
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original Paper 

Strategic Planning to Establish Quality System in Medical Laboratory 

Abstract 

Background and Objective: Every organization requires ongoing 

evaluation of existing conditions. The purpose of this study is to assess  and 

analyze the  standards and criteria that each Laboratory system is  required  

to   observe  and  upgrade  them,   to determine the gap between the ideal  

and the current status and finally  to  present the strategy and executive  

plan in order to achieve the desirable status. 

Material and Methods: This study was performed in a medical diagnostic 

laboratory in Gorgan by using the quality system checklist related to 

medical diagnostic laboratories, which was revised in 2009. Internal 

evaluation matrix (Internal Factor Evaluation) was used to examine the 

main factors in the context of establishing a quality management system in a 

clinical laboratory.After examining the factors, determining the laboratory 

status, recording the results of monitoring (in terms of strengths and 

weaknesses) and determining the gap between existing and desirable status, 

we provided the appropriate and effective solutions in line with defined 

standard. 

Results:  of 164 items  thatshould have been done in the first assessment, 

111 (67.7%) items are in performed group and 53 (32.3%) are not in. After 

compiling and running a plan, 147 (89.6%) are performed, 15 (9.2%) 

needed to be modified and 2 (1.2%) still not performed.  It is evident that a 

significant difference (p< 0.05) and a tangible improvement in current 

problems are seen after establishing the qualitysystem in the laboratory. The 

lab equipment, lab space and facilities, pre-examination process, testing 

process and post-examination process are considered .Regarding the health 

and safety in the laboratory, lab equipment, lab space and facilities, pre-

examination process, testing process and post-examination process, no 

significant difference is observed between before and after the 

implementation of the program. 

Conclusion:after establishing   the quality system in laboratory, a 

significant difference and tangible improvement in the current problems are 

observed. It is implied the importance of pre-planned responses to problems 

and the performance of strategic planning.    

Keywords: Strategic Planning, Medical Diagnostic Laboratory, Quality 

Control 
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 چىیذُ

ایي  ثبؽذ. ّذف اس هیهَجَد ّز عبسهبى ًیبسهٌذ ارسیبثی هذاٍم ؽزایظ  ٍ ّذف: سهیٌِ     

ّب ٍ هؼیبرّبیی کِ ّز عیغتن آسهبیؾگبّی ًیبسهٌذ دثزرعی ٍ تجشیِ ٍ تحلیل  اعتبًذار هغبلؼِ

ٍ تؼییي فبفلِ ٍ ؽکبف هَجَد ثیي ٍضغ ایذُ آل ٍ اّذاف ثب ٍضغ  اعترػبیت ٍ ارتقبء آى 

 .هی ثبؽذدر راعتبی رعیذى ثِ ٍضغ هغلَة  ثزًبهِ اجزاییهَجَد ٍ در ًْبیت ارایِ راّکبر ٍ 

