیشخ طبقSOPعمل کنید.
یجخ  یمار را  در صورت  روز خطا فورا اقدام اصالحی انجام دهیدقبل از ینکخ نت

.گزارش کنید

پس نتیجخ را  اگر نتایج نامعتبر  خ دست آمد اقدام اصالحی انجام شود و س
.گزارش نمایید

شخیص سریع  نتایج کنترل کیفی  اید ثبت شود و  خ طور دوره ای جهت ت
.مشکالت  ررسی شوند





اصول ایمنی در انجام آزمایش های               
تشخیص سریع                       



اهمیت رعایت اصول ایمنی در انجام آزمایش

تماس  ا خو  و مصووالت خونی  ال وه خطرناک است
حفظ ایمنی فرد انجام دهنده آزمایش و مراجعخ کننده

حفظ ایمنی مصیط زیست

حفظ ایمنی سایر افراد



مسئولیت کارکنان

مسئول تامین ایمنی خود ، همکارا  ، خانواده و مصیط زیست

ریمطالعخ تمامی دستورالعملهای الزم درزمینخ حفاظت وپیشگی

دریافت آموزشهای الزم

رعایت اصول ایمنی درحین کار

استفاده از وسایل و تجهیزات ایمنی

 گزارش حوادث  خ مسئول مافوق وثبت آ



احتیاطات عمومی یا استاندارد

تمام نمونه ها را عفونی فرض کنید



در تمام مراحل قبل ، حین و بعد از انجام آزمایش 
نکات ایمنی را رعایت کنید

قبل از انجام آزمایش
جمع آوری نمونخ

آماده سازی نمونخ
یمارا  ومصیط   خ گونخ ای  اشد کخ از آلودگی کارمندا)انتفال نمونخ ، 

(پیشگیری شود

حین انجام آزمایش
 (وقتی نمونخ از سرانگشت گرفتخ می شود)آزمو

بعد از انجام آزمایش
یح امصا شوندمصل کار را تمیز کنید و پسماندهای آلوده را  خ طور صص.



عادات کاری ایمن

رد قبل و  عد از انجام خونگیری از هر ف
ری از انت ال  پیشگی)دستهایتا  را  شویید

خص آلودگی از فرد آزمایش کننده  خ ش
(مراجعخ کننده

بار استفاده از دستکش یکبارمورف ف ط یک
کش را   رای مراجعخ کننده  عدی دست.کنید

 ال عفونت پیشگیری از انت)تعویض نمایید
(از شخوی  خ شخص دیگر

روپوش یا گا   پوشید

  الفاصلخ  مواد عفونی یا اشیا تیزو  رنده را
طبق روش استاندارد دفع نمایید 



عادات کاری ایمن

ع است پیپت کرد   ا دها  اکیدا ممنو
در  خورد  ، آشامید  و سیگار کشید  

مصل انجام آزمو  اکیدا ممنوع است
  مواد غذایی را در یخچال مصل انجام

آزمو  نگهداری نکنید



فضای کار را منظب و پاکیزه نگهدارید

صیط را پاکیزه  از هب ریختگی پرهیز کنیدوم
(دثخ کاهش احتمال  روز حا)نگهدارید

ی هر روز سطوح کاری را آلودگی زدای
کنید

از تردد غیر ضروری در زما  انجام
کاهش)آزمایش جلوگیری نمایید

یری از ریس  عفونت دیگرا  و جلوگ
(حواس پرتی

 مواد ، کیت ها و ا زار کار را در
دمصلی امن و ایمن نگهداری کنی

Biohazard



احتیاطات الزم را برای جلوگیری از فرورفتن 
تصادفی سوزن بعمل آورید 

چخ عواملی در فرورفتن توادفی سوز  موثر است؟
نداشتن تمرکز در زما  انجام آزمایش
ط توسط افراد نمونخ گیری از سرانگشت ف)نداشتن تجر خ  کافی 

