
 

 

 حفاظت ایمنی و بهداشت

 منبع
 امتیاز

)5الی1(  

 زمان

 برگزاري
 ردیف موضوع نحوه آموزش گروه هدف

 1 فایل
بدو استخدام 

 اول هر فصل
کارکنان همه  

 خودآموزي

 
تشخیص پزشکیبهداشت در آزمایشگاه هاي  اصول حفاظت ایمنی و  1 

 2 فایل
بدو استخدام 

 اول هر فصل

 -مسئول ایمنی 

 خدمات

خودآموزي 

 آموزش حین کار
 2 مدیریت شستشو، سترون سازي و ضدعفونی کردن آزمایشگاه

 1 فایل
بدو استخدام 

 اول هر فصل
خدمات -کارکنان فنی  

 خودآموزي

 
 3 مدیریت دفع پسماند هاي آزمایشگاهی

 1 فایل
بدو استخدام 

 اول هر فصل
 همه کارکنان

 خودآموزي

 
 4 مدیریت واکسیناسیون و بهداشت کارکنان آزمایشگاه

 1 فایل
بدو استخدام 

 اول هر فصل
 همه کارکنان

 خودآموزي

 
 5 مدیریت ایمنی محیط آزمایشگاه

 1 فایل
بدو استخدام 

 اول هر فصل
 همه کارکنان

 حضوري

 
 6 توصیف شغلی و نقش مسئول ایمنی در آزمایشگاه

 1 فایل
بدو استخدام 

 اول هر فصل
 همه کارکنان

 خودآموزي

 
 7 موارد مخاطره آمیز در آزمایشگاه ها و مدیریت آن

 1 فایل
بدو استخدام 

 اول هر فصل

کارکنان فنی  -نمونه گیري

خدمات-  

 خودآموزي

 
 8 دستورالعمل نحوه انتقال نمونه هاي عفونی در آزمایشگاه

 1 فیلم
بدو استخدام 

فصلاول هر   
 همه کارکنان

 خودآموزي

 آموزش حین کار
فردي حفاظت وسایل و ها پوشش از استفاده  9 

 

 



 

 

 حفاظت ایمنی و بهداشت

 منبع
 امتیاز

)5الی1(  
 ردیف موضوع نحوه آموزش گروه هدف زمان برگزاري

 همه کارکنان بدو استخدام اول هر فصل 1 فیلم
 خودآموزي

 آموزش حین کار
آلوده مواد پاشیدن ریختن – رخداد مدیریت  10 

 همه کارکنان بدو استخدام اول هر فصل 1 فیلم
 خودآموزي

آموزش حین کار   
عفونی هاي نمونه انتقال استاندارد روش  11 

 بدو استخدام اول هر فصل 1 فیلم
نمونه  -کارکنان فنی 

 گیري

 خودآموزي

 آموزش حین کار
نازوفارنکس و اوروفارنکس از برداري نمونه چگونگی  12 

 همه کارکنان * 2 فایل
 خودآموزي

 

بالینی خدمات ارائه و تشخیص،درمان مراقبت، دستورالعمل  

عفونت قطعی و محتمل مشکوك، بیماران ارجاع و  

nCoV-2019 

2019) جدید کوروناویروس -nCoV) 

98نسخه بهمن - چین در شده شناسایی  

13 

 خودآموزي همه کارکنان * 1 پاورپوینت

جدید کروناویروس  (Ncov-2019)  

مردانی، مسعود دکتر- چین در شده شناسایی  

بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه عفونی گروه استاد  

14 

 خودآموزي همه کارکنان سالیانه 1 فیلم
 کرونا و آنفلوانزا مثل تنفسی حاد هاي عفونت انتشار از چگونه

کنیم پیشگیري  
15 

 16  ها دست نحوه شستشوي خودآموزي همه کارکنان بدو استخدام اول هر فصل 1 فیلم

 17  کنیم محافظت کرونا برابر در دیگران و چگونه ازخود خودآموزي همه کارکنان بدو استخدام اول هر فصل 1 فیلم

 همه کارکنان بدو استخدام اول هر فصل 1 فیلم
 خودآموزي

 
 19  ماسک از صحیح چگونگی استفاده

 



