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  مقدمه

 و مجـاز  همكـار  هـاي  آزمايشـگاه  نظـارت بـر   ونحـوه اداره   ،نامه به منظور صـدور مجـوز فعاليـت    اين آئين

در  كيـ ولوژبييـي و  بهداشـتي، دارو ، شـي آرايدني، يخوردني، آشـام هاي  آوردهرف ومواد كنترل  )آكروديت(

 خـوردني و آشـاميدني  قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد  24مواد يك وراستاي اجراي 

ماده يك قـانون تشـكيالت و وظـايف وزارت     13و  12و بندهاي  11و قسمت اول بند  1333مصوب سال 

قـانون مـواد    7اجرايـي مـاده    نامـه  آئـين  10و ماده  1367و آموزش پزشكي مصوب سال درمان بهداشت 

  .ه استشد آرايشي و بهداشتي تدوينآشاميدني و و  خوردني
  

 يي و، دارو، بهداشتيآرايشي, خوردني، آشاميدنيهاي  فرآوردهو مواد  كنترل همكار هاي آزمايشگاه -1ماده

هاي  و دستورالعملنامه  اين آئينشوند كه طبق ضوابط  اكزي اطالق ميبه مرنامه  آئينموضوع اين  ژيكوبيول

ها از اين  اين آزمايشگاه. نمايند فعاليت مي با كسب مجوزهاي الزم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

الذكر و بر حسب توانايي در يك يا چند موضوع فوق  شوند ناميده مي همكار هاي آزمايشگاهپس به اختصار 

  .كنند ليت ميفعا
  

شود كـه متعلـق بـه مراكـز      ي اطالق ميهاي آزمايشگاهنامه به  هاي مجازموضوع اين آئين آزمايشگاه -2ماده

نامه و ساير مقررات مربوطه بـا   دولتي بوده و طبق ضوابط اين آئينعلمي، تحقيقاتي و توليدي خصوصي يا 

و  يـي آرايشـي، بهداشـتي، دارو  آشاميدني، خوردني، هاي  فراوردهو كسب مجوزهاي الزم جهت كنترل مواد 

  .شوند ناميده مي مجاز هاي آزمايشگاهها از اين پس به اختصار  اين آزمايشگاه. نمايند بيولوژيك فعاليت مي
  

 ,آشـاميدني  ،خوردنيهاي مواد  بر اساس گروه توانند ميبا اخذ مجوز  يا مجازهمكار هاي آزمايشگاه -3ماده

اي ازآنهـا   يا بصـورت مجموعـه  اي  تك رشته ا بصورت تخصصييو يولوژيكبو  ييداروو  بهداشتي ،شييآرا

و يـا حقيقـي    )هاي خصوصـي و تعـاوني   ؤسسه يا شركتصورت مه ب(قوقي حتحت نظر شخص يا اشخاص 

  .فعاليت نمايند
  

نـوع تخصـص و صـالحيت علمـي و      ،تجهيـزات  ،نسبت به توان فني يا مجاز همكارهر آزمايشگاه  -4ماده

خوردني، آشـاميدني،  هاي  و فرآوردهمواد  آزمايشمنظور ه بتواند يك يا چند بخش آزمايشگاهي  ميعملي 

  .داير نمايدو بيولوژيك يي بهداشتي، دارو ،آرايشي

  

  

  



./$0 1���&�� ����!  ��� � %���� �#23������������ (�  �����"� � �����  
  

  

الزم  ،مجـاز و  هاي همكار داري آزمايشگاهبر هو بهر تأسيس بررسي درخواست متقاضيانظور ـبه من -5ماده

بـراي   2فـرم شـماره    يـا مجـاز و   براي آزمايشگاه همكار و 1 شده شماره فرم تكميل همراهه ب است مدارك

 مجازو  همكار هاي آزمايشگاه يد صالحيتأيدبيرخانه بررسي و ت به ،مراكز توليـدي  مجازآزمايشگاه 

ر قمسـت  بيولوژيك و ييبهداشتي، دارو ،آرايشي، شاميدنيآ خوردني،هاي  فرآورده ومواد كنترل 

 ،يـد صـالحيت  أيو تبررسي  فني كميته وسطتا تتحويل كنترل غذا و دارو  هاي آزمايشگاهدر اداره كل 

