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  :تعاریف )1

 مایشگاهآز نوع )الف

  :آزمایشگاه مرجع دانشگاه

دانشکده به عنوان همکار آزمایشگاه مرجـع سـالمت وبـازوي فنـی اداره امـور آزمایشـگاههاي       /آزمایشگاهی است که در سطح هر دانشگاه  

وتـالش  مـان  در حوزه بهداشـت ودر وبا هدف پاسخگویی به برنامه هاي نظام سالمت معاونت بهداشت امور آزمایشگاههاي معاونت درمان و 

براي ارتقاء سطح کیفیت خدمات آزمایشگاهی در بخش هاي دولتی وغیر دولتی در جهت استفاده بهینه از منابع، امکانات وجلوگیري از انجام 

ملـزم بـه کسـب توانمنـدي     وبراساس شرح وظایف پیوسـت فعالیـت نمـوده و    می شودتشکیل فعالیت هاي موازي واتالف سرمایه هاي ملی 

  .می باشد ي و ارائه خدمات مورد نیاز نظام سالمتدرجهت راهبر

  :      شهرستان بهداشت مرکز آزمایشگاه

 با داد قرار طرف خصوصی وآزمایشگاههاي بهداشت مرکز محیطی که آزمایشگاههاي گردد می اطالق شهرستان بهداشت مرکز آزمایشگاه به

 بهداشـتی ودرمـانی   یـک مرکـز   یا و شهرستان بهداشت مرکز ستاد محل در مذکور آزمایشگاه .دهد می پوشش قرار حتتبهداشتی را مراکز

 . می باشد مستقر

  :        ودرمانی  بهداشتی مرکز آزمایشگاه

 .گردد می اطالق يشهرویا  روستایی ودرمانی بهداشتی درمرکز مستقر آزمایشگاه به

  واحد نمونه گیري و ارسال نمونه

  .برحسب نیاز فعالیت می نماید و سطح بنديدر بند ه حومطابق با یکی از موارد مطر

  :آزمایشگاه انسانی نیروي )ب

 :شامل آزمایشگاه فنی نیروهاي

 وکـاردان علـوم   کارشـناس  ارشـد،  کارشـناس  آزمایشگاهی، علوم دکتراي ،)کلینیکال و آناتومیکال(وپاتولوژي  آزمایشگاهی علوم ینمتخصص

 .می باشد آزمایشگاهی

 درماني _سطح بندي آزمایشگاههاي هبداشيت نظام 



و نیز با  موردنظرآزمایشگاههاي بهداشتی  سطح  را متناسب باه هاي آموزشی مطرح شده در سیستم مدیریت کیفیت دور ،باید نیروهاي فنی  -

  .باشد موجود آن مستندات و طی شروع به کار پیش از این سطح آزمایشات در نظر گرفتن
 :شاملآزمایشگاه  غیرفنی ينیروها

 هـاي  دوره کـه  عمـومی  خـدمات  ومتصـدي  مخـدر  مواد گیري ونمونه پذیرش يمتصد، آزمایشگاه وجوابدهی پذیرش دفتري، امور متصدي

 . دنباش کرده اخذ را الزم وگواهی گذراندهدر ارتباط با حیطه کاري خود  را مربوطه آموزشی

 یآزمایشگاهدر شبکه  کاري عناوین)ج

 کاري عناوین

 شیمی، بیو)وغیره3 وآزمایش کشت مدفوع در سطح  2در سطح مانند انجام آزمایش کشت ادرار  (شناسی باکتري هاي بخش در فعالیت شامل

 خون ،يسرولوژ ،)وغیره آزمایشگاه مجري طرح هاي کشوري غربالگري ،آزمایش هاي مربوط به برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی(بالینی 

شک خانواده وبیمـه روسـتایی، طـرح مراقبـت     آزمایشگاه مجري طرح پیشگیري از بیماري تاالسمی، آزمایش هاي مربوط به برنامه پز( شناسی

فعالیتهـاي   سـایر و حرفـه اي  بهداشـت محـیط و  آزمایشـگاه   تشخیص اعتیاد به مواد مخـدر،  شناسی، قارچ شناسی، انگل ،)مادران بارداروغیره

 مـی  تعیـین  آزمایشگاه مسئول توسط که باشد می وغیره نمونه گیري ،هاي کشوري بیماري هاي تحت مراقبتآزمایشگاهی مرتبط با برنامه 

  .گردد

      :آزمایشگاهها بندي سطح  )د  

پراکنـدگی  ، پوشـش  تحـت  جمعیـت بر اساس عواملی ماننـد  ، )طرح هاي گسترش (مرکز توسعه شبکه وارتقاء سالمت  تقسیمات به توجه با   

ایشگاه بیمارستان ویا بخش خصوصـی اعتباربخشـی   وجود آزم وغیره ونیز بهداشتی مراکزسایر از فاصله ،آزمایشگاه  به تعداد مراجعین، ق مناط

 تقسـیم  تشخیصـی  خدمات ارائه در سطوح ذیل جهت درمانی و بهداشتی آزمایشگاههاي مراکز ،مربوطه  نظارتیتوسط مراکز  شده در منطقه

  :شوند بندي می

  :واحد نمونه گیري و ارسال نمونه

باید نمونـه  . ازي آزمایشگاه مقرون به صرفه نمی باشد، در نظر گرفته می شوداین سطح براي مراکزي که طبق تقسیمات طرح گسترش راه اند

  .ها طبق دستورالعمل مربوطه در شرایط استانداردجمع آوري، نگهداري و ارسال گردد

  

  



  :واحد فوق به بر اساس شرایط منطقه از سه طریق ذیل می تواند فعالیت نماید       

بر طرح هاي ونمونه آب منطبق   DBS ،سواب رکتال، نمونه خلط، الم ماالریااي تحت مراقبت ، در راستاي اجراي برنامه بیماریه - 

شایان ذکراست  .ارسال می شودبه مراکز مربوطه تهیه و مورد نیازگسترش توسط فرد آموزش دیده مستقر در مرکز با توجه به تجهیزات 

  .جمع آوري نمی شود) ضمیمه سطح بندينظام بق جدول ط(که معموالً نمونه هاي خون، ادرار ومدفوع در این مراکز 

 ویـا افـراد   فـرد در صورتی که شرایط منطقه اقتضاء نموده ونیزدسترسی مردم در مدت زمان کوتاه به آزمایشگاه امکـان پـذیر نباشـد،     -

یـت اصـول ایمنـی وزنجیـره     رعا انـواع نمونـه هـا ي دیگـررا بـا     در صورت لـزوم  عالوه بر نمونه هاي فوق، آموزش دیده در این مراکز 