 

 

 سیستم جامع کیفیت آزمایشگاه

 منبع
 امتیاز

)5الی1(  

 زمان

 برگزاري
 ردیف موضوع نحوه آموزش گروه هدف

 1 فایل
بدو استخدام هر شش 

 ماه یکبار
 همه کارکنان

 خودآموزي

 

سیستم مدیریت کیفیت و استاندارد هاي آزمایشگاههاي پزشکی 

 )  15187(ایزو
1 

 1 فایل
بدو استخدام اول هر 

 فصل
 کارکنان اداري

 خودآموزي

 آموزش حین کار
 2 خدمات برون سازمانی (خرید ، تدارکات و انبار داري)

 کارکنان اداري اول هر فصل 2 فایل
 خودآموزي

 آموزش حین کار
 3 مدیریت رسیدگی به شکایات در آزمایشگاه هاي پزشکی

 کارکنان اداري اول هر فصل 2 فایل
 خودآموزي

 آموزش حین کار
هاي پزشکینحوه نظرسنجی از گیرندگان خدمت در آزمایشگاه   4 

 همه کارکنان اول هر فصل 1 فایل
 خودآموزي

 آموزش حین کار
 5 استقرارسیستم پیشنهادات در آزمایشگاه هاي پزشکی

 1 فایل
بدو استخدام اول هر 

 فصل
 همه کارکنان

 خودآموزي

 
 6 اصول مستند سازي در آزمایشگاه

 3 فایل
بدو استخدام اول هر 

 فصل
 همه کارکنان

 خودآموزي

حین کارآموزش   
 7 مدیریت عدم انطباق ها در آزمایشگاه

 همه کارکنان هر شش ماه 1 فایل
 خودآموزي

 
 8 مدیریت ریسک در آزمایشگاه

 1 فایل
بدو استخدام اول هر 

 فصل
 همه کارکنان

 خودآموزي

 آموزش حین کار
 9 نحوه ارزیابی و ممیزي در آزمایشگاه ها

 

 



 

 

 سیستم جامع کیفیت آزمایشگاه

 منبع
 امتیاز

)5الی1(  

 زمان

 برگزاري
 ردیف موضوع نحوه آموزش گروه هدف

 1 فایل
بدو استخدام اول هر 

 فصل
 همه کارکنان

 خودآموزي

 آموزش حین کار
 10 ارزیابی صالحیت کارکنان آزمایشگاه

 کارکنان فنی اول هر فصل 1 کتابچه
 حضوري

 آموزش حین کار

خارجی  بررسی نتایج شرکت در برنامه هاي کنترل کیفیت

)34(دوره  
11 

 کارکنان فنی اول هر فصل 1 کتابچه
 حضوري

 آموزش حین کار

بررسی نتایج شرکت در برنامه هاي کنترل کیفیت خارجی 

)35(دوره  
12 

 کارکنان فنی اول هر فصل 1 کتابچه
 حضوري

 آموزش حین کار

بررسی نتایج شرکت در برنامه هاي کنترل کیفیت خارجی 

)36(دوره  
13 

 کارکنان فنی اول هر فصل 1 کتابچه
 حضوري

 آموزش حین کار

بررسی نتایج شرکت در برنامه هاي کنترل کیفیت خارجی 

)37(دوره  
14 

 کارکنان فنی هر شش ماه یکبار 1 فایل
 خودآموزي

 آموزش حین کار
 15 مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی

 2 فایل
بدو استخدام اول هر 

 فصل
 کارکنان اداري

 خودآموزي

کار آموزش حین  

 الزامات مربوط به پذیرش بیمار و نمونه هاي آزمایشگاهی

 
16 

 2 فایل
بدو استخدام اول هر 

 فصل
 کارکنان اداري

 خودآموزي

 آموزش حین کار

دستورالعمل آماده سازي بیمار و نحوه جمع آوري نمونه هاي 

 آزمایشگاهی
17 

 2 فایل
بدو استخدام اول هر 

 فصل
 18 دستورالعمل نحوه نگهداري نمونه هاي آزمایشگاهی خودآموزي همه کارکنان

 

 



 

 

