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  بسمه تعاليّ

 رايط تاسيس آزمايشگاه تشخيص  پزشكيش

  شرايط موسس

  شدو مجوز از كميسيون قانوني مي باتاسيس آزمايشگاه قبل از هر گونه اقدام منوط به كسب موافقت اصولي 

 :شرايط ذيل داده مي شود اجازه تاسيس آزمايشگاه به اشخاص حقيقي و يا حقوقي پس از تصويب كميسيون قانوني و اخذ مجوزهاي قانوني و با 

  تابعيت جمهوري اسالمي ايران) الف

  :اشخاص حقيقي متقاضي تاسيس آزمايشگاه بايد داراي يكي از مدارك ذيل باشند )  ب

  )     يا هردو ( دكتري تخصصي آسيب شناسي باليني يا تشريحي  -1

 دكتري  تخصصي علوم آزمايشگاهي -2

 دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي  -3

بايستي )، مشهد ، اصفهان ، شيراز و تبريز  تهران(شهر بزرگ دانشگاهي  5جهت تاسيس آزمايشگاه در دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي   :تبصره 

 .سال از زمان فارغ التحصيلي گذشته باشد12  يابوده  و  سال سابقه كارمندي 12 داراي 
 - بانك خون وايمونوهماتولوژي -  خون شناسي - بيوشيمي(رشته هاي در  با گرايش باليني) PHD( دكتري تخصصي يا دارندگان مدرك -4

-يا انساني  ژنتيك پزشكي -ايمني شناسي و سرم شناسي -)باكتري شناسي، انگل شناسي، ويروس شناسي، قارچ شناسي(ميكروب شناسي

  يا انسانيسيتوژنتيك پزشكي 

، مشهد ، اصفهان ، شيراز و تبريز  تهران(شهر بزرگ دانشگاهي  5در  خيص پزشكيبمنظور تاسيس آزمايشگاه تش تك رشته اي ين متخصص: 1تبصره 

  بطور همزمان سال از زمان فارغ التحصيلي گذشته باشد با معرفي مسئول فني واجد شرايط10  يابوده و كارمندي  سال سابقه10  بايستي داراي)

 يابوده و كارمندي  سال سابقه 5  در مراكز استان ها ، بايستي داراي ص پزشكيبمنظور تاسيس آزمايشگاه تشخي تك رشته اي ين متخصص  : 2تبصره

  بطور همزمان سال از زمان فارغ التحصيلي گذشته باشد با معرفي مسئول فني واجد شرايط  5 

ل نصف بعالوه يكنفر از اشخاص حقوقي صرفاً مي توانند در قالب شركتهاي تعاوني خدمات بهداشتي و درماني متقاضي باشند و بايد حداق) ج

  .باشند و بهر حال معرفي مسئول فني واجد شرايط الزامي است ) هر مقطع تحصيلي ( موسسين داراي مدارك علوم آزمايشگاهي

اه نهادها و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند به شرطي مي توانند تقاضاي تاسيس آزمايشگ -1تبصره 

   .باشند)مراكز پزشكي در اساسنامه مركز جهت درخواست تاسيس  ضوابط و مقررات و نيز  عدم مغايرت با ( الزم هاينمايند ،كه داراي مجوز
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  :مراحل تئوري صدور پروانه تاسيس

  تهيه پوشه و برچسب براي پرونده متقاضيان 

  12مندرج در صفحه ) در خواست تاسيس(پركردن فرم 

  دارك قانوني متقاضي دريافت م

  بررسي مدارك متقاضي 

 تحويل مستندات استاندارد سازي به متقاضي

  )در زمان راه اندازي آزمايشگاه هاي جديد التاسيس (  ارائه گواهي شركت متقاضي در كالسهاي مديريت كيفيت 

 و الصاق پاسخ موارد بر روي پرونده متقاضي  16و  15، 14تكميل مندرجات صفحات 

 20مدارك در كميسيون ماده  بررسي

  20صدور موافقت اصولي توسط كميسيون ماده 

  ابالغ موافقت اصولي به متقاضي

  معرفي محل آزمايشگاه توسط متقاضي به صورت كتبي

 تاييد فضاي فيزيكي از نظر استانداردهاي ابالغي جديد

  نهاييتكميل مدارك 

  درخواست بازديد نهايي

  در مهلت قانوني سيس و مسئوليت فنيتكميل مدارك و صدور پروانه تا
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  مدارك مورد نياز جهت طرح پرونده هاي متقاضيان تاسيس  آزمايشگاه هاي مستقل و قبول مسئوليت فني در كميسيون قانوني آزمايشگاهها 

  ) 12صفحه (تكميل فرم درخواست مربوطه -1

 3×4قطعه عكس  2-2

 كپي شناسنامه -3

 كپي كارت ملي -4

 )ملزم به ارائه دانشنامه تحصيلي هستند  80كليه فارغ التحصيالن قبل از سال (دانشنامه ديه تحصيلي يا تائي-5

  )ازمركز خدمات آموزشي  (باليني بودن مدارك فارغ التحصيالن خارج از كشور  مبني بر  تائيديه-6

 تصوير كارت نظام آزمايشگاهي داراي تاريخ اعتبار-7

  )جهت متخصصين آسيب شناسي ( رتصوير پروانه مطب معتب-8

  )براي اعضا هيئت علمي (وضعيت هيئت علمي و تاريخ عضويت هيئت علمي -9

���ا����  ��� ��ا�� �� ا�� ه�
	 ���� : تبصره  	�+�4ز  ١/2/٨٢دا/.-, ه و +�*(ت وا�()� �� وزارت �%"ا$	 �#" از  �م و

 .آر ا/)5�� داد, /�� $�د 

  زآموزي و نو آموزيگواهي نهايي با-10

 :تبصره   ، ":"�رغ ا?)<=�>ن �A  "/آ�ر /"ارB+ زي �� ارا�� +"ركل /�* . ل �#" از �رغ ا?)<=���  Aو  ر:G ا�)�ر �Fوا/�  *

 "$� �+.  

  )جهت شاغلين در مراكز دولتي ( و حكم استخدامي  گواهي عدم نياز در غير ساعات اداري-11

  .آزمايشگاه ها مادامي كه كار عملي در آزمايشگاه ندارند  ، گواهي كار و بازآموزي نيازي نيست  جهت موسسين: ياد آوري 

  تاييديه سازمان نظام پزشكي -12

 .مرخصي بدون حقوق و يا مرخصي استحقاقي و  استعالجي ، صدور پروانه مسئول فني امكان پذير نمي باشد –با حكم مĤموريت :  2يادآوري

  

  :تاريخ درخواست               : تقاضيم  مهر و امضاء
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فرآيند تاسيس 

 آزمايشگاه

 تاسيس آزمايشگاه تقاضاي

  ثبت درخواست در دبيرخانه معاونت

 اخذ مدرك و انجام استعالم هاي الزم از مراجع ذيصالح

 ي باشدآيا متقاضي واجد شرايط م

 پر كردن فرم قرارداد

  معرفي ملك توسط متقاضي 

 كميسيون قانوني

  آيا موافقت اصولي با مورد اعالم شده بعمل مي آيد ؟

 آزمايشگاههاي دانشگاه 20طرح در كميسيون قانوني ماده 

 مورد تائيد است ؟و استانداردها  ساس ضوابط آيا ملك برا

 ارائه اجاره نامه يا سند مالكيت بنام موسس  توسط متقاضي

 بازديد نهائي

و تكميل مدارك موافقت رعايت استانداردهاي الزامي ابالغي وزارت 

 اصولي

 صدور پروانه

ابالغ به متقاضي و درج در اطالعات دموگرافيك آزمايشگاه سايت 

 معاونت سالمت 

��H 

 گاههااداره امور آزمايش

 صدور موافقت اصولي 
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, در +�*(ت -.:Lز+
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 اداره امور آزمايشگاهها

  ايجاد بازديد اوليه و مكاتبه با مديريت درمان درخصوص تائيد فضا

 مسئول فني موسسهدرخواست 

  دبيرخانه معاونت ثبت درخواست در

مورد و استانداردها  آيا فضا معرفي شده براساس ضوابط 

  توسط مسئول فني موسسه  معرفي مسئول فني واجد شرايط براي آزمايشگاه

توسط اداره امور  اخذ مدرك و انجام استعالم هاي الزم از مراجع ذيصالح
 آزمايشگاهها

  

 ؟ آيا متقاضي واجد شرايط مي باشد

د, + �/�/�ه%ي ��٢٠ح در آ��(��ن -.: دا/.-,  Lز+

 آيا موافقت اصولي با مورد اعالمي بعمل مي آيد؟

 بازديد نهائي

و تكميل مدارك موافقت رعايت استانداردهاي الزامي ابالغي وزارت 

 )اداره نظارت (اعالم به صدور پروانه ها 

 ا ذكر آزمايشگاهاري موسسه ببهره برداخذ پروانه 

پذيرش درخواست افزايش بخش 

آزمايشگاه به موسسات منوط به 

 موسسه بهره برداري ارائه پروانه 

و يا تائيديه اداره صدور پروانه ها 

بوده و توسط مسئول يا نظارت 

 .يرد ذمي پ  فني موسسه انجام 

  درج اطالعات دموگرافيك آزمايشگاهها در سايت اداره كل

��H 

��H 

��H 

   به مسئول فني آزمايشگاه صدور پروانه مسئوليت فني آزمايشگاه و تحويل 

 صدور موافقت اصولي 

��H 
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 اداره امور آزمايشگاهها

  بازديد اوليه و مكاتبه با مديريت درمان درخصوص تائيد فضا انجام

 بيمارستانتقاضاي 

  ثبت درخواست در دبيرخانه معاونت

 مورد تائيد است؟و استانداردها آيا فضا معرفي شده براساس ضوابط 

 توسط بيمارستان معرفي مسئول فني واجد شرايط براي آزمايشگاه

  

توسط  اداره امور  م از مراجع ذيصالحاخذ مدرك و انجام استعالم هاي الز
 آزمايشگاهها

  

 آيا متقاضي واجد شرايط مي باشد ؟

د, + �/�/�ه%ي ��٢٠ح در آ��(��ن -.: دا/.-,  Lز+

 آيا موافقت اصولي با مورد اعالمي بعمل مي آيد؟

 صدور موافقت اصولي 

و تكميل ستانداردهاي الزامي ابالغي وزارت رعايت ا

 مدارك موافقت اصولي

 هاصدور پروانه اعالم به 

پذيرش درخواست افزايش 

بخش آزمايشگاه به 

موسسات منوط به ارائه 

 موسسهبهره برداري پروانه 

و يا تائيديه اداره صدور 

بوده و توسط  پروانه ها 

مسئول فني موسسه انجام 

 .مي پديرد 

 پايان درج اطالعات دموگرافيك آزمايشگاهها در سايت اداره كل

��H 

��H 

 بازديد نهايي  

 ي موسسه اخذ پروانه بهره بردار

 يت فني آزمايشگاه و تحويل به مسئول فني آزمايشگاه  لصدور پروانه مسئو
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 شروع فرآيند واگذاري آزمايشگاه

