
   تشخيص طبي و تخصصي پيوند خط مشي كيفيت آزمایشگاه
 

 : رسالت

های قانوني از وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي فعاليت  با اخذ مجوز    1383كه از سال    تشخيص طبي و تخصصي پيوند  آزمایشگاه  

رعایت اخالق حرفه ای و   ریتخود را با محو  خيصيشتكه خدمات  و فوق تخصصي  است تخصصي  آزمایشگاهي  د را آغاز نموده است  خو

زیست به بهترین توجه به محيط   رویکرد  با   وگاهي  آزمایش خدمات  كيفيت  ارتقاء ایمني،  حقوق مراجعين همراه با تکریم و احترام و رعایت  

  .ارائه مي نماید  ، تمامي اقشار جامعه تحت پوشش  ممکن به و فني شيوه علمي

 

 : چشم انداز

 و منطقه آزمایشگاهي در ایران  و فوق تخصصي صي  مرجع تخصپيوند به عنوان یکي از آزمایشگاه های  گاه  آزمایشجایگاه و حفظ    تبدیل

 

 مي گردد تا موارد ذیل را سر لوحه فعاليت های خود قرار دهد:  متعهد تشخيص طبي و تخصصي پيوند  آزمایشگاه 

مردم   برای  رین تکنولوژی موجود در كشوره از آخاستفاد  باي  صصتخ  فوقو   تخصصي  ،  لي معموتأمين و انجام خدمات آزمایشگاه -

 . شریف ایران

ظارت بر حسن انجام فعاليت  متعهد و با اخالق استفاده نموده و ن، حرفه ای، با صالحيت  دمات آزمایشگاهي از همکاران  در ارائه خ -

 انجام دهد.  های آنها را منطبق بر استانداردها

دگان خدمات آزمایشگاهي اهداف كيفيت را به منظور كسب الزامات گيرنده ی شریز برنامه    نظم و رور م و م ار  استقر طراحي،  -

 د. نداده و در جهت بهبود مستمر ارائه خدمات آزمایشگاهي كوشا باشانجام  را منطبق بر استانداردهای بين المللي  

أمين رضایت مصرف وب و ت ئه خدمات مطلئي اراا غبا هدف  فيت كه  سيستم مدیریت كياز  از روند آشنایي و اطالع كامل همکاران   -

 كنندگان خدمات آزمایشگاهي است اطمينان حاصل نماید.

 د گرفت.مورد بازنگری قرار خواهدر صورت لزوم  اهي طبق برنامه ریزی  اء كيفيت خدمات آزمایشگخط مشي حاضر با هدف ارتق -

  

 :كيفيت  اهداف

 بهبود مستمر كيفيت خدمات قابل ارائه حفظ و    -1

 ن و كاركنانن، مراجعيبهبود ایمني بيمارا ظ و  حف  -2

  ذینفعان  ارتقاء رضایت مندی  -3

 كاركنان و مسئولينوانمند سازی و آموزش مستمر  ت، ساني ان بعمنامدیریت   -4

 امنيتي و تجهيزاتي   ،توسعه مدیریت نگهداشت فضای فيزیکيحفظ و    -5

 مدیریت منابع مالي   -6

 ات آزمایشگاهي قابل مقایسه با كشورهای توسعه یافته جهان طه خدم ش حيگسترحفظ و در صورت امکان  -7

 

 استانداردهای جاری و مورد نظر:

 الزامات ملي آزمایشگاه مرجع سالمت  -1

2-  IMS  (ISO 9001    ،ISO 14001   ) 

3-  ISO 10002 

4-  ISO 15189 

لف به رعایت همه مفاد این خط مشي مي دانند. ا ملزم و مکخود ر  پيوندصصي  تشخيص طبي و تخمایشگاه  مدیریت و كاركنان آزتعهدات:  

 .این بيانيه توسط ریاست آزمایشگاه انتشار یافته و چارچوب سيستم مدیریت آزمایشگاه را در بردارد
 

 تر بهزاد پوپکدك                                                                                                                            

 ي پيوند تشخيص طبي و تخصص  ایشگاه آزم فني   سول موسس و م                                                                                                              

 


