
نام واحد: مديريت آزمايشگاه

دكتر فرھنگ ھوشمند (متخصص آسیب شناسي)مسئول فني:

آقاي فردين يابنده:مسئول واحد

٢۴٢تلفن داخلي:

فعالیت ھا:

اداري و پرسنلي آزمايشگاه و ارتباط با واحدھاي ،مديريت فني

مديريت و رياست بیمارستان ،

و گروه پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي به اداره امور آزمايشگاه ھا 

منظور ارائه خدمات آزمايشگاھي بالیني به بیماران

نحوه ارائه خدمات آزمايشگاه ھاي بیمارستان:

آزمايشگاه ھاي بیمارستان ، به دو دسته از مراجعین، خدمات 

آزمايشگاھي ارائه مي دھند:

ارستان پیمانیهبیماران بخش ھاي اورژانس و بستري بیم-١

مراجعه كنندگان سر پايي-٢



روال خدمات:

تحويل نمونه ھاي آزمايش به واحد پذيرش آزمايشگاه:-الف

در حالت اول، نمونه ھاي آزمايشي توسط بخش ھاي بیمارستان -

تھیه مي شوند و به پذيرش آزمايشگاه تحويل داده مي شوند.

مراجعه به پذيرش آزمايشگاه ، در حالت دوم، مراجعه كنندگان با-

مراحل آزمايش را طي مي كنند و بر اساس دستورالعملي كه واحد 

پذيرش آزمايشگاه، در اختیارشان مي گذارد، نمونه ھاي آزمايش را 

تھیه مي كنند و نمونه ھاي تھیه شده را به پذيرش ، تحويل مي 

دھند.

رش آزمايشگاهانتقال نمونه ھا به آزمايشگاه توسط واحد پذي-ب

واحد پذيرش ، نمونه ھاي دريافتي از بخش ھاي بیمارستان و يا -

افراد مراجعه كننده را به آزمايشگاه ، ارسال مي كند.

انجام آزمايش و تأيید نتیجۀ آن-ج

در ھر بخش از آزمايشگاه ،كارشناسان پس از انجام آزمايش ھاي الزم 

بیمارستاني وارد مي HISستم و تأيید نتايج ، گزارش نتايج را در سی

كنند.



ارائۀ نتايج توسط واحد پذيرش آزمايشگاه به مراجه كنندگان:-د

واحد پذيرش مسئولیت تحويل گزارش ھا به مراجعین و به بخش ھاي 
بستري و اورژانس را بر عھده دارد.

پذيرش آزمايشگاهنام واحد:

آقاي پورشرافتیانمسئول:

:خدماتي كه توسط اين واحد ارائه مي شود

پذيرش آزمايش-١

دريافت نمونه از بخش ھا و از مراجعین-٢

ارسال نمونه ھا به بخش ھاي مرتبط-٣

دريافت نتايج آزمايش از بخش مربوطه-۴

مراجعینتحويل نتايج به-۵

چك كردن جواب ھاي آزمايش بیماران بستري و ارسال به بخش ھا-۶



نحوه ارائه خدمات:

بیماربر به براي بخش ھا: نمونه ھاي آزمايشگاھي بخش ھا توسط-١

آزمايشگاه منتقل مي شود و جواب آزمايش ھا نیز توسط بیماربر به 

تحويل مي شود .بخش

براي مراجعین در ازاء نمونه ھاي آزمايشگاھي، قبض صادر مي -٢

فت جواب، قبض را تحويل شود. اين دسته از مراجعین، ھنگام دريا

را دريافت مي كنند.داده و جواب آزمايش

زمان ارائه خدمات:

بخش ھاي 

بیماران سرپایيبستري

صبح از 

پذي٧:٣٠-١۴ساعت

٧:٣٠-١۴رش

عصر از 

جوابده١۴-٢٠ساعت

١٩:٣٠-١۵ي

٢٠-٧:٣٠از ساعتشب

توصیه ھا:



براي ھر آزمايش ، توصیه ھايي به شما مي شود كه الزم است قبل 

آزمايش، به آن توجه فرمايیداز انجام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

Quality Control(آزمايشگاه كنترل كیفينام واحد:

Lab(

بخش مي مسئول ھر بخش مسئول كنترل كیفي آن مسئول:

باشد.

:خدماتي كه توسط اين واحد ارائه مي شود

.نظارت بر كلیه امور مربوط به كنترل كیفیت آزمايشگاه تشخیصي و ١

كنترل كیفي داخلي

. ارتباط با آزمايشگاه تھران و شركت در برنامه ھاي كنترل كیفي ٢

خارجي 



اھكارھاي . ارتباط با دفتر ارتقاء كیفیت بیمارستان و استفاده از ر٣

براي ارتقاء سطح كیفیتايشان

۴.كنترل كیفي داخلي به صورت روزانه و كنترل كیفي خارجي ھر ۴

ماه انجام میشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــ

Parasitologyانگل شناسينام واحد:

پرسنل آزمایشگاهمسئول:

خدماتي كھ توسط این واحد ارائھ مي شود:

OB،OPبیماران بستري ھمچنین بیماران سرپايي و اورژانسي از نظر موارد انگلي شامل stoolدر اين بخش نمونه ھاي 

روال ارائه خدمات به مراجعین:

آزمايش ھاي الزم بر روي نمونه ھايي كه از بخش ھاي مختلف به اين آزمايشگاه ارسال شده اند، انجام مي گیرد و نتايج به بخش ھاي مربوط،

گزارش مي شوند.