 )در صورت فوت موسس ( موسس يا وراث قانوني موسسدرخواست 

  ثبت برگه درخواست در دبيرخانه معاونت

 اداره امور آزمايشگاهها

  مراجع ذيصالح زاخذ مدارك و انجام استعالم هاي الزم ا

 متقاضي واجد شرايط مي باشد ؟

 آزمايشگاهها 20ميسيون قانوني ماده طرح در ك

 آيا موافقت اصولي با مورد اعالم شده بعمل مي آيد ؟

و تكميل مدارك موافقت اصوليرعايت استانداردهاي الزامي ابالغي وزارت   

 بازديد نهائي

 و تحويل به متقاضي  صدور پروانه

 درج در سايت اداره كل آزمايشگاه مرجع سالمت 

 ��H 

��H 

 پايان

اداره امور 

 آزمايشگاهها

 صدور موافقت اصولي 
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 فرآيند انتقال آزمايشگاه
 $�وع

 موسس آزمايشگاهدرخواست 

  ثبت برگه درخواست در دبيرخانه معاونت

  به اداره امور آزمايشگاههامعرفي ملك توسط موسس آزمايشگاه 

 

 اعالم موافقت به متقاضي

  ام موسس و تكميل مدارك و انجام استعالم هاي الزمارائه اجاره نامه سند مالكيت بن

 آزمايشگاههاي دانشگاه 20طرح در كميسيون قانوني ماده 

 � �?�Xا 	Yا��+ :L رد�+ Z�#� ,"$ ؟ ا�>م ":L �+  

 صدور موافقت اصولي 

و تكميل مدارك موافقت اصوليرعايت استانداردهاي الزامي ابالغي وزارت   

 به متقاضي  تحويل وصدور پروانه 

 ك سايت اداره كل آزمايشگاه مرجع سالمتيدرج در اطالعات دموگراف

 پايان

 خير

 خير

اداره امور 

 آزمايشگاهها

 بازديد نهائي



  
  
  
 

٩ 

 

  

    

 

فرآيند معرفي  شروع

مسئوليت فني دائم 

 آزمايشگاه

معرفي مسئول فني در 

آزمايشگاههاي خصوصي 

توسط موسس و مراكز 

جراحي محدود و 

ها بيمارستانها و درمانگاه

توسط  مسئول فني 

 .موسسه انجام مي پذيرد

در  و يا آزمايشگاه  ثبت درخواست موسسه

  دبيرخانه معاونت

توسط اداره امور اخذ مدرك و انجام استعالم هاي الزم از مراجع ذيصالح 

 آزمايشگاهها

 آيا متقاضي واجد شرايط مي باشد؟

 آزمايشگاههاي دانشگاه 20ماده  يكميسون قانونطرح در 

 آيا موافقت اصولي با مورد اعالم شده بعمل مي آيد ؟

 بازديد نهائي

تكميل مدارك موافقت اصوليو رعايت استانداردهاي الزامي ابالغي وزارت   

 و تحويل به مسئول فني آزمايشگاه صدور پروانه

 در سايت اداره كل آزمايشگاه مرجع سالمتدرج در اطالعات دموگرافيك آزمايشگاهها 

��H 

 اداره امور آزمايشگاهها

��H 

 صدور موافقت اصولي 
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 مدارك الزم جهت افزايش بخش آزمايشگاه به موسسات درماني

)اداره صدور پروانه ها و يا اداره نظارت دانشگاه ها (ائيديه اداره كل صدور پروانه ها ارائه پروانه بهره برداري و  يا ت-1  

معرفي مسئول فني واجد شرايط-2  

آزمايشگاه جهت افزايش بخشمعرفي محل -3  

رعايت استانداردهاي الزامي ابالغي وزارت -4  

)  9قيد شده در صفحه( ارائه مدارك مسئول فني -5  

  تكميل فرم بازديد اوليه و تائيديه كارشناسي -6
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  بهداشتي درماني تعاوني خدمات شركتهاي به وابسته هاي آزمايشگاه هاي پروانه صدور قانوني روال

  
 وخدمات علوم پزشكي دانشگاههاي درمان معاونت طريق از بايستي مي (فني مسئول و موسسين) متقاضيان به مربوط مدارك كليه -1 ماده

 . گردد اخذ 20 ماده كميسيون در طرح جهت مربوطه بهداشتي درماني

 آموزش و درمان هداشت،ب وزارت از تعاوني شركتهاي 32) فحهص ( موافقت كسب پس از موجود ضوابط به توجه با تعاون وزارت -2 مادهّ

 انعكاس به نسبت ماه 6 مدت ظرف حداكثر و آورده بعمل را مقتضي اقدامات آن به مربوط اساسنامه تدوين و شركت ثبت نسبت به ، پزشكي

 . نمايد مي مزبوراقدام شركت ثبت چگونگي

  .گردد مي اثر بال و غول صادره موافقت نمايد اقدام نتواند ماه 6 مدت ظرف تعاوني شركت صورتيكه در:1هتبصر

شخصيت حقوقي بايستي داراي اساسنامه تأييد شده از سوي مراجع ذيصالح قانوني بوده و در آن ارگان، تشكيالت، شرح وظايف و  :  2تبصره 

 .بيني شده باشد اختيارات هيأت مديره و نحوه انتخاب آن، منابع مالي، شرايط عضويت و نحوه انحالل آن پيش

 جهت موظفند متقاضيان و صادر اصولي ،موافقت بهداشت وزارت به تعاون وزارت طريق از آن انعكاس و تعاوني شركت ثبت زا پس – 3 ماده
 به نهايي بازديد جهت را مراتب بكار شروع از قبل است موظف شركت سال دو مدت ظرف حداكثر و نمايند تنظيم تاسيس فعاليت قرارداد

 گرديد خواهد تاسيس عمل قرارداد اساس مفاد بر آمادگي عدم صورت در و نمايند اعالم مربوطه درماني تيبهداش وخدمات علوم پزشكي دانشگاه
.  

  ) 41 صفحه( . دد گر مي صادرآزمايشگاه  پروانه مدارك تكميل صورت در– 4 ماده
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  : 1فرم شماره 

  

  درخواست متقاضيان تاسيس آزمايشگاه تشخيص پزشكي

  

K:ا   ]/, در $%�-------------------- داراي +"رك  <=��� --------------- 4-.:*�_ Lز+  ��Y(+ ، 	*��F ارا�� +"ارك � --------

�?�	 ��H �Kد     --------- )�� / 
�?��K� a `�� از +�*_ (و:)+ م +(�ل و :/ ( b$� �+. c�آ� در ه ، bده �+ "%#  ���*�K:"� و

ي آ.�ر ا:�ان� ��� ه�
	 ���� .�Fوا/�  *�_ /"ارم  K�� �����ا�� 	�دا/.-, ه و +�*(ت وا�()� �� وزارت �%"ا$	  �م و
 G:ر$b  �١/2/٨٢#" از  � ��/.  

  :امضا موسس  نام و نام خانوادگي و                                                                                                       

   2فرم شماره 

  درخواست افزايش بخش آزمايشگاه به موسسات درماني 

با ارائه مدارك پيوست ،درخواست افزايش بخش ) نام مركز درماني ذكر شود (و يا نماينده قانوني  مسئول فني-------------- اينجانبان/اينجانب

  .را دارم )نام مركز درماني ذكر شود (آزمايشگاه به 

  :مركز درماني مسئول فني نام و نام خانوادگي                                                                            

  : 3فرم شماره 

  : درخواست قبول مسئوليت فني آزمايشگاه مستقل ويا مركز درماني و يا شركت تعاوني 

             )ساعت متوالي قيد شود  4حداقل ( در ساعات ------------ ايشگاه متقاضي قبول مسئوليت فني آزم------------------ اينجانب

اشتغال بكار نداشته ) اعم از دولتي ويا خصوصي ( و بدينوسيله تعهد مي نمايم كه در ساعات قبول مسئوليت فني در هيچ مركز ديگري . مي باشم 

 ��� ه�
	 ���� دا/.-, ه و +�*(ت وا�()� �� .باشم K��  G:ر$b  ١/2/٨٢وزارت �%"ا$	 �#" از  � ��/.  

  

  :نام و نام خانوادگي و  امضا مسئول فني                                                                                                       

  

  

 :4فرم شماره 

  :  ابطال پروانه تاسيس و مسئوليت فني آزمايشگاه درخواست 

  -------------- در شهر ------------ مسئوليت فني آزمايشگاه / ابطال پروانه تاسيس متقاضي ------------------ اينجانب

  مي باشم  

  

  :مسئول فني /موسس نام و نام خانوادگي و  امضا                                                                                                       
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  )مدارك مورد نياز جهت آزمايشگاه هائي كه موسس و مسئول فني فوت مي نمايد(

  

موسس  سال از تاريخ فوت 2مسئول فني  تا جهت معرفي (گواهي تسليم دادخواست حصر وراثت همراه با درخواست كتبي وراث و يا وكيل رسمي -1

 )و مسئول فني آزمايشگاه

  ) جهت معرفي موسس جديد (ت همراه با درخواست كتبي وراث و يا وكيل رسمي گواهي انحصار وراث-2
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	� در ���� �� ���ن در آ�����ن ������ ، ����
� ��م ز�� از �����
 �*�د �-!رج در +*() ( �&% از ��ح #�و�!  �&�١٧ (
�� 2-	��!  �1د ��
  :��45% و �� روي #�و�!  �

  ت د���2ا��:ا��89��ارد �����7 ��
	� در 

١-  d�L/b/H  �(eدارد ؟..................د ,-.:�� �Fوا/�  *�_ Lز+Q لQ ر (در�.e Ze در(  

  G*F رت�X در ��� : ,  .........درآ"ام $%�...........در آ"ام دا/.-

  ...........H��  و :

  	�f+ G*F رت�X در : 

g?ام:ا"e در   �*+��د, �Fوا/�  / ,, دارد ؟دا/.--.:  _ Lز+

, دارد ؟   $%� /+��د, �Fوا/�  *�_   در e"ام: ب  -.:  Lز+

١- d�L/ �(eد b/H .................. ؟ "$� i+ iK� ل�
)+ iه-.:  )در e Ze.�ر (در Lز+

  	�f+ G*F رت�X در :  

g?ام:ا"e در   iK� 	�?�
+��د, �Fوا/� +(/ ,, دارد ؟   دا/.--.:  Lز+

, دارد ؟  $%�   امدر e" :ب-.:+��د, �Fوا/� +(
�?�	 �L iKز+/ 

٢- d�L/ �(eد b/H.................. ؟ 	ار /��د, ا*Bjوا ,-.:  )در e Ze.�ر ( �Keن �Fوا/�  *�_ Lز+