ایي هغبلؼِ در یک آسهبیؾگبُ تؾخیـ عجی در گزگبى ثب اعتفبدُ اس  :رٍػ ثزرعی     

 2/2/1388تؾخیـ عجی ٍیزایؼ گبُ ّبی چک لیغت ارسیبثی عیغتن کیفیت در آسهبیؾ

  ارسیبثی  بتزیظــه  اس  بدُـفــاعت  بــث  یـزرعــث  يــای  در. تـزفـگ  بمـجــاً

ثِ ثزرعی ػَاهل هْن در چبرچَة  (INTERNAL FACTOR EVALUATION) درًٍی

پظ اس پزداختِ ؽذ. تؾخیـ پشؽکی  اعتقزار عیغتن هذیزیت کیفیت در یک آسهبیؾگبُ

قَت ٍ  ، در قبلت ًقبط ضؼف ػَاهل ٍ تؼییي ٍضؼیت آسهبیؾگبُ ٍ ثجت ًتبیج پبیؼ ثزرعی

ؽکبف ثیي ٍضغ هَجَد ٍ هغلَة ثِ ارایِ راّکبرّبی هٌبعت ٍ هَثز در راعتبی  تؼییي

  .اختِ ؽذاعتبًذارد تؼزیف ؽذُ پزد

 111لیِ هَردی کِ ثبیذ در آسهبیؾگبُ اًجبم هی ؽذ، در ارسیبثی اٍ 164اس  :یبفتِ ّب     

%( اًجبم ًؾذُ ثَد. پظ اس تذٍیي ٍ اجزای  3/32هَرد ) 53%( اًجبم ؽذُ ثَد،  7/67هَرد)

%( ًیبسهٌذ اقذام  2/9هَرد ) 15%( فَرت پذیزفتِ ثَد، 6/89هَرد) 147هَرد  164ثزًبهِ اس 

%( کوبکبى اًجبم ًؾذُ ثَد. تفبٍت هؼٌی دار ٍ افالح هحغَط  2/1افالحی ٍ دٍ هَرد )

هَجَد در اعتقزار کیفیت در ایي آسهبیؾگبُ پظ اس اجزای ثزًبهِ دیذُ هؾکالت 

در ثخؼ ّبی  تجْیشات آسهبیؾگبُ، فضب ٍ تبعیغبت آسهبیؾگبُ، فزایٌذ قجل اس  (p<0.05).ؽذ

اًجبم آسهبیؼ، فزایٌذ اًجبم آسهبیؼ ٍ فزایٌذ پظ اس اًجبم آسهبیؼ توبم هَارد خَاعتِ ؽذُ 

اًجبم ؽذ.  در ثخؼ ّبی ایوٌی ٍ ثْذاؽت در آسهبیؾگبُ،  پظ اس تذٍیي ٍ اجزای ثزًبهِ

تجْیشات آسهبیؾگبُ، فضب ٍ تبعیغبت آسهبیؾگبُ، فزایٌذ قجل اس اًجبم آسهبیؼ، فزایٌذ اًجبم 

آسهبیؼ ٍ فزایٌذ پظ اس اًجبم آسهبیؼ تفبٍت هؼٌی دار آهبری پظ اس اجزای ثزًبهِ هؾبّذُ 

 ؽذ.

حغَط هؾکالت در اعتقزار کیفیت در آسهبیؾگبُ تفبٍت ٍ افالح ه  ًتیجِ گیزی:     

پظ اس تذٍیي ٍ اجزای ثزًبهِ اعتزاتضیک، ثیبًگز اّویت ثزخَرد ثب هؾکالت ثِ فَرت 

 ّذفوٌذ ٍ تذٍیي ٍ اجزای ثزًبهِ اعتزاتضیک هی ثبؽذ. 

 ثزًبهِ ریشی اعتزاتضیک، آسهبیؾگبُ تؾخیـ عجی، کٌتزل کیفیت ولیذی: ٍاصُ ّبی     

 

 

 

 پضٍّؾی – ػلوی رتجِ دارای

 پشؽىی ًؾزیبت ػلَم وویغیَى اس

 وؾَر

 طبیدر آزمایشگاه تشخیص استقرار سیستم کیفیت  تذوین برنامه استراتژیک برای

Sa_royani@yahoo.com الىتزًٍیه:پغت    

 تحمیمی                                                                                                                                                       92( ثْبر 1هجلِ ػلَم آسهبیؾگبّی، دٍرُ ّفتن)ؽوبرُ 

 

 همبلِ:آدرط
هجلِ ػلَم ".عجیدر آسهبیؾگبُ تؾخیـ اعتقزار عیغتن کیفیت  تذٍیي ثزًبهِ اعتزاتضیک ثزای " احوذی ع ط، رٍیبًیس،  رحوبًی

 40-44:(1،دٍرُ ّفتن)ؽوبر1392ُآسهبیؾگبّی،ثْبر 

 



