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 تبسیخ .وٌین هي پیذا دفتشچِ دس سا آصهبیص ثشگِ سپس .گیشد  هي غَست وٌٌذُ هشاجؼِ هطخػبت ثب دفتشچِ ػىس سٍی وشدى

 دس وِ .ضَد هي ًَضتِ دستي غَست ثِ اػتجبس تبسیخ اجتوبػي تأهیي ّبی  دفتشچِ هَسد دس وٌین هي ساچه غفحِ سٍی اػتجبس

 سا ًسخِ تبسیخ سپس . د ضَ دادُ هطبثمت است ضذُ دسج دفتشچِ جلذ سٍی ًچِ آ ثب ًَضتِ ضذُ اػتجبس تبسیخ ثبیذ هَالغ ایي

 سد ًسخِ ثبضذ آیٌذُ سٍصّبی ثِ هشثَط ًسخِ تبسیخ اگش .ثبضذ هي لجل یبسٍصّبی سٍص ى ّوب هطبثك یب تبسیخ ایي وٌین هي چه

 .ًذاسین سا ًسخ ایٌگًَِ پزیشش اجبصُ ٍ ضَد هي

 هبُ اٍل سٍص 3 دس ّن ى آ ٍ هبُ آخش سٍص 3 فمط ثبضذ لجل هبُ ثِ هشثَط اگش ٍ است لجَل لبثل هبُ ّوبى اٍل سٍص اص ًسخِ تبسیخ

  هي ًَضشِ ثيوِ دفشزچِ در وِ ّبييداسًذ آصهبیص اػتجبس هبُ یه هذت ثِ ًسخ اجتوبػي تأهیي هَسد دس .لجَل است لبثل

 . د ضَ سأييذ دطز ثزگِ در دشضه سَسظ حشوبً ثبيذ هَارد ايٌگًَِ . ثبضذ رًگي دٍ ٍ خَردگي خظ فبلذ ثبيذ ضًَذ

 در ثبيسشي دشضه ايٌػَرر غيز در . ضَد ًَضشِ دشضه سَسظ ثبيذ غحيح ٍ خَاًب عَر ثِ اػشجبر ٍ ٍيشيز سبريخ

 درخَاسز دشضه اهضبي ٍ هْز حبٍي ثبيذ ًسخ سوبم .ضَد هي رد ًسخِ ايٌػَرر غيز در . ثشًذ هْز دطز ثزگِ

 سب گزداًين ثزهي ثيوبر ثِ را ًسخِ ثَد ًبخَاًب سسشي اگز .ثبضذ ٍاضح ثبيذ سسز درخَاسشي ًَع . ثبضٌذ وٌٌذُ

 .ضَد سػحيح دشضه سَسظ
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 .وذدفشزچِ ثيوبر را حشوب اس جلذ دفشزچِ ثجز گزدد

 : دارد ٍجَد حبلز سِ رٍسشبئيبى ثيوِ هَرد در

 .ضَد هي اهضبء ٍ هْز ٍ ضَد هي ًَضشِ رٍسشبيي خبًَار دشضه سَسظ : الف

 دارًذ، هْز سب دٍ ّب ًسخِ ايٌگًَِ ًَيسذ هي را ًسخِ رٍسشب دشضه ارجبع ثب لزارداد عزف هشخػع دشضه : ة

 غفحِ ثبالي در رٍسشبيي ثيوِ لزارداد عزف هشخػع دشضه هْز دٍهي ٍ ثزگِ ثبالي خبًَادُ در دشضه هْز يىي

 .ضَد هي ًَضشِ ارجبع وذ

 ٍ خبًَار دشضه هْز ثِ احشيبج هَالغ ايي در وِ دارد رٍسشبيي ثيوِ لزارداد عزف هْز هشخػع دوشز گبّي :ًىشِ

 .ثبضذ ًوي ارجبع وذ

 .ضَد سدُ دذيزش هْز ثزگِ دطز وِ ضزط ايي ثب ثٌَيسذ را ًسخِ سَاًذ هي لزارداد عزف ثيوبرسشبى دشضه : ج

 اس ًسخِ وذي ّن ٍ دبراوليٌيه ًسخِ ّن ثبضذ ضذُ ًَضشِ هبهب سَسظ درهبًي خذهبر ثيوِ دفشزچِ ًسخِ اگز

 .ضَد هي جذا دفشزچِ

 .اسز لجَل لبثل ّسشٌذ سيٌب ثيوِ هْز ثِ هوَْر وِ ّبيي دفشزچِ : سيٌب ثيوِ هَرد در

 ثبضٌذ داضشِ ّن عاليي وبرر ثيوِ، دفشزچِ ثز ػالٍُ وِ ضًَذ  هي ثيوِ ايي هطوَل افزادي : داًب ثيوِ هَرد در