 سیستم جامع کیفیت آزمایشگاه

 منبع
 امتیاز

)5الی1(  

 زمان

 برگزاري
 ردیف موضوع نحوه آموزش گروه هدف

 کارکنان فنی هر شش ماه 1 فایل
 خودآموزي

 آموزش حین کار
 19 نحوه انتخاب روش هاي انجام آزمایش

 کارکنان فنی هر شش ماه 1 فایل
 خودآموزي

 آموزش حین کار
 20 نحوه تصدیق و صحه گذاري روش هاي انجام آزمایش

 کارکنان فنی هر شش ماه 1 فایل
 خودآموزي

 آموزش حین کار
 21 عدم قطعیت اندازه گیري آنالیت هاي کمی

 همه کارکنان اول هر فصل 2 فایل
 خودآموزي

 آموزش حین کار
مقادیر تصمیم گیري بالینیمحدوه ها مرجع بیولوژیک و   22 

 23 کلیات کنترل کیفیت در بخش هاي آزمایشگاه خودآموز کارکنان فنی هر شش ماه 1 فایل

 همه کارکنان هر شش ماه 1 فایل
 خودآموزي

 آموزش حین کار
 24 ویژگی هاي گزارش نتایج آزمایش

 همه کارکنان بدو استخدام اول هر فصل 1 فایل
 خودآموزي

کارآموزش حین   
 25 مدیریت اطالعات در آزمایشگاه و حفظ محرمانگی اطالعات

 همه کارکنان اول هر فصل 1 فایل
 خودآموزي

 آموزش حین کار
 26 ارزیابی تامین کنندگان آزمایشگاه

 27 شرایط احراز شغلی بخش هاي آمایشگاه خودآموزي همه کارکنان بدو استخدام اول هر فصل 1 فایل

 کارکنان اداري اول هر فصل 1 فایل
 خودآموزي

 آموزش حین کار
 28 نحوه گزینش و استخدام

 29 منشور حقوق بیمار و کد هاي اخالقی در آزمایشگاه خودآموزي همه کارکنان بدو استخدام اول هر فصل 1 فایل

 



 

 

 سیستم جامع کیفیت آزمایشگاه

 منبع
 امتیاز

)5الی1(  

 زمان

 برگزاري
 ردیف موضوع نحوه آموزش گروه هدف

 2 فایل
بدو استخدام اول هر 

 فصل
 کارکنان اداري

 خودآموزي

 
 30 اصول مشتري مداري

 1 فایل
بدو استخدام اول هر 

 فصل
 همه کارکنان

 خودآموزي

 
اس و نظام آراستگی در محیط کار 5  31 

 1 فایل
بدو استخدام اول هر 

 فصل
 همه کارکنان

 خودآموزي

 
 32 کایزن

 همه کارکنان اول هر فصل 1 فایل
 خودآموزي

 آموزش حین کار
 33 دستورالعمل بازبینی نتایج آزمایشگاهی

  

  

 

 

 

 

 



 

 

  پذیرش و جوابدهی

  منبع
  امتیاز

 )5الی1(

  زمان

 برگزاري
 ردیف موضوع نحوه آموزش  گروه هدف

 خودآموزي  همه کارکنان هر شش ماه 1 فایل

 هاي ناهنجاري نظر از بارداري دوران تهاجمی غیر آزمایش استانداردهاي

 با( NIPT) کروموزومی

 (DNA Fetal Free Cell) مادر خون در جنینی آزاد DNA از استفاده

 ژنتیک تشخیص هاي آزمایشگاه در

1 

 1 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري
 2 دستورالعمل احراز هویت خودآموزي

 2 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 گیرينمونه 
 3 آشنایی با تست هاي جدید خودآموزي

 2 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري
 4 تست هاي بررسی عملکرد ارگان هاي بدن خودآموزي

 1 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري
 5 آماده سازي بیمار در آزمایش اسپرموگرام خودآموزي

 1 فایل
بدو استخدام اول هر 

 فصل

  کارکنان اداري

 نمونه گیري
 6 مروري بر قوانین و ضوابط سازمان هاي بیمه گر و پذیرش مراجعین خودآموزي

 1 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري
 7 دستورالعمل آزمایشگاه هاي ارجاع آزمایشگاه هاي تشخیص پزشکی خودآموزي