 همذهِ
ّبی  لیغتی جْت ارسیبثی آسهبیؾگبُچک  1388در عبل      

تؾخیـ عجی اس عَی ادارُ کل اهَر آسهبیؾگبُ ّبی 

ٍسارت ثْذاؽت،درهبى ٍ آهَسػ پشؽکی تحت ػٌَاى 

فزایٌذ هغتٌذ عبسی اثالؽ گزدیذ. ثزای ایي کِ اثالؽ هذکَر 

ضوبًت اجزایی ًیش پیذا ًوبیذ توذیذ پزٍاًِ ّبی آسهبیؾگبُ 

(. ثِ 1اس اهتیبس کل ًوَدًذ )درفذ  85ّب را هٌَط ثِ کغت 

 5آسهبیؾگبُ ّبیی کِ اهتیبس السم را کغت ًوَدًذ پزٍاًِ 

پزٍاًِ  ِ اهتیبس السم را ثذعت ًیبٍردًذعبلِ ٍ ثزای هزاکشی ک

یک عبلِ فبدر گزدیذ. هزاکش هذکَر دٍ ثبر دیگز در عبل 

ارسیبثی ؽذًذ ٍ در فَرت رفغ اؽکبل ٍ کغت اهتیبس  1391

فَرت پزٍاًِ اثغبل ب توذیذ ٍ در ؿیز ایي سم پزٍاًِ آًْال

(. ایي دعتَرالؼول ضزٍرت اًجبم هغتٌذ 2خَاّذ ؽذ )

عبسی در آسهبیؾگبُ ّب را ثِ ػٌَاى پیؼ سهیٌِ ای ثزای 

ّز عبسهبى  اعتبًذارد عبسی ثیؼ اس پیؼ ًؾبى هی دّذ.

ثزای ارسیبثی ثبؽذ.  هیهَجَد ًیبسهٌذ ارسیبثی هذاٍم ؽزایظ 

ّبی فزاٍاًی در دعتزط ّغتٌذ. اًتخبة ّز ّز عبسهبى هذل 

ثب هذل ثز اعبط ؽزایظ ٍ اّذاف عبسهبًی فَرت هی گیزد. 

تَجِ ثِ اّویت ثزرعی هؼیبرّبی عالهت در ًظبم ثْذاؽت ٍ 

درهبى ، در ایي ثزرعی ثب اعتفبدُ اس هبتزیظ ارسیبثی درًٍی  

(INTERNAL  FACTOR  EVALUATION)  ثِ ثزرعی

 اعتقزار ایوٌی در یک آسهبیؾگبُة ػَاهل هْن در چبرچَ

ایي هذل ثزای اعتبًذاردّبیی پزداختِ ؽذ. تؾخیـ پشؽکی 

رٍد.  کبر هیِ کِ ًیبس ثِ کٌتزل هذاٍم ٍ ارسیبثی دقیق دارًذ ث

 اًذاسُ ؽکبف هَجَد ٍ هْن ثَدى ٍ ثبٍر ایٌکِ اهکبى

کبّؼ ٍ رفغ آى ٍجَد دارد در توزکش رٍی ثزخی 

 هغبلؼِایي  گذارد. ّذف اس یز هیراّکبرّب ٍ راُ حل ّب تبث

ّب ٍ هؼیبرّبیی کِ ّز دتجشیِ ٍ تحلیل  اعتبًذار، ثزرعی

ٍ  اعتعیغتن آسهبیؾگبّی ًیبسهٌذ رػبیت ٍ ارتقبء آى 

بفلِ ٍ ؽکبف هَجَد ثیي ٍضغ ایذُ آل ٍ ـي فـیـیـؼـت

ثزًبهِ اّذاف ثب ٍضغ هَجَد ٍ در ًْبیت ارایِ راّکبر ٍ 

 .َدـــثَة ــغلـغ هــِ ٍضــرعیذى ثبی ــدر راعت یــزایــاج

 

