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 به نام خدا

 8 "امبرای آزمایشگاهیان نوشته"های از سری نوشته

02/02/0318 

 .استحقوق مادی و معنوی این نوشتار برای نویسنذه محفوظ 

 پشؽکی ثِ ؽکل فزایٌذی ریشی در آسهبیؾگبُثزًبهِ

 18151ثز اعبط اعتبًذارد  عیغتن هذیزیت کیفیت ثزای اعتمزار 
 

Planning in the medical laboratory as a process 

 for deploying (establishment) a quality management system based on standard 15189 
 

 : دکتر صغری روحی دهنبهنویسنذه

 ها: منبع عکس

 ترسیم شذه توسط نویسنذه برخی  

  اینترنتاستخراج شذه از برخی  

 

 

  

 
 درخت توگر بار دانش بگیرد

 به زیر آوری چرخ نیلوفری را

 شعر از ناصر خسرو                                                                                                                                                                                                                              
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 ...هی گَیٌذ عخت کبر ًکٌیذ، َّؽوٌذاًِ کبر کٌیذ

 

 کبر کٌیذ... ثزًبهِ ریشیهی گَین عخت کبر ًکٌیذ، َّؽوٌذاًِ ٍ ثب 

 .ٍجَد دارد پشؽکیدر آسهبیؾگبُ ّویؾِ ًیبس ثِ ثزًبهِ ریشی 

 .ثزای دعتیبثی ثِ اّذاف ثزًبهِ ریشی یؼٌی اًجبم کبرّب ثِ صَرت هٌظن ٍ دلیك

 راعتب ؽذُ، ثب ثزًبهِ ریشی ًیزٍّبی هَجَد در عبسهبى ّن

 ًیزٍّب ٍ کبر تیوی تمَیت ؽذُ،ّن افشایی 

  دعتیبثی ثِ اّذاف هحمك هی ؽَد. 
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 ، در آسهبیؾگبُ پشؽکی اعتمزار عیغتن هذیزیت کیفیت

  ثزتزی ٍ هشیت رلبثتی اعت. کیفیت، اّذاف ؽبهل  ٌّز ادارُ کل ثزای دعتیبثی ثِ

 

 اس ًَع فزاگیزعیغتن هذیزیت کیفیت ثزای اعتمزار

Total Quality Management (TQM) 
 ٍ  عزاحی ؽَد ػولیبتٍ  عزح ّب، جزیبًبت کبری هجوَػِ ای اس عیبعت گذاری ّب، رٍػ ّبی اجزایی،ثبیذ 

ؽَد  تؼییيعبسهبى هغئَلیت ّب ٍ اختیبراتی در یک   

، دعت پیذا ؽَد عغحی اس کیفیت خذهت  ثِ ثب هؾبرکت کلیِ کبرکٌبى ایي تزتیت ثِتب   

جلت ؽذُ ثبؽذ ٍ ٍ اػتوبد ٍی رضبیت هؾتزیکِ در آى   

 .تحمك پیذا کزدُ ثبؽذ آسهبیؾگبُ پشؽکیاّذاف  
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 ًگزػ فزایٌذی داؽتِ ثبؽین، اعتمزار عیغتن هذیزیت کیفیتثبیذ ثِ پزٍصُ پظ 

 ثب ثزًبهِ ریشی ٍرٍد ًوَدُ،  

 ُ ،کزد اجزارا  عزح ّب  رٍػ ّبی اجزایی ٍ

 پبیؼ ٍ کٌتزل اًجبم دادُ ٍ  

 .دّیناًجبم  ثِ جْت ثْجَد را السمعپظ الذام  

 

 پزٍفغَر دهیٌگ جولِ ای را هی گَیذ گِ ارسػ ثبرّب خَاًذى را دارد:
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 ػجبرت اعت اس: ثزای اعتمزار عیغتن هذیزیت کیفیت اصَل ثزًبهِ ریشی    

 تؼییي ّذف 

  18151تؼییي هیشاى فبصلِ اس اعتبًذارد 

 تؾخیص ًیبسّب ٍ کبعتی ّب 

  اًجبم پزٍصُتؼییي سهبى السم ثزای 

 داؽتي اّذاف کَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت 

 عجمِ ثٌذی اّذاف ثز اعبط اٍلَیت 

 ِداؽتي تٌَع در ثزًبه 

 تٌبعت ثب تَاًوٌذی 

  جلت هؾبرکت کبرکٌبى 

 اًؼغبف پذیزی 

 آهَسػ ّذفوٌذ 

  اییزگآل ایذُػذم 

  ثبسخَرد ٍ ثزرعی ًْبییگزفتي 
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 18151اعبط اعتبًذارد ثز  (TQM) عیغتن هذیزیت فزاگیزکیفیتثزلزاری 