 	�f+ G*F رت�X در :  

g?ام:ا"e ؟   در 	ار /��د, ا*Bjوا ,-.:+��د, �Fوا/�  *�_ Lز+/ ,  دا/.-

, واBjار /��د, ا*	 ؟  $%� /+��د, �Fوا/�  *�_   در e"ام :ب-.: Lز+

٣- d�L/ �(eد b/H.................. ؟ "$, دا$)� k#  �e�Z /��د, �-.:   )در e Ze.�ر ( �Keن �Fوا/�  *�_ Lز+

          	�f+ G*F رت�X در :  

g?ام:ا"e دا$)� و  #   در ,-.:+��د, �Fوا/�  *�_ Lز+/ ,  k�Z /��د, ا*	؟دا/.-

, دا$)� و  #k�Z /��د, ا*	 ؟  $%� /+��د, �Fوا/�  *�_   در e"ام :ب-.: Lز+

2- d�L/ �(eد b/H ..................i/ت �%"ا$)i در++"H i/و#  	e�$ دارد ؟   در 	eر ($�ا�.e Ze در(   

        	�f+ G*F رت�X در :  

g?ام:ا"e در   #  	e�$ د, در��+/ ,ت �%"ا$)i در+/iدا/.-+"H i/و$" ؟  � i+ l:�$  

ت �%"ا$)i در+/i  در e"ام:ب+"H i/و#  	e�$ د, در��+$" ؟   $%� /� i+ l:�$ 

U- d�L/ �(eد b/H ..................i(?دو ,-.:ر دارد ؟   در Lز+m� ل  )در e Ze.�ر )ا$�(

g?ام:ا"e دا   در i(?ر دوm� ل+��د, ا$)�/ ,  رد ؟دا/.-

ر دو?)i دارد ؟  $%�   در e"ام: بm� ل+��د, ا$)�/  

   >�����ن��ارد �����7 ��
	� در 
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١- d�L/ �(eد b/H..................دارد ؟ ,-.:��در�Hا*	  *�_ Lز+Q لQ ر (در�.e Ze در(   

   	�f+ G*F رت�X در :  

 g?ام:ا"e دا  در ,-.:+��د, در�Hا*	  *�_ Lز+/ ,  رد ؟دا/.-

, دارد ؟   $%�   در e"ام: ب -.:+��د, در�Hا*	  *�_ Lز+/ 

٢- d�L/ �(eد b/H ..................	*ا�Hدر��Q لQ در  	�?�
)+  iK�  دارد ,-.:   )در e Ze.�ر (؟   Lز+

 	�f+ G*F رت�X در :  

   g?ام:ا"e در   	ا*�Hد, در��+/ ,, دارد ؟   +(
�?�	 �iK  دا/.--.:  Lز+

, دارد ؟  /+��د, در�Hا*	  $%�   در e"ام: ب-.:
�?�	 �L iKز+)+  

  :ذآ� $�5	 آري :ج

٣- d�L/ �(eد b/H .................."$� i+ ,-.:*�_ Lز+  	%� i?�Xا 	Yا��+ dر (؟     دارا�.e Ze در(  

 	�f+ G*F رت�X در :  

 g?ام:ا"e در  �*  	%� i?�Xا 	Yد, +�ا���+/ ,, دارد ؟دا/.--.:  _ Lز+

, دارد ؟   $%�  در e"ام: ب   -.:*�_ Lز+  	%� i?�Xا 	Yد, +�ا���+/ 

2- d�L/ �(eد b/H ..................,-.:���ل +(
�?�	 �L iKز+ 	%� i?�Xا 	Yا��+ dدارا   "$� i+     ر (؟�.e Ze در(    

 	�f+ G*F رت�X در :  

   g?ام:ا"e د, +�   در��+/ ,, دارد ؟دا/.--.:���ل +(
�?�	 �L iKز+ 	%� i?�Xا 	Yا�  

, دارد ؟  $%�   در e"ام: ب    -.:���ل +(
�?�	 �L iKز+ 	%� i?�Xا 	Yد, +�ا���+/  

  :ذآ� $�5	 آري :ج

  ��<�ل ������ارد �����7 ��
	� در 

 d�L/ �(eد b/H .................. 	��+ iK� ل�
)+ iه-.:�� در Lز+Q لQ ؟   در "$� i+) ر�.e Ze در(   

 	�f+ G*F رت�X در:  

g?ام:ا"e د,    در��+/ ,�	 دا/.-�+ iK� ل�
)+  "$� i+؟  

+��د,   $%�   در e"ام: ب/ 	��+ iK� ل�
)+  "$� i+؟ 

  :ذآ� $�5	 آري :ج

�	 ادا+� دارد ؟:د�+ iK� 	�?�
)+ iM:ر  �p    

  

 جانشين همكار��ارد �����7 ��
	� در 

 d�L/ �(eد b/H .................. iه-.:�� در Lز+Q لQ ؟  جانشين همكاردر "$� i+) ر�.e Ze در(  
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 	�f+ G*F رت�X در:  

g?ام:ا"e د,    در��+/ ,$"  جانشين همكاردا/.-� i+؟  

$"  جانشين همكار/+��د,   $%�   در e"ام: ب� i+؟ 

  :ذآ� $�5	 آري :ج
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  روال جستجو در سايت 

  .باز شود ) مسئول موقت و يا جانشين همكار -كميسيون –اطالعات دموگرافيك (ست مورد نظر لي-1

  . انتخاب شود   ويرايش در كار برگ،  عملياتدر قسمت -2

  )Custom Filter(بر روي مثلث كوچك كليك نموده و )نام مسئول فني :بعنوان مثال ( در ستون مربوطه -3

  .باز شود 

 .م متقاضي در ستون دوم درج شده و تائيد شود در جدول بازشده ، نا -4
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  ***شرح وظيفه كميسيون قانوني آزمايشگاه ها***

قانون اصالح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و  20الحاقي به ماده  5تبصره 

  آشاميدني 

ي تواند اجازه تشكيل كميسيون هاي قانوني موسسات پزشكي را به هر يك از دانشگاهها و يا دانشكده هاي آموزش پزشكي م وزير بهداشت و درمان

  ذپزشكي و خدمات بهداشتي درماني واگ

تركيب اعضااين كميسيون بر اساس اين قانون از اعضا هيات علمي دانشگاه مربوطه و به رياست رئيس دانشگاه و عضويت معاون درمان . ار نمايد 

  . مالك تصميم راي اكثريت است . دانشگاه تشكيل مي گردد 

وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي مي تواند در صورت تشخيص تخطي كميسيونهاي مذكور آنها را منحل و وظايف مربوط به آن استان يا 

   . شهرستان را به كميسيون  مركزي محول نمايد 

   دفتر امور حقوقي نظريه طبق 

قانون مربوط به مقررات امور پزشكي ، دارويي و مواد خوردني در قانون تبيين شده و چون كميسيون  20كميسيون قانوني موضوع ماده شرح وظايف 

كساني كه مي خواهند در موسسات پزشكي و داروسازي صالحيت  20مي بايست بر اساس مقررات ماده .حقوقي مستقل مي باشد داراي شخصيت 

: مانند  مسائلي و .از پروانه هاي مربوط به قانون نمايند ، احراز نمايند يكي ه دار مسئوليت فني گردند و يا تقاضاي صدور مطرح در ماده يكم عهد

و يا تعيين فاصله آزمايشگاه ها از يكديگر از حدود وظايف قانوني  پزشكي  سياستگذاري در زمينه صدور پروانه هاي آزمايشگاه هاي تشخيص

  . كميسيون خارج است 

  :تركيب اعضاي كميسيون 

بيوشيمي ، ( اعضاء هيات علمي مدير امور آزمايشگاهها يك نفر از  –معاون درمان دانشگاه  –رئيس دانشگاه براي امور آزمايشگاهها -1

پزشكي و  ژنتيك ،شناسي  خونسرم شناسي ،  ، ايمني شناسي و)قارچ شناسي  –ويروس شناسي  –باكتريشناسي –انگل شناسي (ميكروبشناسي

و يك نفر از موسسين ) هريك از اعضاي هيات علمي براي رشته تخصصي مربوط ( دانشگاه يا دانشكده مربوطه )  سيتو ژنتيك پزشكي

به ) متخصصين علوم آزمايشگاهي و دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي  –متخصصين آسيب شناسي : از هر سه گروه (آزمايشگاههاي خصوصي 

  .به انتخاب رئيس سازمان نظام پزشكي ه يا دانشكده و يك نفر  فرد ذيصالح پروانه دار دانشگا دعوت رئيس

تاسيس آزمايشگاهي كه متخصصين مربوط به آن ، در دانشگاه و يا دانشكده وجود نداشته باشد با موافقت كميسيون مستقر در وزارت بهداشت ، -2

  . درمان و آموزش پزشكي خواهد بود 

 . ضوع قانون بر اساس سياستها و خطي مشي ها و برنامه هاي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اقدام خواهند نمود كميسيون هاي مو-3

 .براي تشكيل كميسيون حضور نصف اعضاء بعالوه يك نفر كافي است و ضروريست پكيج قوانين و مقررات به اعضاء كميسيون داده شود-4

  .معاونت درمان و يا جانشين قانوني ايشان برسدمي تواند بامضاء  اصوليموافقت -5
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  ***غ اعضاء كميسيون ابالفرم ***

  

  ..............خانم  دكتر / جناب آقاي

  سمت 

  

  سالم عليكم

 سركار/ بدينوسيله جنابعالي ، مقام محترم وزارت  24/5/86مورخ  183156 شماره احتراماً عطف به بخشنامه  

از . رديد منصوب مي گ ......................علوم پزشكي هاي دانشگاه قانوني آزمايشگاه  )20ماده (بعنوان عضو كميسيون 

  .خداوند متعال توفيق جنابعالي را خواستارم 

  

  

  امضاء رئيس دانشگاه 
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  ***متن دعوتنامه اعضاء كميسيون قانوني آزمايشگاه***

  

  

  .............خانم دكتر / نام و نام خانوادگي  آقاي 

  سمت 

  

  سالم عليكم

ماده ( دعوت ميگردد تادرجلسه كميسيون قانوني آزمايشگاهها ...................سركار/ احتراماً بدينوسيله از جنابعالي   

آدرس محل (واقع در  ...........الي  .........رأس ساعت  .........................مورخ  ................كه در روز ) 20

  .تشكيل ميشود حضور بهمرسانيد ...................................)جلسه

  امضاء و تاريخ 
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*** اجراي عمليات كميسيون قانوني آزمايشگاه ها***  

  .طرح پرونده ها در كميسيون هاي بايستي از طريق مذكور صورت پذيرد : الف 

 .ابتدا وارد سايت آزمايشگاه مرجع سالمت شويد  - 1

 .كليك كنيد  20روي ليست كميسيون ماده گاه مرجع سالمت در قسمت ميله ستون سمت راست سپس در خانه آزمايش - 2