درمـانی   _آزمایشـگاههاي بهداشـتی   هماهنگی وجود وسیله نقلیه در همان روزتهیه وبـه   سردوونیزطبق روش استاندارد نمونه گیري وبا

 .دنده ارجاع می اعتباربخشی شده توسط مراکز نظارتی مربوطهویا آزمایشگاههاي خصوصی سطوح باالتر

 زخم سیاهبیماري  به مشکوك موارد گسترش از ، تهیه کشوري طرحهاي( صخا هاي برنامه به مربوط بالینی هاي نمونه اخذ بمنظور -

تیم نمونه گیري  مربوطه، مسئولین قبلی هماهنگی با )غیرهو سرفه سیاه دیفتري، سرخجه، سرخک، انزا،لوآنف نمونه ،مترقبه غیر حوادث،

 گـردد  مـی  اعـزام  محـل  به مناسب تجهیزات بانیز و مدون کاري بابرنامهگاه، آزمایش مسئول تحت نظارتسیاردر ارتباط با حجم نمونه 

  .طبق شرایط استاندارد وبا رعایت اصول ایمنی وزنجیره سرد تهیه وبه مراکزتعیین شده تحویل می دهدونمونه ها را 

  

  .نمونه هاي کلینیکی را داشته باشدانواع و تهیه  موزش دیده که توانایی خواندن نسخیک فرد آ : نیروي انسانی مورد نیاز) الف       

وضمن حفظ راحتی بیمار، فرد نمونه گیر نیز بتواند فعالیت هاي خود را به راحتی    محلی که داراي تهویه ونور مناسب باشد:  فضا )ب       

      .  انجام دهد و همچنین بتوان تجهیزات الزم را در آن قرار داد

  .قسمت تزریقات مرکز بهداشتی درمانی و یا فضایی مشابه آن باشد این فضا می تواند فضاي    

   :می باشد1جدول شماره مورد نیاز جهت بخش ویا واحدنمونه گیري مطابق  تجهیزات: تجهیزات) ج        

  

  

  

  

  



  1جدول شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

جهت فرآیند نمونه گیري باید تهیه )مطابق دستورالعمل مربوط به اجراي برنامه ایمنی وبهداشت درآزمایشگاه (کلیه وسایل حفاظتی الزم 

       .شودواستفاده 

   ش استاندارد انتقالروپیوست شده طبق دستورالعمل (کلیه نمونه هاي گرفته شده باید در اسرع وقت با رعایت اصول ایمنی وزنجیره سرد       

  .به آزمایشگاه موردنظر ارسال گردد) نمونه

  
  

  

     

  تجهیزات  ردیف  تجهیزات  ردیف

  Cold box،ice pack   ، Safety box  13  صندلی نمونه گیري    1

  جعبه کمکهاي اولیه  14  ترالی استیل  2

  دفتر پذیرش یا کامپیوتر  15  تخت معاینه  3

  گارو  16  شاخه    16و یا  8سانتریفوژ  4

  قلم الماس  17  رولر میکسر  5

  تابوره  18  ویا یک سمپلر متغیر 500- 100سمپلربا حجم هاي  6

  ساعت آزمایشگاهی  19  چراغ مطالعه  7

  پاراوان  20  یخچال  8

  کابینت زمینی ودیواري  21  سمپلر پایه  9

  انواع ظروف جمع آوري نمونه  22  جاي سر سمپلر  10

جا لوله اي ولوله هاي حاوي  ضد انعقادهاي مختلف    11

  وغیرهCBC,ESR جهت انجام آزمایش هاي  

انواع مواد ووسایل مربوط به نمونه گیري    23

  تحت مراقبتدر مورد بیماري هاي 

      الم  12



 :1 سطح آزمایشگاه  

  : تعریف 

روسـتایی بـا جمعیـت     درمانی _ بهداشتی مرکز یک در منطبق باساختارتعیین شده درطرح هاي گسترش که گردد می اطالق آزمایشگاهی به

  .واقع شده است نفر ویابیشتر 10000درمانی روستایی با جمعیت  _بهداشتی ونیز مرکز  )در صورت اقتضاي شرایط منطقه (نفر 6000تا 4000

   

   .وبیوشیمی ادرار شناسی قارچ ، شناسی انگل ، سرولوژي ، شناسی خون ، بالینی بیوشیمی : فعال بخشهاي)الف

  :می باشد 2مطابق جدول شماره ي در نظرگرفته شده آزمایشها نوع: دامنه فعالیت) ب 

  

  تشخیصی خدمات ارائه 1 سطح در درمانی و بهداشتی مراکز آزمایشگاههاي فعالیت دامنه:2جدول شماره 

  

  1آزمایشات در دامنه فعالیت آزمایشگاه سطح    بخش فعال آزمایشگاه

آزمایش تحمل ، GCT ،آزمایش)  (2hppساعته 2قند  ، FBS) (انجام آزمایش هاي قند  بالینیبیوشیمی 

،   TG)(، تري گلیسیرید .CHOL)( لسترولک، (creatinin )کراتینین، (Urea)ه،اور) (GTTگلوکز

(HDL) ،(LDL)اوریک  ، اسیدUric Acid) ( شوري کتحت مراقبت وبرنامه هاي  در انجام طرح ها  

 ،انجام شمارش گلبول هاي سفید، اندازه گیري هموگلوبین ، اندازه گیري هماتوکریت   خون شناسی

، آزمایش زمان رسوب گلبول هاي قرمز (Diff)راقی سلول هاي خونی آزمایش شمارش افت

  (ABO&Rh)  و ارهاش   ی، تعیین گروه خون ESR) (خون

تست در مناطق شایع بیماري،  (Widal)و ویدال  )   (Wrightآزمایش رایت   سرولوژي

   )RPR( راپید پالسمارآژینآزمایش ، (Gravindex test)حاملگی

    (Urine Alysis)کامل ادرارایش آزم  بیوشیمی ادرار

 Stool( آزمایش کامل مدفوعبررسی اسمیر ضایعات مشکوك به لیشمانیا در مناطق شایع ،  انگل شناسی

examination (بیماري ، بررسی اسمیر خون محیطی از نظر ماالریا در مناطق شایع  



 ....و نناخ ، مو ، پوست از قارچی ضایعات مستقیم اسمیر بررسی  قارچ شناسی

   رنگ آمیزي گرم  سایر موارد

سنجی با استفاده ازکیت سنجش نمونه برداري از آب توسط بهورز وانجام آزمایش کلر

انجام آزمایشات مصوب استانی براساس بیماري هاي بومی ومنطقه اي  - باقیمانده کلرآزاد

  ٭شایع وطرح هاي کشوري 

  

