
  شبكه آزمايشگاهي رصد

  خدماتي به وسعت جامعه آزمايشگاهي

شگاه هاي عضو و ارائه خدمات  سازي خدمات آزمايشگاهي براي آزماي شبكه آزمايشگاهي رصد با هدف يكپارچه 
آزمايشــگاهي متنوع به مراكز غير عضــو تاســيس شــده اســت تا از اين طريق بتواند ارزش افزوده باالتري را براي 

ــطح مراكز را ارتقاء د ــازد و از لحاظ كيفي س ــگاهي فراهم س اده و همزمان روي كاهش هزينه هاي مراكز آزمايش
  آزمايشگاه تمركز نمايد. 

ســاز و كار اجرايي آموزش در شــركت رصــد آزما پژوه ايجاد شــده و با تجهيز جهت اجرايي شــدن منويات فوق، 
ــي، اكنون با هماهنگي و  ــص ــي و تخص ــي و تهيه امكانات مورد نياز و برگزاري چندين دوره آموزش كالس آموزش

شده اند. انسجام بيشتر د شبكه آزمايشگاهي رصد قصد دارد تا با يكپارچه وره هاي جديد تدوين  در گام ابتدايي 
گامهاي عملياتي يكپارچه سازي عميق عالوه بر اينكه به روز رساني پرسنل آزمايشگاه هاي عضو سازي آموزش و 

ابي آزمايشگاه ها را كه از طرف چك ليست ارزي 10و  9، 8، 5سيستم را آغاز نمايد، الزامات ذكر شده در بندهاي 
  آزمايشگاه مرجع سالمت به صورت ضرورت تعريف شده است را پوشش دهد. 

با وجود امكان فوق از اين پس مسئولين فني آزمايشگاه هاي عضو شبكه طبق برنامه ريزي ارائه شده پرسنل هر 
صـــص عالوه بر آموزش مدون، قســـمت را به دوره هاي برنامه ريزي شـــده معرفي خواهند نمود و پرســـنل متخ

سمي همراه  شركت خواهند نمود و درپايان گواهي ر ساني اطالعاتي در ارزيابي هاي هر دوره  بازآموزي و به روز ر
با نتيجه ارزيابي به آزمايشگاه ها ارائه خواهد شد. امتياز ديگر اين دوره ارائه محتواي آموزشي به شركت كنندگان 

  وات و فايل مي باشد.در قالب كتاب هاي مختلف، جز

و عضــويت در باشــگاه آموزش رصــد و آزمايشــگاه هاي غير عضــو نيز مي توانند با پيش ثبت نام در اين دوره ها 
دريافت كارت عضويت از تخفيف و شرايط ويژه برخوردار شوند و همچنين مسئولين فني نسبت به اجراي الزامات 

  ن باشند.آزمايشگاه مرجع سالمت با باالترين كيفيت مطمئ

  ي آموزشياعضاي هيات علمي شبكه آزمايشگاهي رصد جهت اجراي دوره ها

  دكتر محمد فرهادي متخصص آسيب شناسي تشريحي و باليني

  دكتر ليلي عارفيان متخصص آسيب شناسي تشريحي و باليني

  دكتر مريم حسيني متخصص آسيب شناسي تشريحي و باليني

  دكتر سعيد مروتي متخصص ژنتيك پزشكي

  كتر سيد محمد اكرمي متخصص ژنتيك پزشكيد



  دكتر رضا محمدي متخصص بيوشيمي باليني

  دكتر جعفر سليميان متخصص ايمونولوژي باليني

  دكتر عباسعلي ايماني فوالدي متخصص ميكروبيولوژي باليني

  دكتر عليرضا فالح دكتراي علوم آزمايشگاهي

  اهيدكتر سيد محمد حسن هاشمي مدني دكتراي علوم آزمايشگ

  دكتر بابك رمضان آقايي دكتراي علوم آزمايشگاهي

  دكتر سيد مهدي علوي دكتراي علوم آزمايشگاهي

  دكتر محمد هاشميان دكتراي علوم آزمايشگاهي

  تدوين و برنامه ريزي شده اند 1397دوره هاي زير براي سال 

  