(آموزش دیده 
ی توجهی  خ حفظ ایمنی سایرین 
ی احتیاطی 
های استفاده  همیشخ النست)دفع نامناسب اشیا  رنده و سوزنها

ده را نیدل های استفاده ش- ریزیدsafety boxشده را در 
(یز کنید عد از هر  یمار سطح کار را تم-روی میز کار قرار ندهید



Safety boxویژگی های ظروف 

درب دار

 دیواره های ضخیب و م اوم  خ سوراخ شدگی

 ورودی  خ اندازه کافی  زرگ  اشد  رای النست و سوز

اطراف و تخ ظرف م اوم  خ نشتی

 رچسب Biohazard داشتخ  اشد



اشیا تیز و  رنده استفاده شده را ، جهت دفع در ظروف
مناسب قرار دهید

WASTE



 اید ها و نبایدها در ظروف حاوی اشیاء  رنده و تیز

النست ، سرنگ وسوز  مورف
از .یدشده را مجدد درپوش گذاری نکن
خب کرد ، شکستن آنها خودداری

نمایید
از تکا  داد  ظروف حاوی اشیای

    رنده و تیز رای  دست آورد
دفضای  یشتر خودداری نمایی



 اید ها و نبایدها در ظروف حاوی اشیاء  رنده و تیز



طل  هرگز سوز ، النست و سایر اشیای تیز و  رنده را در س
ز الخ عادی مصل کار نیندازید



:ظروف مخووص دفع اشیاء تیز و  رنده  اید

نزدی  فضای مصل کارنگهداری شوند

گهداریدوفتی مورد استفاده نیستند ، درب آنها را  ستخ ن
خ و مطا ق  ظرفیت آ  پرشد در آ  را  ست¾ وفتی 

دستورالعمل دفع نمایید



قوانین کار با اشیاء تیز و برنده

مورف کننده مسئول دفع ایمن اشیاء تیز و  رنده است
الفاصلخ  عد از انجام هر آزمایش دفع ایمن صورت پذیرد 
اشیاء تیز و  رنده در ظروف مخووص قرار داده شوند
د اشیاء تیز و  رنده را سطوح مصل کار یا در سطل ز الخ قرار ندهی
هیدظروف دفع مخووص اشیاءتیز را نزدی  مصل انجام آزمایش قرار د
 عمل دفع نماییدظرفیت آ  پرشد در آ  را  ستخ و مطا ق دستورال¾ وفتی
تمام مواد عفونی  اید سوزانده شوند



سوزاندن مواد آلوده

ها  کار میرودسوزاند  مواد عفونی  رای از  ین  رد  میکروارگانیزم
رای پیشگیری از استفاده مجدد از مواد آلوده مناسب است 

خ حفظ مصیط زیست کم  می کند 

اید  ا نظارت انجام شود 



خانگیآلودگی زدایی  ا استفاده از مصلول های سفیدکننده

نخ روزا)ضد عفونی نمود  سطوح کار 
ری انجام شود و  خ صورت عادت کا

(شود
ی زااز  ین  رد  میکروب ها و عوامل  یمار

سطوح کاری را ضد عفونی می نماید.
طوح از انت ال آلودگی در حین تمیز کرد  س

.جلوگیری می نماید

کاهش خطر عفونت
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لف مصلول م اصد مختلف ضدعفونی ، خ رقت های مخت
ضدعفونی کننده نیاز دارد  

(مصلول سفیدکننده خانگی) هیپوکلریت سدیب : مصلول توصیخ شده 

ریختن مایعات
ضدعفونی در شرایط 

معمول

10%
(1 part + 9 parts)

1%
(1 part + 99 parts)