در صورت ، به طوري که از نظر سیستم بهداشتی یک الویت باشد، استاندن آن در یک در صورت آندمیک بودن یک بیماري ویا اپیدمی ش ٭

  .اقدام نماید نرا تهیه ونسبت به راه اندازي وانجام آمربوط به انجام آزمایش الزم  فرآورده هاي تشخیصی دانشگاه می تواند تجهیزات ولزوم 

  .در تمامی بخش هاي فوق الزامی استح مربوطه استقرار سیستم مدیریت کیفیت با توجه به دامنه فعالیت سط -
در منطقـه   1انجام آزمایش هـاي سـطح   مقرون به صرفه نبودن  در حاشیه شهرهاي بزرگ،1در صورت قرار گرفتن آزمایشگاه سطح  -

آزمایشگاه بیمارستان ویا بخش خصوصـی کـه توسـط مراکـز نظـارتی مربوطـه        به) از نظر مسافت(سهولت دسترسی  ونیز در صورت

به این مراکزبا رعایت کلیه استانداردهاي تعیین شده ونیزانجام نمونه گیري وانتقـال   ها اعتباربخشی شده اند، واگذاري انجام آزمایش

 .آن در شرایط استاندارد امکان پذیر بوده وتوصیه می شود

  :نیاز موردنیروي انسانی ) ج

سال سابقه کارمفید در ارتباط با انجام آزمایش هاي تعیـین شـده در ایـن     2با  آزمایشگاهی علوم حداقل کاردان  (فنی نیروي نفر یک داقلح

  ) ودرمانی استفاده نمود بهداشتی مرکز با می توان از نیروي خدماتی مشترك ( .باشد نیاز می خدماتی مورد نیروي نفر ویک )سطح

    10مطابق جدول شماره 

  . آزمایش ها، نیروي فنی مورد لزوم محاسبه گردد وتنوع گان ونیزتعدادباید بر اساس تعداد بیماران ومراجعه کننددر نهایت 

  :      فیزیکی فضاي) د

بـا توجـه بـه شـرح      وبه خصوص در مورد بخش نمونه گیـري وشستشـ  بارعایت الزامات مربوط به استانداردهاي فضا وتاسیسات ( مربع متر 40

رت استفاده از محل نمونه گیري ، شستشو وسترون سازي تعبیـه شـده درمرکـز    در صو .)وظایف تعیین شده براي این سطح در نظرگرفته شود

 .کافی می باشدمربع متر 30درمانی فضاي  _بهداشتی 



  .در نظر گرفته شده است 3مطابق جدول شماره  :نیمه مصرفیوسایل  سرمایه اي وتجهیزات ) ه
 1سطح آزمایشگاه نیاز مورد مصرفی یمهن وسایل و اي سرمایه جهیزاتت: 3جدول شماره                     

  وسایل نیمه مصرفی  ردیف  تعداد  تجهیزات سرمایه اي  ردیف

  الم نئوبار  1  1  میکروسکوپ   1

  الم سرولوژي  2  1  سانتریفوژ   2

  خط کش هماتوکریت  3  1  سانتریفوژ هماتوکریت  3

  پی پت فیلرپوار ویا ترجیحا   4  1  کانتر دیف دستی ویا دیجیتال  4

  چراغ الکلی  5  1  تورروتا  5

  چراغ مطالعه  6  1  میکسر لوله  6

  توري سیمی نسوز  7  1  اسپکتروفتومتریا ترجیحاً فتومتر  7

  سمپلر يجا  8  1  ترازوي یک یا دو کفه اي معمولی  8

  مداد الماسه  9  1  فور   9

  سه پایه فلزي  10  1  اتوکالو  10

  کرونومتر  11  1  یخچال   11

  پایه سدیمان   12  2  تابوره  12

  سمپلر  13  1  بن ماري سرولوژي  13

  ساعت آزمایشگاهی  14  1  آب مقطر گیري یک بار تقطیر  14

جهت کنترل کیفی ترمومترترمومترمعمولی و  15  1  رفراکتومتر   15

  درجه حرارت فور

 تشتک رنگ آمیزي با جاي الم   16      

پی پت  در نظر گرفته شود که شامل وغیره، تعداد مراجعین عالیتدامنه فباید تعداد کافی ازوسایل شیشه اي الزم دراین سطح با توجه به  -
  .پی پتور،مزور، ارلن، قیف، بشر، بالن ژوژه و قطره چکان وشیشه در سمباده اي می باشد سدیمان،

در وه بر وسایل فوق عالآزمایش ها تنوع ، تعداد مراجعین و دامنه فعالیتباید تعداد کافی از وسایل نیمه مصرفی الزم دراین سطح با توجه به  -

     (Safety Box)نظر گرفته شود که شامل سبد سیمی، جاي پی پت ایستاده، پنس، جا لوله اي، جعبه الم،ظروف ایمن 



      )با توجه به دامنه فعالیت وبهداشت درآزمایشگاه مطابق دستورالعمل مربوط به اجراي برنامه ایمنی (پی ست، ووسایل حفاظتی کارکنان         
  . می باشد

یخچـال،  تجهیزاتی مانند آزمایشگاه در مرکز، نیاز به که با وجودمی باشد  1نمونه گیري مطابق جدول انجام فرآیند وسایل الزم جهت  -

 .سانتریفوژوسمپلر نمی باشد

 :2 سطح آزمایشگاه

  : تعریف 

بـا  میـانگین   ) مارستان و آزمایشگاه بخش خصوصی اسـت شهرداراي بی(مرکز بهداشتی درمانی شهري  زمایشگاهی اطالق می گردد که درآبه 

با میـانگین   )شهرفاقد بیمارستان و آزمایشگاه بخش خصوصی است  (مرکز بهداشتی درمانی شهري ،نفر 20000تا  9000جمعیت تحت پوشش

واقـع  نفر بیسـت هـزار   زارتادوازده ه پوشش تحت جمعیت با 2ویا1درجه مرکز بهداشتی درمانی  ویانفر 50000تا 20000جمعیت تحت پوشش 

داراي  )انجـام جراحـی هـاي کوچـک    (در صـورت نیـاز  می تواند  1آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی درجه ، طرح هاي گسترشطبق .شده است

  .فعال استها فقط صبح 2درجه آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی  و آزمایشگاه شبانه روزي بوده

  :  فعال  بخشهاي) الف

   .ادراربیوشیمی و شناسی قارچ ، شناسی انگل ، شناسی باکتري ، سرولوژي ، شناسی خون ، ینیبال بیوشیمی

