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 آشنایی با سامانه مدیریت امور آزمایشگاهی 

نرم    (LIMS, Laboratory Information Management System)مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی    افزارنرم 

که تمام    افزاریست  دادن  پوشش  به  و قادر  آزمایشگاه  فرآیندها  کار  تا    -گردش  برداری  نمونه  و  ریزی  برنامه  از 

هرکدام از    دنیااسر  رآزمایشگاههای مختلف س .  د باش   -تهیه گزارش کنترل کیفیت تا  انجام آزمایش و  فرآیندهای  

افزار آزمایشگاهی  نتخاب نرم ام مزایا و معایب خاص خود را دارند.  کنند که هرکداافزار های مختلفی استفاده می نرم 

و  د، انجام گردد  نمایارائه می  آزمایشگاهو نوع خدماتی که  هامناسب بایستی با دقت و توجه به نیازها و گردش کار

های  دوگانگی سیستمبینی نماید تا از اتالف وقت و هزینه و  تمامی فرآیندهای سازمانی خود را پیش   ارچگییکپ

 اداری پرهیز نماید.

افزار توجه به این نکته ضروری است که تمامی گردش کار واحد سازمانی حتما بایستی در  هنگام انتخاب نرم 

در  .  بودمعادل با سرعت کندترین فرآیند خواهد  سیستم گنجانده شود. در غیر این صورت سرعت گردش کار یک

شود  یک واحد یا سازمان بصورت مسیر یا کانالی دیده می   گردش کار، تمامی  مدیریت یک سیستمبه    یندگرا نگاه فرا

این قسمت  از  در هریک  اگر  نماید.  عبور می  مختلف  از قسمت های  کند  که  فرآیند  تمام  ها جریان کند شود، 

وجود  .  دشوگفته می اصطالحا گلوگاه    در آنها وجود دارد، یند  فرا  شدنهایی که احتمال کند  قسمت به  گردد.  می 

ها ها است. بسیاری از سازمانسازمان تمام  افزاری در  های نرم یکی از مشکالت استفاده از سیستم متعدد  های  گلوگاه 

نمایند که هرکدام تنها بخشی از نیازهای  افزارهای متعددی می با صرف وقت و هزینه زیاد اقدام به تهیه و نصب نرم 

پرسنل  حتی نارضایتی  افزایش پیدا نکرده  کل سیستم  بازدهی  نه تنها    در نهایتکه  دهد  می سازمان را پوشش  

  است.افزایش یافته 
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 و فرآیندهای آزمایشگاهی استاندارد ISO / IMS 9001 با سیستم مدیریت یکپارچه نرم افزار همسواین 

ISO 17025     ها، سوابق گردش کار  کنترل کیفیت فرآیندها، کالیبراسیون شامل بخش های  که  تولید شده است

بصورت  است که  ها، فرآیندهای ارتباط با مشتری، حسابداری متقاضیان  ها، کد گذاری نمونه های آزمون عدم انطباق

 .، بدون اینکه فرآیندهای هر بخش کندی کار بخش دیگر باشد د یکپارچه در سیستم مدیریت می شو

 سامانه مدیریت امور آزمایشگاهی اهداف استفاده از 

 مالی   بخش و  و انبار  ها آزمایشگاه و  آزمایش متقاضی بین اطالعات تبادل  شدن  الکترونیکی -1

 با کار آزمایشگاهی  مرتبط  اطالعاتی  های ساخت زیر سازی یکپارچه -2

 آتی های بهبود  و تصمیم گیریها   جهتبر کیفیت آب  نظارتی و  تحلیلی  های قابلیت  ارتقاء -3

 فرایندها  وقایع کلیه  سازی مستند  -4

 افزایش بهره وری راستای در  کارها  گردش  خودکار مدیریت -5

 یندها فراو رهگیری پایش  -6

 فعالیت های بخش های مختلف آزمایشگاه 

 واحد پذیرش  -1

 ان ثبت اطالعات مشتری -1-1

و ارسال    موردنظردرخواست    برای کد  اختصاص  مشتری و    تکمیل فرم های مربوط به درخواست هر -1-2