  :بررسي شود متشكل از افراد زير

  )رئيس كميته(معاون غذا و دارو  -1

  )دبير كميته(، درمان و آموزش پزشكي كنترل غذا و دارو وزارت بهداشت هاي آزمايشگاهمدير كل  -2

  )هاي دارو و بيولوژيك درخصوص آزمايشگاه(نظارت بر دارو و مواد مخدر مدير كل  -3

  )آرايشي و بهداشتي ،هاي غذا درخصوص آزمايشگاه(آرايشي وبهداشتي  ،مدير كل نظارت بر مواد غذايي -4

  كنترلهاي  گاهصالحيت آزمايش تأييدرئيس دبيرخانه بررسي و  -5

  هاي آناليز و دستگاهي اعضائ هيئت علمي صاحب نظر در روشيك نفر از  -6

  سال سابقه كار 5هاي كنترل داراي حداقل  دو نفر از كارشناسان اداره كل آزمايشگاه -7

  .نفر از اعضاي فوق الزامي است 4رئيس يا دبير وحداقل براي تشكيل كميته فني حضور  -1تبصره

مـدير كـل    كميتـه فنـي بـا امضـاي     تأييدبعد از  برداري بهرهو  تأسيس پروانهي و موافقت اصول -2تبصره

  .گردد كنترل غذا و دارو صادر مي هاي آزمايشگاه

، درمـان و آمـوزش   توسط وزيـر بهداشـت   به پيشنهاد معاون غذا و دارواحكام افراد كميته فني  -3تبصره

  .راد بالمانع استانتصاب مجدد اف .سال صادر خواهد شد 3پزشكي و به مدت 
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  :به شرح زير باشندبايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي  نامه  آئينمتقاضيان موضوع اين  -6ماده

  :شرايط عمومي –الف

  تابعيت ايران -1  

  ثرؤم عدم سوء پيشينه كيفري -2  

  )نايآقابراي (دائم  داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت -3  

  عدم اعتياد به مواد مخدر -4         

  :شرايط اختصاصي –ب

و مسـئول   براي متقاضيان حقيقي زير هاي درك تحصيلي معتبر در يكي از رشتهدارا بودن م -1

  :ي استرورض فني معرفي شده براي متقاضيان حقوقي

  :ييهاي غذا مكملو  غذاييآزمايشگاه مواد  تأسيس براي -1-1  

ــراي تخصصــي  ــا) (Ph.Dدكت ــر ي ــي از رشــته يدكت ــاي صــنايع  در يك ــذاييه ــوم غ ، عل

فوق ليسانس صنايع غذايي،  و ياداروسازي، دامپزشكي  ،غذاييهداشت و كنترل مواد ب،تغذيه

  علوم تغذيه بهداشت و كنترل مواد غذايي

  :آرايشي و بهداشتي آزمايشگاه تأسيسبراي  – 2-1  

و داروسـازي   هـاي  يكي از رشـته  در كارشناسي ارشديادكتري  ،)(Ph.Dدكتراي تخصصي 

  شيمي

                             شناسي با مقاطع فـوق در صـورت درخواسـت مشـترك                    مـدارك تحصيـلي شيمي و ميكـروب – 1تبصره

  .شود صادر مينفر دراين شرايط پروانه به نام دو  .شوند 2 -1 ويا 1-1هاي بند تأسيستوانند متقاضي  مي

د ـمـ شناسـي   روبـميكـ  هاي آزمايشگاه تأسيسراي ـب -3-1   يـ غـذايي وا شي و ـ، آرا

رويبهداشتي وردهـو ف يـ، دا ي را   :كـولوژيـهاي ب

ز ـدر يـ  كارشناسي ارشديا يا دكتري ) (Ph.Dدكتراي تخصصي   ازي، ـداروسـ  هـاي  رشـته كي ا

تي، ـبهداشـ  ،يـ، آرايشـ غـذايي شناسي  روبـميك هاي آزمايشگاه تأسيسراي ـب شناسي روبـميك

بهداشت و كنتـرل  در  كارشناسي ارشديا  يا دكتري) (Ph.Dدكتراي تخصصي و ك ـوژيـولـبي، يـداروي

