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آزمايشگاه وتاسيسات فضا طراحی

موضوع� :اھميت
است� آزمايشگاه ھافضای فعاليت تمام انجام .محل
و� کافی فضای به ھايشان مسئوليت و وظايف انجام برای و�کارکنان ی ی ب ن ي ي و و ي و م ج ا برای ن ر

دارند نياز .مناسب
نيست� مقدور نامناسب و ناکافی فضای در کارکنان امنيت .حفظ
مناسب� و کافی فضای به نياز تجھيزات صحيح عملکرد و س مت حفظ

.دارد
وجود� نيازمند آنان رضايت جلب و بيماران خصوصی حريم رعايت

است مناسب و کافی .فضای



کليات
رضايت� يا نباشد مسکوني مناطق در المقدور حتي آزمايشگاه

شود گرفته ساختمان ازساکنين .کتبی

به-� ناتوان يا بيمار افراد دسترسی که محلی در بايد آزمايشگاه
ط ث شدهآ داير ھمکف درطبقه ا@مکان حتی مث  باشد، مقدور آنجا

دار، شيب سطح ، آسانسور از استفاده با اينصورت درغير
گردد تسھيل آن به دسترسی وغيره .کوريدور

ساختمان-� داخل يا و نزديک است بھتر بيمارستان آزمايشگاه
گردد تأسيس .بيمارستان



آزمايشگاه فضای و مساحت

ھای� بخش و آزمايشگاه براي مناسب فضای و کافی مساحت
به آن :نسبتمختلف

کاری� بيمارستاني(حجم تختھاي تعداد ويا مراجعين )تعداد
ع� شتن ا ھاآز ھاآزمايشتنوع�
تجھيزات� تعداد
کارکنان� تعداد
مي� زده تخمين اتوماسيون ھاي سيستم از استفاده ميزان و

.شود



آزمايشگاھھا فضای و مساحت

قبول� قابل مساحت :کمترين
برای�١٠٠ بالينیآزمايشگاھھایمترمربع
آسيب�١٢٠ بخش که آزمايشگاھھايی برای مترمربع آسيب�١٢ بخش که آزمايشگاھھايی برای مترمربع

نيز تشريحی دارندشناسی
ای�۶٠ رشته تک آزمايشگاھھای متربرای



ساختمان تاسيسات و فيزيکي شرايط
باشد� نداشته وجود ساختمان در فرسودگی و .خرابی
که� باشد حدی در داخلي ھاي ودرب اصلي ھاي درب پھناي

باشند جابجايی قابل براحتی آزمايشگاھی مبلمان و تجھيزات
حداقل� آزمايشگاه سقف متر٢/۴٠ارتفاع ل ي ز ع رر
شستشو� قابل آزمايشگاه نباشدکف ،لغزنده
ارتفاع� تا حداقل آزمايشگاه قابل١/۵ديوارھاي بايد متر

.باشدشستشو
الزامی� استرليزاسيون و شستشو اتاق در شوی کف وجود

.است



ساختمان تاسيسات و فيزيکي شرايط
)ادامه(

سرد� و گرم آب کشي لوله
سرمايش� و گرمايش مناسب باشدکهسيستم نحوی دمایبه

حدود به باشد٢۶تا١٨آزمايشگاه .درجه
آزمايشگاه(� در دما آل ايده تغييرات /۵دامنه است-+ گراد سانتی .)درجه

سطح� ، شود حفظ متعادل حد در بايد آزمايشگاه در رطوبت
از كمتر رطوبت%٢٠رطوبت و ساكن الكتريسيته ايجاد باعث

از شود%۵٠بيش مي مواد چسبيدن ھم به .باعث
کافی� تعداد با استاندارد آزمايشگاه گاز کشي لوله سيستم