 آنها به مدیران آزمایشگاهها 

 توسط خود مشتریان از طریق سایتامکان درخواست انجام آزمایش  -1-3



 

5 

  مشتری با قابلیت مشاهده در کارتابل روسای آزمایشگاه کتبی  یهادرخواستاز  امکان تهیه تصویر -1-4

)یکی    آزمایشگاهدیگر  رهگیری در مراحل  برای  نصب بر روی شیشه های نمونه برداری    و  بارکد چاپ   -1-5

آزمایش    تااست    عدم درج مشخصات روی نمونه   ISO 17025از اصول کنترل فرآیند در استاندارد  

 ( .بدون قضاوت قبلی آزمایشگر صورت گیرد

 شرکت های زیر مجموعه و کنترل عملکرد شرکت ها ،رون سازمانیثبت فعالیت مشتریان د امکان -1-6

 انجام حسابداری مشتریان  -1-7

 و اعالم هزینه آزمایش  به درخواست کننده  ارسال خودکار پیامک تاییدیه ثبت  -1-8

 برداری واحد نمونه  -2

  نمونه برداری   کار به واحد   ،پس از پرداخت هزینه توسط مشتری  ،بردارینیاز به نمونه  در صورت   -2-1

 . می شودارجاع داده  

با   -2-2 اندازه گیری شده در محل نمونه برداری در فرم های مرتبط  پارامترهای  قابلیت ورود اطالعات 

 نصب می گردد. ر سیستم طراحی و بر روی تبلت ها یا گوشی موبایلکه د برداری نمونه 

 ثبت موقعیت مختصاتی محل نمونه برداری بطور خودکار در سیستم  -2-3

 از اتمام کار نمونه گیری و اعالم زمان تقریبی اعالم نتیجه آزمایشارسال پیامک پس  -2-4

 امکان گزارشگیری نمونه برداری های انجام شده بر اساس فرم های طراحی شده  -2-5

 واحد آزمایشگاه  -3

 امکان انتخاب یا ویرایش نمودن دستگاه انجام دهنده آزمایش -3-1

 امکان تعریف  آزمایشگاه جدید  و دسته بندی آزمایشگاه ها -3-2

   آزمایشگرانمسئوالن آزمایشگاه و امکان ثبت   -3-3
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 آزمایشگرانقابلیت گزارشگیری سوابق مسئوالن آزمایشگاه و  -3-4

 نگهداری سوابق نمونه ها و امکان گزارش گیری آنها -3-5

 امکان تعریف و ویرایش تجهیزات آزمایشگاه -3-6

 آن ثبت مشخصات مواد مصرفی بر اساس آزمایش های انجام شده و اعالم موجودی  -3-7

 آزمایشگاه  مواد امکان ثبت قیمت خرید و مقدار ورودی و مصرف   -3-8

 واحد کنترل کیفی  -4

 تعمیرات ثبت اطالعات تجهیزات و زمان  -4-1

 از حد کنترل  مقادیرهشدار برای خروج  اعالم  چارت و ترسیم کنترل  -4-2

 کالیبراسیون دستگاه ها بر اساس کنترل چارت اعالم زمان  -4-3

 اعالم زمان کالیبراسیون بر اساس زمان بندی  -4-4

 در نرم افزار و اعالم انحراف های ایجاد شده  شده    آزمایش بر اساس فرمول های تعریف  بررسی نتیجه -4-5