  ي، آرايشي و بهداشتييشناسي غذا ميكروب هاي آزمايشگاه تأسيسبراي  غذاييمواد 

  :، آرايشي و بهداشتيغذاييمواد  ، رنگ و اسانسشناسي سم هاي آزمايشگاهبراي  –4-1  

، شناسـي  سـم  هاي رشتهدر يكي از  كارشناسي ارشديا يا دكتري ) (Ph.Dتخصصي  دكتراي

  داروسازي و شيمي 

  :، آرايشي و بهداشتيغذاييبندي مواد  ظروف و بسته هاي آزمايشگاه تأسيسبراي  -5-1  



شـيمي،   هـاي  رشـته در يكـي از   كارشناسي ارشـد يا يا دكتري ) (Ph.Dدكتراي تخصصي 

  غذاييع متالوژي، پليمر و صناي

ــره ــراد  -2تبص ــداقل داراياف ــر  ح ــدرك دكت ــازي يم ــكي ،داروس ــنايع  ،دامپزش ــذاييص ــته  غ   و رش

  آزمايشـگاه كنتـرل داراي تمـام     تأسـيس تواننـد درخواسـت    مـي  شناسي و شيمي بطور مشـترك  ميكروب

 و را معرفي با آن بخش نيروي متخصص متناسب بخشهر بنمايند مشروط بر آنكه براي هاي فوق را  بخش

  .دننمايتهيه  تجهيزات الزم را

  :آزمايشگاه دارو تأسيسبراي  -1-6

  داروسازي هاي رشتهدر يكي از ) (Ph.Dدكتراي تخصصي 

  و تراريختههاي بيولوژيك  فرآورده آزمايشگاه تأسيسبراي  -1-7

و  هـاي بيولوژيـك   بـا فـرآورده   مـرتبط  هـاي  رشـته در يكـي از  ) (Ph.Dدكتراي تخصصي 

  داروسازي 
  

 ،آرايشـي  ،غذاييهاي  فرآوردهمواد و كنترل  هاي آزمايشگاه هسال فعاليت در زمين 3داشتن حداقل  - 7ماده 

  و بيولوژيك ييدارو ،بهداشتي

  .فعاليت الزامي نيست سال 3حداقل  ،علمي با داشتن شرايط فوقبراي اعضاي هيئت  -1تبصره

ا سـاير  و يـا واحـدهاي تابعـه آن و يـ     متقاضي نبايد كارمند شاغل در حوزه معاونت غـذا و دارو  -2تبصره

درمان و  ،هاي وزارت بهداشت آرايشي و بهداشتي در ساير معاونتو  غذاييهاي  واحدهاي نظارت بر فرآورده

  .درماني باشد-هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي آموزش پزشكي و يا دانشگاه

قه كار و مقاطع تحصيلي كه در مواد گيري در مورد درخواست افراد با ساير مدارك، ساب متصمي -3تبصره

  .نشده است بر عهده كميته فني استبه آنها اشاره  7و  6
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 تأسيسمتقاضيان فرم درخواست ، به منظور بررسي صالحيت علمي و عملي و سوابق كاري مفيد -8ماده 

را تكميـل   2فرم شـماره   مراكز توليدي و براي آزمايشگاه مجاز 1 رهفرم شما و مجاز همكار هاي آزمايشگاه

به ماني در خدمات بهداشتيهاي علوم پزشكي و  از طريق دانشگاهآن شده در درجبه همراه مدارك و نموده 

  .ارسال نمايندغذا ودارو هاي كنترل  آزمايشگاهاداره كل 

آزمايشگاه فني فردي را به عنوان مسئول  ،يحقوقي بايد بصورت كتبداراي شخصيت متقاضيان  -1تبصره

را داشته  نامه آئيناين  2فصل  6بايستي شرايط عمومي و اختصاصي ماده معرفي شده فرد  و نموده معرفي

 نامـه  آئـين درج شـده در ايـن   مقابل مـوارد   مسئوليت در تأييدصورت هاي مربوطه در  ضمن تكميل فرمو 

  .مسئول خواهد بود

كه بـا معرفـي بـاالترين مقـام مركـز       و مجاز مراكز توليديمجاز  هاي آزمايشگاهني ف يتمسئول -2تبصره