 

 ثزرعی رٍػ
 ایي هغبلؼِ در یک آسهبیؾگبُ تؾخیـ عجی در گزگبى     

 ثب اعتفبدُ اس چک لیغت ارسیبثی عیغتن کیفیت در تؾخیـ

عَال  164ثخؼ کِ ؽبهل  11در  2/2/1388عجی ٍیزایؼ 

( تَعظ یک کبرؽٌبط کِ دٍرُ هویشی را 1ثَد )جذٍل 

پظ اس ثزرعی ػَاهل ٍ تؼییي گذراًذُ ثَد اًجبم گزفت. 

ت ًتبیج پبیؼ در قبلت ًقبط ضؼف ٍضؼیت آسهبیؾگبُ ٍ ثج

قَت ٍ تؼییي  ؽکبف ثیي ٍضغ هَجَد ٍ هغلَة ثِ ارایِ ، 

هٌبعت ٍ هَثز در راعتبی اعتبًذارد تؼزیف ؽذُ راّکبرّبی 

پیؼ اس اجزای ثزًبهِ پزعؾٌبهِ ای ؽبهل  .اختِ ؽذپزد

عَاالتی در خقَؿ آگبّی، ًگزػ ٍ ػولکزد کبرکٌبى 

ًغجت ثِ اعتقزار هذیزیت کیفیت در آسهبیؾگبُ تکویل 

گزدیذ. ارسیبثی ًْبیی تَعظ هویشاى رعوی ادارُ اهَر 

جبم گزدیذ. ثزای تجشیِ تحلیل آسهبیؾگبُ ّبی اعتبى اً

ٍ آسهَى ّبی آهبری  SPSS (v=16.0)آهبری اس ًزم افشار 

ضزیت تَافق کبپب ٍ فبفلِ اعویٌبى ثزای ًغجت اعتفبدُ ؽذ. 

 % در ًظز گزفتِ ؽذ.95ثزای توبم آسهَى ّب عغح اعویٌبى 

 ًتبیج

هَردی کِ ثبیذ در آسهبیؾگبُ اًجبم هی ؽذ، در  164اس      

هَرد  53%( اًجبم ؽذُ ثَد،  7/67هَرد) 111لیِ ارسیبثی اٍ

%( اًجبم ًؾذُ ثَد.  هؾکل ػوذُ ای کِ در ایي  3/32)

آسهبیؾگبُ ثِ چؾن هی خَرد ػلی رؿن ٍجَد دعتَرالؼول 

هکتَة ثزای کلیِ کبرّب ػذم اجزای فحیح دعتَرالؼول ّب 

تَعظ کبرکٌبى هزثَعِ ثَد. ثب تَجِ ثِ عَاالت پیؼ اس 

زدیذ ثب ٍجَد آگبّی در حذ هغلَة اهب هذاخلِ هؾخـ گ

ًگزػ ٍ ػولکزد ضؼیف ٍجَد دارد. پظ اس تذٍیي ٍ 

%( فَرت 6/89هَرد) 147هَرد  164اجزای ثزًبهِ اس 

%( ًیبسهٌذ اقذام افالحی ٍ دٍ  2/9هَرد ) 15پذیزفتِ ثَد، 

%( کوبکبى اًجبم ًؾذُ ثَد. تفبٍت هؼٌی  2/1هَرد )

هؾکالت هَجَد در ٍ افالح هحغَط  (p<0.05)دار

ؾگبُ پظ اس اجزای ثزًبهِ دیذُ اعتقزار کیفیت در ایي آسهبی

ثزًبهِ اجزایی ثخؼ ایوٌی ٍ ثْذاؽت در (. 3ؽذ)جذٍل 

 آٍردُ ؽذُ اعت. 4آسهبیؾگبُ ثقَرت ًوًَِ در جذٍل 
 

 