 .ضَد هي ثجز ثزگِ دطز ّن دفشزچِ ضوبرُ .ضَد هي ًَضشِ ثزگِ دفشزچِ دطز در وبرر ضوبرُ

 .ضَد هي ًَضشِ وويشِ هخػَظ ّبي ثزگِ رٍي درخَاسز ثلىِ ًذارًذ ثيوِ دفشزچِ افزاد ايي :اهذاد وويشِ ثيوِ

 ثزگِ دطز ثيوبر خبًَادگي ًبم ٍ ًبم ٍ وبرر ضوبرُ ٍ ضًَذ هي َّيز احزاس ّبي درهبًي وبرر رٍي اس افزاد ايي

 .داضشِ ثبضٌذ اػشجبر سبريخ ثبيذ ّن ّب وبرر ايي ضَد هي ًَضشِ

 .ضَد هي يبدداضز ثيوبر سلفي ضوبرُ ٍ آدرس حشوبً ثيوِ ثزگِ دطز در :ارسص ثيوِ دفشزچِ ّبي هَرد در

 دذيز ى اهىب وبر ايي هسلح ًيزٍّبي هَرد در فمظ . د وز اسشفبدُ هبدر ثيوِ دفشزچِ اس سَاى ًوي ًَساد ثزاي :ًىشِ

 .ضَد هي سدُ غفحِ دطز در سأييذيِ وِ هْز ثب ّن ى آ اسز

 ًبم داضشي .ضًَذ هي خَاًب ٍ ٍاضح عَر ثِ آسهبيص درخَاسز ضبهل فمظ ّب ًسخِ ايي : آساد ّبي ًسخِ 1-1-2-

 ايي . اسز ثالهبًغ ّب ثزگِ ايي در خَردگي خظ ٍ ثَدُ ضزٍري دشضه اهضبي ٍ سبريخ،هْز ، ر ثيوب خبًَادگي ًبم ٍ

 .ضًَذ هي ثبيگبًي يىسبل هذر ثِ دذيزش هحل هٌظن در اي ضيَُ ثِ ٍ خَرًذ هي دذيزش ضوبرُ ّب ًسخِ

 غَرر ثِ ٍ ثبضٌذ ٍاضح وبهالً وِ ضًَذ هي دذيزش غَرسي در ّب درخَاسز ايي :ضفبّي ّبي درخَاسز 1-2-

 ادساس، وطت ٍ وبهل ، ( FBS – CHOL – TG ) (BHCC) آصهبیص ضبهل ّب دسخَاست  ایي.ضًَذ هي هحبسجِ آساد

 .ضَد هي دذيزش آسهبيطگبُ دشضه ًظز اًگل هي ثبضذثب آسهبيص

 چبدي ّبي ثزگِ رٍي آسهبيص درخَاسز گبّي :آيٌذ هي هبيطگبُ آس ثِ لزارداد عي وِ ّبيي درخَاسز 1-3-

 .ضًَذ هي دذيزش ضذُ سَافك لجل اس غَرر ثِ ثزگِ ّب ايي ثْذاضز ثبهزوش لزارداد هبًٌذ .ضَد هي سدُ سيه

 ًَضشِ سبثمِ ٍ ضَد ًوي فز دريب ّشيٌِ ٍ .ثبضذ هي رايگبى جبًجبسي وبرر وذي ارائِ ثب : ى جبًجبسا ثب لزارداد يب ٍ

 اسز الشاهي ًبهِ هؼزفي ارائِ سَهبى ّشار 20 ثبالي هجبلغ ثزاي جبًجبساى ٍ ثب راثغِ در .ضَد هي

 رايگبى ّن هَارد ايي .گيزد هي غَرر هزوش آى وبرهٌذاى سَسظ ثيوِ دفشزچِ ارائِ ثب دذيزش ّن سبلوٌذاى درهَرد

 .ثب ًظز هذيز ضجىِ سخفيف اػوبل هي گزدد ضَد هي ًَضشِ درسبثمِ ٍ ضَد هي دذيزش

 :آسهبيص اًجبم سَاًبيي ثزرسي
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 ُ وٌٌذ هزاجؼِ اس ًسخِ دريبفز ٌّگبم . اسز آسهبيص ثْبي ًيش ٍ دبسخگَيي سهبى آسهبيص، ًَع ضبهل ثزرسي ايي

