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  دورنگار :               شماره تماس -5          :آزمایشگاه -1

  :آدرس-5

  11/11/11لغایت  11/11/11بازه ارزیابی:          -ISO 15189 INSO :معیار ارزیابی

طبق دامنه مندرج در گواهینامه یپزشک شگاهیآزما یفرم درخواست اعتباربخشطبق پذیرش درخواست بند هفت  امنه درخواست آزمایشگاه: د

  اعتباربخشی 

   /ابطال/کاهش/تعلیق گسترش    تجدید        تمدید           اعطا  سیکل اعتباربخشی:

بررسی  ممیزی اندازه گیری بازنگری مدرک و پرونده  ارزیابی شهودی  ارزیابی از راه دور  های ارزیابی : ارزیابی در محل   تکنیک

 مصاحبه بازدیدهای اعالم نشده   PT/EQAP   عملکرد در

 ارزیابی مجدد   مراقبتیبازدید    ارزیابی اولیه  ارزیابی:  بازدید مقدماتی نوع

 تاييديه سر ارزياب:                 ه افتتاحيه و اختتاميحاضرين در جلسه 

 جلسه اختتامیه

11/11/11 

 جلسه افتتاحیه

11/11/11 

 سمت

 

 تیم ارزیابی

 

 ردیف

 

    1 

     

     

     

  :نام آزمایشگاه

  امضا: –تاریخ                                  :تاییدیه سرارزیاب

 جلسه اختتامیه

11/11/11 

 جلسه افتتاحیه

11/11/11 

 سمت

 

 آزمایشگاه

 

 ردیف

 

    1 
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 ارزيابي افتتاحيهجلسه راهنما:  

هستند معرفی گردند. شرح دخیل که در ارزیابی آزمایشگاه  مسئولینمدیریت و توسط مدیر آزمایشگاه یا نماینده وی،  -1

 مختصر از سوی آزمایشگاه ارائه شود. 

 ارزیاب تیم، گروه ارزیابی معرفی گردند.توضیحات زیر توسط سر ارزیاب ارائه گردد:توسط سر  -5

 تاکید می شود.محرمانگی  بر حفظ بی طرفی و ارزیابی بر تعهد تیم -3

ه دامن/ )بازدید مقدماتی، ارزیابی اولیه، ارزیابی مراقبتی، ارزیابی مجدد(ارزیابی نوعهدف ارزیابی/ در خصوص   سرارزیاب -4

و یا طبق دامنه اعتباربخشی شده در گواهینامه  قرار می گیرد ارزیابی مورد طبق جدول هفت فرم درخواست آزمایشگاه که درخواستی

 آزمایشگاه، شرح می دهد.
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در خصوص روند و تکنیک های ارزیابی) ارزیابی در محل، ارزیابی از راه دور، ارزیابی شهودی، بازنگری مدرک و سر ارزیاب  -2

 ، ممیزی صحه گذاری، بازدیدهای اعالم نشده، مصاحبه( شرح می دهد.  PT/EQAPندازه گیری، بررسی عملکرد در پرونده، ممیزی ا

ذکر اینکه ارزیابی بصورت نمونه گیری از یک یا تعداد بیشتر فعالیت کلیدی و جمع آوری شواهد عینی به منظور اطمینان  -6

 از صالحیت آزمایشگاه در دامنه درخواستی  و انطباق آن با استاندارد و سایر الزامات اعتباربخشی است. 

های الزم با نهاد و تیم ارزیابان در اجرای برنامه مانند هماهنگی  انجام هماهنگی عبارتست از: انتظارات از رابط آزمایشگاه -7

برای پاسخگویی افراد دخیل در ارزیابی طبق ترتیبات تعیین شده ، دسترسی به مدارک و سوابق، برقراری تسهیالت برگزاری جلسات، 

 شامل و انتقال اطالعات لیو تحل هیدازش ، تجز، پر یابی، بازی ساز رهی، ذخ یجمع آور یفناور  برخورداری از تجهیزات الزم ازجمله

کن ، تجهیزات اس کروفونیم ایهدفون  ی یا وب کم،لمبرداریف نی، دورب انهیرا یا انواعمانند تلفن ، لپ تاپ ها نرم افزار و سخت افزار

ورت در ص ی با قابلیت ثبت، ضبط و پخش جلسات و مکان های مورد ارزیابی ری، تصو یصوت تل کنفرانس های و تکثیر و چاپ،

و دسترسی دهی ایمن به  داده ها یبه اشتراک گذار، قابلیت  و تامین تسهیالت و فضای الزم در شرایط ارزیابی حضوری ریموت

...( ، برخورداری از  Big Bluebottom ،Zoomپروفایلها ، فراهم سازی و بکارگیری پلت فرم ها مطابق توافق )نظیر اسکایپ، 

تهیه فیلم های ویدیویی اعم از انکه قبال تهیه شده و یا هنگام اجرای فعالیت بصورت زنده تهیه  اینترنت با پهنای باند مناسب و پایدار،

 یی تامین شود. ویدیدستگاه و یو دوام باتر صال، ات بودن قابل حملو ارائه میشود. 