  :می باشد 4مطابق جدول شماره ي در نظرگرفته شده آزمایشها نوع : دامنه فعالیت) ب 

  

  تشخیصی خدمات ارائه 2 سطح در درمانی و بهداشتی مراکز آزمایشگاههاي فعالیت دامنه:  4جدول شماره 

  2سطح  آزمایشگاه فعالیت دامنه در آزمایشات نام  آزمایشگاه فعال شبخ

 بالینی بیوشیمی

  

  ، GTT )( آزمایش تحمل گلوکز، GCT آزمایش، ) (2hpp ساعته 2قند  ،) FBS (قند

، TG   ،(HDL))(، تري گلیسیرید .CHOL)( کلسترول، (creatinin )کراتینین ، (Urea)اوره

(LDL)اوریک ، اسیدUric Acid) (  کشوري تحت مراقبت  در انجام طرح ها وبرنامه هاي  

 شناسی خون

  

 

  (ABO&Rh) ارهاش و خون گروه تعیین، ) Diff (. آزمایش شمارش افتراقی سلول هاي خونی



  

ویا در صورت  به طوري که از نظر سیستم بهداشتی یک الویت باشدی شدن آن در یک استان اپیدمدر صورت آندمیک بودن یک بیماري ویا *

را تهیه ونسبت مربوط به انجام آزمایش الزم و فرآورده هاي تشخیصی تجهیزات،  نیروي انسانی، دانشگاه می تواند ،انجام طرح هاي کشوري

  .اقدام نماید نبه راه اندازي وانجام آ

ندگی ومسافت زیاد بین مناطق شهري در بعضی از مناطق  خاص کشور، آزمایشگاه باکتري شناسی آب یا اخذ مجـوز از مراکـز   در صورت پراک

 3ذي صالح مربوطه راه اندازي می شود ودر موارد مثبت باید نمونه تحت شرایط استاندارد ومطابق دستورالعمل مربوطه به آزمایشـگاه سـطح   

  .ایش هاي تکمیلی ارسال شودجهت تایید تشخیص وانجام آزم

باید مطابق دستورالعمل هاي  در موارد خاص نمونه برداري جهت انجام آزمایشهاي میکروبی و شیمیایی آب و نیز ارجاع آندر صورت لزوم و  

  .مربوطه جهت ارسال به آزمایشگاههاي سطوح باالترانجام پذیرد

  

 اندازه،انجام شمارش گلبول هاي سفید، اندازه گیري هموگلوبین ، اندازه گیري هماتوکریت،  

   (ESR) ش زمان رسوب گلبول هاي قرمز خونآزمای، )  (BTسیالن زمان گیري

  

 سرولوژي

  

در مناطق   (Widal) و ویدال   (Wright)  ترای آزمایش، (RPR ) راپید پالسما رآژینآزمایش 

  ، (Gravindex test)حاملگی تست ،شایع بیماري

  Indirect coombes )(مر مستقییغ کومبس

  (Urine Alysis)ادرار آزمایش کامل  ادرار بیوشیمی

  شناسی انگل
 ، ماالریا نظر از محیطی خون اسمیر بررسی ، )(Stool Examination   آزمایش کامل مدفوع

  (Scabies).گال و لیشمانیا به مشکوك اسمیرضایعات بررسی

  وغیره ناخن مو، ،تپوس از قارچی ضایعات مستقیم اسمیر بررسی  شناسی قارچ

    ادرار )نتی بیوگرامآ(تعیین حساسیت و کشتآزمایش   شناسیباکتري 

 موارد سایر

  

                 -آزمایش کلرسنجی با استفاده ازکیت سنجش کلرآزاد باقیمانده و انجامنمونه برداري از آب  
 

  * انجام آزمایشات مصوب استانی براساس بیماري هاي بومی ومنطقه اي شایع وطرح هاي کشوري



داراي آزمایشگاه شبانه که در صورتی  1بهداشتی درمانی شبانه روزي درجه آزمایش هاي دیگري که با توجه به شرح وظایف مراکز -

در  می توان،عداد مراجعین زیاد باشدداده وتو جراحی هاي کوچک را انجام ) رشطبق ساختار منطبق بر تقسیمات طرح گست(بودهروزي 

، ایدز بیماري تیت ب، آزمایش تشخیصوس هپاآزمایش آنتی ژن سطحی ویر آزمایش تشخیص حاملگی در خون،: شامل نظر گرفت 

 میکم باشد، آزمایش  در خواستتعداد ی که در صورت .می باشد که باید تجهیزات مربوطه مهیا گردد (PTT)و(PT)زمان پروترومبین

خرید خدمت د،اناعتبار بخشی شده موجود در منطقه که توسط مراکزنظارتی مربوطه  خصوصیآزمایشگاه یا  از آزمایشگاه بیمارستان وتوان 

سطوح آزمایشگاه خصوصی  ویادرمانی  _مراکز بهداشتی ویا نمونه گیري بر طبق شرایط استاندارد انجام وبه آزمایشگاه نمود 

 . ارجاع داده شود، )نظارتی مربوطه اعتباربخشی شده توسط مراکز (باالتر

 .مامی بخش هاي فوق الزامی استاستقرار سیستم مدیریت کیفیت با توجه به دامنه فعالیت سطح مربوطه در ت -
 
در صـورت وجـود    ونیـز  در ایـن سـطح   آزمـایش هـاي تعیـین شـده    بعضی از عدم امکان انجام  ومقرون به صرفه نبودن در صورت  -

 آزمـایش بعضـی از  واگـذاري انجـام   اند،  آزمایشگاه بیمارستان ویا بخش خصوصی که توسط مراکز نظارتی مربوطه اعتباربخشی شده

با رعایت کلیه استانداردهاي تعیین شده ونیزانجام نمونه گیري وانتقـال آن در  به این مراکزه انجام طرح هاي کشوري ، مربوط ب يها

 .می باشدشرایط استاندارد امکان پذیر 

مـایش  انجـام آز مربـوط بـه   در خواست زیاد ، تعداد  کشور در بعضی از مناطق خاص در صورت پراکندگی ومسافت زیاد بین مناطق شهري  -

آزمایشگاه  درمی تواند  دانشگاه واحد بیماري ها، و مرکز توسعه شبکه،بهداشتی معاونت آزمایشگاههاي امور مجوز داشتن هاي مزدوجین ونیز

 سـل  دسـتگاه  امکانات انجام آزمایش از نظرفضا، نیروي انسانی مجرب وکار آزموده وتجهیزات الزم مانند به شرط دارا بودن ،منطقه 2سطح 

 بودن پائین درصورت .را راه اندازي نماید ، آزمایش هاي مربوط به مزدوجینتجهیزات مربوط به انجام آزمایش مواد مخدرو هماتولوژي کانتر

هموگلـوبین   آزمـایش  با انجـام  همچنینارجاع و 3آزمایشگاه سطح نمونه به دبای زن یا مرد در MCV, MCH ) (ي ها از اندکس هریک

A2  تایید شودنتایج زمایشگاه سطح باالتر آدر گرافی ستونی با روش کروماتو.  