 و امکان نمایش آن به مدیر  ایج  تغییرات در نت ثبت -4-6

 منابع نمونه برداری و مشتریان   مشاهده سوابق -4-7

 ایجاد قابلیت نمایش نقاط نمونه برداری شده روی نقشه و تولید نقشه های کیفی   -4-8

 واحد اعالم نتیجه  -5

 نمایش مشخصات مشتری در سربرگ نتایج آزمایش  -5-1

 آماده شدن نتیجه آزمایش هنگامارسال پیامک  -5-2

 ارائه گزارشات به دو زبان انگلیسی و فارسی  -5-3

 بصورت آنالین مایش و اعالم نتیجه به مشتری دریافت وجه آز -5-4
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 حدود مجاز استاندارد در نتیجه آزمایش و و حد تشخیص نمایش عدم قطعیت  -5-5

 گزارش گیری عملکرد آزمایشگاه ها -5-6

 گزارشگیری آمار عملکرد واحد های زیر مجموعه  -5-7

 تهیه گزارش حسابداری مشتریان -5-8

 اطالعات پایه  -6

 تعریف واحد های زیر مجموعه   -6-1

 تعریف آزمایشگاه ها -6-2

 نمونه بردار ها –کاربران    – کارشناسان  – تعریف و ویرایش کاربران شامل مسئولین  -6-3

 تعریف پارامترهای آزمایش همراه با امکان ویرایش یا حذفقابلیت  -6-4

 تعریف و ویرایش تجهیزات آزمایشگاه -6-5

 از مجموعه ایجاد کارتابل با توجه به فعالیت هر بخش  -6-6

 به صورت خودکار  گردش کار هر آزمایشگاه ی و رهگیر اجراامکان  -6-7

 امکان ارجاع کار  بین آزمایشگاهها و واحد های تعریف شده -6-8

 تعریف قیمت هر آزمایش بر اساس تعرفه  -6-9

 تعریف هزینه ها و حسابداری مشتریان  -6-10

 سوابق امکان اصالح تعرفه ها در زمان های مختلف بدون ایجاد تغییر در  -6-11

 امکان تعریف پارامترهای عدم قطعیت آزمایش ها -6-12

 امکان تعریف  پارامترهای حد تشخیص دستگاهها -6-13

 امکان تعریف و ویرایش میزان مواد مصرفی در انجام هر آزمایش و کسر از مقدار موجودی آزمایشگاه  -6-14
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 امکان ویرایش پارامترهای مورد آزمایش در آزمایشگاه ها بدون ایجاد خلل در سوابق  -6-15

 برای کاربران مجوزهای دسترسی ها گروه های کاربری و امکان تعریف  -6-16

 امکان تعریف کاربر نامحدود  و چند راهبر در سیستم  -6-17

 تعریف مشتریان دائمی  -6-18

 سایر امکانات  -7

 مشخصات فنی نرم افزار شامل موارد زیر:   -1-7

 SQLاستفاده از پایگاه داده  .1-1-7

 انواع مرورگرقابل استفاده در نسخه تحت وب نرم افزار  .2-1-7

 داشتن فرم ساز .3-1-7

 داشتن گزارش ساز .4-1-7

  گردش کارداشتن موتور  .5-1-7

 GISارتباط با نرم افزار قابلیت  -2-7

 با امکان پرداخت آنالین برای مشتری صفحه وبوجود  -3-7

 و ...  PDFو wordو   Excelانواع خروجی به صورت فایل امکان دریافت  -7-4

 کارشناساننگهداری سوابق مسئوالن آزمایشگاه و  -5-7

شاارکت هااای زیاار مجموعااه در خصااوص تعااداد و و مشاااهده فعالیاات مشااتریان داخلاای  -6-7

 هایندی ارسال نمونهزمان

 افزار های موجود ارتباط با سایر نرمبرقراری امکان  -7-7

 امکان ثبت و مشاهده الگ سیستم  -8-7
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در قالااب متاادولوای کارفرمااا و از مراجااع معتباار وانجااام تساات نفااو  ارائااه گواهینامااه امنیتاای  -9-7

 ارائه نتیجه به دستگاه نظارت

 شرکت دانش رایان آروین  راهکار بررسی مزایای

( شرکت دانش رایان آروین )فرایند یار( یک محصول دانش بنیان است که  BPMS) سامانه مدیریت فرایندها