 اًجبم ٍ دبسخگَيي ثِ لبدر هزوش ايي يؼٌي ضَد هي هطخع آسهبيص اًجبم اجوبلي سَاًبيي ثزرسي يه ثب ،

 .ًِ يب ّسز ثيوبر آسهبيطبر

 ثبضذ السم آسهبيص اًجبم ثزاي ثيطشزي سهبى يب ثبضذ داضشِ ارسبل ثِ احشيبج وِ ثبضذ ًحَي ثِ ثيوبر آسهبيطبر اگز

 ثبضذ ثبال آى ّشيٌِ يب

 داضشِ اهىبى اگز دارد خبغي اّويز ثيوبر ثزاي سهبى هَالغ ثؼضي در . د ضَ هغلغ ثبيذ ثيوبر ،دذيزش اس لجل حشوبً

 .وٌين هي دذيزش اٍرصاًسي غَرر ثِ را آسهبيص ٍ وٌين هطَرر هي ادزاسَر ثب ثبضذ

 :پذيزش عمليات اوجام 2-

 .دزيٌشز ٍ وبهذيَسز هبًيشَر ، ويس وزدى رٍضي11-1

 ضَين هي آسهبيطگبُ ثزًبهِ ٍارد ثؼذ ٍ

Server 2-11 رٍي آى وزدى وليه ثبر ٢ ثب 

 .وبرثز ضخع ًبم ٍ رهش وذ سبيخ  3-11

 .ضذُ دذيزش ثزًبهِ  ٍارد 4-11

 دريبفز ٍ ٍيشيز ٍ اػشجبر سبريخ ى وزد چه ّوچٌيي ٍ ثيوبر ثب ػىس هغبثمز ٍ جذيذ ثزگِ دريبفز ثب  11- 5  

 ضٌبسبيي وبرر ثب ثبضذ آساد ثزگِ اگز.هيجبضذ دذيزش اٍل هزحلِ جشء ثزگِ دطز ثيوبر،در آدرس ٍ سلفي ضوبرُ

 .هيطَد دادُ هغبثمز

 .هيطَد هطخع جٌسيز ٍ ثيوبر سي سلفي، ضوبرُ ضْزر، ًبم، دذيزش اٍل ثخص در  6-11 

 .ضَد هي سدُ گشارش سبريخ ٍ دشضىي ًظبم دشضه، ًبم دٍم ثخص در  7-11 

 .هيطَد ٍارد غفحِ ضوبرُ اػشجبر، سبريخ ٍيشيز، سبريخ سزيبل، ضوبرُ دفشزچِ، ثيوِ ًَع  سَم ثخص در  8-11

 هيطَد چبح ثيوبر ثزاي لجض.هيىٌين ٍارد ًسخِ ثزگِ ثب هغبثك ّب سسز چْبرم ثخص در  9-11

 ثبضذ يىي لجض ضوبرُ ثب ثيوبر ًبم ٍ ثيوبر  ضوبرُ 10-11

 .وزد ثزرسي را ثيوبر سبثمِ دشضه ًبم ٍ ضْزر ًبم، اسبس ثز سَاى هي جسشجَ آيىَى سدى ثب  11- 11

 .ضَد هي ثزداري ًوًَِ اسبق ٍارد ثزگِ ثيوبر اس لجض ٍجِ دريبفز اس ثؼذ  12-11

 اٍل ضوبرُ اس هٌظَر ايي ثزاي . د ثگيز ليسز ٍرن فٌي وبدر ثزاي ثبيذ دذيزضگز دذيزش وبر اسوبم اس ثؼذ  13-11

 .ًوبئين هي الذام ليسز ٍرن گزفشي ثِ دذيزش

 ثيَضيوي يب ّبسَلَصي هثالً ًظز هَرد ثخص ثؼذ ضذُ، ّب ثخص وبر ثزگِ ثخص ٍارد: ليسز ٍرن گزفشي ثزاي 14-11

 .ًوبئين وليه را چبح گشيٌِ ٍ ًوَدُ اًشخبة را ... ٍ ادرار،سزٍلَصي َّرهَى، يب

 ٍ ًبم رٍي ثِ رٍ ثيوبراى ثيوبري سَاثك ّب ليسز ن ٍر اس يه ّز در : ثيوبراى ثيوبري سبريخچِ وزدى ٍارد  11- 15

 ثيطشز ثزرسي يب سىزار ًظز هَرد آسهبيص آسهبيطگبُ فٌي هسئَل غالحذيذ غَرر در وِ ضَد هي ًَضشِ آى وذ