  .گيرد مربوطه صورت مي يعلمي، تحقيقاتي و توليد
  

الزم فني بررسي و بر اساس ضوابط موجود در صورت دارا بودن شرايط  تهيكمدرپرونده متقاضيان  -9ماده

  . شود ام ميآزمايشگاه اقد تأسيس موافقت اصولي برايبا صدور 

خود شگاه ياندازي آزما نسبت به راه موافقت اصوليكسال بعد از اخذ يان موظفند حداكثر يمتقاض -1تبصره

باشد و  قي و حقوقي قابل انتقال نميينام افراد حق هب تأسيسموافقت اصولي صادره براي  مجوز. ندياقدام نما

رجـه اعتبـار سـاقط    مجـوز صـادره از د  شگاه يااندازي آزم سال پس از صدور در صورت عدم راه كيحداكثر 

  .باشد مي

و هر بـار  بار  2ارائه داليل موجه در كميته فني مجوز صادر شده مي تواند حداكثر تا  در صورت -2تبصره

  .تمديد شودبه مدت يك سال 
  

اه بـا  شـگ بـرداري آزماي  بهـره و  تأسـيس پروانه  ،دبيرخانه تأييددر صورت آماده بودن آزمايشگاه و  -10ماده

  .گردد تصويب كميته فني صادر مي
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  .باشد به شرح زير مي و مجاز وظايف مسئول فني آزمايشگاه همكار –11ماده

  سرپرستي كليه امور فني و تخصصي آزمايشگاهي -1

با در نظر ها  زمايشآفني در آزمايشگاه و امضاء اوراق پاسخ  ات انجام امورـور فعال در آزمايشگاه در ساعـحض -2

  كليه شرايط علمي و فنيگرفتن 

كنترل و مراقبت وضعيت بهداشتي، ساختماني، مواد شيميائي، تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي و تطبيق آن بـا   -3

  استانداردهاي مربوطه

، درمـان و  هـاي قـانوني مصـوب وزارت بهداشـت     سن اجراي ضوابط و مقـررات و تعرفـه  كنترل و نظارت بر ح -4

  آموزش پزشكي

آوري اطالعات و آمار و تهيه گزارش جهـت ارائـه بـه مراجـع      كيفيت عملكرد كاركنان فني و جمع نظارت بر -5

  ها آزمايشذيربط و چگونگي تحويل نمونه به آزمايشگاه و ارسال پاسخ 

  هاي فني و بهداشتي آزمايشگاه  رابطه با فعاليت مراجع ذيربط در رسيدگي به شكايات و پاسخگوئي به -6

دانشگاه علوم  معاونت غذا و دارويانجام شده به هاي  آزمايشهاي منظم در مورد نتايج حاصل از  ارائه گزارش -7

  مربوطه و خدمات بهداشتي درماني پزشكي

دم حضـور موظـف اسـت    در صورت ع .گري ندارديمسئول فني حق واگذاري پروانه خود را به شخص د :1تبصره

همكـار   هاي آزمايشگاهييد صالحيت أودبيرخانه بررسي و ت مربوطه داروي دانشگاه به معاونت غذا و اًمراتب را كتب

 بـه عنـوان جانشـين    نامـه  آئـين ايـن   2فصـل   6عمومي و اختصاصي ماده  د شرايطجفرد وا و نمايداعالم  از قبل

همكار و معاونت غذا  هاي آزمايشگاهييد صالحيت أخانه بررسي و تبه دبير روز 14تا حداكثر  1مسئول فني براي 

  .و داروي دانشگاه مربوطه معرفي نمايد

كاري بايـد   تسس حداقل يك نوبؤشده باشد م تأسيس در صورتيكه آزمايشگاه توسط متقاضي حقيقي: 2تبصره

  .عهده داشته باشد هفني آزمايشگاه را ب يتمسئول

عنـوان   بـه  نامـه  آئـين اين  2فصل  6عمومي و اختصاصي ماده ي را واجد شرايط فردسس مي تواند ؤم :3تبصره

فنـي  كميتـه   تأييدبا مسئول فني دائم  در سال، جايگزين تا حداكثر شش ماه يكمسئول فني موقت براي مدت 