 1 فایل
 استخدامبدو 

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري
  8  معیار هاي عدم قبول نمونه هاي فاقد استاندارد هاي الزم براي پذیرش خودآموزي

 

 



 

 

  پذیرش و جوابدهی

  منبع
  امتیاز

 )5الی1(

  زمان

 برگزاري
 ردیف موضوع نحوه آموزش  گروه هدف

 1 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 گیرينمونه 
  9  مروري بر دستورالعمل پذیرش خودآموزي

 1 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري

  خودآموزي

 
  10  مروري بر دستورالعمل جوابدهی

 1 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري

  خودآموزي

 
  11  مروري بر دستورالعمل نمونه گیري

 2 فایل
 استخدامبدو 

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري

  خودآموزي

 
  12  مدیریت نمونه در آزمایشگاه

 2 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري

  حضوري

 آموزش حین کار
  13  آشنایی و مهارت کار با برنامه هاي کاربردي آفیس

 2 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري

  حضوري

 آموزش حین کار
  14  آشنایی و مهارت کار با تجهیزات بخش پذیرش و جوابدهی

 1 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري

  خودآموزي

 
 15 آشنایی با دستورالعمل غربال گري تست سالمت جنین

 اول هر فصل 1 فایل
  کارکنان اداري

 نمونه گیري

  حضوري

 حین کارآموزش 
 16  تست غربالگري سالمت جنین (سندرم داون )Beneteckمهارت کار با برنامه 

 2 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري

  خودآموزي

 
 17 تفسیر بالینی تست هاي بخش بیوشیمی

 

 



 

 

  پذیرش و جوابدهی

  منبع
  امتیاز

 )5الی1(

  زمان

 برگزاري
 ردیف موضوع نحوه آموزش  گروه هدف

 1 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري
 18 تفسیر بالینی تست هاي بخش سرولوژي خودآموزي

 2 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري
 19 تفسیر بالینی تست هاي بخش ایمونولوژي خودآموزي

 1 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري
 20 تفسیر بالینی تست هاي بخش باکتري شناسی خودآموزي

 1 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري
  21 تفسیر بالینی تست هاي بخش انگل شناسی خودآموزي

 1 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري
  22 بالینی تست هاي بخش قارچ شناسیتفسیر  خودآموزي

 1 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري
  23 تفسیر بالینی تست هاي بخش خون شناسی خودآموزي

 1 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  کارکنان اداري

 نمونه گیري
  24  نسخه خوانی حضوري

 2 فایل
 بدو استخدام

 اول هر فصل 

  اداريکارکنان 

 نمونه گیري

  حضوري

 آموزش حین کار
  25  مهارت کار با برنامه آزمون

 

 



 

 

 بخش هاي فنی آزمایشگاه

 منبع
 امتیاز

)5الی1(  

 زمان

 برگزاري
 ردیف موضوع نحوه آموزش گروه هدف

 2 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
بیوشیمی-کارکنان فنی    1 کنترل کیفیت در بخش بیوشیمی خودآموزي 

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
میکروب-کارکنان فنی    2 کنترل کیفیت در بخش بیوشیمی ادرار خودآموزي 

 2 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   

-کارکنان فنی 

 هماتولوژي
  3 کنترل کیفیت در بخش هماتولوژي خودآموزي

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   

-کارکنان فنی 

 هماتولوژي
  4 کیفیت در بخش سرولوژيکنترل  خودآموزي

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
هورمون-کارکنان فنی    5 کنترل کیفیت در بخش ایمنولوژي خودآموزي 

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
هورمون-کارکنان فنی    6 کنترل کیفیت در بخش هورمون خودآموزي 

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
میکروب-کارکنان فنی    7 کنترل کیفیت در بخش انگل شناسی خودآموزي 

 2 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
میکروب-کارکنان فنی    8 کنترل کیفیت در بخش باکتري شناسی خودآموزي 

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
میکروب-کارکنان فنی    9 کنترل کیفیت در بخش قارچ شناسی خودآموزي 

 

 



 

 