آزمایشگاه  و حفظ اطالعات الزم در پرونده  ICTاستفاده از ریموت، به منزله پذیرش آزمایشگاه بریک با تکناجرای ارزیابی  -8

 است. در نهاد

 ضروری است. از نهاد یابیارز تیدر طول فعالاطالعات حاصل  رهیذخ برای یمجوز قبلو اخذ  تیرضاکسب  -9

 ریموتهر جلسه ابتدای اسکن اتاق در و در ارزیابی ریموت  محیطی دور از تداخل سر وصدای پس زمینهفراهم ساختن  -01

 ضروری است.جهت مشخص شدن اشخاص حاضر در اتاق و دخیل در ارزیابی، 

 فرم افتتاحیه توسط اعضای شرکت کننده در جلسه اعم از حضوری یا ریموت، ثبت و توسط سرارزیاب تیم تایید گردد.  -00

 ارزيابي اختتاميهجلسه 

امل شدر پایان ارزیابی جلسه ای بین تیم ارزیابی و آزمایشگاه برگزار می شود و در آن یافته های شناسایی شده طی ارزیابی  -15

 سرارزیاب طرح می شود. ، عدم انطباق توسطبیان انطباق، نقاط قوت، موارد بهبود

ثبت می شود. همچنین در صورت نیاز به  "گاهگزارش عدم انطباق آزمایش"با توافق آزمایشگاه، موارد عدم انطباق، در فرم   -13

 شفاف تر شدن موضوع ، گفتگو می گردد.

یا  سر ارزیاب در مورد مهلت رفع عدم انطباق و ارسال اقدام اصالحی با نماینده آزمایشگاه ) از جمله مدیریا مسئول فنی -01

 ثبت می کند.   "عدم انطباق آزمایشگاه گزارش"مسئول تضمین کیفیت آزمایشگاه(  توافق و زمان مورد توافق را  در فرم 
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شود. در صورتی که  PDFپس از تکمیل فرم گزارش عدم انطباق، چنانچه فرم مزبور فایل الکترونیک است بصورت نسخه  -01

 .بصورت نسخه کاغذی  است از آن کپی تهیه شود

تحویل آزمایشگاه و یک یط()حسب شرا PDFتوسط سر ارزیاب یک نسخه فرم گزارش عدم انطباق اعم از کاغذی و یا   -01

نسخه  از فرم مزبور تحویل نهاد جهت پیگیری های بعدی و درج در پرونده واحد متقاضی، می گردد. هر دو نسخه تحویلی به 

 آزمایشگاه و نهاد در حکم واحد و حاوی اطالعات یکسان خواهند بود. 

برای  در مهلت توافق شدهموارد زیر شرح دهد که سرارزیاب برای شفاف سازی بیشتر بر ادامه کار می تواند در خصوص  -11

، آزمایشگاه ملزم است ضمن تحلیل علل ریشه ای از بروز عدم انطباق، اقدامات مشخص برای رفع عدم انطباق که رفع عدم انطباق

 و ارائه کند. شرح داده " گزارش اقدام اصالحی آزمایشگاه "در فرم انجام شده یا طرح ریزی شده را 

ی مدر صورت پذیرش کفایت اقدامات، موارد تایید . شود صورت پذیرفته ازمایشگاه ، توسط تیم ارزیابی بررسی میاقدامات  -19

ترتیبات بعدی نظیر دادن وقت اضافه برای بستن عدم انطباق و یا حذف اسکوپ مزبور از در صورت تشخیص عدم کفایت، شود. 

 . درخواست اعتباربخشی ، تعیین می شود

به پی بردن شواهدی از اجرای اثر بخش اقدامات انجام یافته، ممکن است یک ارزیابی پیگیری به منظور  در صورت نیاز -19

 تصدیق اجرای اثر بخش اقدامات اصالحی انجام شود.

 فرم اختتامیه توسط اعضای شرکت کننده در جلسه اعم از حضوری یا ریموت، ثبت و توسط سرارزیاب تیم تایید گردد.  -51

 