كه در قسمت باالي صفحه باز شده است ، كليك كنيد و تمام اطالعات را تكميل جديد  سپس جهت ورود اطالعات روي كلمه - 3

 .نماييد

 .را انتخاب نماييدمطروحه غير  ح نشده است ، واژهردر مورد پرونده هايي كه هنوز در كميسيون مط - 4

  :با توجه به اين كه پرونده ها هنوز به صورت غيرمطروحه مي باشند ، در زمان تشكيل كميسيون موارد زير رعايت شود  -ب

 .شويد  20وارد ليست كميسيون ماده  - 1

 .را انتخاب نماييد گزارشواژه  نمايشدر سمت چپ باالي  صفحه  روي نوار زرد رنگ از گزينه روبروي  - 2

 .كليك كرده و فقط نام دانشگاه خود را انتخاب نماييد نام دانشگاهسپس در همين صفحه روي  - 3

بديهي است قبل از تشكيل كميسيون بايستي ليست كل پرونده هاي غيرمطروحه  از صفحه گزارش به تعداد اعضاء محترم  - 4

 .ده شودكميسيون  پرينت گرفته شود و روز كميسيون در اختيار اعضاء محترم قرار دا

  :كلي مراحل مربوط به گرفتن پرينت

 .كليك نماييد Fileابتدا روي گزينه :الف 

 كامال خالي  Header, footerباشد گزينه   A4صفحه  Sizeرا انتخاب نموده در اين قسمت  page setupسپس گزينه : ب

 Left, Right)اب نموده و اندازه فاصله ها را انتخ landscapeگزينه  )orientation(  نوع صفحه انتخاب شود در قسمت تعيين 

,Top , Bottom)   قرار داده در آخر  عدد صفرراOK  كرده و دستورPrint  را مي دهيم. 

  : )صفحه مربوط به متقاضي ( مراحل مربوط به گرفتن پرينت: د

آن كليك كرده  بعد از نظريه اعضاء در كنار نام دانشگاه عالمت ويرايش را بصورت يك مربع آبي رنگ مشاهده مي نماييد ، روي  - 5

 تائيدسپس كلمه . بگيريد پرينتاز همين صفحه   قبل از تائيدگزينه مورد نظر را انتخاب نموده نظريه كميسيون محترم در قسمت 

 .را انتخاب نماييد

 .كليك نماييد Fileابتدا روي گزينه  - 1

انتخاب شود در  كامال خالي  Header, footerباشد گزينه   A4حه صف Sizeرا انتخاب نموده در اين قسمت  page setupسپس گزينه  - 2

عدد را   (Left, Right ,Top , Bottom)را انتخاب نموده و اندازه فاصله ها  Portraitگزينه  )orientation(  نوع صفحه قسمت تعيين 

 .را مي دهيم  Printكرده و دستور  OKقرار داده در آخر  صفر

زارش كامل متقاضيان  بايد توسط اعضاء محترم امضاء شود و در يك زونكن به نام گزارش كميسيون يك برگ از گ نهايتدر  - 6

 قرار داده شود  و پرينت هر كدام از متقاضيان بعد از نظريه كميسيون و امضاء اعضاء محترم در پرونده متقاضي قرار گيرد  20ماده 

   يستي تكميل شودستون مالحظات در صورت نظريه خاص حتماً با :يادآوري 

 .آماده باشد   پروژكتور+ پرينتر + اينترنت در اتاق جلسه تشكيل كميسيون بايستي يك عدد دستگاه كامپيوتر متصل به  :2يادآوري 

  

  



  
  
  
 

٢٢ 

 

  

  

)     ***اعالم موافقت اصولي تاسيس به شبكه ***     (  

   ------------- شبكه بهداشت و درمان         

  سالم عليكم

  -------- در جلسه مورخ   ---------- آقاي دكتر/پرونده خانم  -------  مورخ --------- ر پاسخ به نامه شماره احتراماً د  

  

و با رعايت كليه مقررات و ضوابط  )نام متقاضي يا متقاضيان (توسط ) نام شهر (تاسيس آزمايشگاه در كميسيون قانوني آزمايشگاهها مطرح و با    

  .موافقت اصولي بعمل آمد

                                                                      

  . خواهشمند است دستور فرمائيد مدارك ذيل به اداره امور آزمايشگاههاي اين دانشگاه ارسال گردد

  . شود  فرم قرار داد كه ضروريست در اسرع وقت تكميل و به اداره امور آزمايشگاههاي اين دانشگاه عودت داده-الف 

  :گرددو ارائه اعالم تاريخ آمادگي جهت بازديد از محل تاسيس آزمايشگاه ،در زمان بازديد موارد ذيل بايستي تكميل -ب

  گواهي شركت مسئول فني آزمايشگاه در دوره آموزشي سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه -1

  بيماريها  زگواهي همكاري با مركزبهداشت شهرستان در زمينه نظام مراقبت ا-2

  با درج بخشها و ممهور به مهر دانشگاه ، مساحت ، موقعيت محل آزمايشگاه  ، محل آزمايشگاه ـ نقشه 3

    )كارشناس يا كاردان (ـ صورت اسامي كاركنان واجد شرايط  4

  ـ صورت تجهيزات و دستگاههاي موجود 5

  ـ آدرس دقيق و ساعات فعاليت مسئول فني آزمايشگاه  6

  محل آزمايشگاه و با ذكر بالمانع بودن فعاليت آزمايشگاه ) داراي پالك ثبتي (ند مالكيت يا اجاره نامه معتبر ـ تصوير س7

  ) پروانه تاسيس(بانك ملي شعبه شهرك قدس  2173319007002هزار ريال بحساب شماره   ---------- ـ اصل رسيد بانكي واريز مبلغ 8

  )پروانه مسئول فني(بانك ملي شعبه شهرك قدس  2173319008000هزار ريال بحساب شماره  - --------  ـ اصل رسيد بانكي واريز مبلغ9

  .مي گردد ل  از اخذ پروانه غير مجاز تلقي حضور مسئول فني در ساعات فعاليت آزمايشگاه ضروريست و شروع بكار آزمايشگاه نيز قب

  :نام و نام خانوادگي            

   :سمت                                                               

حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعالم شده توسط پرونده  5بازاء هر  آزمايشگاه ، موظف است  اموراداره  :يادآوري 

  .متقاضي از محل مورد نظر بازديد بعمل آورد

 صدور موافقت اصولي تاسيس آزمايشگاه مستقل

 اعالم به شبكه



  
  
  
 

٢٣ 

 

                                    

  )      ***تقاضيان تاسيس اعالم موافقت اصولي به م***     (   

  -------------------خانم دكتر / آقاي   

  سالم عليكم

                   --------- در جلسه مورخ  ------------ سركار / پرونده جنابعالي --------   مورخدرخواست احتراماً در پاسخ به   

توسط        ------ در شهر  -----------  )نام آزمايشگاه ( ني آزمايشگاه تاسيس و قبول مسئوليت ف  كميسيون قانوني آزمايشگاهها مطرح و با

  .شما با رعايت كليه مقررات و ضوابط موافقت اصولي بعمل آمد
  . ضروريست مدارك ذيل جهت اقدامات الزم به اداره امور آزمايشگاههاي اين دانشگاه ارسال فرمائيد 

  . امور آزمايشگاه عودت داده شود  تكميل و به ادارهفرم قرار داد كه ضروريست در اسرع وقت -الف 

  .اعالم تاريخ آمادگي جهت بازديد از محل تاسيس آزمايشگاه ، در زمان بازديد موارد ذيل بايستي تكميل و ارائه گردد-ب

   گواهي شركت مسئول فني آزمايشگاه در دوره آموزشي سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه -1

  بيماريها  با مركزبهداشت شهرستان در زمينه نظام مراقبت ازگواهي همكاري -2

  ، با درج بخشها و ممهور به مهر دانشگاه ، مساحت ، موقعيت محل آزمايشگاه محل آزمايشگاه نقشه -3

    )كارشناس يا كاردان (ـ صورت اسامي كاركنان واجد شرايط 4

  ـ صورت تجهيزات و دستگاههاي موجود5

  فعاليت مسئول فني آزمايشگاه  ـ آدرس دقيق و ساعات6

  محل آزمايشگاه و با ذكر بالمانع بودن فعاليت آزمايشگاه ) داراي پالك ثبتي (ـ تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه معتبر 7

  ) سپروانه تاسي(بانك ملي شعبه شهرك قدس  2173319007002هزار ريال بحساب شماره   ------------ ـ اصل رسيد بانكي واريز مبلغ 8

  )پروانه مسئول فني(بانك ملي شعبه شهرك قدس 2173319008000هزار ريال بحساب شماره    ---------ـ اصل رسيد بانكي واريز مبلغ9

  حضور مسئول فني در ساعات فعاليت آزمايشگاه ضروريست و شروع بكار آزمايشگاه نيز قبل  از اخذ پروانه غير مجاز تلقي    مي گردد

  :خانوادگي نام و نام            

   :سمت                                                                  

حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعالم شده  پرونده موجود ، 5بازاء هر  اداره امور آزمايشگاه ، موظف است :يادآوري 

  .توسط متقاضي از محل مورد نظر بازديد بعمل آورد



  
  
  
 

٢2 

 

  

  )      ***ت اصولي جهت تغيير مسئول فنياعالم موافق***    (

  -------------------خانم دكتر / آقاي    

     -----------------شبكه بهداشت و درمان       

  سالم عليكم

 --------- در جلسه مورخ    ------------ آقاي دكتر /پرونده خانم --------  مورخ -------- احتراماً در پاسخ به نامه شماره  

شما با رعايت كليه /توسط  نامبرده -------- در شهر       -------- قبول مسئوليت فني آزمايشگاه  ن قانوني آزمايشگاهها مطرح و باكميسيو

  .مقررات و ضوابط موافقت اصولي بعمل آمد
  .  ال گردد خواهشمند است دستور فرمائيد مدارك ذيل جهت بررسيهاي الزم  به اداره امور آزمايشگاههاي اين دانشگاه ارس

   گواهي شركت مسئول فني آزمايشگاه در دوره آموزشي سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه -1

    در صورت تغيير- )كارشناس يا كاردان (ـ صورت اسامي كاركنان واجد شرايط 2

  در صورت تغيير –ـ صورت تجهيزات و دستگاههاي موجود 3

  ).در صورتيكه يكسال از فعاليت آزمايشگاه گذشته باشد ( الزاميستدر صورت تغيير  محل آزمايشگاه ،ارائه نقشه -4

  ـ ساعات فعاليت مسئول فني آزمايشگاه 5

در - )پروانه تاسيس(بانك ملي شعبه شهرك قدس 2173319007002هزار ريال بحساب شماره  ----------- ـ اصل رسيد بانكي واريز مبلغ6

