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 به نام خدا

 7 "امبرای آزمایشگاهیان نوشته"های از سری نوشته

17/11/1398 

 .استحقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنذه محفوظ 

 *دس آصهبیطگبُ پضضىی 15189سیستن هذیشیت ویفیت ثش اسبس استبًذاسد گبم ثِ گبم تب استمشاس 

Step by step up to the establishment of a quality management system  

based on standard 15189  in medical laboratory 
 

 : دکتر صغری روحی دهنبهنویسنذه

 ها: منبع عکس

 ترسیم شذه توسط نویسنذه برخی  

 اینترنتاستخراج شذه از برخی  

 

 
 

 و شخص نویسنذه  نوشتهاین مطلة *

 چاپ خواهذ شذ. "های پسشکیی ویژه آزمایشگاهسفری ته دنیای استانذاردها"در آینذه نسدیک در کتاب 

 

 
 درخت توگر بار دانش بگیرد

 به زیر آوری چرخ نیلوفری را

 شعر از ناصر خسرو                                                                                                                                                                                                                                                              
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 ویفیت چیست؟
هیضاًی وِ ثب تَجِ ثِ آى هجوَػِ ای اص  ػجبست است اص 2015 :9001ویفیت عجك استبًذاسد 

 ٍیژگی ّبی هبّیتی یه خذهت یب هحصَل، الضاهبت)ًیبصّب ٍ اًتظبسات( سا ثشآٍسدُ هی سبصد.

 :ػجبست است اصویفیت ثِ صثبى سبدُ تؼشیف  اهب  

تلَیح ضذُ)روش ًطذُ( استفبدُ وٌٌذگبى  اًغجبق ثب ًیبصّب ٍ اًتظبسات تصشیح ضذُ)روش ضذُ( ٍ

  .خذهت یب هحصَل

 ػجبست است اص: ّذف اص ثشلشاسی  ویفیت دس آصهبیطگبُ
 حوبیت اص ًظبم سالهت دس جْت وبّص هشي ٍ هیش، وبّص ًبتَاًی ّب ٍ  وبّص  ّضیٌِ ّب 

 ٌُّگبمّبی دلیك، صحیح، دسست ٍ ثِثِ دلیل اسائِ جَاة تضویي اػتجبس آصهبیطگب 

 دستیبثی ثِ هضیت سلبثتی اص ًَع پبیذاس اػتوبد ثِ ًتبیج آصهبیطگبُ خلك ٍ 

 

 یه تصوین استشاتژیه

 استمشاس یبثذویفیت فشاگیش یستن هذیشیتس دس سبصهبى  ثشای ثِ دست آٍسدى ویفیت ثبیذ

 یبدهبى ثبضذ  اهب 

 15189 ثش اسبس استبًذاسد ویفیتفشاگیش استمشاس سیستن هذیشیت

 استشاتژیهیه تصوین  

 پزیشد.اص آى تبثیش هی ،یؼٌی آصهبیطگبُ پضضىی ؛سبصهبى هباست وِ ول  

:داضتِ ثبضیذدس صیش تَجِ  هیاستشاتژ بتویصوت ّبیٍیژگیثِ     
  اجشا جْت سبصهبى یهبل بدیص هٌبثغدسگیش وشدى ، 

 جْت اجشا آى ثبدس سبصهبى   یبدیص افشاد هشتجظ ثَدى، 

  ن،یتصو یاجشا اص حبصلِ جیًتب ٍ آثبساص  سبصهبىی دس بدیص افشادتبثیشپزیشی 

 وبس ٍ وست هذل دس يیبدیثٌ شاتییتغ ایجبد یگبّ ؛سبصهبى وبس ٍ وست هذل ثش یاسبس شیتبث، 

 ًاص تصویوبت استشاتژیه حبصلِ جیًتب ضذى آضىبس ٍ اجشا جْت هذت، ثلٌذ یصهبً افك ثِبصی. 
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 ...هی گَیٌذ سخت وبس ًىٌیذ، َّضوٌذاًِ وبس وٌیذ

 

 استمشاس سیستن هذیشیت ویفیت، ٌّش اداسُ ول ثشای دستیبثی ثِ ثشتشی ٍ هضیت سلبثتی است.