 بخش هاي فنی آزمایشگاه

 منبع
 امتیاز

)5الی1(  

 زمان

 برگزاري
 ردیف موضوع نحوه آموزش گروه هدف

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   

-کارکنان فنی 

 هماتولوژي
  10 کنترل کیفیت در بخش انعقاد خودآموزي

 2 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
هورمون-کارکنان فنی    11 کنترل کیفیت در بخش تست سالمت جنین خودآموزي 

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
میکروب-کارکنان فنی    12 کنترل کیفیت در بخش اسپرموگرام خودآموزي 

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
میکروب-کارکنان فنی    13 کنترل کیفیت در بخش تجزیه سنگ هاي ادراري خودآموزي 

 2 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
 کارکنان فنی

 خودآموز

حین کارآموزش   
 14 مروري بر قوانین وستگارد

 3 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
 کارکنان فنی

 خودآموز

 آموزش حین کار
  15  پزشکی آزمایشگاه در کیفیت مدیریت و سیگما شش

 3 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
 کارکنان فنی

 حضوري

 آموزش حین کار
 16 نحوه کار با برنامه کنترل کیفیت (تریتا سافت)

 3 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   

 -کارکنان فنی 

 بیوشیمی

 خودآموز

 آموزش حین کار
 17 نگهداري تجهیزات( اتوآنالیزور )

 3 فایل
بدو استخدام اول هر 

 فصل

 -کارکنان فنی 

 هماتولوژي

 خودآموز

 آموزش حین کار
 18 نگهداري تجهیزات( سل کانتر )

 

 



 

 

 بخش هاي فنی آزمایشگاه

 منبع
 امتیاز

)5الی1(  

 زمان

 برگزاري
 ردیف موضوع نحوه آموزش گروه هدف

 3 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
هورمون -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
 19 نگهداري تجهیزات( وایداس )

 3 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
 کارکنان فنی

 خودآموز

 آموزش حین کار
 20 نگهداري تجهیزات( دیونایزر )

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
انعقاد -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
 21 نگهداري تجهیزات( کوآگولومتر )

 3 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   

 -کارکنان فنی 

 بیوشیمی

 خودآموز

 آموزش حین کار
 22 نگهداري تجهیزات( الکترولیت آناالیزر )

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   

 -کارکنان فنی 

 بیوشیمی

 خودآموز

 آموزش حین کار
 23 نگهداري تجهیزات( یو پی اس )

 2 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
 همه کارکنان

 خودآموز

 آموزش حین کار
 24 نگهداري تجهیزات( کامپیوتر  )

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
 همه کارکنان

 خودآموز

 آموزش حین کار
 25 نگهداري تجهیزات( یخچال )

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
 همه کارکنان

 خودآموز

 آموزش حین کار
 26 نگهداري تجهیزات( فریزر )

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
خدمات -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
 27 نگهداري تجهیزات( فور )

 

 



 

 

 بخش هاي فنی آزمایشگاه

 منبع
 امتیاز

)5الی1(  

 زمان

 برگزاري
 ردیف موضوع نحوه آموزش گروه هدف

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
خدمات -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
 28 نگهداري تجهیزات( انکوباتور )

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
هورمون -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
شیکرانکوباتور ) نگهداري تجهیزات(  29 

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
هورمون -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
 30 نگهداري تجهیزات( االیزا ریدر )

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
هورمون -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
 31 نگهداري تجهیزات( االیزا واشر )

 1 فایل
استخدامبدو   

اول هر فصل   

 -کارکنان فنی 

 بیوشیمی

 خودآموز

 آموزش حین کار
 32 نگهداري تجهیزات(فوتومتر )

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   

 -کارکنان فنی 

 بیوشیمی

 خودآموز

 آموزش حین کار
 33 نگهداري تجهیزات( بیلیروبینومتر)

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
خدمات -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
 34 نگهداري تجهیزات( اتوکالو  )

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
میکروب -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
 35 نگهداري تجهیزات( هود بیولوژیک )

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   

 -کارکنان فنی 

 هماتولوژي

 خودآموز

 آموزش حین کار
تجهیزات( میکروسکوپ )نگهداري   36 

 



 

 