در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است. این    1386به صورت کامل در شرکت تولید شده است و در سال  

  ، این سامانه با استفاده از    قابلیت رقابت با نمونه های خارجی را داشته و نسبت به آنها دارای مزایایی است.سامانه  

تغییرات فرم ها در    و  می گردد کامال منطبق بر روش اجرایی بهینه پیاده سازی    ها به صورتگردش کار فرایند 

   حداقل زمان ممکن و منطبق بر نیازهای بهره بردار انجام می شود. مزایای اصلی این راهکار عبارتند از:

a. انعطاف پذیری   

در صورتی که در آینده نیاز به تغییری در ساختار فرمهای ایجاد شده باشد این تغییرات با استفاده از این  

هد گردید. این امکان به تصمیم گیریها اانجام خوو بدون نیاز به کد نویسی  راهکار در حداقل زمان ممکن  

 در جهت بهبود سازمان کمک می کند. 

b. توسعه پذیری   

و    انجام می گردد  و بدون نیاز به برنامه نویسی  باالترجدید با استفاده از این راهکار با سرعت    امکاناتایجاد  

 همچنین این سامانه می تواند به راحتی با سامانه های دیگری که قابلیت اتصال دارند مرتبط شود. 

 سایر مزایای این راهکار عبارتند از:

a. رایندهاراهبری گام به گام سازمان در اجرای ف 

b.  نظارت بر پیشرفت فرایندها به صورت گرافیکی و متنی 
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c.  اطالع از زمان انجام کارها و تاخیرات و گلوگاههای اجرای فرایند 

d. نظارت بر عملکرد کارشناسان 

e.  مدیریت اجرای موازی آزمایشهای مختلف بر روی یک نمونه 

f.   ارجاع برای  آزمایشگر  هوشمندانه  تشخیص  کار )امکان  حجم  اساس  بر  انجام  مثال  دست  هر    در  توسط 

 (آزمایشگر

می   مربوط به نحوه توسعه این سامانه  فوق مزایای دیگری دراین سامانه ایجاد شده است که  یعالوه بر مزایا

 باشد که عبارتند از:  

c. ساختار پویای گردش کار   

با تعریف آزمایشگاه جدید نیاز به مان بوده و  ل از تعداد آزمایشگاه های موجود در سازفرایند مستقگردش کار 

 تنظیمات مجدد در گردش کار نمی باشد.

d.  آزمایشگاه ها و تست ها و روش ها ساختار پویای 

در این سیستم مدیر سیستم می تواند هرگونه آزمایشگاه جدید با تست ها و روش های مورد نظر را در سامانه  

 گردش کارها نیاز به تنظیمات جدیدی باشد. تعریف کند بدون آنکه در  

  است به صورتی بسیار منعطف نموده  این ساختار پویا در کنار مزایایی که در بخشهای قبلی  کر شد سامانه را  

که این سامانه می تواند بدون نیاز به برنامه نویسی در سایر حوزه های آزمایشگاهی مانند آزمایشگاه خاک، مواد  

 . و .... مورد استفاده قرار گیرد
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 سامانهفرم های  نمونه

 
  انکاربر کارتابل  -1شکل 
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 فرم ثبت اطالعات انجام تست با قابلیت ارجاع به آزمایشگر   -2شکل 
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 نمایش گرافیکی وضعیت گردش کار درخواست متقاضی   -3شکل 
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 و نرم افزاری های سخت افزارینیازمندی

 

 

Dependent on number of online users Processor (CPU) 

Dependent on number of online users Memory (RAM) 

Dependent on number of online users Available Hard Disk Space 

Network connection Other Hardware or Devices 

• Microsoft Windows 2003 Server or earlier 32 or 64-bit 

• Microsoft IIS 6.0 or higher 

• Microsoft .NET Framework 4.0 

• Microsoft SQL Server 2008 or earlier or Oracle 9i, 10g, 11g 

Server software requirements 

• Internet Explorer 8 or earlier or Firefox, Chrome, … Client software requirements 