در صـورت عـدم توانـایی انجـام آزمـایش      ، جهت تاسیس آزمایشگاه مواد مخدر الزامی اسـت   TLCتوانایی انجام آزمایش تاییدي با روش  -

TLC ،  3، به آزمایشـگاه سـطح   نمونه  قالموارد مشکوك ویا مثبت در شرایط صحیح انتو جواب هاي منفی قطعی به مراجعین گزارش شده 

  .جهت انجام آزمایش هاي تاییدي منتقل شود



 :    نیاز موردنیروي انسانی )ج

سال سابقه کارمفید در  2با حداقل  آزمایشگاهی علوم وکارشناس کاردان ( فنی نیروي نفر دوحداقل ،  2درجه  در مرکز بهداشتی درمانی

اراي در صورت نیاز د 1مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزي درجه صورتی که ودر  ) ه در این سطحارتباط با انجام آزمایش هاي تعیین شد

می (  .مورد نیاز است خدماتی نیروي نفر همچنین یک وجهت کار در شیفت هاي مختلف  نفر نیروي فنیپنج  باشد،آزمایشگاه شبانه روزي 

  )10مطابق جدول شماره ( - .)استفاده نمودودرمانی  بهداشتی مرکز با توان از نیروي خدماتی مشترك

  . آزمایش ها، نیروي فنی مورد لزوم محاسبه گرددوتنوع باید بر اساس تعداد بیماران ومراجعه کنندگان ونیزتعداد در نهایت 

گذراندن دوره وگاه با تجربه کار در آزمایش(در صورت نیاز به تاسیس آزمایشگاه میکروبی آب، یک نفر کاردان یا کارشناس بهداشت محیط  

با کارکنانی در صورت در دسترس نبودن  .جهت انجام امور محوله در آزمایشگاه میکروبی آب فعالیت می نماید)هاي آموزشی مربوطه 

  .می توان از کارکنان آزمایشگاه که دوره هاي آموزشی مربوطه را فرا گرفته اند، استفاده نمود ،فوقمشخصات 

  :فیزیکی   فضاي

وسـترون   شستشـو  ، بارعایت الزامات مربوط به استانداردهاي فضا وتاسیسات به خصوص در مورد بخـش نمونـه گیـري    ( مربع متر 70 حداقل

وسترون سازي  شستشو، در صورت استفاده از محل نمونه گیري .)با توجه به شرح وظایف تعیین شده براي این سطح در نظرگرفته شودسازي 

 .متر کافی می باشد 60درمانی فضاي  _مرکز بهداشتی تعبیه شده در

 

  .در نظر گرفته شده است 5مطابق جدول شماره  :سرمایه اي تجهیزات 

   در نظر گرفته شده است 6مطابق جدول شماره  : نیمه مصرفیوسایل 

  

  

  

  

  

  

  



 2سطح آزمایشگاه نیاز مورد اي سرمایه تجهیزات  :5جدول شماره                                           

  
  

  تعداد  تجهیزات سرمایه اي  ردیف

  2  میکروسکوپ دو چشمی  1

  2  سانتریفوژ   2

  1  سانتریفوژ هماتوکریت  3

  1  کانتر دیف دستی ویا دیجیتال  4

  1  روتاتور  5

  1  میکسر لوله  6

  1  فتومتراسپکتروفوتومتر یا ترجیحاً   7

  1  ترازوي یک یا دو کفه اي معمولی  8

  1  فور  9

  1  اتوکالو  10

  1  یخچال   11

  3  تابوره  12

  1  رفراکتومتر  13

  1  کامپیوتر  14

  1  پرینتر  15

  1  محافظ وسایل الکتریکی  16

  1  اتو میکروب شناسی   17

  1  بن ماري سرولوژي  18

  1  آب مقطر گیري   19

  1  هود معمولی  20



  

 2سطح آزمایشگاه نیاز مورد مصرفی نیمه وسایل:  6ول شماره جد

  وسایل نیمه مصرفی  ردیف  ه مصرفیوسایل نیم  ردیف

  ساعت آزمایشگاهی  12  پایه سدیمان  1

  پیپت فیلر  13  سمپلر   2

  تشتک رنگ آمیزي با جاي الم  14  دسته بیستوري  3

  چراغ مطالعه  15  مداد الماسه  4

  جار شمع دار  16  الم نئوبار  5

  بک گاز  17  چراغ الکلی  6

  الم سرولوژي  18  کرونومتر  7

  خط کش هماتو کریت  19  هاون چینی  8

  جا ي سر سمپلر  20  پایه سمپلر  9

جهت کنترل کیفی درجه ترمومتر   21  سه پایه فلزي  10

  حرارت فور

      ترمومتر معمولی  11

  

باید تعداد کافی ازوسایل شیشه اي الزم دراین سطح با توجه به شرح وظایف، تعداد مراجعین و آزمایش ها در نظر گرفته شود که شامل  -
  .پی پتور،مزور، ارلن، قیف، بشر، بالن ژوژه و قطره چکان وشیشه در سمباده اي می باشدسدیمان ،  پی پت

آزمایش ها در نظر تعداد وتنوع تعداد مراجعین و دامنه فعالیت ، عالوه بر وسایل فوق با توجه به باید تعداد کافی از وسایل نیمه مصرفی الزم  -

پی  ، (Safety Box)د سیمی، جاي پی پت ایستاده، پنس، جا لوله اي، جعبه الم،ظروف ایمن  سبتوري سیمی نسوز،گرفته شود که شامل 

. می باشد)مطابق دستورالعمل مربوط به اجراي برنامه ایمنی وبهداشت درآزمایشگاه با توجه به دامنه فعالیت (ووسایل حفاظتی کارکنان  ست
می باشد که با وجودآزمایشگاه در مرکز، نیاز به تجهیزاتی مانند یخچـال،   1ل وسایل الزم جهت انجام فرآیند نمونه گیري مطابق جدو -

 .سانتریفوژوسمپلر نمی باشد

  