گاز خروجی



ادامه ساختمان تاسيسات و فيزيکي شرايط

متناسب� تعدادآنھا و بوده جدا بايد مردان و زنان بھداشتی ھای سرويس
مجزا بيماران از کارکنان توالت ترجيحا ، باشد کنندگان استفاده تعداد با

باشند.باشد سيفون و ھواکش داراي بايست ھامي .توالت
مصرفيبا� @مپھاي تعداد و روشنايي سيستم و موجود تجھيزات به توجه

گردد استفاده مناسب کابلھاي و فيوزھا از بايد ، آزمايشگاه گردددر استفاده مناسب کابلھاي و فيوزھا از بايد ، آزمايشگاه .در
مناسبدر� کننده تنظيم ترانس بايد آزمايشگاه برق تابلوی ورودي مدخل

گيرد از.قرار مختلف دستگاھھاي برای توان مي صورت اين غير در
نمود استفاده مجزا و مناسب .ترانسھاي



آزمايشگاه فضای طراحی

توجهفضای� با :بهھرآزمايشگاه
اھداف�
ھافعاليتطيف�
پرسنلتعداد� پرسنلتعداد�
وو� تجھيزات شود....تعداد می .طراحی
دامنهاز� و کاری درحجم تغيير ھایآنجاييکه آزمايشگاهفعاليت

ھمراه آزمايشگاه فضاي تغيير خصوص در الزاماتي با ممکنست
که باشد نحوی به بايست مي آزمايشگاھھا فضای باشد،تخصيص

تغييرو قابليت وری بھره يا وسعت نظر از ، جديد اھداف با متناسب
باشد داشته .سازگاری



آزمايشگاه فضای طراحی

آزمايشگاه� اداری از فنی ھای بخش تفکيک لزوم
قارچ� شناسی، ميکروب ھای بخش پذيرش، گيری، نمونه بخش

، ادرار تجزيه شناسي، انگل شناسي، ويروس ، شناسي
باشند مجزا ھا بايدازسايرقسمت واستريليزاسيون شستشو

باشدحل� جزا بايد ا حت کنان کا غذاخو باشدمحل� مجزا بايد حتما کارکنان .غذاخوری



آزمايشگاھی فضاھای

شود� می تقسيم مختلفی فضاھای به آزمايشگاه :فضای
کار� :فضای
تجھيزاتفضاي� تجھيزاتفضاي�
کارکنانفضاي�
انبارش� فضاي
سوابق� و اسناد بايگانی فضای
پشتيباني� فضاي



کار فضای

استفادهفضا� مورد سطوح شامل که است مربع متر برحسب
و شستشو ھای سينک ، تجھيزات قرارگيری و کار انجام جھت

باشد می کارکنان آمد و رفت .محل
مي� حساب به کار فضاي جزو نيز تجھيزات اطراف و راھروھا ، کار ميزھاي بين فضاھاي

.آيند



تجھيزات فضاي

نظير� مواردی به بايد تجھيزات فضاي اختصاص خصوص در
ارتفاع(ابعاد و پھنا ، ميزان)طول ھمچنين و دستگاھھا وزن ،

لزوم مورد ھای کشی لوله و آمپر و درکاتالوگ(ولتاژ مندرج زوم ور ی ی و و پر و ژ و(و ر رج
گردد)دستگاه .توجه

و� نگھداري جھت دستگاه ھاي وکناره پشت به آسان دسترسي
شود گرفته نظر در بايست مي نيز تھويه و .تعميرات



کارکنان فضاي
کار،با� انجام حين کارکنان ايمنی و راحتی اھميت به توجه

آنھا کارکرد و آمد و رفت براي مناسب فضاي بينی پيش
باشد مي .ضروری

به� حدودا کارکنان از يک ھر متوسط مترمربع٢تا١بطور ب و ر ز ي ر و ور ربعب ر
دارد نياز کاری .فضای



انبارش فضاي

انبارھا،� ،شامل ھا ھاقفسه ميکابينت فريزرھا و يخچالھا ،
بينباشندبطور توان مي آزمايشگاه%۵-٧كلي خالص مساحت

يا را%١٢-١٧و کل داخلازمساحت فضای از استفاده احتساب با
داد اختصاص انبارش به ھا، قفسه و ھا .کابينت . ص رش ب ب و .بي .