 ، مشاس یبفتِتاس استوشاسسیستن هذیشیت ویفیت ٍدس صَست پبیص ٍ هشالجت  فمظ وِ 

 ایي ثشتشی ٍ هضیت سلبثتی ثِ ًَع پبیذاس تجذیل خَاّذ ضذ.
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 تؼشیف سیستن هذیشیت فشاگیش ویفیت 

Total Quality Management (TQM) 
عشح ّب، جشیبًبت وبسی، ػولیبت ٍ  هجوَػِ ای اص سیبست گزاسی ّب، سٍش ّبی اجشایی،  

ضَد هی عشاحیتؼییي هسئَلیت ّب ٍ اختیبساتی وِ دس یه سبصهبى   

 ثشای دستیبثی ثِ  سغحی اص ویفیت تَلیذ ٍ خذهت، 

جلت ضذُ ثبضذ ٍ ٍ اػتوبد ٍی سضبیت هطتشیوِ دس آى   

 .اّذاف سبصهبى تحمك پیذا وشدُ ثبضذ 
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 دستبٍسدّبی صیبدی داسد وِ (TQM) سیستن هذیشیت فشاگیشویفیتثشلشاسی 

 است.  توشوض ثش ویفیت لبثل لجَلثِ جبی توشوض ثش ویفیت ثب حذالل خغب  تشیي آىهْن 

 
 صیش ًطبى دادُ ضذُ است:دس ضىل   (TQM)هذیشیت فشاگیش ویفیتثب هذیشیت ویفیت سایج  همبیسِ سٍیىشدّب دس

 

 

 
 

 



 7 "امبرای آزمایشگاهیان نوشته"های از سری نوشته

17/11/1398 

 دس آصهبیطگبُ پضضىی 15189گبم ثِ گبم تب استمشاس سیستن هذیشیت ویفیت ثش اسبس استبًذاسد 

Step by step up to the establishment of a quality management system  

based on standard 15189 in medical laboratory 

 : دکتر صغری روحی دهنبهنویسنذه

www.yadazma.com 
 

                                             Page 6 of 12 
 

 هتوشوض ثش ًتبیج است. هحَسیه استبًذاسد فشایٌذ 15189استبًذاسد 

 ؟گَیذهیوبسآهذ چِ ایي استبًذاسد فشایٌذ هحَس 
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 وِ ثبیذ هَسد هذیشیت لشاس گیشد  15189استبًذاسد فشایٌذّبی هَسد تَجِ دس 

 :آٍسدُ ضذُ است صیشدس جذٍل 
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 سا هی تَاى ثِ ضىل صیش سسن وشد: 15189ثش اسبس استبًذاسد  ًمطِ فشایٌذی
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 گبم ّبی الصم ثشای استمشاس سیستن هذیشیت ویفیت

 ّطت گبم یب ّطتبد گبم!!!!!

 اػذادی ًوبدیي

 داسد. ثستگی هطبسوت وبسوٌبىهیضاى ٍ وبسوٌبى  هیضاى آهَصشتؼْذ هذیشیت ٍ هیضاى ثِ ّب تؼذاد ایي گبم تَجِ: !!!!!

 

 1گبم ًوبدیي

تَجیِ هذیشیت اسضذ سبصهبى ًسجت ثِ هضایب ٍ هشاحل وبس ٍ ّوچٌیي تفْین ًمص هذیشیت اسضذ دس 

هشاحل هختلف استمشاس تب اخز ًتیجِ ثِ جْت ایجبد تؼْذ دس هذیشیت اسضذ ثِ هٌظَس تبهیي هٌبثغ اػن 

 ، ٌیتی هٌبستاص هبلی، ًیشٍی اًسبًی، تجْیضاتی ٍ تبهیي فضبی وبس ثب ضشایظ ایوٌی ٍ اه

 ٍ 15189 ثش اسبس استبًذاسد   هطی ویفیت تذٍیي ٍ تصَیت سٌذ خظ

 ای ثِ هذیشیت اسضذّبی دٍسُاسائِ گضاسشتؼْذ ثِ 

 .ثِ هٌظَس اػالم هیضاى تحمك اّذاف 

 
 

 2گبم ًوبدیي 

 سیضی هٌبثغ هَسد ًیبص ثشای استمشاس سیستن هذیشیت ویفیت ٍ ثشًبهِ

 ویفیت تطىیل وویتِ هذیشیت تضویي

 چطن اًذاص سٍضي، ثِ جْت تجییي 

  ،اّذاف ثلٌذهذتتؼییي  

  ٍ  (Gap Analysis)اًجبم آًبلیض فبصلِ سبصهبى اص الضاهبت استبًذاسد

 .ثشًبهِساّجشدی ّذایت 
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 3گبم ًوبدیي 
 ثب تَجِ ثِ ًیبصّبی آهَصضی وبسوٌبىتخصصی   ّبی ػوَهی ٍ ثشگضاسی آهَصش

 ٍ جلت هطبسوت وبسوٌبى  ،آًبىتَاًوٌذسبصی دس وبسوٌبى ٍ ایجبد اًگیضُ ثب ّذف  

  .دس آصهبیطگبُ )وبسآیی ٍ اثشثخطی( ٍسیایجبد حذاوثش ثْشُ

 

 10تب  4 ًوبدیي ّبیگبم
 هطی ویفیت سبصهبى آصهبیطگبُ پضضىی ٍّب دس ساستبی خظ ضٌبسبیی فشآیٌذّب ٍ اّذاف آى

 تْیِ ضبسٌبهِ فشایٌذّب ٍ سسن ًمطِ فشایٌذی. 