مصلول سفیدکننده خانگی  در مصل انجام آزمایش ضروری است10%وجود 

* WHO Laboratory Biosafety Manual



Bleach

Fill Line

Water

Fill Line

1:10 
Bleach 

Solution

9 Parts 

Water

1 Part     

Bleach

+ =

Label 

Container

1:10 

Initials

Exp. Date

Health 

Warnings

10%شیوه ساخت محلول سفیدکننده به رقت 

Referred to as a 1/10, 1:10, or 5,000 ppm bleach solution



در هنگام ریختن یا پاشیدن مواد آلوده

دستکش یکبار مورف تمیز  پوشید
دهر نوع آلودگی پوست  ا خو  را سریعا و  خ صورت کامل  شویی

روی مایع ریختخ  م داری پنبخ یا دستمال کاغذی-ریختن مایعات  خ م دار زیاد
5روی آ   ریزید حداقل 10%شده قرارداده و مصلول سفیدکننده خانگی  خ رقت 

دقی خ صبر کنید
خ مصلول سفیدکننده  خ  ا دستمال یا پنبخ آغشتخ  -ریختن مایعات  خ حجب اندک

ضدعفونی نمایید10%رقت 
دستمال های آلوده را در ظروف ایمن قرار دهید



در صورت رخداد حادثه

    چه نوع حادثه ای اتفاق افتاده است؟
 فرورفتن سوز  و : آسیب  خ انجام دهنده آزمایش...
 ریزش یا پاشید  مایع: آلودگی مصیط
آسیب  خ تجهیزات و ا زارکار

چه باید کرد؟
 اطالع دهید( سوپروایزر یا پزش  مرکز) خ م ام مافوق.
 ارزیا ی حادثخ و واکنش مناسب
  ثبت حادثخ و واکنش انجام شده در فرم یا دفاتر مر وطخ
  پایش وضعیت



استقرار شرایط ایمن در انجام آزمایش 

شناسایی خطر

از روش های ایمن انجام آزمایش استفاده نمایید
آموزش خاص ایمنی  رقرار کنید•

ممیزی یا ارزیا ی منظب  •

همخ مسئول اجرای شیوه های ایمنی هستند•



نکات کلیدی

دهمیشخ عادت های کاری ایمن را در تمام مراحل آزمایش  خ کار  ری.

نید و خب نکنیدالنست ها ،سرنگها و سوز  ها را دو اره استفاده نکنید ،نشک.

پسماندهای آلوده را در ظرف های مناسب امصا کنید.

سطح کاری خود را روزانخ ضدعفونی کنید.

هر حادثخ ای را فورا گزارش کنید و اقدام مناسب انجام دهید.





یمستندات و نصوه مستندساز
در آزمایش های

سریعتشخیص 



مستندات

مدرک:
رویخ مطلوب انجام کار

روش های انجام آزمایش ، شرح فرآیندها ، فرم های خالی

سابقه:
شاهدی کخ از انجام فعالیت ها  اقی می ماند

فرم های تکمیل شده ،  رگخ های کاری   



مثال هایی از مدارک و سوا ق

کشورآلگوریتب تشخیوی

کتا چخ ایمنی
ش دستورالعمل انجام آزمای

HIVتشخیص سریع  

روشور دستگاه 

رگخ خالی ثبت دما 

یج کنترل  رگخ خالی ثبت نتا
کیفیت

گزارش اقدام اصالحی
خ   رگخ تکمیل شده نگهداری روزان

تجهیزات

فهرست کامل شده موجودی
ال      رگخ تکمیل شده مر وط  خ انت 

نمونخ ها

گزارش آزمایش

خالصخ یافتخ ها ی ممیزی



یفیتستون فقرات سیستم ک: مستندات 



روش های استاندارد انجام آزمایش

ل مرحلخ شرح کامل نصوه انجام آزمایش و دستورالعم

 خ مرحلخ کار است

 هدف از تهیخ آنها ایجاد اطمینا  از حفظ:

یکپارچگی و تداوم روش انجام کار

صصت نتایج

کیفیت مناسب می  اشد



ل            دستورالعمل های استاندارد که باید در مح
آزمایش موجود باشند

رنامخ کاری روزانخ 

ر این زمینخآلگوریتب تشخیوی و سیاست های کشوری د

دستورالعمل های ایمنی
احتیاط ها و هشدارهای مر وط  خ ایمنی مصل کار-

%10نصوه تهیخ ماده سفیدکننده -

درما نصوه پروفیالکسی پس از  رخورد  ا ویروس و چگونگی-

خ نصوه جمع آوری نمونخ خو  از سر انگشت و نمون
وریدی 



ل            دستورالعمل های استاندارد که باید در مح
آزمایش موجود باشند

روش های انجام آزمایش

یتمستندات مر وط  خ  رنامخ ارزیا ی خارجی کیف

فهرست مواد مورفی و کیت ها

جهیزاتدستورالعمل نصوه استفاده و نگهداری از ا زار و ت



مرکز انجام دهنده آزمایش می تواند با 
نگهداری سوابق 

 زارش  خ  خ موقع گ)الزم را در مجموعخ  رقرار نمایدارتباطات خ طور موثر و صصیح

(سوپروایزر و مسئول مجموعخ  رسد

  را  خ حداقل رساندخطامیزا

 مکا  را می دهد کخ سوا ق این ا)نمایدپایشسیستب کیفیت و سایر  رنامخ های خود را

ق می توا  روش های انجام آزمایش  خ صورت دوره ای مرور شوند تنها  ا  ررسی سوا 

یاست ها،  رنامخ ها و سوا ق  خ مدیریت کم  می کند تا س-پیشرفت ها را شناسایی کرد

(نطارت و ارزیا ی  رنامخ ها را مدیریت کند



سوابقی که باید در محل انجام آزمایش 
نگهداری شوند

برگه های انتقال نمونه

برگه های درخواست آزمایش و گزارش آن

سوابق پذیرش و انجام آزمایش

 سوابق کنترل

 (در مواردی که کاربرد دارد) سوابق نگهداری تجهیزات

سوابق مربوط به موجودی مواد مصرفی



وارد برای ثبت و نگهداری صحیح سوابق توجه به م
زیر الزم است

دانید چخ چیزی را می  اید  )اطالعاتی کخ  اید ثبت شوند  خو ی مشخص گردند

(خواهید ثبت کنید

ب  روی فرم های مناس)در هر  ار انچام آزمایش اطالعات ثبت شوند

(اطالعات را ثبت کنید

کنید مطمئن  همیشخ همخ اطالعات را ثبت)کلیخ اطالعات الزم ثبت گردند

(شوید کخ همخ اطالعاتی کخ در فرم خواستخ شده ثبت شده اند

نصوه ثبت اطالعات یکسا   اشد



سوابق مربوط به نتیجه آزمایش باید

طور کامل و صصیح تکمیل گردد 

واضح و خوانا  اشد

ا امضاء و تاریخ دار  اشد 



مدت زمان نگهداری  سوابق 

وجهه شهود کهه          در تعیین این مدت به عوامل مختلفی باید ت

:مهم ترین آنها عبارتند از 

سیاست های کشوری-

(زفضای نگهداری قسمت محرمانه مرک)امکانات موجود-



:سوابق باید 

پایدار
حات  در قالب مجموعه های مشخص با شماره گذاری صف

یافت  باید طوری فهرست بندی شوند که به آسانی)
(شوند

با خودکار یا قلم ثابت
تحت کنترل

ایمن
حفظ محرمانگی
محدودیت دسترسی
گهداری  به روشی ن)محافظت در برابر آسیب های محیطی

(شوند که حداقل تخدیب را داشته باشند

ردیابیقابل
ندکلیه سوابق باید امضاء شده و تاریخ دار باش
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نکات کلیدی

ت هستندسیاستها و روش های انجام کار ستو  ف رات سیستب کیفی

 زدمدیریت کیفیت را ممکن می سا,سوا ق تضمین کیفیت.

 هیل می کندپاسخگویی  خ نیازهای گزارش  رنامخ را تس,نگهداری سوا ق