  صورت تغيير نوع تخصص آزمايشگاه

  )پروانه مسئوليت فني( بانك ملي شعبه شهرك قدس2173319008000هزار ريال بحساب شماره  ----------   بانكي واريز مبلغـ اصل رسيد 7

  اصل پروانه قبلي-8

  . حضور مسئول فني در ساعات اعالم شده در آزمايشگاه مذكور ضروريست 

       
  

                                                       
  :نام خانوادگينام و 

   :سمت                                                                



  
  
  
 

٢A 

 

                       

 

  )      ***اعالم موافقت جهت تغيير ساعات فعاليت***     (

  -------------------خانم دكتر / آقاي    

     -----------------شبكه بهداشت و درمان       

  مسالم عليك

بمسئوليت )  نام آزمايشگاه( در خصوص تغيير ساعات فعاليت آزمايشگاه  --------  مورخ -------- احتراماً در پاسخ به نامه شماره  

  .  الزم  به اداره امور آزمايشگاههاي اين دانشگاه ارسال گردد  اقدامخواهشمند است دستور فرمائيد مدارك ذيل جهت ) نام مسئول فني(فني 

  بيماريها  مكاري با مركزبهداشت شهرستان در زمينه نظام مراقبت ازگواهي ه-1

  ).در صورتيكه يكسال از فعاليت آزمايشگاه گذشته باشد(ارائه نقشه محل آزمايشگاه ، در صورت تغيير الزاميست -2

    در صورت تغيير–) كارشناس يا كاردان (ـ صورت اسامي كاركنان واجد شرايط 3

  در صورت تغيير –گاههاي موجود ـ صورت تجهيزات و دست4

  فعاليت مسئول فني آزمايشگاه دقيق ـ ساعات 5
  

  )پروانه تاسيس(بانك ملي شعبه شهرك قدس 2173319007002هزار ريال بحساب شماره  ----------- ـ اصل رسيد بانكي واريز مبلغ6

  )پروانه مسئوليت فني( بانك ملي شعبه شهرك قدس2173319008000هزار ريال بحساب شماره  ----------   ـ اصل رسيد بانكي واريز مبلغ7

  اصل پروانه هاي قبلي-8

  . حضور مسئول فني در ساعات اعالم شده در آزمايشگاه مذكور ضروريست 

  

  :نام و نام خانوادگي            

   :سمت                                                               



  
  
  
 

٢U 

 

  )      ***در محدوده يك دانشگاه  غيير محلاعالم موافقت جهت  ت***    (

  -------------------خانم دكتر / آقاي    

     -----------------شبكه بهداشت و درمان       

  سالم عليكم

 امن( به مسئوليت فني )  نام آزمايشگاه( تغيير محل آزمايشگاه  در خصوص--------  مورخ -------- احتراماً در پاسخ به نامه شماره  

  ) مسئول فني

بديهي است در زمان .  گردد  عالمبه اداره امور آزمايشگاههاي اين دانشگاه ا  تاريخ آمادگي آزمايشگاه جهت بازديدخواهشمند است دستور فرمائيد 

  .بازديد بايستي موارد ذيل بطور كامل تهيه و آماده شده باشد

   ستم مديريت كيفيت در آزمايشگاهگواهي شركت مسئول فني آزمايشگاه در دوره آموزشي سي -1

  بيماريها  گواهي همكاري با مركزبهداشت شهرستان در زمينه نظام مراقبت از-2

  ، با درج بخشها و ممهور به مهر دانشگاه ، مساحت ، موقعيت محل آزمايشگاه محل آزمايشگاه نقشه -3

    )كارشناس يا كاردان (ـ صورت اسامي كاركنان واجد شرايط 2

  تجهيزات و دستگاههاي موجودـ صورت 3

  ـ آدرس دقيق و ساعات فعاليت مسئول فني آزمايشگاه 4

  محل آزمايشگاه و با ذكر بالمانع بودن فعاليت آزمايشگاه ) داراي پالك ثبتي (ـ تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه معتبر 5

  )پروانه تاسيس(بانك ملي شعبه شهرك قدس 2173319007002هزار ريال بحساب شماره  ----------- ـ اصل رسيد بانكي واريز مبلغ6

  )پروانه مسئوليت فني( بانك ملي شعبه شهرك قدس2173319008000هزار ريال بحساب شماره  ----------   ـ اصل رسيد بانكي واريز مبلغ7

  اصل پروانه هاي قبلي-8

  .نيز قبل  از اخذ پروانه غير مجاز تلقي    مي گردددر محل جديد  ه حضور مسئول فني در ساعات فعاليت آزمايشگاه ضروريست و شروع بكار آزمايشگا

  :نام و نام خانوادگي            

   :سمت                                                               

 

يخ اعالم حداكثر ظرف مدت يك هفته از تار پرونده موجود 5بازاء هر ضمناً اداره امور آزمايشگاه موظف است  :ت مهمانك

  .توسط متقاضي از محل جديد بازديد بعمل آوردشده 



  
  
  
 

٢٧ 

 

  )      ***آزمايشگاه از يك دانشگاه به دانشگاه ديگر  محلانتقال  اعالم موافقت اصولي***     (   

  -------------------خانم دكتر / آقاي   

  سالم عليكم

                   --------- در جلسه مورخ  ------------ سركار / ليپرونده جنابعا --------   مورخدرخواست احتراماً در پاسخ به   

با رعايت كليه مقررات و ضوابط       ------ شهر  به ----------- از شهر  شماآزمايشگاه انتقال   كميسيون قانوني آزمايشگاهها مطرح و با

  .مل آمدموافقت اصولي بع) در دانشگاه مبدا ( مشروط به ابطال پروانه هاي قبلي 
  . ضروريست مدارك ذيل جهت اقدامات الزم به اداره امور آزمايشگاههاي اين دانشگاه ارسال فرمائيد 

  . فرم قرار داد كه ضروريست در اسرع وقت تكميل و به اداره امور آزمايشگاه عودت داده شود -الف 

  .ازديد موارد ذيل بايستي تكميل و ارائه گردداعالم تاريخ آمادگي جهت بازديد از محل تاسيس آزمايشگاه ، در زمان ب-ب

  گواهي شركت مسئول فني آزمايشگاه در دوره آموزشي سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه  -1

  بيماريها  گواهي همكاري با مركزبهداشت شهرستان در زمينه نظام مراقبت از-2

  مساحت ، موقعيت محل آزمايشگاه  ، با درج بخشها و ممهور به مهر دانشگاه ،محل آزمايشگاه نقشه -3

    )كارشناس يا كاردان (ـ صورت اسامي كاركنان واجد شرايط 4

  ـ صورت تجهيزات و دستگاههاي موجود5

  ـ آدرس دقيق و ساعات فعاليت مسئول فني آزمايشگاه 6

  نع بودن فعاليت آزمايشگاه محل آزمايشگاه و با ذكر بالما) داراي پالك ثبتي (ـ تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه معتبر 7

  ) پروانه تاسيس(بانك ملي شعبه شهرك قدس  2173319007002هزار ريال بحساب شماره   ------------ ـ اصل رسيد بانكي واريز مبلغ 8

  )فنيپروانه مسئول (بانك ملي شعبه شهرك قدس 2173319008000هزار ريال بحساب شماره    ---------ـ اصل رسيد بانكي واريز مبلغ9

  اعالم تعطيلي و  ابطال اصل پروانه هاي قبلي توسط دانشگاه مبدا -10

  مي گردد از اخذ پروانه غير مجاز تلقي  حضور مسئول فني در ساعات فعاليت آزمايشگاه ضروريست و شروع بكار آزمايشگاه نيز قبل

  :نام و نام خانوادگي            

   :سمت                                                                  

حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ اعالم شده  پرونده موجود ، 5بازاء هر  اداره امور آزمايشگاه ، موظف است :يادآوري 

  .توسط متقاضي از محل مورد نظر بازديد بعمل آورد

  



  
  
  
 

٢٨ 

 

  )       ***بيمارستاناعالم موافقت اصولي جهت ***        (

  ----------------ز جراحي محدود  مراك  /بيمارستان  

  ---------------------------  شبكه بهداشت و درمان

  سالم عليكم

   ----------- در جلسه مورخ  -------- آقاي دكتر /پرونده خانم --------- مورخ  -------- احتراماً در پاسخ به نامه شماره   
با ----------- خانم دكتر / توسط آقاي --------- مركز / فني آزمايشگاه بيمارستان  قبول مسئوليتكميسيون قانوني آزمايشگاهها مطرح و با 

  .رعايت كليه مقررات و ضوابط موافقت اصولي بعمل آمد
ان بديهي است در زم.  گردد  عالمبه اداره امور آزمايشگاههاي اين دانشگاه ا  تاريخ آمادگي آزمايشگاه جهت بازديدخواهشمند است دستور فرمائيد 

  .بازديد بايستي موارد ذيل بطور كامل تهيه و آماده شده باشد

   گواهي شركت مسئول فني آزمايشگاه در دوره آموزشي سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه -1

  بيماريها  گواهي همكاري با مركزبهداشت شهرستان در زمينه نظام مراقبت از-2

  به مهر دانشگاه ، مساحت ، موقعيت محل آزمايشگاه  ، با درج بخشها و ممهورمحل آزمايشگاه نقشه -3

    )كارشناس يا كاردان (ـ صورت اسامي كاركنان واجد شرايط 4

  ـ صورت تجهيزات و دستگاههاي موجود 5

  ـ آدرس دقيق و ساعات فعاليت مسئول فني آزمايشگاه6

  بيمارستان  بهره برداري ـ تصويرپروانه7

  )پروانه مسئول فني(بانك ملي شعبه شهرك قدس 2173319008000هزار ريال بحساب شماره     ----- --  ـ اصل رسيد بانكي واريز مبلغ8

  . حضور مسئول فني در ساعات فعاليت آزمايشگاه ضروريست و شروع بكار آزمايشگاه نيز قبل  از اخذ پروانه غير مجاز تلقي  مي گردد 

  :نام و نام خانوادگي            

   :سمت                                                               
  

  

                     شروع بكار آزمايشگاه نيز قبل  از اخذ پروانه غير مجاز تلقي ( در صورت تغيير مسئول فني ، جمله  :  يادآوري

         .حذف شود)مي گردد

 

 

  



  
  
  
 

٢٩ 

 

  )       ***و مراكز درماني  اعالم موافقت اصولي جهت درمانگاه ها***        (

  ----------------درما نگاه        

  ---------------------------  شبكه بهداشت و درمان      

  سالم عليكم

   ----------- در جلسه مورخ  -------- آقاي دكتر /پرونده خانم --------- مورخ  -------- احتراماً در پاسخ به نامه شماره   
با رعايت كليه  مقررات و بمسئوليت فني نامبرده  و  )نام درمانگاه (افزايش بخش آزمايشگاه به درمانگاه رح و با كميسيون قانوني آزمايشگاهها مط