 3 سطح آزمایشگاه

  : تعریف

  .گردد می اطالق شهرستان بهداشت مرکز آزمایشگاه به

آزمایش هاي تعیین شده د داشته که وجو آزمایشگاه در سطح شهرستانشهرستان به تعداد یک  ایشگاه مرکزبهداشتآزم که است ذکر شایان

در صورت وجود بیش از یک آزمایشگاه در سطح شهرستان ، باید آزمایشگاهی را که در مورد عواملی مانند فضاي . را انجام می دهد 3سطح  در

جهت  ،دن منطقهمناسب، کارکنان مجرب، تجهیزات وسهولت دسترسی عموم از شرایط بهتري برخوردار است، انتخاب ودر صورت وسیع بو

درمانی مستقر شده ونمونه ها با رعایت شرایط استاندارد ازنظر اصول _مراکز بهداشتی سایرسهولت دسترسی بیماران، واحد نمونه گیري در 

  .ایمنی ورعایت زنجیره سرد اخذ وبه مرکز بهداشت شهرستان ارسال شوند

  

  :  فعال  بخشهاي) الف

 ،ادرار بیوشیمی ، مخدر مواد ، ، سل شناسی قارچ ، شناسی انگل ، شناسی باکتري ، نولوژيوایم ، وژيسرول ، شناسی خون ،بالینی  بیوشیمی

   آب شناسی باکتري

  :دامنه فعالیت ) ب

  تشخیصی خدمات ارائه 3 سطح در درمانی و بهداشتی مراکز آزمایشگاههاي فعالیت دامنه : 7جدول شماره 

  

  

بخش فعال 

  آزمایشگاه
  3دامنه فعالیت آزمایشگاه سطح نام آزمایشات در 

 بالینی بیوشیمی

  

 ، (Urea)،اوره GTT )( آزمایش تحمل گلوکز، GCTآزمایش، ) (2hppساعته 2قند  ،) FBS (قند

 - 6گلوکز ، (TIBC )، ظرفیت اشباع آهن) HbA1c( A1cهموگلوبین  ،) (Fe، آهن ) (.cr کراتینین

،   TG)(، تري گلیسیرید CHOL)( لسترولک ته،ساع 24، پروتئین ادرار(G6PD)فسفات دهیدروژناز

(HDL) ،(LDL)کاوری ، اسید(Uric Acid)  ،SGOT,SGPT آلکالن فسفاتاز در انجام طرح ها ،

  وبرنامه هاي کشوري 



انجام آزمایش مانند انجام طرح هاي کشوري دیابت ونظام مراقبت عوامل خطر بیماري هاي غیر واگیر، 

مانند تشخیص )طرح غربالگري نوزادان (ت مراقبت غیر واگیر هاي مربوط به بیماري هاي تح

وغیره ،  )دراستان هاي مشخص شده بر اساس طرح(هیپوتیروئیدي نوزادان و بیماري فنیل کتون اوریا

فعال در بعضی از استان ها به صورت پایلوت طبق برنامه ( G6PDتشخیص نقص در عملکرد آنزیم 

  HCG β، )کشوري درحال انجام است

 خون شناسی

  

انجام آزمایشهاي  CBC,Diff قرمز گلبولهاي هاي ایندکس شمارش کامل وافتراق سلول هاي خونی و 

 گروه، )*نهموگلوبی کتروفورزال، A2هموگلوبین  (مربوط به طرح کشوري پیشگیري از بیماري تاالسمی

 رششما ،) (ESR آزمایش زمان رسوب گلبول هاي قرمز خون ، (ABO&Rh)و ارهاش خون

    رتیکولوسیت

 سرولوژي

  

 - coombes wright ( 2) رایت سکومب ، Wright)( رایت  ، ) (RPR  راپید پالسما رآژینآزمایش 

  (Gravindex test) حاملگی تست، )ME 2(مرکاپتواتانول

  ,HCV Ab ، HBs Ag/Ab HIV Ab  ایمونولوژي

  ایع سمنتجزیه م -  (Urine Alysis) ادرار کامل تجزیه  بیوشیمی ادرار

  سل نظر از خلط مستقیم اسمیربررسی   سل

  TLC یا الیه نازك کروماتوگرافی د وتاییدبا روشراپی روش به ادرار مرفینانجام آزمایش   مواد مخدر

 شناسی انگل

  

 بررسی ، ماالریا نظر از محیطی خون اسمیر بررسی ،)Stool Examination( آزمایش کامل مدفوع 

  (Scabies).گال و لیشمانیا به مشکوك اسمیرضایعات

 شناسی باکتري

  

آزمایشـگاهی بـاکتري هـاي    تشخیص  انجام(مدفوعکشت وآنتی بیوگرام  ، ادرار بیوگرام آنتی و کشت

  )التوربیماري تشخیص آزمایشگاهی  ،سالمونال، شیگال و اشرشیا کلی بیماري زا 

  ناخن ، مو ، پوست از قارچی ضایعات مستقیم اسمیر بررسی  شناسی قارچ

آزمایشگاه بهداشت 

  محیط

  

   .در دست بررسی است

  

  سایر موارد
         انجام آزمایشات مصوب استانی براساس بیماري هاي بومی ومنطقه اي شایع وطرح هاي کشوري

***           



  

در غیر این .ت شهرستان می باشددر آزمایشگاه مرکز بهداش انجام آزمایش الکتروفورز هموگلوبین منوط به وجود مسئول فنی واجد شرایط*

طبق دستورالعمل پیوست شده روش (با رعایت اصول ایمنی وزنجیره سرد  و طی شرایط استانداردگیري انجام شده  نمونهصورت باید 

فنی واجد داراي مسئول  در سطح استان که ازنظر مسافت طوالنی نبوده ومرکز بهداشت شهرستانی به آزمایشگاه ) استاندارد انتقال نمونه

  .ویا به آزمایشگاه مرجع دانشگاهی ارسال شود منتقل گرددجهت انجام آزمایش شرایط باشد، 

ظر سیستم بهداشتی در موارد نادر ودرصورت شرایط خاص منطقه که از ن .نیازي به راه اندازي آزمایشگاه شیمی آب نمی باشد 3در سطح **  

بیوشیمی آزمایشگاه مرکز بهداشتی آزمایشگاه ند با تجمیع منابع از امکانات وتوانمندي هاي ، آزمایشگاه شیمیایی آب می توایک الویت باشد

   .نموده وراه اندازي شوداستفاده 

در صورت آندمیک بودن یک بیماري ویا اپیدمی شدن آن در یک استان، به طوري که از نظر سیستم بهداشتی یک الویت باشد، ***
  .اقدام نماید نرا تهیه ونسبت به راه اندازي وانجام آمربوط به انجام آزمایش د، معرف ها وکیت هاي الزم دانشگاه می تواند تجهیزات، موا