 بخش هاي فنی آزمایشگاه

 منبع
 امتیاز

)5الی1(  

 زمان

 برگزاري
 ردیف موضوع نحوه آموزش گروه هدف

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
خدمات -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
 37 نگهداري تجهیزات( بن ماري)

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
هماتولوژي -فنی کارکنان   

 خودآموز

 آموزش حین کار
 38 نگهداري تجهیزات( میکسر همانولوژي)

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
بیوشیمی -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
 39 نگهداري تجهیزات(سمپلر ها )

 1 فایل
 بدو استخدام 

 اول هر فصل
بیوشیمی -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
 40 نگهداري تجهیزات(شیکر لوله)

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
بیوشیمی -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
 41 نگهداري تجهیزات( ترمومتر  )

 1 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
 خدمات

 خودآموز

 آموزش حین کار
 42 نگهداري تجهیزات( پکیج ، بخاري کولرها)

 3 فایل
استخدامبدو   

اول هر فصل   
 همه کارکنان

 حضوري

 آموزش حین کار
 43 نحوه کار با برنامه انبار داري و درخواست کاال

بیوشیمی -کارکنان فنی  اول هر فصل 3 فایل  
 خودآموز

 آموزش حین کار
 44 کنترل کیفی سمپلر

بیوشیمی -کارکنان فنی  اول هر فصل 3 فایل  
 خودآموز

 آموزش حین کار
ابزار پایه کنترل کیفی  45 

بیوشیمی -کارکنان فنی  اول هر فصل 1 فایل  
 خودآموز

 آموزش حین کار
 46 کنترل کیفی ترازو



 

 

 بخش هاي فنی آزمایشگاه

 منبع
 امتیاز

)5الی1(  

 زمان

 برگزاري
 ردیف موضوع نحوه آموزش گروه هدف

بیوشیمی -کارکنان فنی  اول هر فصل 3 فایل  
 خودآموز

 آموزش حین کار
کیفی فوتومترکنترل   47 

هورمون -کارکنان فنی  اول هر فصل 3 فایل  
 خودآموز

 آموزش حین کار
 48 کنترل کیفی االیزا

بیوشیمی -کارکنان فنی  اول هر فصل 5 فایل  
 خودآموز

 آموزش حین کار
 49 کنترل کیفی اتوآنالیزور

بیوشیمی -کارکنان فنی  اول هر فصل 2 فایل  
 خودآموز

 آموزش حین کار
کیفی آب دیونایزه کنترل  50 

بیوشیمی -کارکنان فنی  اول هر فصل 1 فایل  
 خودآموز

 آموزش حین کار
 51 کنترل کیفی سانتریفیوژ

هماتولوژي -کارکنان فنی  اول هر فصل 1 فایل  
 خودآموز

 آموزش حین کار
 52 کنترل کیفی میکروسانتریفیوژ

 5 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
هماتولوژي -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
  PLT-WBC-RBC (  53-نحوه گزارش مورفولوژي سلول هاي خونی( 

 5 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   

هماتولوژي – کارکنان فنی  

 میکروب

 خودآموز

 آموزش حین کار
بورلیا ) –بیماري هاي انگلی خون ( مارلیا   54 

 5 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
هماتولوژي -فنی کارکنان   

 خودآموز

 آموزش حین کار
حاد میلوئیدي لوسمی در آزمایشگاهی هاي یافته  55 

 5 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
هماتولوژي -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
لنفوسیتی حاد لوسمی در آزمایشگاهی هاي یافته  56 



 

 

 بخش هاي فنی آزمایشگاه

 منبع
 امتیاز

)5الی1(  

 زمان

 برگزاري
 ردیف موضوع نحوه آموزش گروه هدف

 5 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   

 -کارکنان فنی 

 هماتولوژي

 خودآموز

 آموزش حین کار
مزمن میلوئیدي لوسمی در آزمایشگاهی هاي یافته  57 

 5 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   

 -کارکنان فنی 

 هماتولوژي

 خودآموز

 آموزش حین کار
لنفوسیتی مزمن لوسمی در آزمایشگاهی هاي یافته  58 

 5 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
میکروب -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
شناسی انگل آزمایشگاه در آرتیفکتها از شایع انگلهاي افتراق  59 

 5 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
میکروب -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
اطلس انگل هاي روده ايمروري بر   60 