  .بعمل آمد طموافقت اصولي ضواب

ست در زمان بديهي ا.  گردد  عالمبه اداره امور آزمايشگاههاي اين دانشگاه ا  تاريخ آمادگي آزمايشگاه جهت بازديدخواهشمند است دستور فرمائيد 

  .بازديد بايستي موارد ذيل بطور كامل تهيه و آماده شده باشد

  ـ نقشه مهندسي ، با درج بخشها و ممهور به مهر دانشگاه ، مساحت ، موقعيت محل آزمايشگاه 1

    )كارشناس يا كاردان (ـ صورت اسامي كاركنان واجد شرايط 2

  ـ صورت تجهيزات و دستگاههاي موجود3

  ساعات فعاليت مسئول فني آزمايشگاه ـ آدرس دقيق و4

  . درمانگاه مذكور كه نام آزمايشگاه در آن قيد شده باشد  بهره برداري ـ تصويرپروانه6

  )پروانه مسئوليت فني(بانك ملي شعبه شهرك قدس2173319008000هزار ريال بحساب شماره     -------   ـ اصل رسيد بانكي واريز مبلغ7 

  .ات فعاليت آزمايشگاه ضروريست و شروع بكار آزمايشگاه نيز قبل  از اخذ پروانه غير مجاز تلقي مي گرددحضور مسئول فني در ساع

  

 

  :نام و نام خانوادگي            

   :سمت                                                                 
 

                     ه نيز قبل  از اخذ پروانه غير مجاز تلقي شروع بكار آزمايشگا( در صورت تغيير مسئول فني ، جمله  : 1يادآوري 

         .حذف شود)مي گردد


�	� ، ����� 6از مورد  غيرارائه كليه مدارك مندرج در موافقت اصولي با  : 2يادآوري �� ��� ،  ��

��  �وا�� ���%$ . ادار� "!ور  �وا�� ه� و �� ادار� ���رت ا��م ��د 
�!��0 ا�/ "!ور  �وا�� ��.�ل . ��آ, �� ذآ� ��م (ز���'&�� "�در ��د 

 .75 (ز���'&�� �� ا��س  �وا�� �5ق ا23آ� �1اه! ��د 

  ***افزايش بخش آزمايشگاه به مراكز درماني اعالم موافقت جهت ***



  
  
  
 

٣٠ 

 

 ) ادار� ���رت �� ا��ر در��ن ( ر  �وا�� ادار� "!و

  با سالم 

 مدارك مربوط به آزمايشگاه درمانگاه :به اطالع مي رساند ------- مورخ ------ احتراما ضمن ارسال تصوير موافقت اصولي شماره 

به پروانه تاسيس آن افزايش بخش آزمايشگاه  خواهشمند است نسبت به  .تكميل مي باشد  --------- بيمارستان /مركز جراحي /

شده ، جهت اقدام به اداره امور يك نسخه از پروانه تاسيس آن مركز كه نام آزمايشگاه به آن اضافه  فته وصورت پذيراقدام بايسته مركز 

  .آزمايشگاه ها ارسال گردد 

  ---------- دكتر                                                                                            

  رئيس اداره امور آزمايشگاه دانشگاه/ معاون درمان                                                                     



  
  
  
 

٣١ 

 

                                      

  ***اعالم موافقت جهت ابطال پروانه ها***

  

  ................خانم دكتر / آقاي 

  ..............اشت و درمان شبكه بهد

  

  سالم عليكم

كميسيون ............... در جلسه مورخ  ............آزمايشگاه  پرونده ............... مورخ ................... در پاسخ به درخواست  نامه شماره  ماااحتر  

موافقت به عمل آمد ............. خانم دكتر / به مسئوليت فني آقا  مذكورگاه مسئوليت فني آزمايش/ قانوني آزمايشگاهها مطرح و با ابطال پروانه تاسيس 

  .خواهشمند است دستور فرمائيد اصل پروانه ها جهت ابطال  به اداره امور آزمايشگاههاي اين دانشگاه ارسال گردد

  

  نام و نام خانوادگي

:امضاء 



  
  
  
 

٣٢ 

 

 تعاليتعاليتعاليتعالي بسمهبسمهبسمهبسمه                                                                        

        ايرانايرانايرانايران وري اسالميوري اسالميوري اسالميوري اسالميههههجمجمجمجم                                                                                                                                                                                                                                :شماره

        پزشكيپزشكيپزشكيپزشكي آموزشآموزشآموزشآموزش وووو درماندرماندرماندرمان وزارت بهداشت،وزارت بهداشت،وزارت بهداشت،وزارت بهداشت،                                                                                                            : تاريخ

  

                      استان                                                                                                                         تعاون كل اداره

  
 عليكم سالم

 :موسس ذيل اعضاء توسط----------- شهر در ---------- مورخ آزمايشگاهها،  قانوني كميسيون در-------------- درماني بهداشتي خدمات تعاوني شركت تاسيس خصوص در اوليه موافقت به عنايت با ، احتراما

  ...................................................................................................................................آقايان / خانمها

  

 وزارت مصوب 78/2/9  )ورخم ك/2208 بشماره(  درماني خدمات بهداشتي تعاوني شركت تاسيس اجرايي دستورالعمل وفق مذكور تعاوني شركت ثبت قانوني مراحل انجام خصوص در فرمائيد دستور است خواهشمند

 .گردد اعالم دانشگاه  معاونت درمان به اصولي موافقت جهت  صدور ماه 6 مدت ظرف حداكثر مراتب و پذيرفته صورت مقتضي اقدام متبوع
  

  

         و نام امضاء معاونت درمان دانشگاه 

 درماني بهداشتي خدمات تعاوني شركت تاسيس خصوص در اوليه موافقت



  
  
  
 

٣٣ 

 

 **فرم قرار داد تاسيس آزمايشگاه  **  *

قانون تشكيل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار داد ذيل فيما بين متقاضي يا  8ئي ماده آئين نامه اجرا 3باستناد ماده 

و وزارت بهداشت ، )............................................موسس يا موسسين( به اسامي...........................متقاضيان تاسيس آزمايشگاه تحت عنوان 

و ادامه آن و لغو ...................مورخ .....................در خصوص نحوه پيشرفت كار بر اساس موافقت اصولي شماره  درمان و آموزش پزشكي

 . اجازه تاسيس در صورت تخلف منعقد مي گردد 

  :متقاضي يا متقاضيان متعهد و موظفند 

 .ايجاد آزمايشگاه مذكور اقدام نمايندماه از تاريخ اين قرار داد نسبت به تهيه مقدمات  24حداكثر ظرف مدت 
  :و تهيه مقدمات ، اقدامات اجرائي الزم را براي ايجاد آزمايشگاه حسب مورد بنحو ذيل معمول دارند) 1(پس از گذشت زمان مذكور در بند  

 خريد يا اجاره محل مناسب اعم از زمين يا ساختمان  - الف
  پزشكي تمان به منظور مناسب سازي آن براي ايجاد آزمايشگاه تشخيصاحداث ساختمان و يا تغييرات الزم در ساخ -ب
 . پس از تكميل آزمايشگاه بايد پرسنل فني و تجهيزات مورد نياز بر اساس استانداردها ي مر بوطه تامين و جهت بررسي اعالم شوند  

ش پزشكي موافقت اصولي شماره در صورت  تخلف از هر يك از تعهدات و وظايف مذكور، وزارت بهداشت، درمان و آموز

را لغو خواهد نمود و متقاضي يا متقاضيان حق اعتراض نداشته و هيچگونه مسئوليتي متوجه ........................مورخ ...............................

                                                                                                         .                                          بود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نخواهد

  
  

  

  

  

 امور آزمايشگاه  معاون درمان دانشگاه يا رئيس اداره                                                          متقاضي يا نماينده رسمي                                

   :نام و سمت                                                                           :نام و نام خانوادگي

  :محل امضا                                                                                                                         :محل امضا           
 



  
  
  
 

٣2 

 

 تعاليتعاليتعاليتعالي بسمهبسمهبسمهبسمه                            

        ايرانايرانايرانايران جمهوري اسالميجمهوري اسالميجمهوري اسالميجمهوري اسالمي                                                                                                                            :شماره

        پزشكيپزشكيپزشكيپزشكي آموزشآموزشآموزشآموزش وووو درماندرماندرماندرمان وزارت بهداشت،وزارت بهداشت،وزارت بهداشت،وزارت بهداشت،:                                                                                          تاريخ

  تاسيس آزمايشگاه پروانه
و آئين نامه هاي  1364قانون تشكيل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال  8و ماده  1367و اصالحيه سال  1334ربوط به مقررات امور پزشكي داروئي و خوردني و آشاميدني مصوب سال باستناد قانون م

به تائيد كميسيون قانوني آزمايشگاهها رسيده است ،  اجازه داده ميشود ،   ----------- ب مصوبه مورخ كه صالحيت وي به موج------------ به كد ملي  ----------------  خانم دكتر/  يآقا مربوط به

             ك مسئول فنيبراساس مدر را كه بصورت انتفاعي اداره خواهد شد و شامل قسمتهاي------ به پالك ثبتي  شماره ----------  -------    ------  ---- )  شهر–استان ( واقع در------------  آزمايشگاه

  .تاسيس نمايدد ، مي باش

ذكور رسيده داراي پروانه مسئوليت فني براي اين آزمايشگاه از وزارت براي بهره برداري از موسسه مزبور عالوه بر رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه الزم است مسئول فني كه صالحيت وي به تصويب كميسيون م

زارت بهداشت ، هرگونه تغييرات در آزمايشگاه فوق كه مغاير با مفاد اين پروانه مدارك و تائيديه هاي قبلي باشد ممنوع بوده و بايد مجوزهاي الزم از و.ش پزشكي باشد عهده دار مسئوليت فني گردد بهداشت، درمان و اموز

  .درمان و آموزش پزشكي اخذ شود 

  . مي باشد  ---------- شور تا تاريخاعتبار اين پروانه طبق قانون آموزش مداوم پزشكي ك

  نام و امضا رئيس دانشگاه                                                                                                           

آسيب شناسي باليني و ((قيد گردد در صورت انجام آزمايش سيتولوژي  "سي باليني آسيب شنا"مي دهد ، صرفاً ندر صورتيكه آزمايشگاه آزمايشات آسيب شناسي تشريحي انجام  : 1 يادآوري

  .قيد گردد)) سيتولوژي 

  .شيفت صبح و عصر و شب مي باشد  3فعاليت شبانه روزي منوط به معرفي مسئول فني در هر  :2يادآوري 

  پاتولوژيپروانه تاسيس متخصصين 



  
  
  
 

٣A 

 

                                                                                                             