  .ديمعرفي نماشگاه يت آزمايراي ادامه فعالب

 شـرايط در مـوارد  مسئول فني جديد واجـد   موظف استسس حقوقي ؤم ،تغيير مسئول فني در موارد :4تبصره

   شرايطموظف است مسئول فني جديد واجد سس حقوقي ؤم ،تغيير مسئول فني

ييد مسئول فنـي  أبه ت بديهي است فعاليت آزمايشگاه مشروط. هاي كنترل معرفي نمايد را به اداره كل آزمايشگاه

  .باشد ميجديد توسط كميته فني 

  .وليت بيش از يك آزمايشگاه را به عهده داشته باشدئتواند مس ت نميول فني در هر نوبئمس :5تبصره
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فني و تجهيزات آزمايشـگاهي و تـوان علمـي متقاضـيان كميتـه فنـي       به منظور بررسي شرايط  -21ماده

و اجـازه صـدور   نمـوده  ررسـي  و ساير مدارك و مستندات را ب كارشناسيگزارش  صالحيت تأييدبررسي و 

  .نمايد را صادر ميبرداري آزمايشگاه  هرهبو  تأسيسپروانه 

  .شود ميبرداري صادر ن بهرهو  تأسيسك پروانه يز يش ابراي هر متقاضي ب :تبصره
  

بـه عهـده   مين تجهيزات و مواد آزمايشگاهي با توجه بـه دامنـه فعاليـت انتخـاب شـده      أو تتهيه -31ماده

  .متقاضي است

ست قبل از يط زيد براي حفاظت كاركنان و محيشگاه بايآزمامحيط در  الزم منييط ايلوازم و شرا :صرهتب

  .تهيه و برقرار گرددشگاه يبرداري در آزما مجوز بهره صدور
  

 بمدتحداكثر  ،هاي كنترل آزمايشگاه اداره كلشگاه با اطالع و موافقت قبلي يل موقت آزمايتعط -41ماده

باشـد   كنترل مي هاي آزمايشگاهتمديد آن منوط به اعالم قبلي و كسب موافقت اداره كل  .ماه مجاز است 6

شگاه اقـدام  يبرداري آزما ه فني نسبت به ابطال پروانه بهرهتيكم تأييدبا ن ماده و يت ايو در صورت عدم رعا

  .خواهد شد
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هاي آزمايشـگاه درج   بايد روي سر برگ و تلفن مي نشاني ،اره پروانهشم ،نوع فعاليت ،سسهؤنام م -51ماده

غير از آنچه كـه در پروانـه قيـد     هباستفاده از هرگونه نام و عناوين روي تابلو و اوراق آزمايشگاه . شده باشد

  .باشد ممنوع مي، شده است
  

شـامل   ساتـسـ ؤمدريـافتي از  هاي  ثبت نمونهبه منظور دفتر كل يا رايانه  بايد دارايآزمايشگاه  -61ماده

  .رفه، شماره سريال قبض و تاريخ باشدـشات درخواستي، تعـنمونه و نوع آزمايات كامل ـمشخص
  

ود و در صـورت  ـگاني شـال در آزمايشگاه بايـس 5داقل بمدت ـگاهي بايد حـيه دفاتر آزمايشـكل -71ماده

گانه جهت ثبت نتـايج آزمـايش   ايد دفتر جداهاي آزمايشگاه ب شـف هر يك از بخـلاي مخته عه بخشـتوس

  . ها داشته باشد نمونه
  

  .باشد هاي مورد آزمايش مي قبض رسيد در مقابل دريافت نمونه موظف به صدورآزمايشگاه  -81ماده
  

آزمايشـگاه   بـرداري  و بهـره  تأسـيس بر اساس پروانـه  ها بايد  پذيرش نمونه توسط اين آزمايشگاه -91ماده

  .صورت گيرد
  



سسين باشد و هر گونه تغييـر محـل آن   ؤسس يا مؤمحل آزمايشگاه بايد در مالكيت و يا اجازه م -20هماد

آزمايشگاه مي تواند در امـالك داراي كـاربري   . صورت پذيرد و صدور پروانه مجدد بايد با اجازه كميته فني

