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 فضاي فیزیکی

        
دادن ارهاي فنی و قرار جهت انجام ک جداگانهآیا فضاي فیزیکی کافی و 

 1  وجود دارد؟  مواد مصرفی و وسایل تجهیزات،

 2 باشد؟ میهاي کشت موجود  جهت ساخت محیط مناسبآیا فضاي         

 3  آب و سینک دستشویی در اتاق کار میکروب شناسی وجود دارد؟ آیا شیر        

  و مواد مصرفی پایه ابزار تجهیزات ،               
 

        
و تعداد نوع آزمایش ها متناسب با و مواد مصرفی پایه  ابزار ،آیا تجهیزات
 4  باشند؟ نمونه ها می

        
 از  ،دارند CO2باسیون نمونه هایی که براي رشد نیاز به آیا براي انکو

 جار محتوي شمع استفاده می شود؟یا  وCO2  انکوباتور
5 

        
صورت پذیرش نمونه  در ب شناسی هود معمولی ووآیا در بخش میکر

 موردو  شتهوجود دا IIهود بیولوژیک کالس  ،کشت خلط و کشت خون
 د؟قرار می گیراستفاده 

6 

        
 ه،دیگرد کنترل  هود بیولوژیک حداقل یکبار در سالمناسب  کارکرد آیا

تعویض   فیلترها طبق فواصل زمانی ذکر شده در دستورالعمل دستگاه
 موجود است؟ آنهاسوابق و شده 

7 

  نمونه گیري و انتقال نمونه               
 

    
و  شتهوب وجود دابطور مکت بالینیآیا معیارهاي قبول یا رد نمونه هاي 

 8  باشند؟ نسبت به آن آگاه میمربوطه  کارکنان

    
شد، به صورت مقتضی به بادي که نیاز به نمونه گیري مجدد در موارآیا 

 9  شود؟ اطالع داده می یا بیمار سایر کادر درمانی، پزشک مسئول

    

تشخیص  ،مشخصات بیمار( ضروريحاوي اطالعات  ،آیا فرم پذیرش نمونه
در آزمایشگاه وجود ...)  و آنتی بیوتیکسابقه مصرف  مالی بیماري،احت
  گردد؟ و تکمیل می شتهدا

10 



        

آیا دستورالعمل روش هاي صحیح نمونه گیري، جمع آوري و انتقال ایمن 
و مورد استفاده قرار شته در آزمایشگاه وجود دا بالینینمونه هاي مختلف 

ار یدر اخت، هاي بیمارستانی در بخشدر موارد نمونه گیري گیرد و  می
 قرار گرفته است؟ زیناین بخش ها  کارکنان

11 

        
مناسب انتقالی  محیط هاي، در موارد مقتضیجهت انتقال نمونه ها آیا 

 12  ؟باشد موجود می

        
جهت انتقال نمونه ها  نشتغیرقابل و آیا از ظروف مناسب درپیچ دار 

 گردد؟ استفاده می
13 

        
نگهداري مناسب نمونه هایی  در مورد نحوهآیا دستورالعمل هاي مکتوب 

 کارکناندر اختیار  ،که امکان کشت و بررسی سریع آنها وجود ندارد
 ؟قرار گرفته استمرتبط 

14 

    

 بیهوازي میکروارگانیسم هاي  کشت که اقدام بهی یها آزمایشگاهدر آیا 
جهت کشت  نمونه گیري و انتقال نمونه ی براي، دستورالعملمی نمایند

  وجود دارد؟ بیهوازي
15 

  شآزمای                
 

    

و  ، زخم CSFنمونه هایی از قبیل نمونه هاي تنفسی، تناسلی، آیا بر روي
وپی سکوسایر مایعات استریل، رنگ آمیزي گرم جهت دید مستقیم میکر

  ؟گیرد انجام می
16 

    
 رنگ آمیزي گرم انجام می ،شده از نمونه بالینیآیا روي کلنی هاي جدا 

 17  گیرد؟

    
 18  ي نمونه هاي مختلف بالینی وجود دارد؟براآیا دستورالعمل انجام کشت 

    
آزمایشهاي تشخیصی جهت شناسایی باکتري هاي انجام آیا دستورالعمل 

 19  مختلف بالینی وجود دارد؟ يجدا شده از نمونه ها

        
 بودهموجود  ل مناسب براي شناسایی و افتراق باکتریها از یکدیگرجداوآیا 

 20  ؟ی گیردو مورد استفاده قرار م

    
آیا نتایج آزمایشهاي شیمیایی و سرولوژیک انجام یافته روي کلنی ها ثبت 

 21  د؟نگرد میو مکتوب 



    