در� المقدور حتي كه باشد نحوي به بايست مي انبارش فضاي تعيين
باشد داشته گسترش قابليت لزوم .صورت

�، دما نظر از صحيح شرايط در آزمايشگاه در موجود اق م کليه
و ايمنی ، تھويه ، نور ، .رطوبت ...، سازنده توصيه مطابق

شوند می انبار و .نگھداری



شود می تقسيم قسمت دو به انبارش :فضاي
فريزری/يخچالی�

ال� خ يخچالی�غ غير



يخچالی فريزری/انبارش

دمای� در باشدکه می آزمايشگاھی اق م نگھداری برای فضا شامل
شوند می نگھداری فريزر يا .يخچال

ثابت،� سطح با مناسب محل در بايد آزمايشگاه وفريزرھاي يخچالھا
گيرند قرار خورشيد نور مستقيم تابش از بدور و لرزش .بدون ير ر ر ي ور ور يم بش ز ور ب و رزش ون ب

مييخچالھادماي� فريزرھا وو درست کنترلبايست تحت كام ً
.باشد

بيندماي� ھا فريزرھا٢-٨يخچال دمای و سانتيگراد -٢٠درجه
حفظ بايد كمتر و گردددرجه



غيريخچالی انبارش

در� عموما که باشد می آزمايشگاھی اق م برای فضا شامل
شوند می نگھداری اطاق .دمای

بين� دمای معنای به اطاق سانتيگراد١٨-٢۶دماي درجه ق ي
.است

و� فريزرھا و يخچالھا ، آزمايشگاھی تجھيزات از ،..بسياری
اي م حظه قابل حرارت ايجاد كار نمايندحين بهمي توجه ،

، آنھا در موجود شده اشاره تجھيزات تعداد و بخشھا اندازه
باشد مي ضروري ، مناسب تھويه وتعيين دما کنترل .براي



سوابق و اسناد بايگانی فضای

اين� حجم به توجه با مدارك و سوابق بايگاني براي @زم فضاي
گردد می تعيين آنھا نگھداري جھت @زم زمان ومدت .اسناد
و بيماران نتايج تمامي بايست مي آزمايشگاھھا مثال وبطور ران بي يج ي ي ب ي ھھ ي آز ل ور ب
نمايند نگھداري سال يک تا حداقل را كيفي كنترل مدت.مدارك
باشد ترمی طو@نی خون بانك سوابق نگھداري .زمان

باشد� كامپيوتری فايلھاي يا كاغذي بصورت تواند مي .بايگاني



پشتيباني فضاي

از� قبل فعاليتھاي در که است جانبي فضاھاي کليه شامل
به مربوط فضای مانند آيد مي بکار ازآزمايش بعد و آزمايش
و خريد ، جوابدھی و ،پذيرش وکامپيوتري دفتري امور وانجام ري ھی جواب و يرش پ ري پيو و ري ور ا م ج ا

و ....تدارکات
باشند� مجزا آزمايشگاه فنی فضای از ھابايد بخش .اين



مبلمان و ميزبندی
طراحي� عمومی کاربری براي بايست مي آزمايشگاه مبلمان

استفاده آنھا از كامل ايمني با و براحتي كاربران ھمه تا شود
ميزھا.نمايند ارتفاع تعيين براي آزمايشگاه قدکارکنان تفاوت

يا و صندليھا از امكان حد تا ھمچنين و باشد مدنظر بايست چمي ي
شود استفاده ارتفاع تنظيم قابليت با ھای .کابينت