  .مسكوني به شرط اخذ رضايت كتبي ديگر ساكنين ملك باشد
  

يـك   ساختماني يشگاه بايد داراي كليه ضوابط بهداشتي و فني و شرايط استانداردآزما ساختمان -12ماده

هاي ايمني، فضاي  ي آزمايشگاهي، تهويه، هود، سيستمميزها ،آزمايشگاه اعم از ديوارها، پنجره، سقف، كف

  .مربوط به آن باشد مواردمورد نياز، نور و ديگر 

كه كنترل آزمايشگاه  تأسيسبراي ) ضاي اداري مورد نيازغيراز ف(الزم حداقل فضاي آزمايشگاهي  :1تبصره

شناسـي،   ، شـيمي مـواد آرايشـي و بهداشـتي، ميكـروب     غـذايي هاي شيمي مواد  فقط داراي يكي از بخش

مربـع   متـر  20متر مربع زيربنا و به ازاي هر بخـش جديـد    50و يا ظروف و بسته بندي باشد  شناسي سم

  .گردد سطح زير بنا مفيد اضافه مي

بايد متناسب با دامنه عملكرد  مورد نياز مربوط به هر بخش آزمايشگاهيآزمايشگاهي  تجهيزات - 2تبصره

در محل آزمايشـگاه موجـود و توسـط     اشاره شدهو الزم است قبل از صدور پروانه امكانات تهيه شده باشد 

  .كارشناس يا كارشناسان بازديد كننده گواهي گردد

متقاضيان قرار  محل مشاهدههاي اعالم شده را بنحو مقتضي در  ست تعرفهموظف ا  آزمايشگاه –3تبصره

  .دهد

توانـايي  هاي خاص كـه خـود    ها اجازه دارند براي ارسال نمونه جهت انجام آزمون اين آزمايشگاه –4تبصره

  .ندوزارت بهداشت منعقد نماي تأييدمورد  هاي آزمايشگاهداد بين آزمايشگاهي با انجام آن را ندارند قرار
  

هـاي ارسـالي را بـر مبنـاي منـابع و       بـر روي نمونـه   هـر گونـه آزمـون   آزمايشگاه موظف اسـت   -22ماده

  .انجام دهدهاي كنترل  آزمايشگاه اداره كل استانداردهاي اعالم شده از
  

 بطـور ماهانـه   انجـام شـده را   هاي ايشاز نتيجه آزم رونوشتآزمايشگاه موظف است همواره يك  -32ماده

و خـدمات بهداشـتي،   دانشـگاه علـوم پزشـكي    و داروي غذا معاونت وآزمايشگاههاي كنترل  كل اداره براي

  .حوزه فعاليت خود ارسال نمايددرماني 

  عنـوان نمونـه   ه را بـ  هـاي آزمـايش شـده    از نمونـه  حداقل يك نمونـه آزمايشگاه موظف است  – 1تبصره

  .و شرايط مناسبي نگهداري نمايدماه بعد از ارسال پاسخ آزمايش در محل  6حداقل دست نخورده 
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وم پزشـكي و خـدمات   هـاي علـ   دانشـگاه معاونت غذا و داروي  هاي كنترل و آزمايشگاه اداره كل -42ماده

قـررات و  مسئول اجـراي م  ت آنها وجود دارد،يفعالدر حوزه  مجازهمكار و شگاه يآزما هبهداشتي درماني ك

و خدمات هاي علوم پزشكي  دانشگاه. باشند مي نامه آئينموضوع اين  هاي آزمايشگاه نظارتضوابط بازرسي و 

هاي كارشناسي براي بازديد  موظف هستند حداقل هر سه ماه يكبار از طريق اعزام گروهبهداشتي و درماني 

اداره كـل  و گـزارش آن را بـه    هنمـود  تحـت پوشـش خـود اقـدام     مجـاز همكـار و  هـاي   از كليه آزمايشگاه

  .ارسال نمايندهاي كنترل  آزمايشگاه

موظـف هسـتند بـه     و خدمات بهداشتي درماني هاي علوم پزشكي دانشگاه معاونت غذا و داروي -1تبصره

و نتيجـه  اقدام  مجازهمكار و  هاي آزمايشگاهمحض دريافت هر گونه شكايت يا گزارش نسبت به بازرسي از 