 .گزدد

 وِ ًذارين را آى وذ ليسز ٍرن در وِ ثبضين داضشِ خًَي يب سزم چٌبًچِ : فٌي وبدر سؤاالر ديگيزي  16-11

   هخػَظ غذايي رصين رػبيز ًبضشبيي، اس اػن آسهبيص ضزايظ وِ ثبضٌذ هي لجل رٍسّبي ًذادُ خَى ثيوبراى اغلت
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 ٍظبيف اس سهبى ايي در . اًذ دادُ ًوًَِ ٍ يبفشِ حضَر آسهبيطگبُ در ضزايظ داضشي ثب اهزٍس اًذ ًىزدُ رػبيز را

 سب ًوبيذ ّب ليسز ٍرن سوبم ٍارد ٍ آٍردُ ثيزٍى وبهذيَسز اس را ثيوبر ثِ هزثَعِ ّبي سسز وِ ثبضذ هي دذيزضگز

  .ًيفشذ للن اس چيشي

 

 اعويٌبى ثبيذ ٍددُ هي سحَيل جَاثذّي ثخص ثِ را ضذُ ًَيسي دطز ّبي ثزگِ دذيزضگز وبر دبيبى در17-11  

 ثب فٌي وبدر سب دارد ٍجَد ثيوبراى ًوًَِ ثب هغبثك جبهغ غَرر ثِ ّب ليسز ٍرن ّب ثخص درسوبم وِ وٌذ حبغل

 . ثذزداسد خَد ثِ وبر ّب ليسز ٍرن غحز اس وبفي اعويٌبى

 .ضذُ خبرج دذيزش ثزًبهِ اس

 ضبهل دّي ًَثز .ضَد هي دادُ ًَثز فمظ ًذاضز را گيزي ًوًَِ ثزاي السم ضزايظ هزاجؼِ ٌّگبم ثيوبر اگز

 .گيزي ًوًَِ ثزاي السم ضزايظ داضشي ثزاي راٌّوبيي ّوچٌيي ٍ اسز ثيوبر ثِ دادى لجض ٍ ّشيٌِ گزفشي دذيزش،

 ثيوبر ضوبرُ رٍثزٍي ّب ثخص ّبي ليسز ٍ ول ليسز در ثؼذاً ٍ ضَد هي ًَضشِ يبدداضز ثزگِ در هَارد گًَِ ايي

 ." ًوًَِ ًذادُ " ضَد هي ًَضشِ

 هَارد الجشِ وٌين هي دذيزش فبيل دٍ در را هَرد ٍ د ايي ثبضذ داضشِ دشضه دٍ اهضبي ٍ هْز ثب ًسخِ دٍ ثيوبر اگز

 .ضَد دذيزش هي يىجبر هطشزن

 ػىسذار غَرر در ٍ ضَد هي ثجز دذيزش در ثبضذ داضشِ ػىس ثذٍى يب ػىسذار خَى وبرر درخَاسز ثيوبر اگز

 .گزدد هي خَى وبرر غذٍر ثخص سحَيل خَى گزٍُ ليسز ّوزاُ ػىس ايي .ضَد هي ػىس دريبفز وبرر، ثَدى

   هيطَد گزفشِ هخػَظ گيز ًوًَِ سَسظ خَى ًوًَِ دّي، ًَثز اس دس ًَساداى ٍ وَدوبى ثزاي

 : گيزي ًوًَِ ضزايظ

 .ًوبييذ اسشفبدُ 1 سٌذ ضوبرُ ثِ ثيوبراى راٌّوبي دفشزچِ اس آسهبيطگبُ دذيزش هَرد آسهبيطبر سوبهي ثزاي

 :ًىشِ چٌذ

 سبػز ثيوبر لجض سِ در ثبضذ رٍس ّوبى ثِ هزثَط اگز ثخَاّذ اٍرصاًسي غَرر ثِ را آسهبيص جَاة ثيوبر وِ سهبًي

 ضَد هي ًَضشِ هزاجؼِ

 سدُ ّن ديگزي وذ دذيزش حك ٍ دذيزش وذّبي ثز ػالٍُ سبػشِ دٍ لٌذ ٍصيٌبل، لبرچ، وَدوبى، گيزي ًوًَِ ثزاي

 ضَد، هي

 در . ضَد  م دادُ سحَيل دذيزش ثِ ثيوبر ّوزاُ سَسظ ًسخِ ، ًجبضذ آسهبيطگبُ در حضَر ثِ لبدر ثيوبر وِ سهبًي