نشسته� حالت براي كار ميز براي٧۵ارتفاع ، سانتيمتر
ايستاده آن٩٠حالت عمق سانتيمترمی۶٠-٧۵سانتيمترو

.باشد



مبلمان و ميزبندی
قليا،� اسيد، ، حرارت به کار، نوع با متناسب بايد كاري سطوح

باشند مقاوم ضربه ويا فشار ، ارگانيگ ح لھاي .رنگھاو
عوامل رشد امكان بايست مي ، صفحات جنس انتخاب در

شود گرفته نظر در فرج و خلل و ھا درز شيارھا، در .ميكروبي و ر ر ر رج و ل و رز ر ي ر روبي ي

بايست� می کارکنان آمد و رفت جھت کار ميزھای بين فضای
باشد١٢٠حداقل متر .سانتی



مبلمان و ميزبندی

بايد� ، انبارش فضای از بخشی بعنوان ، ھا وقفسه ھا کابينت
مواد به نسبت و بوده موجود آزمايشگاه در کافی تعداد به

باشند مقاوم فرسودگی و زدگی زنگ ، .شيميايی ب وم ی و ر و ی ز ز يی ي .ي
نصب� ديوار به استحکام با بايد ديواری ھای وقفسه ھا کابينت

و پذيرد انجام آسانی به آنھا داخل وسايل به دسترسی و شوند
باشد آنھا در وزن تحمل قابليت با متناسب ، انباشتگی .ميزان



روشنايی سيستم
باشدکه� نحوی به بايد آزمايشگاه روشنايي سيستم طراحي

جمله از مختلف ھای فعاليت انجام برای ويکنواخت نورکافی
گردد فراھم ھا رنگ و ھا واکنش آسان .رويت

رنگ� ، ھا فعاليت نوع به آزمايشگاه فضاي در روشنائي رمقدار ي وع ب ي ز ي ر ي رو ر
پايه تا كاري سطح فاصله ، كاري سطوح و سقف ، ديوارھا
چراغھا اصلي پايه گرفتن قرار محل و روشنايي چراغھاي

دارد .بستگي
بيماران� تردد محل و پذيرش در اضطراري روشنايي ,سيستم

باشد داشته وجود



تھويه سيستم

تجمع� از تا باشد داشته مناسب تھويه سيستم بايد آزمايشگاه
ممانعت آزمايشگاه عمومي فضاي در سمي گازھاي و بخارات
کرده کار درستی به تجھيزات ، شده کنترل خوبی به دما ، رگردد ر ی ر ب جھيز رل وبی ب ر

گردد تامين کنندگان مراجعه و کارکنان وآسايش ايمنی .و
و� يابد جريان ديگري جاي در نبايد آزمايشگاه از خروجي ھواي

براي که شود تعبيه طوري بايد ھا ھواکش ھواي خروجي
نباشد ساز خطر ساختمان .ساکنان



تھويه )ادامه(سيستم
كهسيستم� است نحوی به آل ايده شرايط در آزمايشگاه تھويه

ساعت)بار٦حداقل(بار١٦تا١٢بين ھر در ھوا تعويض
تميز ھواي كه باشد طوري بايد طراحي نحوه و گيرد صورت

گردد خارج طورکامل به قبلي ھواي و .وارد

بايد� راھروھا به نسبت کار ھای اطاق تمامي شرايطی چنين در
نواح به تميزتر نواحي از ھوا و داشته منفي تریفشار آلوده

يابد ترجريان آلوده بخشھاي از باکتريولوژي(و توسط)مثل
شود خارج مناسب .ھود



تھويه )ادامه(سيستم

براساس� آزمايشگاه در استفاده مورد ھای ھود نوع تعيين
آزمايشگاه فعاليتھای به توجه وبا زيستي ايمني سطح تعيين