که توسط مراکز  بیمارستاندر صورت وجود آزمایشگاه بخش خصوصی ویا  کشت قارچ، می توان ازآزمایش نیاز به انجام در صورت  -

  .خرید خدمت نمود مربوطه اعتباربخشی شده باشد،

 .قرار سیستم مدیریت کیفیت، با توجه به دامنه فعالیت سطح مربوطه در تمامی بخش هاي فوق الزامی استاست -

ــه صــرفه نبــودن ونیــز در    - ــا مقــرون ب                  در صــورت عــدم امکــان انجــام بعضــی از آزمــایش هــاي تعیــین شــده در مرکــز فــوق وی

سـط مراکـز نظـارتی مربوطـه اعتباربخشـی شـده انـد، واگـذاري         آزمایشـگاه بیمارسـتان ویـا بخـش خصوصـی کـه تو      صورت وجود 

ــه ایــن انجــام  ــري وانتقــال آن در شــرایط   مراکــز آزمــایش ب ــا رعایــت کلیــه اســتانداردهاي تعیــین شــده ونیزانجــام نمونــه گی ب

هـاي  توانمنـدي  همچنین در مـورد انجـام آزمـایش هـاي مربـوط بـه بهداشـت محـیط ، مـی تـوان از            .استاندارد امکان پذیر است

خـدمت   ربوطـه اعتباربخشـی شـده باشـند، خریـد     بخش هاي دولتـی ماننـد دانشـکده هـاي بهداشـت و علـوم کـه توسـط مراکـز م         

 .نمود

می باشد که با وجودآزمایشگاه در مرکز، نیاز به تجهیزاتی مانند یخچـال،   1وسایل الزم جهت انجام فرآیند نمونه گیري مطابق جدول  -

 .سانتریفوژوسمپلر نمی باشد

  

 



 :    نیاز نیروي انسانی مورد)ج

نیروي  نفر پنجهمچنین و هآزمایشگا فنی مسئول نفر 1ونیز )باشند یکارشناسداراي مدرك نفر باید  3اقل حدکه ( فنی نیروي نفر هشت حداقل

 خدمات متصدي فرن دوو  مخدر مواد گیري دفتري ونمونه امور متصدي نفر ویک وجوابدهی پذیرش دفتري امور متصدي نفر دو ( فنی غیر

  .آزمایش ها، نیروي فنی مورد لزوم محاسبه گرددوتنوع باید بر اساس تعداد بیماران ومراجعه کنندگان ونیزتعداد  .باشد می نیازمورد  ) عمومی

م امور محوله جهت انجا)گذراندن دوره هاي آموزشی مربوطه وبا تجربه کار در آزمایشگاه (کارشناس بهداشت محیط ترجیحأیا و کاردان دونفر

در صورت در دسترس نبودن کارکنانی با مشخصات فوق، می توان از کارکنان آزمایشگاه که  .دندر آزمایشگاه میکروبی آب فعالیت می نمای

  .دوره هاي آموزشی مربوطه را فرا گرفته اند، استفاده نمود

   

 علـوم  یامتخصـص  آزمایشـگاهی  علـوم  دکتـراي  تحصـیلی  مـدرك  داراي کـه  شـود  مـی  اطالق فردي به شرایط واجد فنی مسئول -

 .باشد آسیب شناسی بالینی متخصص ویا آزمایشگاهی

  :  فیزیکی   فضاي) د

وسترون  شستشو، بارعایت الزامات مربوط به استانداردهاي فضا وتاسیسات به خصوص در مورد بخش نمونه گیري  (مربع متر 120 حداقل

  ).براي این سطح در نظرگرفته شود با توجه به شرح وظایف تعیین شدهسازي که 

جهت ضاهاي ذیل باید ي مشترك آزمایشگاه بیوشیمی آزمایشگاه مرکز بهداشتی، فوعدم توانایی در استفاده از فضادر صورت کمبود فضا 

متر 12به مساحت متر مربع ، اتاق کارکنان  12بخش باکتریولوژي آب به مساحت: گرفته شود  فعالیت هاي آزمایشگاه بهداشت محیط در نظر

  متر مربع  15ونیزدر صورت وجود بخش شیمی آب اتاق کار به مساحت ع مرب

  

  

  

  

  

  

 



  9مطابق جدول شماره  نیمه مصرفیوسایل و 8مطابق جدول شماره  سرمایه اي  تجهیزات

 3سطح نیازآزمایشگاه مورد اي سرمایه تجهیزات:  8جدول شماره 

  تعداد  یزات سرمایه ايتجه  ردیف  تعداد  تجهیزات سرمایه اي  ردیف

  2  سمپلر متغیر  17  3  میکروسکوپ دو چشمی  1

  1   ترازوي حساس دیجیتال  18  2  سانتریفوژ   2

  1  اتو میکروبشناسی   19  1  سانتریفوژ هماتوکریت  3

  1  هیتر مغناطیسی  20  1  کانتر دیف دستی ویا دیجیتال  4

  2  آب مقطر گیري  21  2  روتاتور  5

  UV  1والمپ پایه   22  2  میکسر لوله  6

  1  )کاناله 12یا  8(سمپلر مولتی کانال  23  2  فتومتر  7

  1  درجه 20فریزر منهاي   24  1  ترازوي یک یا دو کفه اي معمولی  8

  1  متر الکتریکیPH  25  1  فور  9

  1  *اتو آناالیزر بیوشیمی  26  1  اتوکالو  10

  1  شناسی سل کانتر خون  27  3  یخچال   11

  1  قرائت کننده پلیت الیزادستگاه   28  1  2هود کالس   12

  1  االیزا واشر  29  2  بن ماري سرولوژي  13

  1  سیستم دوربین مدار بسته  31  1  رفراکتومتر  14

  1  تثبیت کننده جریان الکتریسیته  32  1  کامپیوتر  15

        1  پرینتر  16

در تمامی مراکز تهیه آن وانسانی موجود در بخش دارد تهیه دستگاه اتو آنالیزر بستگی به تعداد وتنوع آزمایش هاي روزانه ونیز تعداد نیروي *

  .الزامی نمی باشد

  .وسایل وتجهیزات الزم جهت آزمایشگاه تشخیص موادمخدر مطابق استانداردهاي تدوین شده در آزمایشگاه مرجع سالمت الزامی است *

  

  

  



 3سطح آزمایشگاه نیاز مورد مصرفی نیمه وسایل:  9جدول شماره 

  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

آزمایش ها در نظر گرفته شود تعداد وتنوع ، تعداد مراجعین ودامنه فعالیتبا توجه به  باید تعداد کافی ازوسایل شیشه اي الزم دراین سطح -