 

 50تب  11 ّبی ًوبدیيگبم

  سبصهبًی هَثش ثش ویفیت فشایٌذّب،تؼییي هذاسن ثشٍى

 ّبی ویفیت، تذٍیي هذاسن هشثَعِ ضبهل ضٌبسٌبهِ فشایٌذّب ٍ تؼییي ضبخص

 هطی ویفیت، خظتذٍیي 

 سسن للَدیبگشام)سًٍذًوب( یب فلَچبست)ًوَداس گشدضی(  ٍ 

 ،هشثَط ثِ فشایٌذّبی ضٌبسبیی ضذُ ّبی اجشاییسٍشتذٍیي  

  تؼییي داهٌِ ػولىشد آصهبیطگبُ،  

  ّب دس ولیِ فشایٌذّبی آصهبیطگبُ ،ی اًجبم فؼبلیتّبدستَسالؼولتذٍیي 

 ّب است ٍثشای ایجبد سَاثك وِ دس ٍالغ ضَاّذ اًجبم فؼبلیت ّبفشمعشاحی ٍ ایجبد 

 هذاسن ٍ هستٌذات ثب تَجِ ثِ داهٌِ ػولىشد آصهبیطگبُ. اصلی تْیِ فْشست 

ضٌبسی ٍ آصهبیطگبُ هشجغ سالهت اص وتت هؼتجش دس ایي صهیٌِ وِ ثب ّوىبسی اًجوي آسیت تَجِ:

 هٌتطش ضذُ است  استفبدُ وشدُ، الگَ ثگیشیذ.
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 76تب  51ّبی ًوبدیي گبم

 هذیشیت فشاگیش ویفیتّب ثش اسبس هستٌذات ثب ّب ٍ ثشًبهِاجشای فؼبلیت

  ّب است،ایجبد سَاثك؛ وِ دس ٍالغ ضَاّذ اًجبم فؼبلیت ثِ جْت 

 دستیبثی ثِ اّذاف.ّوچٌیي  ٍ

 

 79تب  77ّبی ًوبدیي گبم

 تَجِ ثِ ثْجَد هذاٍم اثجبت 

 ّباًجبم هویضی داخلی ٍ اسصیبثیثب 

 ّبی ویفیت ٍضبخص ثب تَجِ ثِثِ جْت پبیص فشایٌذّب  

 .ثشگضاسی جلسِ سبلیبًِ ثبصًگشی هذیشیت 
  

 

 80ًوبدیيگبم 

 ضخص دٍم اًجبم هویضی

 وٌٌذگبى خذهتجْت اسائِ خذهت ثِ دسخَاست ثِ جْت دسیبفت تبییذیِ 

 ثب تَجِ ثِ الضاهبت ایطبى 

 یبٍ/   

 َم سضخص اًجبم هویضی  

 .اص ضشوت ّبی ریصالح دسیبفت اػتجبسًبهِ ٍگَاّی هؼتجش ثِ جْت

 

 

 
 دفتش حىبیت ّوچٌبى ثبلی پبیبى آهذ ایيثِ 

 صذ دفتش ًطبیذ گفت حست الحبل هطتبلی ثِ

 سؼذی                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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 دس هغلت

 ثِ " 8ام ثشای آصهبیطگبّیبى ًَضتِ " 

  " ثشای استمشاس سیستن هذیشیت ویفیت ثِ ضىل فشایٌذیدس آصهبیطگبُ پضضىی  سیضیثشًبهِ "

   .پشداختِ ضذُ است

 ضَد.ثِ ضوب ػضیضاى تَصیِ هی وبسثشدیهغبلؼِ ایي هغلت 

 

 

  سا  "امثشای آصهبیطگبّیبى ًَضتِ"سلسلِ هغبلت هفیذ 

 دس سبیت یبدآصهب

 دًجبل وٌیذ ...افضایص آگبّی ٍ ضشٍع ثْجَد دس آصهبیطگبّتبى  ثشای