 رٍیبًی ٍ ّوىبراى/41

 92( ثْبر 1هجلِ ػلَم آسهبیؾگبّی،دٍرُ ّفتن)ؽوبرُ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تؼذاد ول  ثخؼ

 عَاالت

تؼذاد هَارد 

وبهل ؽذُ 

 )درصذ(

هَاردی  تؼذاد

وِ ًیبس ثِ هذاخلِ 

 داؽت )درصذ(

 (9/42) 6 (1/57) 8 14 وبروٌبى آسهبیؾگبُ

 (5/38) 10 (5/61) 16 26 ایوٌی ٍ ثْذاؽت در آسهبیؾگبُ

 (7/26) 4 (3/73) 11 15 تجْیشات آسهبیؾگبُ

 (4/19) 6 (6/80) 25 31 فضب ٍ تبعیغبت آسهبیؾگبُ

 (25) 4 (75) 12 16 فزایٌذ لجل اس اًجبم آسهبیؼ

 (7/16) 2 (3/83) 10 12 فزایٌذ اًجبم آسهبیؼ

 (60) 9 (40) 6 15 وٌتزل ویفیت اًجبم آسهبیؼ

 (10) 1 (90) 9 10 فزایٌذ پظ اس اًجبم آسهبیؼ

 (5/38) 5 (5/61) 8 13 خزیذ ٍ اًجبرػ

 (6/28) 2 (4/71) 5 7 ارتجبط ثب عبیز آسهبیؾگبُ ّب

 (80) 4 (20) 1 5 هَارد ػذم اًغجبقؽٌبعبیی ٍ رعیذگی ثِ خغبّبی ٍ 

 (3/32) 53 (7/67) 111 164 جوغ

 

 ًتبیج ارسیبثی اٍلیِ ثخؼ ّب لجل اس تذٍیي ٍ اجزای ثزًبهِ اعتزاتضیه  -2جذٍل ؽوبرُ 

 1388ثخؼ ّب ٍ تؼذاد عَاالت ّز ثخؼ چه لیغت عیغتن ویفیت در آسهبیؾگبُ ّبی تؾخیص عجی ٍیزایؼ اردیجْؾت  -1جذٍل ؽوبرُ 

 تؼذاد عَاالت ثخؼ ردیف  تؼذاد عَاالت ثخؼ ردیف

 15 وٌتزل ویفیت اًجبم آسهبیؼ 7 14 وبروٌبى آسهبیؾگبُ 1

 10 فزایٌذ پظ اس اًجبم آسهبیؼ 8 26 ایوٌی ٍ ثْذاؽت در آسهبیؾگبُ 2

 13 خزیذ ٍ اًجبرػ 9 15 تجْیشات آسهبیؾگبُ 3

 7 ارتجبط ثب عبیز آسهبیؾگبُ ّب 10 31 فضب ٍ تبعیغبت آسهبیؾگبُ 4

 5 ؽٌبعبیی ٍ رعیذگی ثِ خغبّب ٍ هَارد ػذم اًغجبق 11 16 فزایٌذ لجل اس اًجبم آسهبیؼ 5

    12 فزایٌذ اًجبم آسهبیؼ  6

 

 ًتبیج ارسیبثی ثخؼ ّب پظ اس تذٍیي ٍ اجزای ثزًبهِ اعتزاتضیه -3جذٍل ؽوبرُ 
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تؼذاد ول  