گردد می .مشخص ر ی .ص
زيستی� ايمنی سطح در طبي تشخيص آزمايشگاھھاي ٢اکثر

ک س ھای ھود از بايستی معمول بطور و استفادهII2ھستند
.نمايند



ايمنی کليات

احتمال� که شود عمل ای گونه به بايد آزمايشگاه طراحی در
کار محيط در ميکروبی و شيميايی ، فيزيکی مخاطرات بروز

کارکنان برای ايمن کاری محيط يک و برسد حداقل نبه ر برای ن اي ری ي ي و بر ل ا ب
گردد فراھم کنندگان مراجعه .وھمچنين



ايمنی کليات

ھستندو� رطوبت داراي که آنھايي خصوصا برقي دستگاھھاي
، حساسند شھري برق جزيي نوسانات به سيمبايديا داراي

زمين به .باشنداتصال ين ز ب ل .با
تناسب� به حريق ھشدار سيستم ترجيحا و حريق اطفا کپسول

آزمايشگاه وسعت
حد� تا آميز مخاطره ھاي فعاليت انجام و ھودھا قرارگيري محل

ھا درب از دور .باشدامکان



در� که گيرد قرار مکاني در بايد شوی چشم و اضطراری دوش
باشد کارکنان ھمه دسترس در براحتی ضروری .شرايط

فضای� و کار وسعت به بستگی شوی چشم و ھا دوش تعداد
که باشد ھايی بخش نزديکی در بايد بويژه و دارد آزمايشگاه

دارند سروکار سوزاننده شيميايی مواد .با



پزشکی آزمايشگاه در تجھيزات و فناوری مديريت

زارعی دکتر
آزمايشگاھی علوم دکترای

١٣٩٧مرداد



تجھيزات مديريت برنامه يک اجزای به کلی نگاه
I. Organization
II. Inventory
III. Selection and acquisition
IV. Installation
V. Calibration / Validation

(initial and ongoing)
VI. Maintenance

.Iسازماندھی
.IIتجھيزاتفھرست

.IIIخريد و انتخاب
.IVنصب
.Vمعتبرسازی و و(کاليبراسيون ابتدايی

)مستمر
VIنگھداشتVI. Maintenance

VII. Troubleshooting
VIII. Service and repair
IX. Computer software
X. Retiring equipment /

disposition

.VIنگھداشت
.VIIيابی مشکل

.VIIIتعمير و سرويس
.IXمديريت در افزار نرم بکارگرفتن
.Xتجھيز دورريختن و کردن بازنشسته



سازماندھی-١
کنيد� تعيين را ھا مسئوليت تجھيزات مديريت .برای
مديريت� کنيد/برای انتخاب سوپروايزر يک .نگھداشت

باشد� آزمايشگاه تکنولوژيست يک .ترجيحاً
را� خود انتخاب دارند انگيزه وظيفه اين پذيرفتن برای و ھستند فّنی که کسانی بين از ترجيحاً

دھيد .انجام
آوريد� بعمل کيفی کنترل سوپروايزر با را @زم .ھماھنگی

ظ است� زير شرح به تجھيزات سوپروايزر :وظايف
تجھيزات� مديريت به مربوط امور کليه
تجھيزات� به مربوط مستندسازی مديريت
کاليبراسيون�
يدکی� قطعات مديريت
جديد� دستگاه يک انتخاب معيارھای تدوين
تجھيزات� نگھداشت دستورالعمل تدوين
فنی� مسئول با ھماھنگی و تعامل



تجھيزات-٢ وشناسنامه فھرست
دستگاه� نوع
س�� شماره و مدل سازنده، نام
تحويل� ھنگام دستگاه شرايط و ساخت شده،(سال بازسازی نو،

ای، اجاره دوم، ...)دست
ھر� به آزمايشگاه مخصوص کد يا شماره مث (تجھيزاختصاص ر� ب ي ز وص ي ر (جھيزص