  .پی پتور،مزور، ارلن، قیف، بشر، بالن ژوژه و قطره چکان وشیشه در سمباده اي می باشدپی پت سدیمان، که شامل 

دامنه فعالیت، تعداد مراجعین وتعداد وتنوع آزمایش توجه به  دراین سطح باعالوه بر وسایل فوق ، باید تعداد کافی از وسایل نیمه مصرفی الزم  -

پنس، جا لوله اي، جعبه الم،ظروف  جاي پلیت ایستاده ،جاي پی پت ایستاده،توري سیمی نسوز، درنظر گرفته شود که شامل سبد سیمی، ها 

  .وسایل حفاظتی کارکنان می باشد و پی ست ،(Safety Box)ایمن  

اي ووسایل مصرفی آزمایشگاه موادمخدر باید براساس دستورالعمل فرآیندهاي آزمایشگاه تشخیص اعتیاد به مواد کلیه تجهیزات سرمایه  -
  .مخدر فراهم گردد

  تجهیزات نیمه مصرفی  ردیف  یمه مصرفیتجهیزات ن  ردیف

  تشتک رنگ آمیزي با جاي الم  12  دسته فیلدو پالتین  1

  چراغ مطالعه  13  چراغ الکلی  2

  پایه و المپ اولترا ویوله  14  جار شمع دار  3

ترمومتر جهت کنترل کیفی درجه   15  ترمومتر معمولی  4

  حرارت فور

  بک گاز   16  کرونومتر  5

  اعت آزمایشگاهیس  17  پی پت فیلر  6

  پایه سدیمان  18  الم سرولوژي  7

  جاي سر سمپلر  19  ترمومتر دیجیتال  8

  هاون چینی  20  سمپلر يجا  9

  خط کش هماتوکریت  21  مداد الماسه  10

  دسته بیستوري  22  سه پایه فلزي  11

  الم نئوبار  23    



می باشد که با وجودآزمایشگاه در مرکز، نیاز به تجهیزاتی مانند یخچـال،   1وسایل الزم جهت انجام فرآیند نمونه گیري مطابق جدول  -

 .اشدسانتریفوژوسمپلر نمی ب

کنداکتیویتی وتوربیدومتراي بهداشت محیط عالوه بر تجهیزات موجود در آزمایشگاههاي بهداشتی شامل تجهیزات الزم جهت آزمایشگاهه -
 .مترمی باشد

کلیه آزمــایش هــاي تخصصــی بــاکتري شناســی آب کــه آزمایشــگاه مرکــز بهداشــت شهرســتان قــادر بــه انجــام آن  در حــال حاضــر، -
ایش هــاي تخصصــی شــیمیایی آب کــه درمرکــز بهداشــت شهرســتان توانــایی انجــام آن وجــود نــدارد،  نمــی باشــد، وهمچنــین ،آزمــ

ــع          ــه اي ومرج ــع منطق ــگاه مرج ــالب در آزمایش ــه فاض ــوط ب ــاي مرب ــایش ه ــمی وآزم ــیمیایی س ــول، موادش ــاي محل ــد گازه مانن
هداشـت ودانشـگاههاي علـوم    ویـا مـی تـوان از توانمنـدي هـاي بخـش هـاي دولتـی ماننـد دانشـکده هـاي ب            دانشگاهی انجام شـده 

 .که توسط مراکز مربوطه اعتباربخشی شده باشند، استفاده وخرید خدمت نمود

ویـا   در آزمایشگاه مرجع منطقه اي ومرجع دانشگاهی انجـام شـده  بهداشت حرفه اي در حال حاضرکلیه آزمایش هاي مربوط به آزمایشگاه  -
گاهها که توسط مراکز مربوطه اعتباربخشی شده باشـند، اسـتفاده وخریـد خـدمت     می توان از توانمندي هاي بخش هاي دولتی مانند دانش

  .نمود

-  

برنامـه  1منطبق بر آزمـایش هـاي سـطح    برنامه پزشک خانواده وبیمه روستایی  1آزمایش هاي مربوط به سطح انجام با توجه به اینکه 

می شود، بنـابراین بایـد   گنجانیده 3وبعضاً سطح 2سطح زمایش هاي آن درآبعضی از سطح بندي آزمایشگاههاي بهداشتی نبوده وحتی 

انجام این گونه آزمایش ها را با توجه به میزان پراکندگی مناطق از طریق ارجاع نمونه، ارجاع بیمار، خرید خدمت از بخش خصوصی ویا 

  .انجام داد )بیمارستان( دولتی

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  



   بهداشتی مراکز آزمایشگاههاي مختلف وحسط پیشنهادي انسانی نیروي حداقل:  10جدول شماره 

  .باشد مشترك درمانی و بهداشتی مرکز عمومی خدمات امور بامی تواند  1در سطح متصدي خدمات عمومی آزمایشگاه 

  آزمایشگاه مرجع سالمت                                                                                                                  

  اداره مدیریت آزمایشگاهها ي بهداشتی                                                                                                          

 1389خرداد ماه                                                                                                                      

  سطح آزمایشگاه

  نیروي غیر فنی  نیروي فنی 

کاردان 

  آزمایشگاه

کارشناس 

  آزمایشگاه

مسئول فنی 

  آزمایشگاه

   متصدي پذیرش

  و جوابدهی

متصدي پذیرش 

وجوابدهی آزمایشگاه 

  مواد مخدر

متصدي خدمات 

  عمومی آزمایشگاه

  1  -  -  -  -  1  1سطح 

  جمع آوري نماید  کاردان ویا کارشناس مبارزه با بیماري ها آموزش هاي الزم رافرا گرفته ونمونه هارا تهیه و  ياشت شهرپایگاه بهد

  1  -  -  -  -  2  2سطح 

مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزي  

در صورتی که داراي ( 1درجه 

  )آزمایشگاه شبانه روزي باشد

  نفر 5

  1  -  -  -  )نفر در شیفت صبح2(

  1        نفر 2  2داشتی درمانی درجه مرکز به

  1  2  1  3  4  3سطح 

        یک نفر (نفر 2 

می تواند به عنوان 

ناظر نمونه گیري مواد 

  )مخدر فعالیت نماید

مرکز رفرانس مشاوره و بیماریهاي 

  رفتاري شهرستان مرکز استان
1  -  -  -  -  -  

   پست مراقبت مرزي و قرنطینه

زمینی پایانه  2و درجه  1پست درجه 

  هوایی       -دریایی  -

1  -  -  -  -  -  