 5 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
میکروب -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
 61 مروري بر اطلس رسوب ادراري

 3 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
میکروب -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
 62 مروري بر اطلس بیماري هاي قارچی

 5 فایل
استخدامبدو   

اول هر فصل   
میکروب -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
 63 آنالیز اسپرم و نجوه گزارش مورفولوژي اسپرم

میکروب -کارکنان فنی  اول هر فصل 2 فایل  
 خودآموز

 آموزش حین کار
 64 کنترل کیفی دیسک هاي آنتی بیوگرام

میکروب -کارکنان فنی  اول هر فصل 2 فایل  
 خودآموز

 آموزش حین کار
 65 کنترل کیفی محیط هاي کشت

 

 



 

 

 بخش هاي فنی آزمایشگاه

 منبع
 امتیاز

)5الی1(  

 زمان

 برگزاري
 ردیف موضوع نحوه آموزش گروه هدف

میکروب -کارکنان فنی  اول هر فصل 1 فایل  
 خودآموز

 آموزش حین کار
 66 کنترل کیفی لوپ

 2 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
میکروب -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
 67 نحوه گزارش و بررسی الم هاي اسید فست

 2 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
میکروب -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
منفی گرم کوکسی هاي شناسایی براي بیوشیمیایی هاي روش بر مروري  68 

 2 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
میکروب -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
مثبت کوکسی هاي گرم  شناسایی براي بیوشیمیایی هاي روش بر مروري  69 

 2 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
میکروب -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار

 منفی گرم باسیل هاي شناسایی براي بیوشیمیایی هاي روش بر مروري

 (انتروباکریاسیه )
70 

 2 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
میکروب -کارکنان فنی   

 خودآموز

 آموزش حین کار
استرپتوکوکی شایع هاي گونه افتراقی تشخیص براي بیوشیمیائی هاي تست  71 

 5 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
 همه کارکنان

 خودآموز

 آموزش حین کار
اورژانس هاي درخواست با برخورد نحوه دستورالعمل  72 

 5 فایل
 بدو استخدام

اول هر فصل   
 همه کارکنان

 خودآموز

 آموزش حین کار
آزمایشگاه در بحرانی نتیجه دهی گزارش اجرائی دستورالعمل  73 

 

 

 



 

 

 نمونه گیري

 منبع
 امتیاز

)5الی1(  

 زمان

 برگزاري
 ردیف موضوع نحوه آموزش گروه هدف

 کارکنان نمونه گیري اول هر فصل 2 فایل
 حضوري

 آموزش حین کار
 1 نمونه گیري خون وریدي به روش خالء

 3 فایل
بدو استخدام اول 

 هر فصل
 کارکنان نمونه گیري

 حضوري

 آموزش حین کار
 2 مهارت هاي الزم براي نمونه گیري اطفال و نوزادان

 2 فایل
بدو استخدام اول 

 هر فصل
 کارکنان نمونه گیري

 خودآموزي

 
 3 دستورالعمل نمونه گیري وریدي و مویرگی

 1 فایل
بدو استخدام اول 

 هر فصل

 کارکنان نمونه گیري

 هماتولوژي

 حضوري

 آموزش حین کار
 4 مهارت هاي الزم براي تهیه گسترش خون محیطی

 1 فایل
بدو استخدام اول 

 هر فصل

 کارکنان نمونه گیري

 میکروب

 حضوري

 آموزش حین کار
 5 مهارت هاي الزم براي نمونه گیري لیشمانیا ، بورلیا و گال

 1 فایل
بدو استخدام اول 

 هر فصل

 کارکنان نمونه گیري

 میکروب

 حضوري

 آموزش حین کار
 6 مهارت هاي الزم براي نمونه گیري بخش قارچ شناسی

 1 فایل
بدو استخدام اول 

 هر فصل

 کارکنان نمونه گیري

 میکروب

 حضوري

 آموزش حین کار
 7 مهارت هاي الزم براي نمونه گیري بخش میکروب شناسی

 1 فایل
بدو استخدام اول 

 هر فصل
 کارکنان نمونه گیري

 خودآموزي

 
هماتولوژي آزمایشگاه در نمونه آوري جمع اصول  8 

 