  .ارسال نمايندهاي كنترل  آزمايشگاه اداره كلرا به 
  

هر زمان كه مقتضي بداند مي تواند راساْ اقدام بـه بازرسـي از     اداره كل  آزمايشگاههاي كنترل - 52ماده

هـاي   به آزمايشـگاه  جهت اقدامات مقتضيبازرسي  از گزارش رونوشتيك . نمايد مجازهمكار و آزمايشگاه 

  . گردد ارسال مي مجازهمكار و 
  

همكار  هاي آزمايشگاهي يكارآ تشخيصبراي  در صورت صالحديد هاي كنترل اداره كل آزمايشگاه -62هماد

نوبت متوالي ضمن  3در منطبق غيرو در صورت پاسخ  نموده هاي مجهولي را براي آنها ارسال نمونه مجازو 

  .گزارش به كميته فني درخواست لغو مجوز فعاليت آزمايشگاه مربوطه را خواهد كرد

در  ،بـرداري آزمايشـگاه   و بهـره  تأسيسبايد بر اساس پروانه  مجازهمكار و هر آزمايشگاه فعاليت  :2تبصره

  .باشد ،براي آنها اخذ نموده استهايي كه مجوز  آزمونها و  خصوص نمونه

 هاي آزمايشگاهبرداري  ، پروانه بهرهطبق نظر كميته فني نامه آئيندر صورت تخلف از ضوابط اين : 3تبصره

  .گردد لغو مي بطور كلي از سه تا شش ماه تعليق و يا مجازهمكار و
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 مجـاز همكـار و  شگاه يت آزمايسال فعال 2سوابق و گزارش عملكرد در طي  ،ها بازرسيبر اساس  -72 ماده

  .خواهد نمود اقدام برداري  د پروانه بهرهيته فني نسبت به تمديكم

وزير بهداشت درمان  به تصويب.5/6/1387در تاريخ  فرم پيوست 2و  تبصره 27ماده و  27در  نامه آئيناين 

  .باشد ميبراي كليه واحدهاي ذيربط الزم االجرا و آموزش پزشكي رسيد و 

  

  



  1فرم شماره 

  درمان و آموزش پزشكي، وزارت بهداشت

  كنترل غذا و دارو هاي آزمايشگاهاداره كل 

  آشاميدني، مجاز كنترل مواد خوردني، و هاي همكار آزمايشگاهي بردار بهرهو  يستأسفرم درخواست 

  هاي بيولوژيك رايشي و بهداشتي، دارو و فراوردهآ

  

  :سسؤمشخصات م: الف

  :حقوقيشخص   � :                                                 شخص حقيقي      �

  : مشخصات مسئول فني: ب 

  :رشته و مقطع آخرين مدرك تحصيلي               :نام خانوادگي                        : نام

    :صادره:                                        شماره شناسنامه                                         :تاريخ تولد

  :آدرس محل كار

  :نمابر                                   :شماره تلفن

  :سكونت  آدرس محل

  :نمابر  :                                         شماره همراه                                    :شماره تلفن

  :مدارك مورد نياز مسئول فني كه به پيوست ارائه آن الزامي است

  مدارك تخصصي تحصيلي تصوير دانشنامه و  -  3)     قطعه 2(   6در  4عكس  -2)      برگ 1(فتوكپي شناسنامه  -1

تصوير معافيت يا پايان طرح نيروي انساني، بهداشتي و درماني  - 5) آقايان(تصوير كارت پايان خدمت سربازي يا معافيت از خدمت  -4

  ..ايد دار بوده كه تا بحال عهده) خصوصيدولتي يا ( آزمايشگاهيمشاغل  -6در صورت مشمول بودن  

  . ارائه اصل مدارك جهت تاييد تصاوير الزامي است) . حقوقي(الترين مقام مركز درخواست كننده نامه معرفي مسئول فني از با -7

  

  تاريخ اخذ مدرك  تاريخ شروع  محل تحصيل  رشته ومقاطع تحصيلي دانشگاهي 

1-        

2-        

3-        

  

  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  سمت  محل فعاليت

1-        

2-        

  

  



  :باشم زير مي) هاي(اه در زمينه آزمايشگ تأسيسمتقاضي : الف

  �شير و لبنيات                              -1

  �گوشت و پروتئين                         -2

  