شماره يک و ورود سال از )٠٠١-٨٧ترکيبی
فقدان� يا :وجود

خريد،،(اسناد� قرارداد راھنما، ...)دفترچه
يدکی� قطعات
سا@نه� نگھداری سرويس قرارداد
و� نشانی شرکتشمارهنام، يا دستگاه تعمير و سرويس مسئول فرد تماس

مھندسی پشتيبانی



خريد-٣ فرآيند
Commissioning

از� است عبارت خريد :فرآيند
تجھيز� )Selection(انتخاب
تجھيز� )Installation(نصب تجھيز� )Installation(نصب
تجھيز� )Validation(معتبرسازی

شود� مستند و مکتوب بايد خريد فرآيند مراحل .ھمه



تجھيز انتخاب
مث � کنيد، تعريف را خود نيازھای

موجود� امکانات و فضا
تکرارپذيری�
ھا� توانايی طيف
ظرفيت� و سرعت
صحت� و دقت
ويژگی� و حساسيت
نياز� مورد فنی تخصص
نياز� مورد آموزش
تحويل� زمان
بودجه� با مقايسه در ھزينه

شده� اع م مشخصات با را شده(نيازھا کنيد)ادعا مقايسه تجھيز سازندگان طرف از
تجھيز“� ترين کنيد”مناسب انتخاب .را

کنيد“ انتخاب را ترين مناسب ھمواره خود ھدف ”!برای



تجھيزات خريد از قبل ليست چك
�١

دارد� مطابقت ھدف با وسيله .ويژگيھاي
�٢
ھواست� و آب و ھوا رطوبت ، محركه نيروي تامين ھمچون اي منطقه شرايط با متناسب .ويژگيھاي
�٣
است� شده نظرخواھي و مشورت كنند مي استفاده مشابه وسيله از كه ديگري ھاي آزمايشگاه .با
�٤
است� شده مقايسه يدکی قطعات وقيمت مشابه ويژگيھای با مختلف انواع .قيمت ي ی ي ي و ب ی يھ ويژ ب ع و .ي
�٥
است� گرديده انجام مرکز منابع با قيمت و ھزينه .برآورد
�٦
است� شده ،تعھد شرکت طرف از داری نگه ،شامل فروش از پس خدمات به .دسترسی
�٧
باشد� شده ارايه داری نگه و اندازی راه راھنمای .کتابچه
�٨
ھستند� موردنياز عموما که تعويضی قابل ،قطعات کا@ تحويل موقع ،الکترودھا(در ،@مپھا ،فيوزھا کربنی ی ھا ميله و صفحات مثل

حرارتی پيچھای شود)،سيم گرفته اضافی تعداد .به
�٩
گيرد� قرار توجه و موردبررسی وسيله .ايمنی
�١٠
پيش� دستگاه جزيی تعميرات و داری ،نگه اندازی راه زمينه در خدمت ضمن آموزش فراگيری برای کاربر يک آزمايشگاه طرف از

است شده .بينی



نصب-۴
Installation

شويد� آماده تجھيز گرفتن تحويل :برای
کنيد،� آماده و انتخاب را نصب محل
تاسيسات� کنيد،شرايط، فراھم محل آن در را @زم خدمات و

کن� ت ا تگا ش ذ ا ا کنيد� تعيين را دستگاه پذيرش .معيارھای
ايد� داده سفارش که است ھمان کنيد می دريافت آنچه که کنيد پيدا .اطمينان
نمائيد� اجرا را آن و کنيد ريزی برنامه آموزش .برای
کنيد� تھيه را تجھيز با کار روش مکتوب ھای .دستورالعمل
مسئول� افراد يا کنيد/فرد تعيين را دستگاه .کاربر
به� مربوط کارھایسوابق کنيدانجام تھيه را شده .ذکر



سازی-۵ معتبر

کهکنيدحاصلاطمينانروزمره،امورانجامدرتجھيزازاستفادهازقبل�
درو”روتينشرايط“درشمانيازھایوھاخواستهباتجھيزعملکرد