 تعاليتعاليتعاليتعالي بسمهبسمهبسمهبسمه

        ايرانايرانايرانايران جمهوري اسالميجمهوري اسالميجمهوري اسالميجمهوري اسالمي                                                                                                                                                : : : : شماره شماره شماره شماره 

        پزشكيپزشكيپزشكيپزشكي آموزشآموزشآموزشآموزش وووو درماندرماندرماندرمان وزارت بهداشت،وزارت بهداشت،وزارت بهداشت،وزارت بهداشت،                                                                                    ::::تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ 

   تاسيس آزمايشگاه پروانه
و آئين نامه هاي  1364قانون تشكيل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال  8و ماده  1367و اصالحيه سال  1334ب سال باستناد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي داروئي و خوردني و آشاميدني مصو

اهها رسيده است ،  اجازه داده ميشود ،  به تائيد كميسيون قانوني آزمايشگ ----------- كه صالحيت وي به موجب مصوبه مورخ ------------ به كد ملي  ---------------- خانم دكتر /  يمربوط به آقا

براساس مدرك  را كه بصورت انتفاعي اداره خواهد شد و شامل قسمتهاي------ به پالك ثبتي  شماره ----------  -------    ------  ---- )  شهرنام –استان  نام (واقع در------------  آزمايشگاه

  .تاسيس نمايد،مي باشد    مسئول فني

اراي پروانه مسئوليت فني براي اين آزمايشگاه از وزارت داري از موسسه مزبور عالوه بر رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه الزم است مسئول فني كه صالحيت وي به تصويب كميسيون مذكور رسيده دبراي بهره بر

زمايشگاه فوق كه مغاير با مفاد اين پروانه مدارك و تائيديه هاي قبلي باشد ممنوع بوده و بايد مجوزهاي الزم از وزارت بهداشت ، هرگونه تغييرات در آ.بهداشت، درمان و اموزش پزشكي باشد عهده دار مسئوليت فني گردد 

  .درمان و آموزش پزشكي اخذ شود 

  . مي باشد ---------- اعتبار اين پروانه طبق قانون آموزش مداوم پزشكي كشور تا تاريخ

  نام و امضا رئيس دانشگاه                                                                                                           

  .شيفت صبح و عصر و شب مي باشد  3فعاليت شبانه روزي منوط به معرفي مسئول فني در هر  :يادآوري 

 علوم آزمايشگاهيپروانه تاسيس متخصصين 



  
  
  
 

٣U 

 

 

  

  

  بسمه تعالي                                                                بسمه تعالي                                                                بسمه تعالي                                                                بسمه تعالي                                                                                                                                                                      ::::: شماره

  محل عكس                                                                                   جمهوري اسالمي ايران جمهوري اسالمي ايران جمهوري اسالمي ايران جمهوري اسالمي ايران                                          :     تاريخ  

        ت و درمان و آموزش پزشكيت و درمان و آموزش پزشكيت و درمان و آموزش پزشكيت و درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشوزارت بهداشوزارت بهداشوزارت بهداش

  )ساعات فعاليت مسئول فني ذكر شود (پروانه مسئول فني آزمايشگاه  

ي مربوط و براساس وآئين نامه ها 1364قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب سال  8و ماده  1334باستناد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 

پروانه (  -------- )شهر( ----  را جهت احراز مسئوليت فني آزمايشگاه)مدرك تخصصي ذكر ( ------- به كد ملي  -------- خانم دكتر / يآقا قانوني آزمايشگاهها كه صالحيتكميسيون  ----- مورخ مصوبه 

  . وانه بنامبرده اعطا ميشود تا مسئوليت فني موسسه مزبور را براساس ضوابط و مقررات مربوطه عهده دار گرددمورد تائيد قرار داده است اين پر) ------مورخ ------ تاسيس شماره

  .اعالم شود و پروانه جديد اخذ گردد رت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيحضور مسئول فني در ساعات فعاليت موسسه الزامي بوده و در صورت تغيير مسئول فني بهر شكل و عنوان بايد مراتب توسط موسسه مزبور به وزا

  .ميياشد-------اعتبار اين پروانه مطابق قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي تا تاريخ 

              
  
  
  

  س دانشگاهنام و امضا رئي                                                                                                                       

 وليت فني متخصصين آزمايشگاهپروانه مسئ



  
  
  
 

٣٧ 

 

 

  

  

                بسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعاليبسمه تعالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              :   شماره 

        جمهوري اسالمي ايرانجمهوري اسالمي ايرانجمهوري اسالمي ايرانجمهوري اسالمي ايران                                                                                                                            :      تاريخ 

        ييييوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشك

   آزمايشگاهپروانه تاسيس 

 -------- به شماره ملي-----------  خانم دكتر/  يآقا هيات عمومي ديوان عدالت اداري به 25/8/70مورخ  70/28باستناد يكصدو چهل نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي شورايعالي انقالب فرهنگي و راي شماره 

------- شمارهپالك ثبتي  - ------------- )استان –شهر ( واقع در-------- به تائيد كميسيون قانوني آزمايشگاهها رسيده است اجازه داده ميشودآزمايشگاه -------- مصوبه مورخ   كه صالحيت وي به موجب 

  .مايدتاسيس ن،مي باشد    براساس مدرك مسئول فنيميباشد  تشخيص طبي عمومي كه بصورت انتفاعي اداره خواهد شد و شامل قسمتهاي را --- 

ذكور رسيده و داراي پروانه مسئوليت فني براي آزمايشگاه از وزارت بهداشت ، براي بهره برداري از موسسه مزبور عالوه بر رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه الزم است مسئول فني كه صالحيت وي به تصويب كميسيون م

بهداشت ، درمان و آموزش گونه تغييرات در آزمايشگاه فوق كه مغاير با مفاد اين پروانه و مدارك و تائيديه هاي قبلي باشد ممنوع بوده و مجوزهاي الزم از وزارت هر.درمان و آموزش پزشكي باشد عهده دار مسئوليت فني گردد 

  .پزشكي اخذ شود

  .ميباشد -------- اعتبار اين پروانه طبق قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور تا تاريخ 

  

  نام و امضا رئيس دانشگاه                                                                                                                     

  .شيفت صبح و عصر و شب مي باشد  3فعاليت شبانه روزي منوط به معرفي مسئول فني در هر  :يادآوري 

 پروانه تاسيس دكتري علوم آزمايشگاهي



  
  
  
 

٣٨ 

 

 
  

  

  محل عكس                                                                                           بسمه تعالي                                                                                                                                :                   شماره  

 جمهوري اسالمي ايران                                                                              :   تاريخ

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

  

  )ساعات فعاليت مسئول فني قيد شود (پروانه مسئول فني آزمايشگاه 
  

كميسيون قانوني    ------ هيات عمومي ديوان عدالت اداري براساس مصوبه مورخ 25/8/70مورخ  70/28و راي شماره  باستناد مصوبه يكصدو چهل نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي شورايعالي انقالب فرهنگي

تاسيس  پروانه(      −−−−−−−  )شهر   −−−−−−−(   را جهت احراز مسئوليت فني آزمايشگاه )حصيليمدرك ت( ---------- به كد ملي---------- خانم دكتر/يآقاآزمايشگاهها كه صالحيت 

  .اين پروانه به نامبرده اعطاء ميشود تا مسئوليت فني آزمايشگاه مزبور براساس ضوابط و مقررات مربوطه عهده دار گردد.مورد تائيد قرار داده است  )  −−−−−−  مورخ     −−−−−−   بشماره

  .هر شكل و عنوان بايد مراتب توسط موسسه مزبور به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعالم شود و پروانه جديد اخذ گرددحضور مسئول فني در ساعات فعاليت آزمايشگاه الزامي بوده در صورت تغيير مسئول فني ب

  .ميباشد                  --------- اعتبار اين پروانه مطابق آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور تا تاريخ 

  

  
  نام و امضا رئيس دانشگاه                                                                                                                                                   

 

 پروانه مسئوليت فني دكتري علوم آزمايشگاهي



  
  
  
 

٣٩ 

 

 
  

  

  

  محل عكس                                                                                                                                                                                                                 بسمه تعالي           بسمه تعالي           بسمه تعالي           بسمه تعالي                                                                                                   :                   شماره  

 جمهوري اسالمي ايران جمهوري اسالمي ايران جمهوري اسالمي ايران جمهوري اسالمي ايران                                                                               :   تاريخ

        وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

  

  تشخيص طبي عمومي –ساعات فعاليت –) شركت تعاوني-بيمارستان–درمانگاه –نام مركز جراحي (ئول فني آزمايشگاه پروانه مس

  

كميسيون قانوني    ------ مورخهيات عمومي ديوان عدالت اداري براساس مصوبه  25/8/70مورخ  70/28باستناد مصوبه يكصدو چهل نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي شورايعالي انقالب فرهنگي و راي شماره 

شماره (ه  پروانه تاسيس بشمار(      −−−−−−−  )شهر   −−−−−−−(   را جهت احراز مسئوليت فني آزمايشگاه )مدرك تحصيلي(  ---------- به كد ملي----------  خانم دكتر/يآقا آزمايشگاهها كه صالحيت

اين پروانه به نامبرده اعطاء ميشود تا مسئوليت فني آزمايشگاه مزبور براساس ضوابط و مقررات مربوطه عهده دار .مورد تائيد قرار داده است  )  مركز مذكور بهره برداري  هتاريخ پروان( مورخ   )مركز مذكوربهره برداري پروانه 

بايد مراتب توسط موسسه مزبور به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعالم شود و پروانه جديد اخذ حضور مسئول فني در ساعات فعاليت آزمايشگاه الزامي بوده در صورت تغيير مسئول فني بهر شكل و عنوان .گردد

  .گردد

  .ميباشد                  --------- اعتبار اين پروانه مطابق آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور تا تاريخ 

 
 

  نام و امضا رئيس دانشگاه                                                                                                                       

 )دكتري علوم آزمايشگاهي ( و بيمارستانها  شركت تعاوني –مركز جراحي  –پروانه مسئوليت فني آزمايشگاه درمانگاه 



  
  
  
 

2٠ 

 

  

  

  

  

  بسمه تعالي                                                                بسمه تعالي                                                                بسمه تعالي                                                                بسمه تعالي                                                                                                                                                                   ::::: شماره

  محل عكس                                                                                                                                 جمهوري اسالمي ايران جمهوري اسالمي ايران جمهوري اسالمي ايران جمهوري اسالمي ايران                                                                        :     تاريخ  

        وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكيوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

  رشته تخصصي –ساعات فعاليت –) بيمارستان –مركز جراحي –نام درمانگاه (ه  پروانه مسئول فني آزمايشگا

وآئين نامه هاي مربوط و براساس  1364قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب سال  8و ماده  1334باستناد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 

