
 تهیه کتاب مولفین/مولف نام منبع

استاندارد عملکردی آزمایش 

تعیین حساسیت ضد میکروبی 

 به روش انتشار از دیسک

 -غالمرضا ایراجیان 

فریناز  -محمدعلی برومند

-محمد رهبر -راشد مرندی 

مسعود  -فرشته شاهچراغی 

 -مهناز صارمی  -شریفی

 بابک ولی زاده -فاطمه فالح

http://iacld.ir/1122-10-12-10-01-1/9/11--21/1101/ 

اصول مستندسازی و مستندات 

 در آزمایشگاه پزشکی

کیومرث  -حسین دارآفرین 

 -رعنا امینی  -احمدی 

فرحناز  -صغری انجرانی 

نیلوفر  -بیداری زره پوش 

مسعود حاجیا  -حاج صادقی 

... 

 1//990/9: شماره تماس -دفتر انجمن آسیب شناسی ایران

http://iacld.ir/DL/book1/mostanadsazi.pdf 

 

کتاب جامع تست های 

 تشخیصی و آزمایشگاهی

 مهتاب جعفرآبادی آشتیانی

 

 999/1029 – 999/9260: شماره تماس -فروشگاه مرکزی جامعه نگر و نشر سالمی: تهیه کتاب

http://iacld.ir/DL/book/pagana.pdf 

مجموعه ای از مستندات سیستم 

مدیریت کیفیت در آزمایشگاه 

 های پزشکی

سعید آزاد  -حسین دارآفرین 

غری ص -رعنا امینی -ارمکی

فرحناز بیداری  -انجرانی 

مژگان شاه  -زره پوش 

 -مرتضی صدیقی -حسینی 

 نوش آفرین صفادل 

مرضیه  -شهال فارسی  

 -وحید فالح آزاد  -فخرایی 

 پیمان محمدی تربتی

 

 1//990/9: شماره تماس -دفتر انجمن آسیب شناسی ایران

http://iacld.ir/DL/book/hezarava.pdf 

 

دستگاه های خودکار شمارنده 

 سلولی

مینو احمدی  -پریسا داهیم 

کتایون  -بهزاد پوپک    -نژاد

 -پریسا داهیم  -خداوردیان 

 -آتوسا شریعت تربقانی 

محمد  -عبدالعلی شمس برهان 

فرید -فرهادی لنگرودی 

مرجان رهنمای  -کوثری 

 فرزامی

http://iacld.ir/DL/book1/dastgahkhodshomarandeh.pdf 

 

نمونه ها، نمونه برداری ها و 

عوامل مداخله گر پیش 

 http://iacld.ir/DL/book/spenimenscollections.pdf محمد رضا ساروخانی
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دستگاهی در آزمایش های 

 تشخیص بالینی

راهنمای آزمایشگاهی تشخیص 

 عفونت های بیمارستانی

سهیال حکمت -پیمان تربتی

محمد -مژگان دلداری -یزدی 

محمد  -افشین صفایی  -رهبر 

بابک ولی  -جواد کاویانی 

 مهرداد ونکی -زاده 

http://iacld.ir/DL/book/nosocomialinfections.pdf 

 

مدیریت کنترل کیفیت متعدل 

ص برای آزمایشگاه های تشخی

 پزشکی

http://iacld.ir/DL/book/balancedqualitymanagement.pdf اکبر ملک پور  

علی  -بهروز حاجیان تهرانی  االیزا

مهدی سید  -میر جلیلی 

 بوترابی

 66000009: شماره تماس )توزیع رایگان (شرکت پیشتاز طب

http://iacld.ir/DL/book/elisa.pdf 

نمونه برداری ها در میکروب 

 سی بالینیشنا

http://iacld.ir/DL/book/nemonebardarimicrobiology.pdf محمد رضا ساروخانی  

کاربرد مواد ضد عفونی کننده 

در بیمارستان ها و کنترل 

 عفونت های بیمارستانی

فرح  -مرضیه قاضی سعیدی 

 صابونی 

http://iacld.ir/DL/book/disinfectantusinginthehospitalsandnosocomialinfectionscintrol.pdf 

نحوه جمع آوری و انتقال نمونه 

برای آزمایش های میکروب 

 شناسی

 http://iacld.ir/DL/book/hematology2.pdf فرید الدین ارائی نژاد

عوامل تغییرات پیش از آنالیز 

 در آزمایشگاه بالینی

 http://iacld.ir/DL/book/preanalyticalsourceofvariationsinclinicallaboratory.pdf فریدالدین ارایی نژاد

