
  بسمه تعالي 

  

  : آزمايشگاه مرجع دانشگاه

ي  ابازوي فني اداره امور آزمايشگاهه آزمايشگاه مرجع دانشگاه استان قزوين به عنوان همكار آزمايشگاه مرجع سالمت و

معاونت درمان و بهداشت و براساس شرح وظائف مشخص فعاليت نموده و ملزم به كسب توانمندي در جهت راهبري و 

  .باشد مورد نياز نظام سالمت مي ارائه خدمات

هاي نظام سالمت و تالش براي ارتقاء سطح كيفيت خدمات آزمايشگاهي  اين آزمايشگاه با هدف پاسخگويي به برنامه

هاي موازي و  هاي دولتي و غيردولتي درجهت استفاده بهينه از منابع، امكانات و جلوگيري از انجام فعاليت در بخش

  .گردد تعيين مي هاي ملي اتالف سرمايه

  

  

  :مجموعه وظائف آزمايشگاه مرجع دانشگاه

  هاي تحت مراقبت واگير و غيرواگير ارائه خدمات از طريق مديريت و انجام آزمايشات مرتبط با بيماري .1

  فعاليت به عنوان آزمايشگاه مرجع در شرايط بحران .2

  :ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي از طريق .3

 ISO 15189با استاندارد  متناظرايشگاهي استقرار استانداردهاي آزم •

هاي تحت پوشش از طريق پشتيباني فني و عملي و  كمك به استقرار و نهادينه شدن استانداردها در آزمايشگاه •

  هاي كنترل كيفي فراهم نمودن تسهيالت الزم در اجراي برنامه

 هها همكاري در روند اعتبار بخشي آزمايشگا •

  

  

  :مرجعهاي فعال آزمايشگاه  بخش

  

  :آنفلوآنزا

به تفكيك ( هاي مختلف ويروس آنفلوآنزا  هاي قزوين و گيالن از نظر سويه هاي ارسالي از استان در اين بخش نمونه

H1N1  وH3N2  و آنفلوآنزايB (گيرند و گزارش نتايج توسط كارشناس مربوطه در سامانه مراقبت  مورد بررسي قرار مي

  .گردد بهداشتي آنفلوآنزا ثبت مي

  

  

  

  

  

  



  

  :قارچ شناسي

انجام  انحصاري در استان گيري از بيماران و انجام كشت قارچ و تشخيص نوع قارچ به صورت  در اين بخش نمونه

  . شود مي

  

PCR:  

سل، هرپس، سايتومگال و بروسال به ، C ، HIV، هپاتيت Bهاي عفوني نظير هپاتيت  در اين بخش تشخيص بيماري

  . شود انجام مي) PCR(روش مولكولي 

  

  

  :ميكروب شناسي

هاي استاندارد ميكروبي به مراكز به صورت  در بخش ميكروب شناسي تشخيص سرولوژي باكتري و توزيع سوش

ي عملي ميكروب شناسي براي پرسنل مراكز استان و واحدهاي تابعه ههاهمچنين برگزاري كارگا. شود رايگان انجام مي

  .باشد شناسي آزمايشگاه مرجع استان مي بخش ميكروب اي نيز از وظائف به صورت دوره

  

  : سايتوژنتيك

كروموزومي  وآزمايشتست آمنيوسنتز با هدف بررسي ناهنجاريهاي ژنتيكي و كروموزومي در جنين  در اين بخش انجام 

  . انجام مي شود جهت بررسي ناهنجاريهاي تعدادي و ساختاري كروموزومها  )كاريوتايپ( 

  

  

  : ژنتيك مولكولي

پزشكي مولكولي ،   PhDدر اين بخش پروژه هاي مر بوط به پايان نامه هاي دانشجويان تحصيالت تكميلي مانند 

همچنين آزمايشهاي تشخيصي مربوط به ناباروري . كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي و ميكروب شناسي انجام مي گيرد 

اسپرم و تستهاي تشخيصي در سقطهاي مكرر بانوان مانند بررسي در افراد آزو AZFمردان مانند بررسي پرو فايل 

-BCRجهت بررسي ژن هاي ادغامي   BCR-ABLو تست  MTHFRليدن و پروترومبين و  5موتاسيونهاي فاكتور 

ABL   در بيمارانCML ، تستJack2  با هدف بررسي موتاسيونJanus associated kinase 2   در ناهنجاريهاي

  QFزادي ،تست ان مبتال به ناشنوايي مادرن در بيمارجهت بررسي موتاسيون اين ژ Gjb2 و تست  ميلوپروليفراتيو

وجود آنيوپلوييديهاي جهت تشخيص نهايي   Fish و همچنين تست   21و  18و 13جهت بررسي تريزوميهاي 

  .اين مركز انجام مي شود بخش مولكولي  در در مايع آمنيوتيك  21،18،13كروموزومي 

  .يردگ خدمات تعيين توالي نيز انجام مي  sequencerهمچنين در اين بخش با استفاده از دستگاه 

  

  

  



  :ها برگزاري كالس

اي  هاي دوره هاي سطح استان اقدام به برگزاري كالس مرجع دانشگاه ساالنه با توجه به نياز آزمايشگاه  آزمايشگاه

واحدهاي تابعه پس از اظهار تمايل به نوع كالس و بر اساس نياز  نمايد و پرسنل مراكز دولتي و خصوصي استان و مي

  .نمايند ها شركت مي م در اين كالسبندي تعيين شده از طرف آزمايشگاه مرجع به صورت منظ خود طبق گروه

  

  

  :كاليبراسيون تجهيزات

 و هدايت PHلحاظ ترازو و كنترل كيفي آب مقطر مراكز مراجعه كننده از  آزمايشگاه مرجع دانشگاه در كاليبراسيون

  .نمايد به صورت فعال همكاري مي (conductivity) الكتريكي

  

  

  :مراكز فرآيند استريليزاسيونتأييديه عملكرد 

درماني مختلف را به هاي اتوكالو  و امحاء زباله و فور ارسالي مراكز  هاي ارسالي دستگاه آزمايشگاه مرجع دانشگاه ويال

ليس و باسيلوس استئاروترموفيلوس كنترل كيفي يها و نوارهاي باسيلوس سوبت طريق بيولوژيك و با استفاده از ويال

  . دهد ها را از طريق اتوماسيون در دسترس مراكز قرار مي نمايد  و گزارش حاصل از تأييديه عملكرد اين دستگاه مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  