 دارد. ثب ًگزػ فزایٌذیًیبس ثِ ثزًبهِ ریشی 

 چزا کِ

 هتوزکش ثز ًتبیج اعت. هحَریک اعتبًذارد فزایٌذ 18151اعتبًذارد 

 ثبیذ هَرد هذیزیت لزار گیزد   کِ 18151اعتبًذارد فزایٌذّبی هَرد تَجِ در 

 :آٍردُ ؽذُ اعت سیزدر جذٍل 

 



 8 "امبرای آزمایشگاهیان نوشته"های از سری نوشته

02/02/0318 

 آسهبیؾگبُ پشؽکی ثِ ؽکل فزایٌذی ریشی درثزًبهِ

 18151ثز اعبط اعتبًذارد  ثزای اعتمزار عیغتن هذیزیت کیفیت 
 

Planning in the medical laboratory as a process 

 for deploying (establishment) a quality management system based on standard 15189 

 : دکتر صغری روحی دهنبهنویسنذه

www.yadazma.com 
 

                                             Page 7 of 14 
 

 

 کِ اعتبًذارد فزایٌذ هحَرایي یبدهبى ثبؽذ 

  رکي فزایٌذی عیغتن هذیزیت کیفیت را در دل خَد دارد، 11 

 :گَیذهی

 



 8 "امبرای آزمایشگاهیان نوشته"های از سری نوشته

02/02/0318 

 آسهبیؾگبُ پشؽکی ثِ ؽکل فزایٌذی ریشی درثزًبهِ

 18151ثز اعبط اعتبًذارد  ثزای اعتمزار عیغتن هذیزیت کیفیت 
 

Planning in the medical laboratory as a process 

 for deploying (establishment) a quality management system based on standard 15189 

 : دکتر صغری روحی دهنبهنویسنذه

www.yadazma.com 
 

                                             Page 8 of 14 
 

 اگز اعتمزار عیغتن هذیزیت کیفیت یک فزایٌذ در ًظز گزفتِ ؽَد 

آعبى هی ؽَد...ثب هؾبرکت کلیِ کبرکٌبى  اًجبم کبر  
 

دعتیبثی ثِ اّذاف ؽبهل کیفیت ٍ ثزتزی ًیبس ثِ ایجبد ًظن ٍ ایجبد ّن راعتبیی ًیزٍّب ثِ جْتٍرٍدی:   

فزایٌذ 11اعتمزار ارکبى عیغتن هذیزیت کیفیت در لبلت حذالل فؼبلیت ّب:   

دعتیبثی ثِ اّذاف ؽبهل کیفیت ٍ ثزتزیخزٍجی:   
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 PDCAیک چزخِ ثز  18151در اعتبًذارد  اًغجبق ثٌذّبی هزتجظ

  اعتمزار عیغتن هذیزیت کیفیت ثِ ؽکل فزایٌذیثزای  

 :آٍردُ ؽذُ اعت ؛ تزعین ؽذُ تَعظ ًَیغٌذُ ایي همبلِ،سیزؽبخص  در تصَیز 
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 در عبیش ثبالتز ثزای خَاًبتز ؽذى  ایي همبلِ تصَیز ؽبخص
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  چگًَگی دعتیبثی ثِ ّذف

 ،ثِ هَلغدر جبی خَد ٍ در ثزًبهِ اگز دلیك ثبؽین ٍ ّزکبری را 

 اًجبم دّین، کِ صبحت فزایٌذ اعت  ٍ ّوکبری کبرهٌذی ثب هؾبرکت ٍ

 خَاّذ کزد.ثِ ّذف اعتمزار عیغتن هذیزیت کیفیت دعت پیذا آسهبیؾگبُ 

 :1ًکتِ 

 ثزخَردار خَاّذ کزدآى کبر ٍری(  یبدهبى ثبؽذ اًجبم درعت یک کبر درعت هب را اس هشایبی کبرآیی ٍ اثزثخؾی )ثْزُ

 اعتمزار عیغتن هذیزیت کیفیت 

  ثِ ؽزط درعت اًجبم ؽذىاعت ٍ فمظ  یک کبر درعت

 .خَاّذ داؽت ثْزُ ٍریٍ  کبرآ ٍ اثزثخؼ خَاّذ ثَد

 :1ًکتِ 

 اس کجب ؽزٍع کٌین؟

 ًیزٍی اًغبًی ٍ تجْیشات فضبی کبر اهي ٍ ایوي، ثب تَجِ ثِ داهٌِ ػولکزد آسهبیؾگبُ ٍ هٌبثغ هَرد ًیبس ؽبهل

 ؽزٍع کٌیذ.ثب رػبیت اصَل هغتٌذعبسی  اس فزایٌذ اصلی آسهبیؾگبُ 

 ؟اس فزایٌذ اصلی ثبیذ ؽزٍع کٌین ثبیذ چزا

 چَى هغئَلیت اجتوبػی یک آسهبیؾگبُ 

 ثِ ثیوبراى ثزای دریبفت تؾخیص ٍ درهبى هٌبعت  اعت.آسهبیؼ ّبی صحیح ٍ دلیك ارائِ جَاة 

 :3ًکتِ 

 ّوِ فؼبلیت ّب ثِ یک فزایٌذ ٍ رٍػ اجزایی هزتجظ ثب آى هتصل ّغتٌذ یبدهبى ثبؽذ

 هب ّیچ دعتَرالؼول رّب یب فزم رّب در عیغتن هذیزیت کیفیت ًذارین. 

