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 مقدمه
، به منظور ارتقاء زيرساخت هاي  IACLD انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايراننهاد اعتباربخشي 

تضمين كيفيت و روش هاي ارزيابي انطباق و تالش در افزايش شناخت و پذيرش خدمات درعرصه  داخلي، منطقه اي و 

ي اصول بين المللي م استانداردها و در انطباق بابه آزمايشگاه هاي پزشکي فرامرزي، اقدام به ارائه خدمات اعتباربخشي 

 نمايد. 

 INSO-ISOاستاندارد الزامات سيستمي و فني  برآورده شدناز آزمايشگاه هاي پزشکي،  به  ند اعتباربخشيدر فرآي

ي، بر مصاديق عينودر قالب گزارشي مستند و با تاكيد  اطمينان حاصل شده و الزامات قانوني توسط آزمايشگاه 15189

 خواهد بود.شناسايي  از سوي آزمايشگاه قابل نقاط قابل بهبود

كه  تمعناس بدين آزمايشگاه به وم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايراندكتراي عل اعتباربخشي انجمن نهاد اعطاي گواهي

ده شده و نتايج چنين آزمايشگاهي پذيرش همگاني داشته و معتبر داراي صالحيت هاي الزم تشخيص دا آزمايشگاه

 است.

  تعهد

با تعهد  به برخورداري از اخالق حرفه اي ،  تشخيص طبي ايران، انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهينهاد اعتباربخشي 

حفظ اطالعات، خدمات اعتباربخشي را در محرمانگي  و رعايت اصول استقالل ، حفظ ارانهجانبداقدام  از هر نوعدوري 

 نمايد. مي به متقاضيان ارائه

: گردش كارراهنماي اطالعاتي-بخش اول  

 شامل است بر: گردش كار در فرآيند اعتباربخشي

 و بررسي اوليه  آزمايشگاهي تقاضا دريافت-1

 براي متقاضي "برآوردن الزامات اعتباربخشيموافقت نامه "و  "درخواست اعتباربخشي" هاي ارسال فرم-2

به نهاد  فرمبخش سوم اين  به همراه مدارک تعيين شده درتکميل و  فرم ها را  ،اعطاي اعتباربخشي متقاضي-2-1

 مي نمايند. تحويل  سامانه( -پست الکترونيک  -پست-تحويل دستي )از طريقاعتباربخشي 

يا جديد بودن اطالعات اثر گذار،  يافتندر صورت تغييرفرم درخواست را متقاضيان تمديد و تجديد اعتباربخشي، -2-2

 نمايند.مي و تحويل  تکميل

 توسط نهاد اعتباربخشي منابع  بررسي-3

  و توافقات قرارداديبرنامه ارزيابي  تنظيم -4

/محل تنظيم طرح ارزيابي از فعاليت ها -متشکل از تعيين و معرفي تيم ارزيابيارزيابي   سازيآماده -5 

 تاريخ هاي ارزيابي-تکنيک هاي ارزيابي/مدارک و سوابق همراه با مشخص ساختن كاركنانها/

 تيم ارزيابيتوسط  آزمايشگاه سوابق مدارک و ي بررس -6
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     گزارشارائه و  با استفاده از تکنيک هاي ارزيابيمورد نظر طبق طرح ارزيابي از دامنه ارزيابي  انجام-7

 بررسي اقدام و اقدامات اصالحي براي رفع عدم انطباق هاي گزارش شده در صورت وجود  -8

  ارزيابي پيگيري توسط تيم ارزيابي در صورت تشخيص ضرورت -9

 /كاهش/تعليق/ ابطال اعتباربخشيتصميم گيري در خصوص اعطا/ تمديد/ تجديد/ گسترش -10

 تسليم اعتبارنامه به متقاضي در دامنه پذيرفته شده  -11

نمونه اي از دامنه اعتباربخشي حداقل يکبار با استفاده از  اين مدتدر ساله است و  دو بخشياعتبار  سيکل هر-12

  حفظ و نگهداري آن در آزمايشگاه، ارزيابي مي شود.به منظور حصول اطمينان از تکنيک هاي ارزيابي 

بت نهاد نسآزمايشگاه ، با هماهنگي فيمابين متقاضي و  گواهينامه اعتبار در محدوده زماني مناسبي پيش از اتمام -13