  

  نام استاد  تاريخ برگزاري  *مدت زمان (روز) نام دوره
  19/5/97 2 ايمني شناسي بخشبه روز رساني در 

26/5/97  
  آقاي دكتر سليميان

  16/6/97 2 به روز رساني در بخش ميكروب شناسي
23/6/97  

  آقاي دكتر ايماني

  6/7/97 2 به روز رساني در واحد كنترل كيفي
13/7/97  

  آقاي دكتر محمدي

  20/7/97 2 به روز رساني در بخش هماتولوژي
27/7/97  

  آقاي دكتر فالح

  آقاي دكتر محمدي  4/8/97 1 روز رساني در بخش بيوشيميبه
  آقاي دكتر محمدي  25/8/97 1 به روز رساني در بخش هورمون شناسي

  9/9/97 2 به روز رساني در بخش پذيرش و جوابدهي
16/9/97  

  آقاي دكتر محمدي

تعامل بانحوهوبه روز رساني در بخش نمونه گيري
 بيماران

يادگاري و خانم ها   23/9/97 1
  حسن زاده

  خانم يادگاري  30/9/97 1 ايمنيرساني در واحد به روز



  مي باشد. 14صبح الي  9ساعت مي باشد. ساعت حضور در كالسها  5* مدت زمان آموزش در هر روز 

  كالسها داراي زمان تنفس همراه با پذيرايي خواهند بود.

  ها كالسها مجددا برگزار خواهند شد. در صورت تكميل ظرفيت، بنا به درخواست آزمايشگاه

  دوره ها در جدول زير ارائه شده اند.كلي محتواي 

  محتواي تدوين شده  نام دوره
انجام و تفسير آزمايشات سرولوژي، آزمايشات ايمونواسي بيماريهاي  به روز رساني در بخش ايمني شناسي

سي بيماريهاي خودايمن و  شات ايمونوا ي و التهابعفوني، نتايج آزماي
  مروري بر تست هاي آلرژي

شت خون، آنتي  به روز رساني در بخش ميكروب شناسي سير باليني آزمايش هاي بخش ادرار، مدفوع، ك تفا
ــهاي جديد، بررســي مايعات  ــير نتايج ها، معرفي روش بيوگرام، تفس

  استريل بدن، باكتري هاي شايع
ـــگاه، چكيده مديريت ك به روز رساني در واحد كنترل كيفي ـــيگما، كنترل كيفي  6يفيت در آزمايش س

  داخلي و كنترل كيفي خارجي
  تفسير كاربردي تست هاي روتين هماتولوژي به روز رساني در بخش هماتولوژي
مروري بر آزمايش هاي عمومي و اختصاصي بخش بيوشيمي، اصول  به روز رساني در بخش بيوشيمي

سيون و خطاهاي  سير نتايج، نحوه كاليبرا آزمايش ها، نوع نمونه، تف
  مربوطه، روشهاي جديد، پيشرفت ها و نوآوري ها 

مروري بر آزمايش هاي عمومي و اختصاصي بخش هورمون شناسي،  به روز رساني در بخش هورمون شناسي
ـــير نتايج، نحوه تومورمارك ـــول آزمايش ها، نوع نمونه، تفس رها، اص

كاليبراســيون و خطاهاي مربوط، روشــهاي جديد، پيشــرفت ها و 
  نوآوري ها

  معرفي آزمايش ها، نحوه جوابدهي در بخشهاي مختلف به روز رساني در بخش پذيرش و جوابدهي
و نحوهبه روز رساني در بخش نمونه گيري

 تعامل با بيماران

  ك هاي نمونه گيري، خطاها و چالش هاي نمونه گيريتكني

  مباحث مربوط به ايمني در آزمايشگاه روز رساني در واحد ايمنيبه
  

ــماره  ــد آزما پژوه با ش ــركت رص ــد و ش ــگاه رص ــبكه آزمايش ــتر با مدير آموزش ش براي آگاهي از جزييات بيش
 مراجعه نماييد. /http://rasadazma.comتماس حاصل نماييد و يا به سايت    09213768713