  �غالت و حبوبات                           -3

  �شيريني و شكالت                        -4

  �كمپوت و كنسرو                          -5

  �يوه و سبزيجات                         م - 6

  �   نوشيدني ، دم كردني و آب معدني -7

  �روغن و چربي                             -8

  �        هاي غذائي                 مكمل -9

  �             ها          ادويه و چاشني -10

  �شيرخشك                              – 11

  �ايشي                                  آر -12

   �بهداشتي                                 -13

  

  :باشم هاي زير مي ايجاد آزمايشگاه تخصصي در زمينه متقاضي: ب

                     �رنگ                                  -2                                 �                        شناسي سم -1

  �     اسانس                               -4                                 �ميكروبيولوژي                     -3

  �         هاي تراريخته     آوردهفر - 6                                           �بندي             ظروف و بسته _ 5

  �                                دارو -7

               �آزمايشات فيزيكو شيميايي                          –الف   

  �آزمايشات ميكروبيولوژي                              –ب   

  

  :                       هاي بيولوژيك فرآورده _ 8

                        �   هاي مولكولي                            كنترل _الف  

                        �هاي سلولي                                   كنترل _ب  

                         �هاي بيوشيميايي                             كنترل _ج  

                         �هاي بيولوژيكي و حيواني                     كنترل _د 

                        �هاي فيزيكو شيميايي                         كنترل –م 

                         �هاي ميكروبيولوژي                            كنترل _ه 

                        �هاي مواد غذايي تراريخته                   كنترل _ي 

  

  تاريخ و امضاء مسئول فني                             سس ؤتاريخ و امضاء م                                        

  

  

  



  2فرم شماره 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  كنترل غذا و دارو هاي آزمايشگاهاداره كل 

  ني،آشاميدني،توليدي كنترل مواد خورد مراكزآزمايشگاههاي مجازي بردار بهرهو  تأسيسفرم درخواست 

  هاي بيولوژيك آوردهآرايشي و بهداشتي، دارو وفر

  

  :سسؤمشخصات م: الف 

  :حقوقيشخص   � :                                                 شخص حقيقي    �

 : مشخصات مسئول فني : ب 

  :تحصيليرشته و مقطع آخرين مدرك                :نام خانوادگي                        : نام

    :صادره:                                        شماره شناسنامه                                         :تاريخ تولد

  :آدرس محل كار

  :نمابر                                      :شماره تلفن

  :آدرس محل سكونت

  :نمابر  :                                         ه همراهشمار                                    :شماره تلفن

  :مدارك مورد نياز مسئول فني كه به پيوست ارائه آن الزامي است

  تصوير دانشنامه و مدارك تخصصي تحصيلي   -  3)     قطعه 2(   6در  4عكس  -2)      برگ 1(فتوكپي شناسنامه  -1

تصوير معافيت يا پايان طرح نيروي انساني، بهداشتي و درماني  - 5) آقايان(افيت از خدمت تصوير كارت پايان خدمت سربازي يا مع - 4 

  .ايد دار بوده كه تا بحال عهده) دولتي يا خصوصي( آزمايشگاهيمشاغل  - 6در صورت مشمول بودن 

  . ييد تصاوير الزامي استأت ارائه اصل مدارك جهت). حقوقي(نامه معرفي مسئول فني از باالترين مقام مركز درخواست كننده  -7

 تاريخ اخذ مدرك تاريخ شروع محل تحصيل رشته ومقاطع تحصيلي دانشگاهي 

1-    

2-    

3-    

  

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع سمت محل فعاليت

1-    

2-    

  

  

  



  :باشم زير مي) هاي(در زمينه  مواد اوليهآزمايشگاه  تأسيسمتقاضي : الف

  �                           شير و لبنيات   -1

  �گوشت و پروتئين                         -2

  

  �غالت و حبوبات                           -3

  �شيريني و شكالت                        -4

  �كمپوت و كنسرو                          -5

  �ميوه و سبزيجات                          - 6

  �    كردني و آب معدني  ي ، دمنوشيدن -7

  �روغن و چربي                             -8

  �هاي غذائي                        مكمل -9

  �ها                      ادويه و چاشني -10
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