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 .باشدحقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنده محفوظ می

 فرایند چیست؟

 …در آزمایشگاه رویکرد فرایندیاهمیت 

What is the process? 

The importance of the process approach in the lab…  
 

 : دکتر صغری روحی دهنبهگردآوری و تدوین

 ترسیم شده توسط نویسنده / اینترنتها: منبع عکس

 

  

 

 :یک پیام کوتاه
 وجود دارد. نادر نیاز به تحول های تشخیص پزشکیدر آزمایشگاه

 هایهورانش و دنگیزش، اگرش، ندر تغییر و تحول 

 شود.میایجاد مزیت رقابتی  سرآمدی آزمایشگاه و باعث

 رویکرد فرایندی یکی از اصول مدیریت کیفیت است. در هرسازمانی از جمله آزمایشگاه به آن توجه ویژه داشته باشیم.

 

 

 

 

 



 3 "امبرای آزمایشگاهیان نوشته"های از سری نوشته

20/9/1397 

 فرایند چیست؟

 …اهمیت رویکرد فرایندی در آزمایشگاه

What is the process? 

The importance of the process approach in the lab…  
 

 : دکتر صغری روحی دهنبهگردآوری و تدوین

www.yadazma.com 

 

                                             Page 2 of 9 
 

 مقدمه
و  رهبری موثرپس از توجه به اصل ، 15189یکی دیگر از ضروریات استقرار سیستم مدیریت فراگیر کیفیت براساس استاندارد 

مورد خوبی به "1ام های برای آزمایشگاهیان نوشتهاز سری نوشته "که در ؛راهبری صحیح )ایجاد مدیریت نوین( در آزمایشگاه

 برای این کهو  به عنوان یک پایه است. در کل آزمایشگاه فرایندی و داشتن نگرش سیستمیرویکرد وجود  ،بحث قرار گرفت

و  با فرایندکلیه کارکنان باید در آزمایشگاه دمیده شود  باشد و روح سیستم مدیریت کیفیت بتواند فرایندنگر ه آزمایشگاهمجموع

 . باشندآشنا آن  و مفهوم تعریف

که در پایان این مقاله مفهوم فرایند و اهمیت فرایندنگری در آزمایشگاه روشن را در بردارد به طوری این مقاله در زمینه فوق مطالبی

 گردد.و مبرهن می
 

 فرایند تعریف 
دیدگاه  ازاما  است مجموعة عملیات و مراحل الزم برای رسیدن به یک هدف مشخصدر فرهنگ فارسی معین به معنی  فرایند 

 ورودی را تبدیل به یک چند یا که یک مرتبط با هم عملیاتها و فعالیتتر فرایند عبارت است از مجموعه دقیق تعریفسیستمی 

 .استنیاز و مواد اولیه  مانند نیروی انسانی یتخصیص منابع بهها این فعالیتبرای انجام  .کندخروجی می چند یا

 به مثال زیر توجه نمایید شود.نیز اطالق می معین هدف مرحله به مرحله به سمتِ یک تغییربه معنی  «روند»به فرایند،  اصطالح  

عملیات ها و فعالیتای از مجموعه بابیمار  درخواست آزمایش فرایند اصلی آزمایشگاه در جریانتشخیص پزشکی  در آزمایشگاه 

 . (1)شکل شودمیتبدیل به نتیجه آزمایش  چند فرایند، طی و صرف مواد توسط نیروی انسانی آموزش دیده احراز صالحیت شده

 .    

  آزمایش تا جواب آزمایش از درخواستاصلی آزمایشگاه  فرایند -1شکل 

پایش، کنترل و نظارت قرار گیرند تا ورودی فرایند  سازی شده سپس در هر مرحله مورداین فرایندها باید شناسایی، تحلیل و پیاده

 شود.  "هنگامجواب آزمایش دقیق، صحیح و به"تبدیل به یک خروجی مناسب یعنی  "درخواست آزمایش"اصلی آزمایشگاه یعنی 

درخواست 
 ؟ ؟ ؟ آزمایش

 جواب

 آزمایش

http://www.yadazma.com/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81
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 خیلی شود انتظارات پزشک و بیمار برآورده شودکه منجر میاصلی آزمایشگاه  دخیل در فرایند فرایندخوشبختانه شناسایی سه 

 .(2)شکل  آسان است!