آشنایی با مفاهیم پایه و آمار 

کاربردی، صحه گذاری روش 

ها و عدم قطعیت در آزمایشگاه 

 پزشکی

 1//990/9: شماره تماس -دفتر انجمن آسیب شناسی ایران  حسین دارآفرین، مسعود دونلو

 نشر پیام رسان

مدیریت و کنترل کیفی 

 تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی

مینو احمدی ، حسین دارآفرین

مرتضی ، مسعود دونلو، نژاد

، فاطمه محجوب، صدیقی

امیرحسین ، زهره نوذریان

 بحرالعلومیان

 1//990/9: شماره تماس -دفتر انجمن آسیب شناسی ایران

 نشر پیام رسان

کنترل کیفیت در آزمایشگاه 

آزمایشگاه  -های پزشکی 

 -پریسا داهیم  -فریده رضی 

فریناز راشد  -آزرم نامی 

منیژه وظیفه دوست  -مرندی 

http://iacld.ir/DL/ravesh/rhlbook1.pdf 
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 مرجع سالمت

 

قاسم  -سیمین سحابی  -

 -محمد رهبر  -خسروانی 

مهناز  -سهیال حکمت یزدی 

 -رقیه صبوریان  -صارمی 

 سید عباس حسینی تقوی

راهنماي نگهداشت تجهیزات 

 آزمایشگاهی

مهری علی اصغر پور، مهناز 

صارمی، دکتر مرجان 

 رهنمای فرزامی

 

http://iacld.ir/DL/book1/perormancestandardforantimicrobialsusceptibilitytesting.pdf 

 

Laboratory quality 

management system: 

handbook 

World Health 

Organization 

http://whqlibdoc.who.int/publications/11229/06/192096109_eng.pdf?ua=2 

 

Laboratory Quality 

Management System 

Training Toolkit 

World Health 

Organization 

http://www.who.int/entity/ihr/training/laboratory_quality/doc/en/index.html 

 

Laboratory Quality 

Stepwise 

Implementation tool 

 

Royal Tropical 

Institute(Koninklijk 

Instituut voor de 

Tropen, KIT) for the 

World Health 

Organization 

https://extranet.who.int/lqsi 

استانداردهای پایه و الزامات 

 آزمایشگاههای پزشکی 

 -آزمایشگاه مرجع سالمت

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

http://reflab.muq.ac.ir/index.aspx?siteid=290&pageid=21611 

http://mboh.umsha.ac.ir/uploads/29_290_estandard011azmayeshgah.pdf 

آیین نامه تاسیس و اداره امور 

آزمایشگاههای پزشکی ابالغی 

  2160سال 

 -آزمایشگاه مرجع سالمت

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

http://darman.sums.ac.ir/laboratory/images/laboratory/bakhshnameha/aeennameh_tasis_jadid.pdf 

 

آیین نامه تاسیس و اداره 

آزمایشگاههای پزشکی ابالغی 

  21/1سال 

 -آزمایشگاه مرجع سالمت

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

http://ta.mui.ac.ir/sites/ta.mui.ac.ir/files/attach_files/final-aeen011nameh.pdf 

 

http://iacld.ir/DL/book3/perormancestandardforantimicrobialsusceptibilitytesting.pdf
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http://ta.mui.ac.ir/sites/ta.mui.ac.ir/files/attach_files/final-aeen%20nameh.pdf


 -آزمایشگاه هاي پزشكي

الزامات خاص براي كیفیت و 

، چاپ 2169)احراز صالحیت

 (اول

استاندارد و تحقیقات مؤسسه 

 -ISIRI) صنعتي ایران

ISO) 

http://fa.pasteur.ac.ir/userfiles/file/Specialclinic/st2026/.pdf 

 -آزمایشگاه هاي پزشكي

الزامات خاص براي كیفیت و 

تجدید ، 21/1)احراز صالحیت

 (نظر اول

سازمان ملی استاندارد 

 (ISIRI- ISO)ایران

http://www.isiri.org/Portal/file/?210/11/INSO-ISO-2026/.pdf 

دستورالعمل ارجاع نمونه هاي 

بالیني درآزمایشگاههای 

 پزشکی

 -مرجع سالمتآزمایشگاه 

وزارت بهداشت درمان و 

 آموزش پزشکی

http://darman.sums.ac.ir/laboratory/images/laboratory/cheklist_tarhetahavol/erja.pdf 

منشور حقوق مراجعین به 

یشگاه هاي تشخیص آزما

 پزشكي

شوراي سیاستگذاري وزارت 

 بهداشت و درمان

 ابالغ توسط وزیر وقت

aspx.AllItems/Forms/9DocLib/CS/lab/ir.gov.health.port://http  

 

ضوابط ارسال نمونه به خارج 

 از كشور

  aspx.AllItems/Forms/9DocLib/CS/lab/ir.gov.health.port://http آزمایشگاه مرجع سالمت

 