از آزمايشگاه اقدام مي كند كه در صورت اطمينان از شايستگي و مطابقت با كليه  ارزيابي مجدد طرح ريزي و اجراي به

 تصميم گيري مي شود. آزمايشگاه ، براي تجديد اعتباربخشيساير ضوابطالزامات استاندارد و 

 آزمايشگاه، هنگام ارائه تقاضاي تجديد اعتباربخشي قابل پذيرش و رسيدگي گسترش دامنه اعتباربخشيتقاضاي -14

 ، مگر در توافق فيمابين بغير از آن صورت، اقدام شود. از سوي نهاد است

، كه تحت اعتبار نهاد است آزمايشگاه دامنه اي از فعاليت در صورت دريافت شکايت يا اطالع از تغييرات در -15

 ممکن است نهاد يک ارزيابي فوق العاده از آزمايشگاه بعمل آورد.

اعتباربخشي آزمايشگاه هنگامي رخ مي دهد كه الزامات اعتباربخشي توسط آزمايشگاه تعليق و كاهش دامنه -16

برآورده نشود، يا به آن پاي بند نمانده باشد، يا داوطلبانه درخواست تعليق، كاهش يا ابطال دامنه داشته باشد، يا 

دارد كه باعث ابطال اعتباربخشي شواهدي از رفتار جعلي و ارائه عمدي اطالعات غلط يا پنهان نمودن اطالعات وجود 

 مي شود.

 

  (گردد) ممکن است حسب ضرورت درخواست ارسال براي نهاد در زمان خاص راهنماي اطالعاتي در خصوص  مدارک و سوابق -بخش اول

اق بخشي آن را در انطباجرا و برقرار نگه دارد و به طور مداوم اثر آزمايشگاه بايد سيستم مديريت كيفيت را ايجاد، مدون،

  بررسي مي گردد. در جريان ارزيابيجاري بودن سيستم  بهبود بخشد. INSO_ISO  15189 استانداردبا الزامات 

 قرار مي گيرد عبارتست از:ارزيابي مورد كه (مدارک و سوابقي مستنداتي)

، هاي اجرايي روشجلمه نظامنامه، خط مشي ها، از  الزام گرديدهINSO_ISO  15189كه در استانداردكليه مدارک  -

، رونوشتي از مسئوليت بيمه نامه ،مسئوليت ها، اختياراتشرح وظايف ، ها، شرايط احراز شغل،  ها، فرم دستورالعمل

 مقررات قانوني، استانداردها و ديگر مدارک الزامي مرتبط

از جمله سوابق مرتبط با موافقت INSO_ISO  15189استانداردمربوط به الزامات مديريتي در بند چهار  كليه سوابق -

نامه ارائه خدمات، آزمايشگاه هاي ارجاع، خدمات برون سازماني وتداركات، خدمات مشاوره اي، رسيدگي به شکايات، 

، زي هاممي مداوم، كنترل سوابق، ارزيابي و شناسايي و كنترل عدم انطباق ها، اقدامات اصالحي، اقدام پيشگيرانه، بهبود

 بازنگري مديريت
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از جمله سوابق مربوط به كاركنان و INSO_ISO  15189استانداردكليه سوابق مربوط به الزامات فني در بند پنج  -

شرايط محيطي و فضاي كار، تجهيزات،  شامل نياز سنجي، برگزاري برنامه ها، بررسي اثر بخشي دوره ها،آموزش 

سوابق  معرف ها و مواد مصرفي ، فرآيندهاي قبل و حين و بعد از آزمايش،ربرد ، كاليبراسيون تجهيزات در صورت كا

برنامه كنترل مياني و سابقه انجام ،(كاربردروش ها )در صورت  و تصديق صحه گذارياندازه گيري،  عدم قطعيت تعيين

و سوابق  برنامه،برنامه تضمين كيفيت و سابقه انجام به همراه تجزيه و تحليل نتايج ، به همراه تجزيه و تحليل نتايج

گزارش و صدور نتايج و مديريت  /مهارت آزمايي،شركت در برنامه مقايسات بين آزمايشگاهي، ارزيابي خارجي كيفيت 

  اطالعات

يشگاه مانند چک ليست هاي خود اظهاري الزامات خود آزما ، الزامات مشتري،الزامات قانوني  براوردن سوابقي از-

 براي ارزيابي عملکرد

راهنماي اطالعاتي: دياگرام اعتباربخشي-بخش اول  

 