250+ users 
50-250 

users 
5-50 users 5 users 

            USERS 

 

RAM & CPU 

Multi-Core + Multi-Processor Quad-Core Quad-Core Dual-Core Processor/CPU 

+24 GB 12 GB 6 GB 4 GB Memory/RAM 

+30 GB 25 GB 15 GB 10 GB Available Hard Disk Space 

+256 Mbps Bandwidth 

Installation and logs require 1 GB - optional storage is up to you Hard Disk 

10 RAID 
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Introduction to Laboratory Information Management System (LIMS) 

Laboratory Process Management Software (LIMS) is software that can cover all 

processes and workflows of the laboratory from planning and sampling to testing and 

quality control processes to reporting. Different laboratories around the world use different 

software, each with its own advantages and disadvantages. Choosing the right lab 

software should carefully consider the needs and workflow and the type of services the 

lab provides, and anticipate the integration of all of your organizational processes to avoid 

wasting time, money, and duplicate office systems. 

When selecting software, it is important to note that the entire organizational unit 

workflow must be integrated into one system. Otherwise, the workflow rate will be 

equivalent to the slower process. In a process-oriented view of managing a system, the 

entire workflow of a unit or organization is seen as a path or channel that passes through 

different parts. If the process slows down in each of these parts, the whole process slows 

down. The areas where the process is likely to slow down are called bottlenecks. The 

existence of multiple bottlenecks is one of the problems of using software systems in all 

organizations. Many organizations spend a great deal of time and money developing and 
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installing various software, each covering only a part of the organization's needs that 

ultimately not only increases overall system efficiency, but also increases staff 

dissatisfaction. 

This software is produced in accordance with ISO / IMS 9001 integrated management 

system and ISO 17025 standard laboratory processes, which includes various parts that 

are integrated into the management system, without the processes of each component 

being slow. 

Objectives of the Laboratory Management System 

1- Electronic editing of information between the applicant and the laboratories and 

Financial Sector 

2- Integrating existing information infrastructure with laboratory work 

3- Enhance analytical and water quality monitoring capabilities for future decisions and  

improvements 

4- Documenting all process events 

5- Automatically manage all processes and workflows to increase productivity in the 

organization 
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6- Monitor the whole process. 

Activities of different sections of the laboratory 

1- Reception Unit 

1-1- Registration of customer information 

1-2- Complete the forms for each client request and assign the code for the desired 

request and send it to the Lab Administrators 

1-3- Possibility to request testing by the clients themselves through the site 

1-4- Possibility of providing a picture of the client's written requests with the visibility of 

the lab chiefs card  

1-5- Printing barcodes and installing them on sampling glass for tracking during the 

process (One of the principles of process control in ISO 17025 is the failure to include 

specifications on the sample to be tested completely without the prior judgment of 

the Experimenter). 

1-6- Ability to record customer activity within the organization - subsidiaries and corporate 

performance control 

1-7- Customers accounting 
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1-8-  Automatically send a registration confirmation SMS to the applicant and announce 

the cost of the test 

2- Sampling unit 

2-1- If required sampling, the work shall be referred to the sampling unit after payment 

by the customer. 

2-2- Ability to enter the measured parameters at the sampling site in the sampling-related 

forms installed in the system and installed on tablets (or mobile phones). 

2-3- Automatically record the location of the sampling location in the system 

2-4- Sending SMS after completing sampling and announcing approximate time of 

announcing test result 

2-5- Ability to report sampling based on designed forms. 