 عَاالت

هؾىل هَجَد در اعتمزار ویفیت در آسهبیؾگبُ 

 تؾخیص عجی

تؼذاد هَارد 

 وبهل ؽذُ

 )درصذ(

P Value 

 465/0 (7/85) 12 ًبلص ثَدى ًوَدار عبسهبًی وبروٌبى  14 وبروٌبى آسهبیؾگبُ

 ًبلص ثَدى جذٍل ؽزح ٍظبیف

 003/0 (1/96) 25 ٍجَد دٍػ اضغزاری در آسهبیؾگبُ 26 ایوٌی ٍ ثْذاؽت در آسهبیؾگبُ

 <001/0 (100) 15 - 15 تجْیشات آسهبیؾگبُ

 <001/0 (100) 31 - 31 فضب ٍ تبعیغبت آسهبیؾگبُ

 <001/0 (100) 16 - 16 فزایٌذ لجل اس اًجبم آسهبیؼ

 <001/0 (100) 12 - 12 فزایٌذ اًجبم آسهبیؼ

هَجَد ثَدى دعتَر الؼول هىتَة وٌتزل ویفیت  15 وٌتزل ویفیت اًجبم آسهبیؼ

 ثخؼ ثیَؽیوی

8 (3/53) 095/0 

هَجَد ثَدى دعتَر الؼول هىتَة وٌتزل ویفیت 

 ثخؼ ّوبتَلَصی

هَجَد ثَدى دعتَر الؼول هىتَة وٌتزل ویفیت 

 ثخؼ هیىزٍة ؽٌبعی

 تؼییي خغبّبی هجبس رٍؽْبی ووی

 هَجَد ثَدى عَاثك وٌتزل ویفیت ثخؼ ثیَؽیوی

 هَجَد ثَدى عَاثك وٌتزل ویفیت ثخؼ ّوبتَلَصی

هَجَد ثَدى عَاثك وٌتزل ویفیت ثخؼ هیىزٍة 

 ؽٌبعی

 <001/0 (100) 10 - 10 فزایٌذ پظ اس اًجبم آسهبیؼ

 704/0 (9/76) 10 هالن ارسیبثی ٍ اًتخبة فزٍؽٌذگبى 13 خزیذ ٍ اًجبرػ

 فْزعت تبهیي وٌٌذگبى ویت ّب

 تٌظین دهبی اتبق

 791/0 (7/85) 6 هؾخص ثَدى هالن اًتخبة آسهبیؾگبُ ارجبع 7 ارتجبط ثب عبیز آسهبیؾگبُ ّب

ؽٌبعبیی ٍ رعیذگی ثِ خغبّبی 

 ٍ هَارد ػذم اًغجبق

 770/0 (40) 2 ٍجَد ثزًبهِ دٍرُ ای جْت هویشی داخلی 5

 حجت خغبّب ٍ هَارد ػذم اًغجبقًحَُ حجت ٍ هغئَل 

 هؾخص ثَدى هغئَل رعیذگی ثِ هَارد ػذم اًغجبق

 <050/0 (6/89) 147  164 جوغ

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ثحج

ثب هقبیغِ درفذ هَارد قبثل قجَل قجل ٍ ثؼذ اس تذٍیي ٍ      

اجزای ثزًبهِ هؾبّذُ هی ؽَد کِ درفذ هَارد قجَل اس 

درفذ ارتقبء یبفتِ کِ ایي ثْجَد  6/89درفذ ثِ  7/67

ثز اعبط ثزخی هغبلؼبت در  کبهالً هحغَط اعت.ٍضؼیت 

اعتقزار ًظبم کیفیت در آسهبیؾگبُ ّب ثِ ٍیضُ در کؾَر ّبی 

در حبل تَعؼِ ًقؼ رّجزاى عیغتن )عیبعت گذاراى( ثغیبر 

(. ایي عیبعت گذاری ّب حتی هی 3حبئش اّویت اعت )

تَاًذ هزاحل دریبفت اػتجبر تَعظ آسهبیؾگبُ ّب را تغْیل 

. لذا ثِ ًظز هی رعذ در ایزاى ًیش اجزا ٍ پیگیزی (3ًوبیذ )

