بسمه تعالی

فرآیند نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات دانشکده داروسازی
 -1هدف
هدف از تدوين اين فرآيند ،ايجاد روشي به منظور نگهداري ،کاليبراسيون و کنترل کيفي تجهيزات مورد استفاده در آزمايشگاه هاي
دانشکده داروسازي ميباشد.
 -2دامنه کاربرد
اين فرآيند در مورد کليه تجهيزات مورد استفاده در آزمايشگاه هاي دانشکده داروسازي کاربرد دارد.
 -3مسئولیتها
مسئوليت اجراي اين فرآيند با فرد مسئول هر آزمايشگاه دانشکده داروسازي ميباشد.
 -4تعاریف
 -4-1تجهيزات آزمايشگاهي :لوازم مکانيکي ،الکتريکي ،الکتريکي -مکانيکي و يا تخصصي ميباشند که از آنها در ارئه خدمات آموزشي
و پژوهشي به دانشجويان و اعضاي هيئت علمي استفاده مي شود .اين تجهيزات شامل کليه دستگاه هاي موجود در استانداردهاي
کالبدي ابالغي دبيرخانه داروسازي مي باشد.
 -5نگهداری
به منظور سرويس ،نگهداري و تعمير کليه تجهيزات موجود در آزمايشگاه ها به نحوي که از کاربري صحيح و مطمئن آن اطمينان
حاصل شود ،فرد مسئول هر آزمايشگاه با همکاري کارکنان متخصص مرتبط که آموزشهاي الزم را ديدهاند ،با توجه به برنامه نگهداري
که در شناسنامه دستگاه مشخص شده است ،با بکارگيري دستورالعملهاي فني ،کاتالوگها و کتابچههاي راهنماي تجهيزات ،اقدامات
الزم را انجام داده و نتايج را به کميته ايمني دانشکده داروسازي اعالم مي کنند.

در تهيه برنامه نگهداري مذکور ،اقدامات زير توسط مسئول آزمايشگاه انجام ميگيرد:
 شناسايي تجهيزات يا بخش هايي از آنها که بدون نگهداري پيشگيرانه مناسب ،احتمال خرابي آنها زياد است نگهداري لوازم يدکي جايگزين قطعات از کار افتاده به منظور به حداقل رساندن زمان کار نکردن دستگاه -6کالیبراسیون
کليه تجهيزات آزمايشگاه ها بايد در فواصل زماني تعريف شده کاليبره گردند .فواصل زماني کاليبراسيون با توجه به دقت ،صحت يا
عدم قطعيت مورد نياز ،نقطه نظرات سازنده تجهيزات ،چگونگي استفاده و دفعات استفاده از دستگاه توسط مديران فني آزمايشگاههاي
آزمون و کاليبراسيون تعيين مي گردد .در صورت فرا رسيدن موعد کاليبراسيون تجهيزات ،اين تجهيزات توسط فرد مسئول آزمايشگاه
از حالت عملياتي خارج شده و برچسب"خارج از سرويس" روي آنها نصب شده و هماهنگيهاي الزم جهت کاليبراسيون تجهيزات
انجام ميپذيرد.
کليه تجهيزات و ملزومات آزمايشگاه داراي برچسب کاليبراسيون ميباشند .اين برچسب حاوي اطالعاتي در خصوص کد شناسايي
دستگاه ،تاريخ انجام کاليبراسيون ،مجري کاليبراسيون و تاريخ کاليبراسيون بعدي ميباشد .در صورت انتقال دستگاه به خارج از
آزمايشگاه جهت انجام کاليبراسيون و تعميرات ،صحت کارکرد و اعتبار کاليبراسيون ،قبل از استفاده مجدد در محل آزمايشگاه توسط
فرد مسئول آزمايشگاه مورد بررسي و تصديق قرار ميگيرد.کليه تجهيزات آزمايشگاهي مندرج در ليست تجهيزات آزمايشگاه داراي
پروندههاي خاص مربوط به خود مي باشند که حاوي سوابق مربوطه شامل شناسنامه تجهيزات ،فرم ثبت سوابق تجهيزات و سوابق
کاليبراسيون ميباشند.
چنانچه تجهيزي متحمل بار اضافي شده يا نادرست بکار گرفته شده باشد يا نتيجه مشکوکي ارائه دهد و يا اثبات گردد که معيوب يا
خارج از حدود تعيين شده ميباشد ،صحت تمام اندازهگيريهاي انجام شده توسط آن تجهيز مورد ترديد ميباشد و لذا در اينگونه
موارد ،اقدامات ذيل صورت ميگيرد:
 تجهيز مذکور با برچسب خارج از سرويس توسط فرد مسئول آزمايشگاه مشخص ميگردد. فرد مسئول آزمايشگاه به منظور تجزيه و تحليل ميزان تاثير عيب يا انحراف از حدود تعيين شده ،سوابق کاليبراسيون تجهيز مذکوررا با قرائتهاي فعلي مقايسه مينمايد تا مشخص گردد که آيا انحراف و خطا بعد از آخرين کاليبراسيون ايجاد شده است يا خير؟

 -7کنترل کیفی تجهیزات
به منظور حصول اطمينان از صحت عملکرد تجهيزات ،فعاليتهاي کنترل کيفي تجهيزات در فواصل زماني بين انجام کاليبراسيون،
مطابق با دستورالعملهاي فني ،کاتالوگ و کتابچه راهنماي تجهيزات ،انجام شده و نتايج در فرم ثبت سوابق تجهيزات ثبت گردد.

چارت فرآیند کالیبراسیون دستگاه ها و تجهیزات دانشکده داروسازی