 

 فرایند قبل از انجام آزمایش (1

 فرایند انجام آزمایش (2

 فرایند پس از انجام آزمایش (3

 

 

 از انجام آزمایش، انجام آزمایش و پس از انجام آزمایشفرایندهای قبل اصلی آزمایشگاه شامل  فرایند -2شکل 

در که مصوب آزمایشگاه انجام شده  مدارکها بر اساس ای از فعالیتفرایند مجموعه هر به یاد داشته باشیم طی :پیامک مهم

رک مصوب آزمایشگاه کارگیری مجموعه مدابه شوند.ها تکمیل شده و سوابق که رد پای انجام کار است ایجاد میفرمآن نتیجه 

 دهنده دمیده شدن روح سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه است.توسط کارکنان نشان

 فرایند : برگردیم سر موضوع مقالهبعد از پیامک مهم فوق که ضروری است به صورت مداوم مد نظرمان باشد 

چنین نشان داده شده است که هم، شامل سه فرایند دیگر است فرایند اصلی آزمایشگاه است که نشان داده شدهخوبی به 3در شکل 

  ورودی هر فرایند، خروجی فرایند بعدی است.

درخواست  
 آزمایش

 فرایند 

 قبل از 

 انجام آزمایش

 فرایند 

 انجام ازمایش

 فرایند 

 پس از 

 انجام آزمایش

 جواب

 آزمایش

http://www.yadazma.com/
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 اصلی آزمایشگاه از درخواست آزمایش تا جواب آزمایش فرایند -3شکل 

 درخواست آزمایش 

 در بخش پذیرش  

 :تبدیل می شود به

 قبض پذیرش

قبض پذیرش           
در بخش نمونه گیری    

:تبدیل می شود به  

 نمونه بیمار

 انجام آزمایش

روی نمونه  بیمار    
در فرایند آزمایش    

 ایجاد نتیجه آزمایش

 جواب آزمایش

http://www.yadazma.com/
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 : گیرینمونهفرایند پذیرش و  فرایندفرایند قبل از آزمایش شامل دو 

بررسی و در توسط مسئول پذیرش ، برگه درخواست آزمایش در بخش/ واحد پذیرش آزمایشگاه پذیرشفرایند طی  -1

به این  شودکننده انجام میبیمار/مراجعهها در آزمایشگاه در این بخش/ واحد، پذیرش صورت امکان انجام آزمایش

 این فرایند عنوان خروجیبهتبدیل به قبض پذیرش  ،فرایند پذیرش عنوان ورودیترتیب برگه درخواست آزمایش به

  شود.می

گیری عمل کرده، در بخش نمونه گیریفرایند نمونهکه خروجی فرایند پذیرش است به عنوان ورودی قبض پذیرش  -2

هایی های الزم برای گرفتن نمونههای بیمار گرفته شده، راهنماییپس از کنترل هویت بیمار نمونه خون برای آزمایش

گیری تبدیل به فرایند نمونه ورودی عنوانقبض پذیرش بهترتیب  به این شود.به بیمار داده می ...، خلط و مثل ادرار

 گردد.می عنوان خروجی این فرایندبه نمونه بیمار

   تا زمان آزمایش در شرایط باید  های بیماراننمونه بسیار مهم بوده لذادر این مرحله  بیمار نمونهاداره و مدیریت بدیهی است که      

 .د.مناسب از نظر دما و ... نگهداری شو     

 : آزمایشیفیت نتایج اطمینان از ک و فرایند فرایند آزمایش شامل دو فرایند انجام آزمایش

 آمده،دست ، نتایج بهانجام شدهبیمار بر روی نمونه آزمایش  ،گذاری شدهبا یک روش آزمایش صحه ،آزمایشفرایند طی 

 طبق طرح کیفیت این قسمت باید کنترل کیفیت الزم به ذکر است .گرددمی ارسال و مجاز صالحجهت بررسی به مقام ذی

  انجام شود تا تضمین کیفیت نتایج وجود داشته باشد.