 ثِ فزایٌذ هغتٌذعبسی صحیح تَجِ ٍیضُ داؽتِ ثبؽیذ.
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 آعیت ؽٌبعی ثزًبهِ ریشی
 ػجبرت ّغتٌذ اس: ٌذٌثزًبهِ ٍ ثزًبهِ ریشی هزتجظ ثب آى را تْذیذ هی ک کِ  خغزات احتوبلی

 کبّؼ تؼْذ هذیزیت 

 همبٍهت کبرکٌبى 

  هؾبرکت کبرکٌبىػذم 

 ِػذم عبسگبری ثب ثزًبه 

 هذیزاى ٍ کبرکٌبى یبط ٍ ًب اهیذی 

 مذاى تالػ ٍ پؾتکبرف 

 ػذم ٍجَد آهَسػ اثزثخؼ 

 ٌذ پیؼ رفتي ثزًبهِک  

 ًًِذاؽتي ًگبُ ٍالغ ثیٌب 

 ثِ راحتی همبثلِ کزد. ثب ایي تْذیذات هی تَاىالجتِ پزٍاضح اعت کِ 

 چگًَِ؟

 یک ثزًبهِ ّذفوٌذ  یک اعتزاتضی صحیح ٍ تذٍیي تجییي ثب

 هذاٍم پبیؼیک  ٍ دلیك  پیبدُ عبسی  یک اجزا ٍ ؽبهل یک عزاحی صحیح،
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 ًکتِ پبیبًی ایي همبلِ

 اعتمزار عیغتن هذیزیت کیفیت  ی ثزًبهٍِ پیذُ عبس پظ اس ثزًبهِ ریشی در اجزااگز 

 ثِ عَر کبهل هَفك ًؾذیذ ًجبیذ ًباهیذ ؽَیذ. 

 ثِ ثبسًگزی ٍ آعیت ؽٌبعی ثزًبهِ ثپزداسیذ ثِ لغف الْی هَفك خَاّیذ ؽذ.  

 ٍ اگز ثب تَکل ثز خذا در اًجبم کبر هَفك ؽذیذ 

 ثِ خَدتبى تجزیک ثگَییذ ،ثِ خَدتبى ٍ کبرکٌبى هَثز در دعتیبثی ثِ ّذف پبداػ دادُ

 ثیٌذیؾیذ ٍدر اداهِ ثِ اعتوزار عیغتن هذیزیت کیفیت اعتمزار یبفتِ اهب  

 ثزای آى ثزًبهِ ریشی کٌیذ... 

 هذیزیت کیفیت یک پزٍصُ ثی پبیبى اعت ٍ تَجِ ثِ یبدهبى ثبؽذ

 ثبؽین. عیغتن هذیزیت کیفیت اعتمزار یبفتِ در آسهبیؾگبّوبى ثبیذ ثِ عَر هذاٍم هزالت اعتوزار 

 

 دفتز حکبیت ّوچٌبى ثبلی ثِ پبیبى آهذ ایي

 الحبل هؾتبلیصذ دفتز ًؾبیذ گفت حغت  ثِ

 عؼذی                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 



 8 "امبرای آزمایشگاهیان نوشته"های از سری نوشته

02/02/0318 

 آسهبیؾگبُ پشؽکی ثِ ؽکل فزایٌذی ریشی درثزًبهِ

 18151ثز اعبط اعتبًذارد  ثزای اعتمزار عیغتن هذیزیت کیفیت 
 

Planning in the medical laboratory as a process 

 for deploying (establishment) a quality management system based on standard 15189 

 : دکتر صغری روحی دهنبهنویسنذه

www.yadazma.com 
 

                                             Page 14 of 14 
 

 

 در هغلت

  " 1ام ثزای آسهبیؾگبّیبى ًَؽتِ " 

 هَضَع سیز پزداختِ ؽذُ اعت: ثِ

 

 ٍ هغتٌذعبسی ٍ کٌتزل عَاثكهذیزیت 

 اّویت تَجِ ثِ ایي فزایٌذ  

  در گبم ّبی اٍل پزٍصُ اعتمزار عیغتن هذیزیت کیفیت 

 
 ؽَد.ثِ ؽوب ػشیشاى تَصیِ هی کبرثزدیهغبلؼِ ایي هغلت 

 

  را  "امثزای آسهبیؾگبّیبى ًَؽتِ"علغلِ هغبلت هفیذ 

 در عبیت یبدآسهب

 دًجبل کٌیذ ...افشایؼ آگبّی ٍ ؽزٍع ثْجَد در آسهبیؾگبّتبى  ثزای