سیستم  آیا هوازي نمونه هاي با درخواست کشت بیدرصورت پذیرش 
 هاي کشت محیط ،.)....گاز پک و ( هوازي د شرایط بیاایج مناسب جهت

معرفهاي الزم جهت تشخیص وجود  ، دیسکهاي تشخیصی وهوازي بی
  دارد؟ 

22 

    
  )آنتی بیوگرام(آزمایش تعیین حساسیت میکروبی  •

 

    
آیا دستورالعمل روش انجام آزمایش تعیین حساسیت میکروبی مکتوب 

 شده است؟
23 

    
 24 گیرند؟ وجود داشته و مورد استفاده قرار میهاله ل تفسیر قطر آیا جداو

    

جداول  آنتی بیوگرام و آزمایش کنترل کیفی آیا دستورالعمل روش انجام
تفسیر قطر هاله براي سویه هاي استاندارد، وجود داشته و مورد استفاده 

 د؟نگیر قرار می
25 

    
هاي کشت، معرفها، آنتی  طهاي آنتی بیوتیکی، محی آیا مشخصات دیسک

 26  در هر سري ساخت یا خرید ثبت می گردد؟ و رنگها،سرمها 

    

آیا راهنماي انتخاب تعداد و انواع دیسک هاي آنتی بیوتیکی الزم و 
براي هر ارگانیسم خاص با توجه به محل ) پانل آنتی بیوتیکی(مناسب 

 عفونت  و نوع نمونه وجود دارد؟
27 

    

جهت انجام آزمایش تعیین  مولر هینتون آگار خوندار محیطآیا از 
استفاده  وك پنومونیهکها خصوصا استرپتوکوبی استرپتوکومیکرحساسیت 

  شود؟ می
28 

    

هاي استاندارد انتروکوك  آیا محیط مولر هینتون آگار با استفاده از سویه
بیوتیکی  و دیسک آنتیATCC)]  33186(یا   [(ATCC 29212)فکالیس

SXT، گردد؟ کنترل کیفی شده و نتایج آن ثبت می 
29 

    
ر سري ساخت جدید و خرید هینتون آگار براي ه محیط مولرpH آیا 

 30  شود؟ متر اندازه گیري می  pHجدید، با

    

آیا براي تهیه سوسپانسیون باکتریایی جهت آزمایش تعیین حساسیت 
وسپانسیون نیم مک سبی، از کدورت نیم مک فارلند استفاده شده و ومیکر

  گردد؟ تعویض و یا جذب آن اندازه گیري می فارلند هر ماه
31 

    
 ،دیسک هاي آنتی بیوتیکی تعداد تست تعیین حساسیت میکروبی، درآیا 

 شود؟ میمتناسب با اندازه پلیت انتخاب 
32 



    

استافیلوکوك  آیا در آزمایشگاههاي بیمارستانی امکان تشخیص عفونت
انتروکوك هاي مقاوم به ،  (MRSA) به متی سیلینمقاوم  اورئوس هاي
و باکتریهاي داراي آنزیم بتاالکتاماز وسیع الطیف  (VRE) وانکومایسین

(ESBL +) وجود دارد؟  

33 

    
آیا مقاومت هاي میکروبی فوق سریعاً به پزشک مسئول و یا کمیته کنترل 

 34  شود؟ عفونت هاي بیمارستانی اطالع داده می

    
آیا تاریخ، ساعت و نام فرد انجام دهنده آزمایش در هر سري کاري ثبت 

 35  می گردد؟

 کشت ادرار •        
 

 36 شود؟ براي نمونه هاي ادرار انجام می) کلنی کانت( آیا کشت کمی        

        
استفاده براي انجام کشت کمی آیا از لوپ کالیبره با ضریب رقت مشخص 

 ؟شود می
37 

        
ه کشت داد ،ساعت پس از جمع آوري 2هاي ادرار حداکثر تا  نمونه آیا
  شوند؟ می

38 

    
) ساعت 24حداکثر تا (هاي ادرار در یخچال  نمونه در غیر این صورتآیا 

 39  شوند؟ نگهداري می

        
جهت )  EMBیا ی آگارکآگار، مکان بالد(هاي کشت مناسب  آیا از محیط
 گردد؟ راري استفاده میهاي اد کشت نمونه

40 

        
تفسیر نتایج کشت ادرار وجود داشته و مورد استفاده نحوه دستورالعمل آیا 

 ؟گرفته استقرار ربوطهکارکنان م
41 

  کشت دستگاه تناسلی •        
 

    