راهنماي اطالعاتي:  تعرفه اعتباربخشي -بخش اول  

تعرفه خدمات اعتباربخشي اخرين ويرايش فرم  حسبدر صورت پذيرش تقاضا، قرارداد فيمابين نهاد و آزمايشگاه  -1

IACLD-F20:XX مي گردد. منعقدتنظيم و  

  تسويه مي كند. د قرارداد، طبق شرايط تعيين شده در متن،آزمايشگاه متقاضي در صورت انصراف پس از انقعا -2

دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران انجمن نهاد اعتباربخشي راهنماي اطالعاتي:  آدرس -بخش اول  

 

1414734711كدپستي :    29دبيرخانه :  تهران خ فاطمي ،ميدان گلها ، خ هشت بهشت،كوچه اردشير،پالک   

 ab@iacld.ir الکترونيک: پست         021-88970700تلفکس :

 

 

 

 

 

 

دریافت درخواست 

 اعتباربخشی

 

 

 بازنگری منابع 

 

آماده سازی 

 ارزیابی 

 

 

بررسی مستندات 

 آزمایشگاه  

 

ارزیابی و 

گزارش 

 دهی 

 

بررسی اقدام/اقدام 

اصالحی و ارزیابی 

 پیگیری حسب اقتضا

 

 

 صدور،تمدید،تجدید،

گسترش،کاهش،تعلیق، 

 ابطال اعتباربخشی 

تصمیم گیری 

بر 

 اعتباربخشی

 

mailto:info@iacld.irپست
mailto:info@iacld.irپست
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اعتباربخشي  درخواست نامه  : دومبخش   

 

 ايران نهاد اعتباربخشي انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي  محترمرياست 

 

 و احترام، با سالم

  در فرم نهاد اعتباربخشي انجمن ضوابط ضمن آگاهي و پذيرش،             مدير آزمايشگاه               اينجانب              

ديد تج□ تمديد □متقاضي اعطا ، فرم اين در تعيين شده ارسال مدارک  همچنين وموافقت نامه با الزامات اعتباربخشي 

  .ممي باشاين فرم بخش هفت در  درخواست مندرج دامنهدر اعتباربخشي  □گسترش □

  مطلع فرماييد.ساير ترتيبات پي گيري را از آزمايشگاه خواهشمند است پس از بررسي هاي الزم، اين لذا 

 

 

  آزمايشگاه نام و نام خانوادگي مدير 

 اتاريخ/ امض                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تشخيص طبي ايران انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي  

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors 

 -- :--:تعداد صفحات کاربری: نهاد اعتباربخشی 52/10/99تاریخ تجدید نظر: 01/01/97: تاریخ صدور اولیه  IACLD-F18:01 :مدرکشمارة 

 فرم درخواست اعتباربخشي آزمايشگاه تشخيص پزشکي

 

 

 ، چارت سازماني، مدارک اطالعات حقوقي  ارائه  بخش سوم .

 نماييد.ارائه  راآزمايشگاه حقوقي تصوير مدارک            .1

تصوير مدارک مسئول فني شامل پروانه /حکم و مدرک تحصيلي را به پيوست ارسال نماييد..          2  

مرتبط با  )بخش تصويرچارت سازماني آزمايشگاه به همراه مشخص ساختن مسئولين/ پرسنل كليدي .         3

 درخواست اعتباربخشي( را ارائه نماييد.

 ي كهچارت، آيا آزمايشگاه بخشي از سيستم بزرگتر مانند بيمارستان يا كلينيک است. در صورت پاسخ مثبت.           4

.نماييد ارائه را باشد با سازمان بزرگتر آزمايشگاه وضعيت   نشان دهنده  

 را اعالم نماييد؟  و مدت فعاليت آزمايشگاهدر  ISO 15189. تاريخ پياده سازي استاندارد 5

 يک سال اخير در اجرا و پايش سيستم، در آزمايشگاه موجود است ؟تا . ايا سوابق 6

 و فهرست اصلي مستندات را ارسال نماييد.ISO 15189 نظام نامه كيفيت بر اساس استاندارد.          7

 ارسال نماييد.  را سابقه آخرين مميزي داخلي و بازنگري مديريت در يک ساله اخير  .         8

مرجع سالمت در هاي مورد نظر و يا چک ليست  ISO 15189الزامات استاندارد ايا چک ليستي از            . 9

درخواست نهاد ،الزمست نسخ تعیین شده به در صورت آزمايشگاه  بصورت خود اظهاري تکميل شده و سوابق آن موجود است؟

 ترتیب مشخص شده در اختیار نهاد قرار گیرد.