راهنمای انجام و 

تفسیرآزمایشات 

ایمونوهیستوشیمی رسپتورهای 

استروژن، پروژسترون و 

HER-1 در کانسر پستان    

کمیته علمی آسیب شناسی 

 آزمایشگاه مرجع سالمت 

aspx.AllItems/Forms/9DocLib/CS/lab/ir.gov.health.port://http  

 

دستورالعمل استاندارد انجام 

به   HER-1آزمایش 

 FISHروش

کمیته علمی آسیب شناسی 

 آزمایشگاه مرجع سالمت

aspx.AllItems/Forms/9DocLib/CS/lab/ir.gov.health.port://http  

 

فیلم آموزشي تكنیكهاي آسیب 

 شناسي

  aspx.AllItems/Forms/9DocLib/CS/lab/ir.gov.health.port://http آزمایشگاه مرجع سالمت

 

چك لیست تخصصي بخش 

 میكروب شناسي و تفسیر آن

کمیته علمی آسیب شناسی 

 آزمایشگاه مرجع سالمت

aspx.AllItems/Forms/9DocLib/CS/lab/ir.gov.health.port://http  

 

چك لیست تخصصي بخش 

 هماتولوژي

کمیته علمی هماتولوژي 

 آزمایشگاه مرجع سالمت

aspx.AllItems/Forms/9DocLib/CS/lab/ir.gov.health.port://http  

 

چك لیست تخصصي بخش 

 بیوشیمي

کمیته علمی بیوشیمي 

 آزمایشگاه مرجع سالمت

aspx.AllItems/Forms/9DocLib/CS/lab/ir.gov.health.port://http  

 

چك لیست تخصصي بخش 

 سرولوژي

کمیته علمی سرولوژي 

 آزمایشگاه مرجع سالمت

aspx.AllItems/Forms/9DocLib/CS/lab/ir.gov.health.port://http  

 

  aspx.AllItems/Forms/9DocLib/CS/lab/ir.gov.health.port://http وزارت بهداشت و درمان فصل خدمات آزمایشگاهي 
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كتاب برنامه ملي پاسخ نظام 

 سالمت در بالیا و فوریت ها

 

چك لیست تخصصي بخش 

 مولكولي

کمیته علمی مولكولي 

 آزمایشگاه مرجع سالمت

aspx.AllItems/Forms/9DocLib/CS/lab/ir.gov.health.port://http  

 

تخصصي بخش چك لیست 

 آسیب شناسي

کمیته علمی آسیب شناسی 

 آزمایشگاه مرجع سالمت

aspx.AllItems/Forms/9DocLib/CS/lab/ir.gov.health.port://http  

 

 تاسیسات و فضا ویژه الزامات

تشریحی  بخش آسیب شناسی

 تشخیص پزشکی درآزمایشگاه

کمیته علمی آسیب شناسی 

 آزمایشگاه مرجع سالمت

aspx.AllItems/Forms/9DocLib/CS/lab/ir.gov.health.port://http  

 

مدیریت در مواقع شکستن 

ظروف حاوي مواد آلوده 

یا ریختن و پاشیدن  عفوني و

 مواد آلوده عفوني

  aspx.AllItems/Forms/9DocLib/CS/lab/ir.gov.health.port://http آزمایشگاه مرجع سالمت

 

راهنماي ایمني جهت انتقال 

 نمونه هاي عفوني

  aspx.AllItems/Forms/9DocLib/CS/lab/ir.gov.health.port://http سالمتآزمایشگاه مرجع 

 

دستورالعمل نحوه مدیریت 

 پسماندهای آزمایشگاهی

 

  aspx.AllItems/Forms/9DocLib/CS/lab/ir.gov.health.port://http آزمایشگاه مرجع سالمت

 

راهنماي فرآیند ضدعفونی، 

در )گندزدایي و سترون سازي

 (آزمایشگاههاي تشخیص پزشکی

  aspx.AllItems/Forms/9DocLib/CS/lab/ir.gov.health.port://http آزمایشگاه مرجع سالمت

 

  آزمایشگاه مرجع سالمت 

اصول کلي حفاظت و پیشگیري 

از آلودگي کارکنان و محیط 

 آزمایشگاه

 aspx.AllItems/Forms/9DocLib/CS/lab/ir.gov.health.port://http  

 

 

http://port.health.gov.ir/lab/CS/DocLib4/Forms/AllItems.aspx
http://port.health.gov.ir/lab/CS/DocLib4/Forms/AllItems.aspx
http://port.health.gov.ir/lab/CS/DocLib4/Forms/AllItems.aspx
http://port.health.gov.ir/lab/CS/DocLib4/Forms/AllItems.aspx
http://port.health.gov.ir/lab/CS/DocLib4/Forms/AllItems.aspx
http://port.health.gov.ir/lab/CS/DocLib4/Forms/AllItems.aspx
http://port.health.gov.ir/lab/CS/DocLib4/Forms/AllItems.aspx
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