شکالت آگار یا سایر محیط هاي مناسب جهت کشت نمونه هاي  آیا از
 42  گردد؟ شده از دستگاه تناسلی استفاده میجمع آوري 

  کشت مدفوع •        
 

        
کشت نمونه هاي  جهت XLDآگار و   یکمکان کشت   هاي آیا از محیط

 شود؟ مدفوع استفاده می
43 



        
و آب پپتونه SF Broth  GN Broth,(غنی سازي هاي  ازمحیط آیا

بویژه در حاملین بدون ( اي ي رودهجهت بازیابی تعداد کم پاتوژنها )قلیایی
 شود؟ استفاده می) عالمت

44 

        
کشت هاي  محیط انکوباسیونبراي مشخص نمودن مدت زمان  آیا

 مختلف، دستورالعمل موجود است؟
45 

    
سرو کلی جهت تعیین  المونال و اشریشیاآیا از آنتی سرم هاي شیگال، س

 46  گردد؟ استفاده میمیکروارگانیسم تایپ 

  کشت دستگاه تنفسی •        
 

      

الم گرم تهیه ) قبل از کشت(آیا براي ارزیابی کیفیت نمونه هاي خلط 
 47 شود؟ می

        
ی آگار جهت کناکهاي کشت آگار خوندار، شکالت آگار و مآیا از محیط  

 48  گردد؟ کشت نمونه هاي دستگاه تنفسی استفاده می

    
 و آسپیراسیون تراشه کشت نمونه هایی از قبیل  آیا براي تفسیر نتایج

alveolar Lavage (BAL)- Broncho 49  گیرد؟ کلنی کانت انجام می 

  کشت خون   •        
 

        
استفاده SPS آیا از محیط هاي کشت خون حاوي ماده ضد انعقاد 

 شود؟ می
50 

        
خون در نسبت حجم خون به حجم محیط کشت   براي کشت خون، آیا

 گردد؟ رعایت می کودکان و بزرگساالن مورد
51 

        
به ارگانیسم ها میکروعالئم رشد  از نظر وجودآیا محیط هاي کشت خون، 

 گردند؟ روزانه بررسی میطور 
52 

        
آیا در صورت عدم وجود عالئم رشد در محیط هاي کشت خون، رنگ 

 در فواصل زمانی هاي مناسب روي محیط کشت مجددآمیزي گرم و 
 گردد؟ می ثبت آنها و نتایج شدهانجام  ،مقرر

53 

        
نت هاي سخت ر موارد مشکوك به بروسلوز یا عفوآیا کشت هاي خون د

 شوند؟ هفته انکوبه و نگهداري می 4حداقل به مدت  ،رشد
54 

        
نی هاي مثبت اولیه سریعاً به پزشک و یا سایر کادر درما کشت  نتایج آیا

 شود؟ اطالع داده می
55 



        
آیا از محیط شکالت آگار براي ساب کالچر نمونه هاي کشت خون استفاده 

 شود؟ می
56 

  CSFکشت  •        
 

        
کساعت پس از یبه سرعت و حداکثر ظرف مدت  CSFا نمو نه هاي یآ

 57  ري کشت و بررسی می شوند؟ینمونه گ

        

ازي باکتریهاي سخت رشد مانند هموفیلوس و براي کشت و جداسآیا 
و  شود استفاده می شکالت آگار و آگار خوندار هاي از محیط ،نایسریا

 )CO2% 5در  ساعت 72تا (اسب انکوباسیون مدت زمان و شرایط من
  د؟گرد رعایت می

58 

یتفیکنترل ک          
 

    
  بیوتعیین حساسیت میکر •

 

    

کنترل کیفی دیسکهاي تشخیصی،  ه منظورب ،آیا سویه هاي استاندارد
مورد  و معرفها وجود داشته و رنگهاهاي کشت، آنتی سرم ها،  محیط

  د؟نگیر استفاده قرار می
59 

    
مدت سویه هاي  آیا دستورالعمل نحوه نگهداري کوتاه مدت و بلند

 60  گردد؟ باشد و از آن استفاده می میموجود میکروبی در آزمایشگاه 

    

فرآورده جدید یا (سوابق کنترل کیفی فرآورده هاي تشخیصی جدید آیا 
 61  ؟پیش از استفاده، موجود می باشد) سري ساخت جدید

    

بخش  در کنترل کیفیت آزمایش هاي مختلف نحوهدستورالعمل آیا 
منفی و  مثبت وشامل روش انجام، سویه هاي کنترل (میکروب شناسی 