آيا آزمايشگاه تحت اعتباربخشي مركز ديگري قرار گرفته است؟در صورت پاسخ مثبت نام مركز اعتباربخش .          10

 يد.و تصوير گواهينامه را  ارسال نماي

هاي سازمان ،از سازمان هاي گواهي دهنده دارد؟يا لوح كيفيت از 9001،14001آيا آزمايشگاه گواهي ايزو            . 11

 ؟ تصوير گواهينامه را ارائه نماييد.داشته است يا سازمان مربوطه مرتبط/نظارتي مبتني بر استاندارد ملي

 

 

 

 

 



تشخيص طبي ايران انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي  

Iranian Association of Clinical Laboratory Doctors 

 -- :--:تعداد صفحات کاربری: نهاد اعتباربخشی 52/10/99تاریخ تجدید نظر: 01/01/97: تاریخ صدور اولیه  IACLD-F18:01 :مدرکشمارة 

 فرم درخواست اعتباربخشي آزمايشگاه تشخيص پزشکي

 

 

(آزمایشگاه،نشانی،شماره تماس/فاکس/پست الکترونیک/وب سایت در گواهینامه درج خواهد شد)نام . اطالعات آزمايشگاه  چهارمبخش   

 نام آزمايشگاه-1

 

ملکي      استيجاري       مدت قرارداد: نشاني آزمايشگاه)استان، شهر،خيابان،كوچه،پالک،واحد(-2  

 

وب سايت                                    پست الکترونيک                     شماره فاكس   شماره تماس                  -3  

    

 

 

 بخش پنجم.  مشخصات موسس/ موسسين آزمايشگاه/مالکين/ سهامداران

 نام و نام خانوادگي آخرين مدرک دانشگاهي تاريخ صدور

1.  

5.  

1.  

5.  

1.  

2.  

پروانه تاسيس شماره و تاريخ  پست الکترونيک شماره همراه 

1.  

2.  

1 

2.  

1.  

2.  

 

 

 بخش ششم. نوع آزمايشگاه

.آزمايشگاه بهداشتي5 .آزمايشگاه خصوصي بيمارستاني/كلينيک3   

.آزمايشگاه خصوصي غير بيمارستاني4  

.آزمايشگاه دولتي بيمارستاني/كلينيک1  

.آزمايشگاه دولتي غير بيمارستاني2  
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 تجديد        گسترش       تغيير دامنه اعتباربخشي            اعطا          فعاليت مورد درخواست دامنه -بخش هفتم

آزمايش نوع آناليت نمونه آزمايش بخش رديف  
 الملليملي/بين  استاندارد)روش آزمون

 /تجهيز/تکنيک /روش اجرايي

 GOD-PAP/Hitachi 917 فتومتریک گلوکز سرم مثال: شیمی 1

2      

      

      

      

 

 

 كاركنان بخش هشتم. 

 هستند.تمام وقت  این افراد ()هر یک به  تفکیک مشخصات مسئول فني / مدير كيفيت / سوپروايزر آزمايشگاه-1

:در موارد مرتبط پزشکی/پروانه اشتغالشماره نظام           نام خانوادگی:                                          نام:  

آدرس الکترونیک:                   :                     نمابر تماس/ همراه/شماره   

سوابق تحصيلي  -1 _1  
 تاریخ اخذ مدرک تاریخ شروع محل تحصیل رشته و مقاطع تحصیلی دانشگاهی ردیف

1     

سوابق تجربي مرتبط با دامنه شمول درخواستي-1-2  
 تاریخ خاتمه تاریخ شروع سمت محل فعالیت ردیف

1     

دوره هاي آموزشي مرتبط با دامنه شمول درخواستي -1-3  
مدت دوره  برگزار کننده عنوان دوره/ /گواهی آموزشی ردیف

 آموزش 

تاریخ صدور  شماره گواهینامه

 گواهینامه

1  
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مشخصات پرسنل -2  

 نفر____كيفيت:تعداد پرسنل آزمايشگاه درفرآيند اعتباربخشي و استقرار سيستم مديريت 
 انطباق مدارک با اظهارات و لیست بیمه کارکنان در زمان ارزیابی و ترتیب مقتضی بررسی می گردد. 

