
  هاي بيولوژي همكار و مجاز ضوابط آزمايشگاه

        ��������������������::::ا��ا��ا��ا��
  هاي  كنترل كيفي فرآورده وظيفة اصلي آنهاشود كه  مي اطالقهايي اهبيولوژي به آزمايشگهاي همكار  آزمايشگاه

كنار فعاليت  شود كه در هايي اطالق مي هاي مجاز بيولوژي به آزمايشگاه آزمايشگاه .باشد ميو مواد غذايي تراريخته  بيولوژيك

  بيولوژيك هاي  ليت در زمينه كنترل كيفي فرآوردهبه فعا) پژوهشي و آموزشي هاي علمي، توليد، فعاليت مانند(اصلي خود 

  .و مواد غذايي تراريخته نيز فعاليت خواهند نمود

        ا��از ����� ����ا��از ����� ����ا��از ����� ����ا��از ����� ����: : : : بببب

 ::::سس و مسئول فنيسس و مسئول فنيسس و مسئول فنيسس و مسئول فنيؤؤؤؤصالحيت عمومي مصالحيت عمومي مصالحيت عمومي مصالحيت عمومي م .1

هاي  هردفرآو يا داروسازي PhDر و مجاز بيولوژي بايد داراي دكتري هاي همكا سس و مسئول فني آزمايشگاهؤم

 .باشند و مواد غذايي تراريخته هاي بيولوژيك هاي مرتبط با فرآورده در يكي از زمينه و يا دكتري تخصصي بيولوژيك

 ::::الزامات كسب صالحيت سيستم كيفيتالزامات كسب صالحيت سيستم كيفيتالزامات كسب صالحيت سيستم كيفيتالزامات كسب صالحيت سيستم كيفيت ....2222

 :باشندمشخصات زير هاي كيفيت با  سيستم داراي هاي همكار و مجاز بايد آزمايشگاه

  )هاي استقرار سيستم كيفيت سياست و برنامه(سيستم كيفيت    .2.1

   (Quality Manual)نظامنامه كيفيت   . 2.2

  )افراد كليدي و مشخصات چارت درون و برون سازماني(سازماندهي   .3.2

  )كاركنان يآموزشي و بهداشت هاي ، برنامهشرح وظايف(مديريت كاركنان   .2.4

  )كاليبراسيون و نگهداري(تجهيزات  ريتمدي  .2.5

  )ترنداعتباردهي و آناليزهاي (كنترل فرآيندها   .2.6

  )سال گزارش نهايياز ورود نمونه تا ار(يت اطالعات مدير  .2.7

   (DQ, IQ, OQ, PQ)كنترل خريد و انبارش   .2.8

  )و غيره ها ها، فرم ، دستورالعملSOP(مستندسازي و كنترل مستندات   .2.9

  )مستندات و دستورالعملها( انطباق با قوانين و مقررات و رضايت مشتري  .2.10

  )Manual Safetyهاي ايمني و  ايمني كاركنان و برنامه(مديريت ايمني   .2.11

  )هوادهي و استانداردهاي ساختماني كنترل گرما، سرما، هاي سيستماستقرار (فضا و تأسيسات   .2.12

  



  )مدت با آنهاهاي مقابله آني و طوالني  مهبرنا( و عدم انطباق خطامديريت   .2.13

  )هاي داخلي و خارجي بازرسي( بازرسيارزيابي و  .2.14

  )اصالحيهاي  هاي جلوگيري كننده و فعاليت فعاليت(بهبود مستمر   .2.15

  )مربوطههاي  هاي عمومي و اختصاصي و برنامه آموزش(آموزش   .2.16

  )ازي، كدگذاري و مستندسازي مربوط به استانداردهااستانداردس(استاندارد و معرفها . 2.17

�����: : : : جججج������ا$#ا"�ت  �� ����� ا������ا$#ا"�ت  �� ����� ا������ا$#ا"�ت  �� ����� ا�        ا$#ا"�ت  �� ����� ا

 هاهاهاها    تعيين دامنه فعاليتتعيين دامنه فعاليتتعيين دامنه فعاليتتعيين دامنه فعاليت ....1111

  امكانات مناسب  هاي عمومي و اختصاصي و استقرار كسب صالحيتدر صورت  توانند هاي همكار و مجاز مي آزمايشگاه

 بيولوژيك  هاي كنترل كيفي فرآورده مرتبط با هاي مونآز از آزمون يك يا چند هاي الزم درخواست انجام و استاندارد

  .بنمايندزير را  و مواد غذايي تراريخته

  هامها و آنتي سر واكسن) 1.1

  هاي خوني و پالسمايي فرآورده) 1.2

  هاي نوتركيب فرآورده) 1.3

  و مشتقات بافتي ها هاي هورموني و آنزيم فرآورده) 1.4

  مواد غذايي تراريخته) 1.5

 انجام آزمونهاانجام آزمونهاانجام آزمونهاانجام آزمونها    الزاماتالزاماتالزاماتالزامات ....2222

  و قابل اجراء براي هر كدام  مستندو دستورالعمل  SOPها بايد داراي  براي انجام آزمونهاي همكار و مجاز  آزمايشگاه

احراز صالحيت و توانايي  از پس. باشند و مواد غذايي تراريخته هاي بيولوژيك هاي كنترل كيفي فرآورده از آزمون

 آنها صادر و  تنها بر اساس همان آزمون مجوز و پروانه صادره ،ھا هاي همكار در انجام هر كدام از آزمون آزمايشگاه