Worst(”شرايطبدترين“ case(راکنترلاينسوابق.استمنطبق
کنيدنگھداری .کنيدنگھداری

اينشده،بندیزمانبرنامهيکطبقتجھيز،مناسبعملکرددادننشانبرای�
.کنيدنگھداریراسوابق.کنيدتکرارمشخصزمانیفواصلدرراکار

نصبمحلامکاناتوشرايطدرستیازتجھيز،عملکردمعتبرسازیازقبل�
.کنيدحاصلاطمينان



تجھيزات-۶ نگھداشت
Equipment Maintenance

چيست؟� تجھيزات نگھداشت
تنظيم بطور)کاليبراسيون(تميزکردن، تجھيز قطعات تعويض و

روتين و .سيستماتيک
ميشود؟� انجام موقع چه

ش ا ان نا ان(ط ا گ ف ان ميشود انجام متناوب ماھيانه،(بطور ھفتگی، روزانه،
.....)ساليانه،

:مثال
ميکروسکوپ نوری لنز کردن تميز

کردن سمپلرتميز
دتکتور @مپ شيمیHPLCتعويض اتوآنا@يزر يا



تجھيزاتنگھداشت-۶
تجھيزات عملکرد کنترل

تجھيز:يعنی� کنيم معلوم اينکه برای دستگاه پارامترھای پايش
توسط شده اع م مشخصات با ميکندسازندهمطابق کار

ماھيانه(بطورمتناوب� ھفتگی، ميشود)روزانه، انجام
ميشود� انجام تجھيز عمده تعميرات از بعد

:مثال�
کانتر� سل گراند بک کنترل

انکوباتور� فريزر، يخچال، دمای روزانه کنترل
فتومتر� موج طول صحت کنترل
عملکرد� سمپلرکنترل
از� استفاده با اتوک و شيميايیکنترل بيولوژيک/انديکاتورھای



تجھيزات نگھداشت
يدکی قطعات

قراراستفادهموردغالباًکهيدکیقطعاتموجودیفھرستنگھداریوايجاد
:ميگيرند

شودشناسايیدستگاھھاتمامبرای�
شودثبتقطعهشماره�
شودثبتوتعيينيدکیقطعهمتوسطمصرف�
گرددمعلومشودانبارنگھداریدربايدکهتعدادیحداقل�
شودثبتوتعيينسفارشتقريبیھایھزينهياھزينه�
شودثبتموجودیفھرستبهورودتاريخ�
شودانجامانبارگردانیوروزآمدانبارموجودی�



تجھيزاتنگھداشت-۶
مستندسازی

تجھيزات� تمام مکتوببرای شوددستورالعمل :ايجاد
کار،� نحوه
وکاليبراسيون(نگھداشت� عملکرد کنترل ھا، ،)مراقبت
مشکل� .يابیو

شا� ا ا زا ت اش نگ شودسوابق� ايجاد تجھيزات :نگھداشت
روزانه� نگھداشت
عملکرد� کنترل
کاليبراسيون�
سازنده� توسط سرويس



تجھيزاتنگھداشت-۶
مستندسازی

ايندربايدآنچه.کنيدايجاداشکا@تثبتدفترچهيک�
:شودثبتمجموعه

سرويسازتجھيزکردنخارجواشکالمشاھدهتاريخ�
اشکالياخرابیعلت�
تعميرانجاميااشکالرفعبرایاص حیاقدام�
سرويسبهتجھيزبازگشتتاريخ�
تميز(نگھداشتبرنامهياروشدرتغييرھرگونه�

)عملکردکنترلوکاليبراسيونکردن،



تجھيزاتنگھداشت-۶
تجھيزات درمديريت نياز مورد سوابق و مدارک

متناوب،� نگھداشت دستگاه، با کار مکتوب اجرايی روشھای
يابی مشکل

چچارتھا�
ثبت� )Logbook(دفاتر
ليستھا� چک
نمودارھا�
سرويس� گزارش



يابی-٧ مشکل

کنيدبرای� تعيين را آن منبع يابی :مشکل
نمونه�
معرف�
ھتجھيز�
الکتريسيته� منبع
آب�
�.....