اعتقزار عیغتن کٌتزل کیفیت در آسهبیؾگبُ ّبی تؾخیـ 

عجی ثب تَجِ ثِ اثالؿیِ ادارُ کل آسهبیؾگبُ هزجغ عالهت 

در اهزیکب  2009ثغَر جذی تزی دًجبل خَاّذ ؽذ.در عبل 

ثیلیَى دالر ثب توزکش ثز رٍی ثزخی ثیوبری ّب  63هجلؾ 

دادُ ؽذ. یکی اس حلقِ ّبی هْن اجزای ایي ثزًبهِ  اختقبؿ

آسهبیؾگبُ ّب ّغتٌذ کِ ًیبس ثِ ثزًبهِ ریشی اعتزاتضیک ٍ 

 2011در عبل (. 4اجزای دقیق آى در آسهبیؾگبُ اعت )

اًجوي کلیٌیکبل پبتَلَصی اهزیکب جشٍُ ای تحت ػٌَاى 

چگًَِ یک ثزًبهِ اعتزاتضیک در آسهبیؾگبُ ثزای دعتیبثی 

 اًذاس آسهبیؾگبُ تذٍیي ٍ اجزا گزدد هٌتؾز ًوَد. در ثِ چؾن

 پیؾٌْبد ؽذُ اعت ٍ هزاحل هختلف SWOTایي جشٍُ هذل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. در ایي پزٍصُ اس هبتزیظ ارسیبثی 5کبر پیؾٌْبد ؽذُ اعت )

در ثزًبهِ ریشی  SWOTدرًٍی اعتفبدُ ؽذ. ّزچٌذ هذل 

 تب  3کالى تز آسهبیؾگبُ ثِ ٍیضُ ثزای ثزًبهِ ّبی هیبى هذت )

 عبل( کبرایی ثیؾتزی دارد، اهب چَى در ایي پزٍصُ ّذف 5

 کبهالً هؾخقی ثز اعبط چک لیغت اس پیؼ تؼزیف ؽذُ

هذ ًظز ثَد اس هبتزیظ ارسیبثی درًٍی اعتفبدُ گزدیذ.   

یـ ــؾخــبی تـــبیؾگبُ ّــزاتضیک در آسهــثزًبهِ اعت

ــی ِ هــب اعت کــذاردّــزای اعتبًــزقــل ثــجی ؽبهـع

ؽبهل ثخؼ ّب ٍ هزاحل هتؼذدی ثبؽذ. ثزخی کؾَرّب تَاًذ

بهِ اعتزاتضیک آسهبیؾگبّی هلی جبهغ ـزًـِ ثـثِ دًجبل ارائ

(National Laboratory Strategic Plan, NLSP)  ّغتٌذ

(. در ایزاى ًیش دعتَرالؼول اعتبًذارد عبسی گبهی در 6)

. ّزچٌذ اس یک ثزًبهِ ؽزٍع ایي ثزًبهِ ریشی هی ثبؽذجْت 

ریشی جبهغ ثغیبردٍر ّغتین اهب ّویي را ًیش هی تَاى قذم 

 هثجتی تلقی ًوَد. 

 ًتیجِ گیزی

تفبٍت ٍ افالح هحغَط هؾکالت در اعتقزار کیفیت      

در آسهبیؾگبُ پظ اس تذٍیي ٍ اجزای ثزًبهِ اعتزاتضیک، 

ثیبًگز اّویت ثزخَرد ثب هؾکالت ثِ فَرت ّذفوٌذ ٍ 

 تذٍیي ٍ اجزای ثزًبهِ اعتزاتضیک هی ثبؽذ.