ساعات ارائه خدمات:

٧:٣٠–١۴از ساعتھاصبح

١۴–٢٠از ساعتعصرھا

١٩:٣٠_٧:٣٠از ساعتھاشب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IMMUNOSEROLOGYژي آزمايشگاه سرولونام واحد:

:خدماتي كه توسط اين واحد ارائه مي شود

, BHCC, widal , wright , VDRL , Asoانجام تست ھاي سرولوژي :

RF , CRP



برنامه زماني:

آزمايش ھاي سرولوژي به صورت روزانه انجام و جواب دھي مي شوند 

 .

توصیه ھا:

مادگي قبلي و ھماھنگي با تعدادي از آزمايش ھا، نیاز به آبراي انجام

بخش مي باشد كه توسط پرسنل بخش و يا آزمايشگاه به مراجعین 

توضیح داده میشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

BLOOD BANKبانك خون نام واحد: 

خدماتي كھ توسط این واحد ارائھ مي شود:

فعالیت دارد.تمام وقت و شبانه روزيبانك خون بصورت



ھاي خوني ، كومبز مستقیم ، درخواست خون و فرآوردهنمونه ھا و

مختلفكومبز غیر مستقیم و تیتراسیون آنتي بادي از طرف بخش ھاي

به بانك خون ارسال شده و پس از انجام آزمايشات ياد شده به 

تحويل مي شود.بالینيبخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

BIOCHEMISTRYآزمايشگاه بیو شیمي:واحدنام

خدماتي كھ توسط این واحد ارائھ مي شود:

آزمايش ھاي بیوشیمي خون و ادرار و مايعات بدنانجام

برنامه زماني:

٧:٣٠-١۴صبح از ساعت

١٣:٣٠-٢٠عصر از ساعت

١٩:٣٠-٧:٣٠از ساعتشب

مراجعین:روال ارائه خدمات به 



از پذيرش آزمايشگاه و جواب دھي به پذيرشدريافت نمونه ھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

urinalysisآزمایشگاه تجزیھ ادرار : نام واحد

خدماتي كھ توسط این واحد ارائھ مي شود:

در اين بخش ادرار از نظر ماكروسكوپي و میكروسكوپي و آزمايش ھاي 

طبیعي ھمه فاكتور ھاي غیرشیمي مخصوص، بررسي مي شود و

گزارش مي شود.در قسمت میكروسكوپي و ماكروسكوپي به پزشك

زماني:برنامه 

٧:٣٠-١۴صبح از ساعت

١۴-٢٠عصر از ساعت

١٩:٣٠-٧:٣٠شب از ساعت



روال ارائه خدمات به مراجعین:

نمونه ھايي كه از بخش ھاي مختلف به آزمايشگاه ارسال مي شوند 

كه از بخش ھاي اورژانس داخلي و و ھمچنین نمونه ھاي اورژانسي 

بخش دريافت توسطجراحي آورده مي شوند پس از

ھاي به اين قسمت منتقل و پس از انجام آزمايشآزمايشگاه،پذيرش

مي شوند.از طريق كامپیوتر، گزارش دھيالزم

توصیه ھا:

مھمترين توصیه به مراجعین ، تھیه نمونه صحیح بر اساس 

مايشگاه است تا نتیجۀ دقیق تري به دست آيد.دستورالعمل ھاي آز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

Hematologyآزمايشگاه خون شناسي نام واحد: 

شود:خدماتي كھ توسط این واحد ارائھ مي

دريافت نمونه از طريق پذيرش و جواب دھي به پذيرش آزمايشگاه



برنامه زماني:

٧:٣٠-١۴صبح از ساعت

١٣:٣٠-٢٠عصر از ساعت

١٩:٣٠-٧:٣٠از ساعتشب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــ

patologyآزمایشگاه پاتولوژينام واحد: 

:خدماتي كه توسط اين واحد ارائه مي شود

. نمونه گیري توسط پزشك١

اساليد ھاي مربوطه. تھیه٢

رنگ آمیزي اساليد تھیه شده. ٣

. بررسي میكروسكوپي اساليد ھا ۴

. جوابدھي ۵

برنامه زماني:

ساعت ١٢و پنج شنبه ھا تا ٧:٣٠–١٣پذيرش نمونه ھا صبح 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

microbiologyآزمایشگاه میكروب شناسينام واحد:

برنامه زماني:

١۴-٧صبح كار

١٣:٣٠-٨عصركار

١٩-٧:٣٠شب كار

مراجعین:روال ارائه خدمات به 

دريافت نمونه ھا از طريق پذيرش آزمايشگاه و ارائه جواب به –١

پذيرش آزمايشگاه

دريافت نمونه ھاي كنترل عفونت بیمارستان مستقیم از بخش ھا –٢

و ارائه جواب به مسئول كنترل كیفیت 

بیماران سرپايي بصورت نمونه گیري كشت مختلف–٣

Gramstain ,رنگ آمیزي الم ھاي–۴

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آزمایشگاه ھورمون شناسينام واحد: 



خدماتي كھ در این بخش ارائھ میشود:

.انجام تست ھاي تیروئید بھ روش الیزا١

-FSH-LH-DHEAشامل ECL.انجام تست ھاي غیر سرولوژي بھ روش٢
CORTISOL-B12-VITD-HBSAG-HIV-PSA-FERRITIN-BHCGTITR

انجام میگردد.ECLانجام تست ھاي تیروئید جھت بیماران بخش ھاي درماني بھ روش.3