آیا  و آنها موجود است نتایج تفسیر ونگیچگ و) توالی انجام کنترل کیفیت
  د؟نگیر مورد استفاده قرار می کنترل کیفیت نتایج

62 

    
نمونه هاي مجهول  ،عنوان بخشی از برنامه کنترل کیفی داخلی آیا به
 63  گیرد؟ در سري کاري کارکنان قرار میبه صورت دوره اي  بیومیکر

    

ب وزیابی خارجی کیفیت میکرآیا نتایج بدست آمده از برنامه هاي ار
 64  رفع خطاها مورد استفاده قرار می گیرد؟ جهت شناسایی و ،شناسی



 رنگ ها •        
 

    

 و بلودومتیلن ،هاي گرم آیا هر سري ساخت یا خرید جدید رنگ
و  شوند می با ارگانیسم هاي گرم مثبت و گرم منفی کنترلاسیدفاست 

 گردد؟ نتایج آن ثبت می

65 

        
 آیا رنگ گرم مصرفی حداقل هفته اي یکبار جهت واکنش هاي مثبت و

زمان مصرف از لحاظ وجود رسوب احتمالی در و  شود میمنفی کنترل 
 شود؟ و نتایج آن ثبت میشود  می بررسی

66 

    
  مواد و معرف ها •

 

    

 اطالعات حاوي مناسب برچسب داراي شده تهیه هاي محلول و معرفها آیا
 ...)و  انقضاءتاریخ  ،ساخت تاریخ ،نام، غلظت( محلول مشخصات ندمان الزم
  د؟نباش می

67 

        
معرفها، آنتی سرم ها و دیسک هاي تشخیصی طبق  ،مواد آیا کلیه

 شوند؟ دستورالعمل شرکت سازنده نگهداري می
68 

        
ضاء از تاریخ انق بعد و دیسکهاي تشخیصی محلولها ،ها معرف مواد، آیا تمام

 69  شوند؟ دور ریخته می

    

 به)  هوازي بی هاي محفظه و گازپک جار،( هوازي بی هاي سیستم آیا
با نوارهاي متیلن  )جهت اطمینان از ایجاد شرایط بی هوازي( منظم طور

  گردند؟ کنترل می معرف هابلو و یا سایر 
70 

 محیط هاي کشت •        
 

    

حداقل به طور ) پلیتی یا لوله اي( آیا کلیه محیط هاي کشت ساخته شده
هفتگی و نیز در هنگام استفاده، از نظر مشخصات ظاهري و تاریخ انقضاء 

  گردند؟ بررسی می
71 

        
از نظر قدرت رشد، میزان  ،هاي کشت آیا هر سري ساخت از محیط

لیتی مورد کنترل یکنندگی، واکنش هاي بیوشیمیایی مناسب و استر مهار
 شوند؟  ند و نتایج آن ثبت میگیر قرار می

72 

 73  شود؟ استفاده می يآیا براي تهیه محیط کشت خوندار از خون گوسفند        

    
و مدت  C° 80آیا براي تهیه محیط شکالت آگار از بن ماري در دماي 

 74  شود؟ دقیقه استفاده می 15زمان 



 

    
 عایت میثبت شده و ر ،هاي کشت کلیه محیط شرایط نگهداري آیا
 75  ردد؟گ

    
  گزارش دهی

 

    
 بوهاي میکر نتایج آزمایش دهی دستورالعملی در مورد شیوه گزارش آیا

 76  گیرد؟  وجود داشته و مورد استفاده قرار می )شامل موارد بحرانی( شناسی

    
بصورت  ) موارد بحرانی( شوند به پزشک گزارش اآیا مواردي که باید سریع

 د؟نباش می مکتوب در دسترس
77 

    
گزارش هاي اولیه مربوط به نتایج الم هاي گرم، موارد بحرانی  آیا در
هاي مرطوب و یا کشت هاي اولیه میکروبی به پزشک مسئول و یا  گستره

  گردد؟ اطالع داده شده و ثبت میبه نحو مقتضی سایر کادر درمانی 
78 

    

 بوط به نتایج آزمایش هاي، اطالعات مرهاي بیمارستانی آیا در آزمایشگاه
شود و نتایج آن حداقل  تعیین حساسیت میکروبی بطور یکجا نگهداري می

بصورت سالیانه جهت اطالع پزشکان یا کمیته کنترل عفونت بیمارستانی 
  گردد؟ گزارش می

79 

    
 آیا نمونه هاي مشکوك به التور، سل، سیاه سرفه و دیفتري و سایر بیماري

 80  شوند؟ ه مراکز بهداشت مربوطه گزارش میهاي تحت مراقبت ب