  . ها خواهند بود ها تنها مجاز به انجام آن آزمون آزمايشگاه

�4ر و �12ز    0/& ار-�ع +�* ( )ز"�'&0/& ار-�ع +�* ( )ز"�'&0/& ار-�ع +�* ( )ز"�'&0/& ار-�ع +�* ( )ز"�'&    ::::دددد �4ر و �12ز78 56 �4ر و �12ز78 56 �4ر و �12ز78 56 56 78::::        
   اينكه  پس از اندشدهكار و مجاز در نظر گرفته همهاي  يي كه جهت ارجاع به آزمايشگاهها كليه نمونه

و يا بطور مستقيم از طرف  )براي مواد غذايي تراريخته(و اداره كل نظارت بر غذا  دارو نظارت بر امور از اداره كل

ؤساي هاي آزمايشگاه بيولوژي طي نامه رسمي با پاراف ر توسط مسئولين بخش شدند دريافتمتقاضيان يا مشتريان 

هاي كنترل و يا بصورت مستقيم از طرف متقاضيان  ي بيولوژي، رئيس آزمايشگاه بيولوژي و مدير كل آزمايشگاهاه بخش

  .به اين آزمايشگاهها ارسال خواهد شد يا مشتريان درخواست آزمون

  

  

  



&&&& : : : :9���9���9���9���    :; 78:; 78:; 78:; 78*        8 8 8 8     "�ت )ز"�'D� ABC@ل <=>� +�*"�ت )ز"�'D� ABC@ل <=>� +�*"�ت )ز"�'D� ABC@ل <=>� +�*"�ت )ز"�'D� ABC@ل <=>� +�
  .شد ابالغ خواهد پس از تصويب جهت اجراء و مواد غذايي تراريخته بيولوژيهاي  روي فرآورده بر انجام آزمونها هاي تعرفه

& ار�Kل GH�IJ )ز"��EFت ABC@ل <=>�0/& ار�Kل GH�IJ )ز"��EFت ABC@ل <=>�0/& ار�Kل GH�IJ )ز"��EFت ABC@ل <=>�0/& ار�Kل GH�IJ )ز"��EFت ABC@ل <=>�: : : : وووو/0        
هاي كنترل غذا و  هاي همكار و مجاز به اداره كل آزمايشگاه هاي انجام گرفته در آزمايشگاه پس از ارسال نتايج آزمون

   اداره كلرسمي به  نامهو نتايج نهايي به صورت  و ارزيابي ژي بررسيدارو اين نتايج توسط مسئولين بخشهاي بيولو

  .ارسال خواهد شد) براي مواد غذايي تراريخته(و اداره كل نظارت بر غذا  دارو نظارت بر امور

        PQ�"RS2� و MNO اL@ارPQ�"RS2� و MNO اL@ارPQ�"RS2� و MNO اL@ارPQ�"RS2� و MNO اL@ار: : : : زززز
  از ارائه  ه نگه دارند وهاي ارسالي را محرمان كليه اطالعات مربوط به نمونه هاي همكار و مجاز موظفند گاهآزمايش

  صاحبان نمونه خودداري نموده و در صورت تخلف موارد جهت  و نفعان و رقيبان ها به ذي نتايج مربوط به نمونه

 .شد گيري به كميته فني ارائه خواهد تصميم

ل و رW:XY� ( اU�IVت: : : : ححححZ[ \]^ رج _:ود�` GH�IJ 7@abXcتU�IVا ) �W:XYل و رZ[ \]^ رج _:ود�` GH�IJ 7@abXcتU�IVا ) �W:XYل و رZ[ \]^ رج _:ود�` GH�IJ 7@abXcتU�IVا ) �W:XYل و رZ[ \]^ رج _:ود�` GH�IJ 7@abXc        
به اين  و مجاز همكار هاي ارائه شده توسط دبيرخانه آزمايشگاه SOPاساس  درمورد نتايج خارج حدود قابل قبول بر

  .شد و اختالفات رسيدگي خواهد نتايج

ن: : : : ططططfن)زfن)زfن)زfا7ا7ا7ا7    78 ��789 ��789 ��789 ��9    )ز        
 هاي كنترل غذا و دارو  توسط اداره كل آزمايشگاه اي تهيه شده مهارت حرفههاي  حداقل سالي يكبار با ارسال نمونه

  .قرار خواهدگرفت بررسيمورد  هاي ادواري در كنار بازرسي ها صالحيت اين آزمايشگاه ،زهاي همكار و مجا به آزمايشگاه

�4ی�ت: : : : 7777 h \ij و \k و �W:XY�4ی�تر h \ij و \k و �W:XY�4ی�تر h \ij و \k و �W:XY�4ی�تر h \ij و \k و �W:XYر        
  توسط اعضاي  هاي كنترل در اداره كل آزمايشگاه موضوع در كميته داخلي ،براي رسيدگي و حل و فصل شكايات

  در صورت تشخيص كميته داخلي  .شد اهدنظر خو اظهار آزمايشگاه بررسي و كلشده توسط مدير تعيين

  .هاي همكار و مجاز ارائه خواهد شد به كميته فني آزمايشگاه نهاييگيري  موارد خاص موضوع براي تصميم در و

llll : : : :&Rmn *واo :ی:pq&Rmn *واo :ی:pq&Rmn *واo :ی:pq&Rmn *واo :ی:pq     7دارr 7دارr 7دارr 7دارr    
  ها  انجام آزمون ها در در صورت تخلف يا عدم كارايي آزمايشگاه. شود دو سال يكبار صادر مي هر هاي بهره برداري پروانه

  .ها بالفاصله لغو خواهد گرديد اين پروانه ،براي فعاليت الزم GLPكسب شرايط عدم  يا

  .قابل اجراء خواهد بود ....../....../...... اين ضوابط با ده بند مورد تصويب و از تاريخ