 :صدور نتایج ، گزارش نتایج و تعیین تکلیف باقیمانده نمونه بیمار و بررسی نتایجفرایند  سهشامل خود آزمایش  از فرایند پس

نتایج کنترل  بررسی شده، در صورت مناسب بودن را نتایج آزمایشمسئول مجاز ، بررسی نتایج فرایندطی در این مرحله؛ 

بخش/ واحد جوابدهی در  در آزمایش جواب گردیده، فرایند گزارش نتایجوارد  نتیجه آزمایش ،بر اساس طرج کیفیت کیفی

پس از کنترل کیفیت شده در فرایند گزارش نتایج، ایجاد  ، گزارشفرایند صدور نتایجگردد. در می ایجادفرمت استاندارد 

شود تا نهایتا پس از امضاء پاکت شده و به فرد مجاز )ارائه دهنده توسط فرد مجاز، برای تایید نهایی به مسئول فنی داده می

   قبض آزمایش( داده شود. 

دستورالعمل انبارش، نگهداری و وارهایی "طبق  ،بسته به نوع  نمونه و بررسی نتایج؛ در پایان فرایند آزمایش باقیمانده نمونه

 گردد.تعیین تکلیف می ،تدوین و تصویب شده در آزمایشگاه"؛ پس از انجام آزمایش های بالینینمونه

 

 

 

http://www.yadazma.com/
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 نقشه فرایندی چیست؟ 

 فرایندی برای آزمایشگاه اهمیت دارد؟را رسم نقشه و چ                     
فرایند دیگر در آزمایشگاه وجود دارد که از فرایند اصلی آزمایشگاه حمایت و  یتعداد به غیر از فرایند اصلی، بدیهی است

و مدیریتی که به مثابه یک سنگ زیربنا عمل نموده، فرایند اصلی از فرایندهای پشتیبانی  عبارتندها این فرایند ند.نکپشتیبانی می

 نمایند.کرده در صورت وجود هماهنگی انجام امور در فرایند اصلی آزمایشگاه را تسهیل میآزمایشگاه را پشتیبانی و حمایت 

فرایند اصلی، فرایند پشتیبانی و فرایندهای نقشه فرایندی شامل تجسمی ساده از  طراحی شده توسط نویسنده مقاله، ؛4شکل  

 . دهدرا نشان میآزمایشگاه تشخیص پزشکی در مدیریتی 

 

  15189نقشه فرایندی پیشنهادی برای یک آزمایشگاه براساس استاندارد  -4شکل  

http://www.yadazma.com/


 3 "امبرای آزمایشگاهیان نوشته"های از سری نوشته

20/9/1397 

 فرایند چیست؟

 …اهمیت رویکرد فرایندی در آزمایشگاه

What is the process? 

The importance of the process approach in the lab…  
 

 : دکتر صغری روحی دهنبهگردآوری و تدوین

www.yadazma.com 

 

                                             Page 7 of 9 
 

های اول استقرار سیستم به این نکته اشاره شده است که هر آزمایشگاه باید در گام INSO-IS0 15189استاندارد  2-4در بند 

 ها شناسنامه تهیه کرده،برای آن مدیریت کیفیت، فرایندهای خود را شناسایی نموده، توالی و تعامل آنها را مشخص نموده،

متناسب  آزمایشگاهو پیچیدگی  کاری باید با اهداف، دامنهفرایندها  .نمایدرآیندها را تعیین ف عملکرد گیری اندازه و پایش معیارهای

؛ که در آن از همه فرایندهای 4 شکل . طراحی گردد آزمایشگاهبرای  و مزیت رقابتی بوده و باید با رویکرد ایجاد ارزش افزوده

  .تواند پیشنهادی طالیی برای رسم نقشه فرایندی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی باشدمی ،است آزمایشگاه یاد شده

                را شناسایی نموده، برای آزمایشگاهتان نقشه فرایندی رسم کرده و فرایندهای آزمایشگاهتانصد دارید ق

 ؟ایجاد کنید استانداردها شناسنامه  بر اساس اصول برای آن
 برای شناسایی فرایندهای آزمایشگاه، رسم نقشه فرایندی و ایجاد شناسنامه فرایندها در یک فرمت استاندارد ما 

