معرفی کارشناسان بخش میکروبی

خانم مهندس الناز ارژنگ
آقای مهندس عبدالطیف محمدی
خانم مهندس راحله پرکاسی
در اين بخش کلیه آزمون های انجام شده بر روی نمونه های ارسالی به آزمايشگاه بر اساس استانداردهای
ملی ايران ،دستورالعمل های سازمان غذا ودارو و وزارت بهداشت صورت می گیرد.

شرح وظایف کارشناس آزمایشگاه میکروبی
-1مطالعه آزمايشات میکروبی الزم بر روی نمونه های ارجاعی
-2انجام آزمايشات میکروبی بر روی نمونه های ارجاعی
-3مشارکت در تدوين  S0Pهای مربوط به بخش
-4گزارش عملکرد ماهانه و ارائه آمار به کارشناس آمار آزمايشگاه جهت جمع بندی
-5کنترل کلیه لوازم و دستگاه های موجود در بخش و حصول اطمینان از سالم و قابل استفاده بودن آنها
-6درخواست لوازم و ملزومات مورد نیاز آزمايشگاه میکروبی از سرپرست مربوطه و انجام پیگیری های الزم
-7شرکت در دوره ها و سمینارهای مربوطه با هماهنگی سرپرست مربوطه
-8برنامه ريزی در جهت آموزش کارآموزان و پاسخگويی به سواالت آن ها در مواقع لزوم
-9رعايت کلیه آيین نامه ها و دستورالعمل های آزمايشگاه در موارد تعیین شده
-10رعايت اصول ايمنی،حفاظتی و بهداشتی برای خود و ديگران در محیط کار
-11همکاری با ساير واحد ها و کارکنان در صورت لزوم
-12ساخت يا نظارت بر ساخت محیط کشت مورد نیاز بخش

-13کالیبراسیون دمای انکوباتورها و لوازم موجود در بخش میکروبی
-14عقیم سازی محیط های کشت استفاده شده طبق برنامه
-15اعالم نتايج آزمايشات میکروبی انجام شده در فرم های مخصوص به قسمت های مربوطه
-16همکاری در طرح های مربوطه به مراکز بهداشت
 -17انجام آزمون های اعتبار سنجی روش های آزمايش و تجهیزات
 –18بروز رسانی استانداردها
 -19انجام ساير وظايف محوله در حدود شرح وظايف
توانمندیهای انجام آزمون در بخش میکروبی
اين بخش با کلیه تجهیزات عمومی و تخصصی جهت انجام کلیه آزمايشات شناسايی و شمارش انواع میکرو
ارگانیسم های تاثیر گذار بر کیفیت مواد غذايی  ،آشامیدنی و آرايشی و بهداشتی در بخش های کشت ،
استريلیزاسیون  ،انکوباسیون و شستشو بر اساس استاندارد های ملی ايران و دستورالعمل های وزارت
بهداشت به انجام فعالیت مشغول می باشد.