کنيد� مراجعه سازنده دستورالعمل به
کنيد� ايجاد تغيير يک تنھا بار ھر مشکل کشف برای



يابیمشکل-٧
بود ناموفق خودمان ت شھای !وقتی

وقفه� از جلوگيری برای
آزمايشاز� شودارجاع استفاده ديگر آزمايشگاه يک به
از� بودن موجود صورت شوددر استفاده پشتيبان دستگاه

تفاده� ا يکند ن کا خوب که تجھيز از گز !نکنيدھ استفاده� نميکند کار خوب که تجھيزی از !نکنيدھرگز
بخواھيم� کمک پشتيبان يا سازنده شرکت از
آن� خرابی از تجھيز با مرتبط کارکنان ھمه که کنيد حاصل اطمينان

ھستند سرويس(مطلع از خارج برچسب يا )تابلو



سرويس-٨ و تعمير
شودخدمات� انجام زير منابع توسط ميتواند سرويس و :تعمير

پشتيبان� شرکت يا سازنده
سازنده� با متناوب سرويس برای است @زم آزمايشگاه

ببندد قرارداد سرويس دھنده ارائه ببندديا قرارداد سرويس دھنده ارائه يا
ضمانت� از به)گارانتی(استفاده را خريدار معمو@

ميکند ملزم سازنده خدمات از استفاده
آزمايشگاه� ديدن(تکنولوژيستھای آموزش به مشروط

پشتيبان شرکت يا سازنده )توسط



تجھيز-٩ دورريختن و کردن بازنشسته

زمانی؟� چه
قابل� غير بر مبنی کارشناسان اظھارنظر

بودن تعمير
قديمی� و کھنه تجھيزات وقتی

شوند خارج ھا شرکت .شوندوازپشتيبانی
چرا؟�

خطا� از گ ل خطا� از جلوگيری
آزمايشگاه� ارزش با فضای کردن آزاد
خطر�

چگونه؟�
را� استفاده قابل قسمتھای و قطعات

نگھداريد
اساس� بر و کنيد فکر ايمنی مخاطرات به

برويد پيش ايمنی اصول



کليدی :پيامھای
تجھيزات مديريت برنامه منافع

ايمنی� تامين
کار� در وقفه دفعات شدن کم
تعمير� ھزينه کاھش
تجھيزات� موعد از پيش جايگزينی از جلوگيری
اشت� نگ نه ز ش ل نگھداشت� ھزينه شدن معلوم
نتايج� در تجھيزات عملکرد از ناشی خطای و تغييرات کاھش

آزمايشگاھی
آزمايشگاھی� نتايج درستی به بيشتر اطمينان





تجھيزات برای نگھداری مناسب شرايط حفظ و ايجاد
تا است :ضروری

شود،� حاصل آزمايشات از مطمئن نتايج آنھا از استفاده با
برسد،� حداقل به دستگاه خرابی
د� ا کاھش ات ت نه يابد،�ھز کاھش تعميرات ھزينه
شود،� جلوگيری نتايج گزارش در تاخير از
شود� حفظ وری .بھره



خوب تجھيزات مديريت برنامه :يک

ميکند،� حفظ با@يی سطح در را آزمايشگاه عملکرد
ميکند،� زياد را دستگاھھا عمر
خدمت� درارائه را دستگاه اشکا@ت يا خرابی از ناشی وقفه

ميدھد، کاھش
ميدھد،� افزايش را تکنولوژيست دانش و اطمينان
ميشود� مشتری رضايت افزايش .باعث



شما توجه از تشکر با