 .همراه شما هستیم
www.yadazma.com 

 

 یا به ما ایمیل بفرستید برای مشاوره رایگان، همین االن با ما تماس بگیرید

09127623398 

yadazma@yahoo.com 

 

 گیریجهنتی 
تا اینجا باید به این نتیجه رسیده باشیم   توضیح داده است. را رش سیستمیگاهمیت رویکرد فرایندی و ن مطالب باالخوب تا اینجا 

و اهداف آنها، سنجش عملکرد و  هامشخص بودن فرایندکاهش سلسله مراتب سازمانی و ، با شودفرایندگرا باعث می ردکروی

و اقدام به صورت تیمی انجام گیری ارتقاء فرایندها به طور مداوم انجام شده، کار توسط کارکنان با آزادی عمل و قدرت تصمیم

گر که سد راه هم باشند تسهیلهای نمودار سازمانی نبوده با یکدیگر تبادل اطالعات نموده و به جای اینشده، کارکنان اسیر سلول

ازمان ترتیب باور ارزشمندی در کارکنان جوانه زده، خالقیت کارکنان شکوفا شده در نتیجه دگرگونی اساسی در ساینامور شده به

 گردد.جلب می (5)شکل به عکس کاریکاتوری زیر این مقاله توجه شما خواننده عزیز ،برای درک بیشتردر ضمن شود. ایجاد می

http://www.yadazma.com/
http://www.yadazma.com/
http://www.yadazma.com/
mailto:yadazma@yahoo.com
mailto:yadazma@yahoo.com
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وجود روح سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه و توجه کارکنان به انجام وظایف محوله بر اساس مدارک مصوب در صورت 

با کمک  های الزم برای اندازه گیری عملکرد فرآیندداده، ت کیفیت واقعییسیستم مدیر وجود یکیا در واقع در صورت  سیستمی

گردند ، نقاط قوت و ضعف مشخص میتحلیل شده و تجزیهحاصله اطالعات سپس  ،شدهآوری جمع های کیفیت آزمایشگاهطرح

آزمایشگاه در سطحی جدید از  شده در نتیجه آنجاد ارتقاء کیفیت ایپیشگیرانه اقدامات اقدامات اصالحی یا به این ترتیب با انجام 

 کیفیت قرار خواهد گرفت. نمود 

در صورت نیاز در  ،انجام شدهتواند در بازنگری داخلی یا خارجی فرآیندها اثربخشی و کارایی فرآیندها میبررسی و ارزیابی 

امور به صورت  بهبود ،جدید شده، با اجرای فرایند بازطراحیصالح آزمایشگاه شرایط و حسب برو  معین بازبینی زمانی فواصل

 .(6)شکل شده، برقراری رو به ارتقاء کیفیت تضمین خواهد شدایجاد  مداوم در آزمایشگاه

 
 روند بهبود کیفیت -6شکل 

 دفتر حکایت همچنان باقی به پایان آمد این

 صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              سعدی

http://www.yadazma.com/


 3 "امبرای آزمایشگاهیان نوشته"های از سری نوشته

20/9/1397 

 فرایند چیست؟

 …اهمیت رویکرد فرایندی در آزمایشگاه

What is the process? 

The importance of the process approach in the lab…  
 

 : دکتر صغری روحی دهنبهگردآوری و تدوین

www.yadazma.com 
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  اشاره شده،  تشخیص پزشکی فرایندهای آزمایشگاه به " 4ام برای آزمایشگاهیان نوشته "در مطلب 

 زیرا آموزش داده خواهد شد ،فرایند یکبرای  چگونگی رسم فلوچارت یا فلودیاگرام

. در دهدنشان می از آغاز تا پایان های آن فرایند راای از فعالیتیا فلودیاگرام سادهقع فلوچارت اکه در و داردای فرایند نقشه هر

)شکل  رسم نموده خود را در آزمایشگاه روندهای کارییا  هااین مقوله پرداخته خواهد شد که چگونه نقشه فرایند بهبعدی مقاله 

 دنبال کنید...این سلسله مقاالت را  !و روش اجرایی برای آن بنویسیم زیر(
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