  ًوًَِ جْز اٍ ٍ ضَد هي ّوبٌّگ ثبضذ،  هي هٌشل گيزي ًوًَِ هسئَل وِ فزدي ثب اسدذيزش، دس هَارد ايٌگًَِ

 وِ فزدي سَسظ ثبيذ گيزي ًوًَِ ضزايظ ٍ ٍسبيل سوبهي .ضَد گزفشِ هي ًوًَِ ٍ رفشِ هٌشل ثِ ثيوبر ّوزاُ ثب گيزي

 ًوًَِ دارد سزم وِ دسشي اس . اسز گزفشِ ضذُ هٌشل در وِ ضَد ًَضشِ ًوًَِ در گزددٍ هحيب رٍد هي هٌشل ثِ

 رػبيز وبهالً ًيشثبيذ َّيز احزاس ضزايظ . د گزد درج ٍ دزسيذُ دليمبً ًيش ثيوبر ضزايظ ٍ دارٍ هػزف ٍ ًطَد گزفشِ

 .ضَد

 : گيزي ليسز

 ّب ليسز ايي .ثبضذ هي ًيش گيزي ليسز هسئَل ثيوبراى راٌّوبيي ٍ ّب ًسخِ دذيزش ثز ػالٍُ دذيزش ثخص

 ثخص سحَيل ٍ ضَد هي گزفشِ 11ثبضذ هي ارسبلي ّبي ًوًَِ ليسز ٍ ّب ثخص ،ليسز هزاجؼيي ول ليسز ضبهل



 شبکو بهداشت و درمان بهارستان
 امىر آسمایشگاه

 دستىرالعمل پذیزش: عنىان 

لیال ًػیشی وبسضٌبس هسئَل آصهبیطگبُ: تٌظین   

 ٍ دشضه ًبم ّوچٌيي .ثبضذ هي ثيوبراى ول  ّبي سسز ًَع ٍ ًبم ٍ ضوبرُ ضبهل ليسز ايي ضَد هي جذاسبسي

 .ضَد ثجز هي ّب ي دريبفز ول جوغ دبيبى در ٍ ضَد هي درج ليسز در ّن ّشيٌِ ثبليوبًذُ ٍ دزداخشي ّشيٌِ

 هزاجؼيي ول ليسز ثبضذدر ضذُ اًجبم سسشي ايٌىِ يب ٍ ثبضذ اٍرصاًسي اٍ آسهبيص يب ثبضذ ًذادُ ًوًَِ ثيوبر اگز

 .ضَد هي ًَضشِ

 .ًوبيذ درج دذيزش لجض در را دذيزش سبػز ًيش ٍ خَد ًبم ثبيذ وٌٌذُ دذيزش فزد :سَجِ
 

 :محديديتُا 12-

 هذارن ًذاضشي اػشجبر، سبريخ خَردگي، خظ ًظيز لبًًَي، هَارد غحيح اجزاي ثز دال وبفي ضَاّذ ػذم 12-1-

 غيزُ ٍ َّيز سطخيع

 درخَاسز دذيزش در دليل ّز ثِ آسهبيطگبُ سَاًبيي ػذم 12-2-
 

 :آن گشارش وحًٌ ي چگًوگي تكزار، علل  تفسيز 13-

 ّب سسز ًوَدى دذيزش اضبفي يب وسزي اس اػن دذيزش در اضشجبُ گًَِ ّز 13-1-

 خػَظ ثِ سسشي ًوَدى اضبفِ يب وسز در ثيوبر هجذد سمبضبي 13-2-

 سحَيل ٍ ضَد هي سدُ ثزچست يزش دذ اس دس هَارد ايي ضَد هي دادُ سحَيل دذيزش ثِ ثيزٍى اس ًوًَِ گبّي

 هي ًَضشِ ثيوبر سبثمِ در ضَد هي آٍردُ ثيوبرسشبى ثب ثيزٍى اس ًوًَِ وِ درهَاردي . ضَد هي جذاسبسي ثخص

 ًوًَِ ضزايظ ٍ ًوًَِ ويفيز ، ًظز هَرد آسهبيص ٍ هطخػبر ثيوبر ، ًوًَِ حجن ًوًَِ، ًَع هَارد گًَِ ايي در .ضَد

 ثِ ًوًَِ ثبضذ، 1 سٌذ خالف هٌذرجبر ثز هَردي چٌبًچِ . د ضَ هي ثجز ًوًَِ گزفشي سبػز جولِ اس گيزي

 .گزدد هي ثيبى ٍي ثِ گيزي ًوًَِ غحيح ضزايظ ٍ ضَد هي دادُ ػَدر وٌٌذُ هزاجؼِ