نفر----هماتولوژی             نفر----بیوشیمی   نفر---نمونه برداری   نفر----پذیرش و جوابدهی   

نفر-----میکروبیولوژی نفر----تشخیص مولکولی   نفر---سرولوژی        نفر----پاتولوژی     

سایر           نفر         قارچ شناسی       نفر                       نفر      باکتری شناسی                                       نفر       انگل شناسی        

 

 درجه رشته/ خانوادگی/نام نام  ردیف

 تحصیلی

وضعیت 

 استخدامی

 تلیزمینه فعای سوابق تجرب سمت عنوان فعالیت

سالمدت/ زمینه پاره وقت ثابت  

1         

 

 

شناسنامه  ،صحه گذاری،تصدیق،ها گواهینامه) کالیبراسیونو غیر مشمول  نگهداری و عملکرد تجهیزات اعم ازمشمول سوابق بخش نهم. تجهيزات و مواد

.در ارزیابی بررسی می شود (تجهیزات  

   
ف

دي
ر

 

مشخصات نام و 

 دستگاه

هسازند نام  تاريخ ساخت و 

 شماره سريال

 تامين كننده تجهيز

 و خدمات

 كاليبراسيون  مشمول

 دوره ايي

 مي باشد/ نمي باشد 

شماره و تاريخ 

گواهي 

 كاليبراسيون

/شناسنامه تجهيز كد  

كار  كد دستورالعمل  

یز
جه

 ت

ن
يو

اس
بر

الي
 ك

1         
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 بخش دهم. عملکرد و سوابق

 شيفت هاي فعاليت آزمايشگاه را مشخص نماييد. .1

 صبح     عصر شب 

 

 . تعداد پذيرش متوسط روزانه آزمايشگاه 2

 

200تا  100  

 

100تا  50  

 

50تا  30  

 

30كمتر از   

 

  500بيشتر از 

 

500تا  300  

 

300تا  200  

 . فهرست آزمايشگاههاي ارجاع 3

 رديف نام آزمايشگاه ارجاع نشاني/شماره تماس/ وب سايت

  1 

        

 ختیاردر ا جهت بررسی  به ترتیب تعیین شده ،نشاندار شده مدرک ویا سابقهدر صورت نیاز، ) بخش يازدهم. مميزي داخلي و بازنگري مديريت

 قرار گیرد(نهاد 

ف
دي

 ر

نام  نام مواد

 سازنده

و سري  تاريخ

 ساخت

تامين 

 كننده

 مواد

تامين 

 كننده
CRM 

قابليت رديابي در 
IMED 

  آيا ماده 
CRM 

 است؟

قابليت رديابي ماده 

 مرجع به كجاست

1         
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اعالم و آخرين سابقه را را  تاريخ آخرين مميزي داخلي 

 ارسال كنيد.

 راسابقه آخرين و مديريت را اعالم تاريخ آخرين بازنگري  

  ارسال كنيد.

  شركت مي كند؟ PT/EQA/ILCآيا آزمايشگاه در برنامه هاي 

 تطبيق است؟در -PT/EQA IACLD آيا آزمايشگاه با خط مشي 

 نيب هسيمقا رويکرد جايگزين در صورت عدم دسترسي به 

 چيست؟ يشگاهيآزما

 كامل كنيد PT/EQA/ILCاطالعات زير را براي شركت در - 

 سازمان برگزاركننده آزمون پوشش يافته با جزئيات تاريخ شركت در مهارت آزمايي عملکرد آزمايشگاه

    

 

 

 

 

 

 

آزمايشگاهيبخش دوازدهم. نرم افزار   

 تاريخ آخرين تغييرات و تصديق 

 

 

 

 

 

 
 

 نام نرم افزار آزمايشگاه تامين كننده                                                             
 

 

مشخصات فرد رابطبخش سيزدهم.   
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       آدرس الکترونيک                                  فاكس                                 شماره تماس                             رابطفرد 

                                                                                         

 

 
 

                           

 

 

 

/ مسئول فني آزمايشگاهبخش چهاردهم. اعالم آمادگي انجام فرآيند اعتباربخشي و ارزيابي از سوي مدير  

 نام/ امضاء مدير

 /مسئول فني

 

 

 

 

 تاريخ ارسال درخواست اعتباربخشي

ي : اعطا      تمديد      تجديد        گسترشتاريخ آمادگي براي ارزياب  

 