 

هؾىل هَجَد در اعتمزار ویفیت در آسهبیؾگبُ تؾخیص عجی ثخؼ 

 ایوٌی ٍ ثْذاؽت

 ثزًبهِ اجزایی ثزای اصالح هؾىل

تْیِ جشٍُ آهَسؽی، ثزگشاری آسهَى، ًظبرت وبهل هغئَل ایوٌی،  وبروٌبى ٍ هحیظ آسهبیؾگبُ اجزای دعتَرالؼول هزثَط ثِ ایوٌی

 پبیؼ هغتوز

آهَسػ ًظزی ٍ ػولی وبرهٌذ ثخؼ هزثَعِ، اػشام ثِ هزوشی  اجزای صحیح عتزٍى عبسی ٍ ؽغتؾَی لَاسم آسهبیؾگبّی

 دیگز ثزای آهَسػ ثیؾتز، ًظبرت هغتوز

ثزگشاری وبرگبُ آهَسؽی ثزای ثیبى اّویت هَضَع، ًظبرت هغتوز  ٍعبیل ووىیاعتفبدُ اس ػیٌه ایوٌی ٍ 

هغئَل ایوٌی، تذٍیي لَاًیي تٌجیْی )وبّؼ هزخصی( در صَرت 

 ػذم اعتفبدُ اس ٍعبیل ایوٌی

 پیؾٌْبد خزیذ دٍػ ٍ پیؼ ثیٌی هحل ًصت آى  ٍجَد دٍػ اضغزاری در آسهبیؾگبُ

 یؾٌْبد خزیذ چؾن ؽَی ٍ پیؼ ثیٌی هحل ًصت آىپ ٍجَد چؾن ؽَی اضغزاری در آسهبیؾگبُ

پیگیزی هَارد حجت ؽذُ، اًجبم آسهبیؾبت السم، هؾبٍرُ ثب پشؽه در  پیگیزی حَادث هخبعزُ آهیش

 صَرت لشٍم

آهَسػ ًظزی ٍ ػولی وبرهٌذ ثخؼ هزثَعِ، اػشام ثِ هزوشی  اجزای دعتَرالؼول ًظبفت ٍ ضذ ػفًَی وف ٍ عغَح آسهبیؾگبُ

آهَسػ ثیؾتز، خزیذ هَاد ضزٍری، تٌظین ثزًبهِ هٌظن دیگز ثزای 

 ثزای ؽغتؾَی عغَح، ًظبرت هغتوز ثز حغي اًجبم وبر

اجزای دعتَرالؼول هذیزیت ایوي ٍ صحیح پغوبًذ ّبی 

 آسهبیؾگبّی

 ػمذ لزارداد ثب عبسهبى ثبسیبفت ثزای دفغ صحیح پغوبًذّب

ارسیبثی اعتفبدُ اس اًذیىبتَرّبی ؽیویبیی ٍ ثیَلَصیه ثزای 

 صحت ػولىزد اتَوالٍ 

ثزًبهِ ریشی ثزای اعتفبدُ هغتوز اس اًذیىبتَرّبی ؽیویبیی ٍ 

ثیَلَصیه، گٌجبًذى خزیذ آًْب در ثزًبهِ خزیذ رٍسهزُ آسهبیؾگبُ، 

آهَسػ وبرهٌذ ثخؼ هزثَعِ جْت آگبّی اس اّویت هَضَع ٍ 

 اعتفبدُ هغتوز اس اًذیىبتَرّب 

تذٍیي دعتَرالؼول جبهغ ؽبهل اًجبم هؼبیٌبت ٍ آسهبیؾبت ثزای  ثز ّپبتیتارسیبثی ایوٌی وبروٌبى در ثزا

 ولیِ پزعٌل ؽبغل ٍ جذیذاالعتخذام 
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 تؾىز ٍ لذرداًی

در ایٌجب اس ّوکبری فویوبًِ کبرؽٌبعبى هحتزم ادارُ      

 اهَر آسهبیؾگبُ ّبی اعتبى گلغتبى ثِ ٍیضُ هغئَل هحتزم 
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عزکبر خبًن ساّذی ًْبیت تؾکز ٍ قذرداًی را  ایي ادارُ

 دارین.
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