3- Laboratory unit 

3-1- Selecting or editing the test machine 

3-2- Ability to register testers 

3-3- Ability to report laboratory records and test experts 

3-4- Maintain records of samples and report ability 

3-5- Ability to define and edit lab equipment 
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3-6- Recording of specifications of consumables based on tests performed and 

announcing availability of materials in laboratory 

3-7- Possibility to record the purchase price and inventory of consumables in the 

laboratory 

4- Quality control unit 

4-1- Recording equipment information and repair time  

4-2- View control chart and alert for out of control limit values 

4-3- Announcing the calibration time of the devices based on chart control 

4-4- Announcing the calibration time based on the timing 

4-5- Examine the result of the test based on the defined formulas in the software and 

report any deviations 

4-6- Record changes in results and display them to the administrator 

4-7- View records of sampling sources and customers 

4-8- Ability to display sampled points on the map and produce quality maps 

5- Unit for announcing results 

5-1- Customer Profile View in Test Header 

5-2- Send SMS when preparing the test result 



 

20 

5-3- Reporting in English and Persian 

5-4- Online payment and report results to the customer 

5-5- Display uncertainty, detection limit and standard permissible limits in results 

5-6- Reporting the performance of laboratories 

5-7- Sub-units evaluation report 

5-8- Customer Accounting Report 

6- Basic information 

6-1- Definition of Sub-units 

6-2- Defining laboratory 

6-3- Defining and Editing Users Including Experts - Users – Samplers 

6-4- Define test parameters with the ability to edit or delete them 

6-5- Defining and editing laboratory equipment 

6-6- Create a cartable for the activities of each part 

6-7- Ability to executing and tracking the workflow of each laboratory automatically 

6-8- Ability to refer work between defined laboratories and units 

6-9- Define the price of each test base on tariff 

6-10- Defining Costs and Accounting for Customers 
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6-11- Ability to amend tariffs at different times without altering the records 

6-12- The possibility of defining the uncertainty parameters of the experiments 

6-13- Ability to define device detection limit parameters 

6-14- Ability to define and edit the amount of consumables in each experiment and deduct 

the amount of laboratory inventory 

6-15- Ability to edit the parameters tested in laboratories without interfering with the 

records 

6-16- Ability to define user groups and access permissions for users 

6-17- Ability to define unlimited users and multi operators in the system 

6-18- Ability to define permanent customer 

7- Other facilities 

7-1- Software specifications including:  

7-1-1. MS SQL Server 2014 or upper 

7-1-2. Web-based version of the software available in a variety of browsers 

7-1-3. Form generator  

7-1-4. Report generator 

7-1-5. workflow engine 
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7-2- Ability to communicate with GIS software 

7-3- Web page with online payment for the customer 

7-4- Ability to receive outputs in Excel, word, PDF and ...  

7-5- Keeping records of laboratory officials and experts 

7-6- Monitor the activity of internal customers and subsidiaries regarding the number and 

timing of sending samples 

7-7- Ability to communicate with other available software 

7-8- Ability to record and view system logs 

7-9- Provide security certification from authoritative authorities and perform intrusion 

testing in the form of employer methodology and report to supervisor. 

8- Other advantages 

Danesh Rayan Arvin Co. Process Management Software (Farayand Yar BPMS) is a 

knowledge-based product that is fully developed by the company and registered in 2007 

by the Supreme Informatics Council. This system has the potential to compete with 

external samples and has advantages over them. Using this system, the process 

workflow is implemented in strict accordance with the optimal execution method, and the 
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form changes are made in the shortest possible time to suit the needs of the organization. 

The main benefits of this solution are: 

a. Flexibility  

If there is a need to change the form structure in the future, these changes will be 

made using this solution in the least possible time without the need for 

programming. This enables decision making to improve the organization. 

b. Extensibility 

New features are created using this solution at a higher speed without the need 

for programming, and it can also be easily linked to other systems that have 

connectivity. 

Other benefits of this solution include: 

1- Step by step organization leadership in process execution 

2- Monitor process progress graphically and contextually  

3- Know when the process is done, delays, and bottlenecks  

4- Monitoring the performance of experts  

5- Manage parallel execution of different experiments on one sample  
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6- Ability to intelligently detect the tester for referral (eg based on workload performed 

by each tester) 
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