پروانه تاسيس (  -------- )شهرنام ( ----  را جهت احراز مسئوليت فني آزمايشگاه)مدرك تخصصي ( ------- به كد ملي  -------- خانم دكتر/ يآقا قانوني آزمايشگاهها كه صالحيتكميسيون  ----- مورخ مصوبه 

مورد تائيد قرار داده است اين پروانه بنامبرده اعطا ميشود تا مسئوليت فني موسسه مزبور را براساس ضوابط و مقررات مربوطه )  مركز مذكوراري بهره بردتاريخ پروانه ( مورخ)  مركز مذكور بهره برداري شماره پروانه( شماره 

  . عهده دار گردد

  .وسسه مزبور به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعالم شود و پروانه جديد اخذ گرددحضور مسئول فني در ساعات فعاليت موسسه الزامي بوده و در صورت تغيير مسئول فني بهر شكل و عنوان بايد مراتب توسط م

           .ميياشد ------اعتبار اين پروانه مطابق قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي تا تاريخ 

  
  

  نام و امضا رئيس دانشگاه                                                                                                                                                             

   

 

 )دكتري تخصصي( بيمارستان –جراحي  مركز –پروانه مسئوليت فني آزمايشگاه درمانگاه 



  
  
  
 

2١ 

 

        تعاليتعاليتعاليتعالي بسمهبسمهبسمهبسمه

        ايرانايرانايرانايران جمهوري اسالميجمهوري اسالميجمهوري اسالميجمهوري اسالمي                                                                            :                                                                                                                            :                                                                                                                            :                                                                                                                            :                                                                                                                            شماره شماره شماره شماره 

        پزشكيپزشكيپزشكيپزشكي آموزشآموزشآموزشآموزش وووو درماندرماندرماندرمان وزارت بهداشت،وزارت بهداشت،وزارت بهداشت،وزارت بهداشت،                                                                                                                                        ::::تاريخ تاريخ تاريخ تاريخ 

  

 تاسيس آزمايشگاه پروانه

و آئين نامه هاي  1364رمان و آموزش پزشكي مصوب سال قانون تشكيل وزارت بهداشت ، د 8و ماده  1367و اصالحيه سال  1334باستناد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي داروئي و خوردني و آشاميدني مصوب سال 

اجازه داده  ن قانوني آزمايشگاهها رسيده است ، به تائيد كميسيو ----------- به موجب مصوبه مورخ شركت مذكور صالحيت كه )اسامي و كد ملي  موسسين در ظهر پروانه  ( ----------- شركت تعاوني مربوط به 

نام بخش هاي آزمايشگاه بر اساس مدرك (اداره خواهد شد و شامل قسمتهايشركت تعاوني را كه بصورت ------ به پالك ثبتي  شماره ------------- واقع در                       ----- ---  آزمايشگاه ، ميشود 

  .تاسيس نمايد،مي باشد    براساس مدرك مسئول فني مي باشد)تحصيلي مسئول فني 

نه مسئوليت فني براي اين آزمايشگاه از وزارت وسسه مزبور عالوه بر رعايت كامل قوانين و مقررات مربوطه الزم است مسئول فني كه صالحيت وي به تصويب كميسيون مذكور رسيده داراي پروابراي بهره برداري از م

فوق كه مغاير با مفاد اين پروانه مدارك و تائيديه هاي قبلي باشد ممنوع بوده و بايد مجوزهاي الزم از وزارت بهداشت ، هرگونه تغييرات در آزمايشگاه .بهداشت، درمان و اموزش پزشكي باشد عهده دار مسئوليت فني گردد 

  .درمان و آموزش پزشكي اخذ شود 

  . مي باشد---------- اعتبار اين پروانه طبق قانون آموزش مداوم پزشكي كشور تا تاريخ

  نشگاهنام و امضا رئيس دا

  .اليت شبانه روزي منوط به معرفي مسئول فني در هر سه شيفت صبح و عصر و شب مي باشد فع: يادآوري 

   .اسامي و كد ملي موسسين شركت تعاوني در پشت صفحه درج گردد: نكته مهم 

 پروانه تاسيس شركت هاي تعاوني خدمات بهداشتي درماني



  
  
  
 

2٢ 

 

  

  

 

 $�وع

 درخواست مسئول فني و يا موسس آزمايشگاه و يا موسسه 

  ثبت برگه درخواست در دبيرخانه  معاونت

 اداره امور آزمايشگاهها

  اخذ مدارك

 اداره امور آزمايشگاهها

صدور ابالغ مسئوليت فني موقت و درج در اطالعات 

  )سايت اداره كل ) ( موگرافيك آزمايشگاهها(

  فرآيند قبول مسئوليت فني موقت آزمايشگاه 
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  صدور حكم مسئول فني موقت احل مر

  

 مايط از سوي موسس يا مسئول فني دائمعرفي فرد واجد شر

  ئوليت فني توسط فرد معرفي شدهپذيرش مس 

  بررسي مدارك و تطبيق با ضوابط

سازمان اسناد پزشكي  –ن دولت تي درماني كاركناسازمان اسناد پزشكي بيمه خدما( اعالم  مسئوليت موقت به دفاتر رسيدگي به اسناد پزشكي 

  ) سازمان اسناد پزشكي بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح –مشمولين تامين اجتماعي 

  )جهت اطالع  اداره كل آزمايشگاه مرجع سالمت  و ساير دانشگاه ها ( درج مسئول موقت در سايت معاونت سالمت  

 

 

 مدارك مسئول فني موقت

 مدرك تحصيلي-1

 جانشين -كميسيون قانوني –مسئول فني موقت  –اطالعات دموگرافيك : در قسمت هاي (  اداره كل آزمايشگاه مرجع سالمتدر سايت -2

  .در ساعات اعالم شده در آزمايشگاه ديگري ثبت شده باشد ، نام متقاضي نبايستي  )   همكار

بديهي است مسئوليت عدم درج اطالعات دقيق در سايت توسط همكاران اداره امور آزمايشگاه هاي دانشگاه ها ، متوجه 

  . ستكسي خواهد شد كه اطالعات را وارد سايت ننموده ا

و موظف به حضوركامل  در آزمايشگاه در حداقل .سئوليت فني موقت ، مي بايستي كليه شرايط مسئول فني دائم را دارا باشند متقاضيان قبول م-3

  .يك شيفت كاري مي باشند 
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  .صورت پذيرد  زيرورود اطالعات مسئول فني موقت بايستي از طريق 

 .ابتدا وارد سايت آزمايشگاه مرجع سالمت شويد  -1

 .له ستون سمت راست روي مشاهده همه متحويات سايت  كليك كنيد سپس در قسمت مي -2

 . وارد منوي  ليست شده  گزينه  مسئول فني موقت را كليك نماييد -3

سپس جهت ورود اطالعات روي كلمه جديد كه در قسمت باالي صفحه باز شده است ، كليك كنيد و تمام اطالعات را تكميل  -4

  .نماييد
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  وقتصدور حكم مسئوليت فني م

  حكم مسئول فني موقت

 ------ مسئول فني موقت آزمايشگاه ---------خانم دكتر / آقاي ( 

  ----------------: آدرس 

  

مسئول فني آزمايشگاه فوق الذكر مبني بر معرفي ------- خانم دكتر / يآقا .....................تاريخ   -------- شماره  احتراما بازگشت بنامه

---بمدت ) ---- /--- /--- (لغايت) --- /-- /-- (بعنوان جانشين موقت مسئول فني و موافقت كتبي شما در هامش نامه از تاريخ سركار /جنابعالي 

سركار الزمست در ساعاتيكه تعهد نمود ه ايد در آزمايشگاه حاضر و با رعايت ضوابط و مقررات موجود نسبت به /ضمن تائيد جانشيني جنابعالي -- 

  .دقت هاي الزم را معمول فرماييد انجام وظايف محوله 

  

  نام و امضاء

  

  )جهت استحضار (سازمان اسناد پزشكي بيمه خدمات درماني كاركنان دولت: رونوشت 

  )جهت استحضار (سازمان اسناد پزشكي مشمولين تامين اجتماعي              

  )ستحضار جهت ا(سازمان اسناد پزشكي بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح             
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  فرآيند معرفي همكار مسئول فني  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 $�وع

  درخواست مسئول فني و يا موسس آزمايشگاه و يا موسسه

  ثبت برگه درخواست در دبيرخانه  معاونت

 اداره امور آزمايشگاهها

  اخذ مدارك

 اداره امور آزمايشگاهها

  صدور ابالغ همكار مسئوليت فني و درج در سايت اداره كل 
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  مراحل  صدور حكم جانشين همكار

 مايط از سوي موسس يا مسئول فني دائمعرفي فرد واجد شر

  پذيرش مسئوليت فني توسط فرد معرفي شده 

  بررسي مدارك و تطبيق با ضوابط

  طرح پرونده در كميسيون قانوني

  )جهت اطالع  اداره كل آزمايشگاه مرجع سالمت  و ساير دانشگاه ها ( جانشين همكار در سايت معاونت سالمت  درج 

 صدور حكم همكاري توسط اداره امور آزمايشگاه هاي دانشگاه 

 

 

 مدارك جانشين همكار

  مدرك تحصيلي-1

جانشين  – كميسيون قانوني –مسئول فني موقت  –وگرافيك اطالعات دم: در قسمت هاي (  اداره كل آزمايشگاه مرجع سالمتدر سايت -2

  .، نام متقاضي نبايستي در ساعات اعالم شده در آزمايشگاه ديگري ثبت شده باشد )    همكار

بديهي است مسئوليت عدم درج اطالعات دقيق در سايت توسط همكاران اداره امور آزمايشگاه هاي دانشگاه ها ، متوجه 

  . ستموده اطالعات را وارد سايت نهد شد كه اكسي خوا

تا افراديكه كه توسط مسئول فني آزمايشگاه به عنوان همكار نيمه وقت و يا تمام وقت آزمايشگاه معرفي و اجازه مربوطه را دريافت مي دارند   - 3

بديهي . آزمايشگاه در ساعات مقرر مي باشند اين افراد نيز موظف به حضور در. زمان ادامه همكاري ذكر نام آنها روي تابلو و اوراق  بالمانع است

 .برگه هاي آزمايش در حد صالحيت فني مجاز مي باشد است امضاء

بديهي است بهرحال  ".در بخش تخصصي مربوطه همكار مسئول فني  امضاء كننده ، پاسخگوي  گزارشات اختصاصي خود خواهد بود - تبصره 

  .مبرا نخواهد بود مسئول فني صاحب پروانه  از مسئوليت هاي خود

مسئول فني يك آزمايشگاه مي تواند با رعايت همه ضوابط مربوط به مسئوليت فني، همكارو يا مسئول فني يك آزمايشگاه ديگر باشد ،   - 4

  .بنحويكه ساعات كار در آزمايشگاه ها متفاوت باشد 

و موظف به حضوركامل  در آزمايشگاه در حداقل يك .را باشند جانشين همكار مسئول فني مي بايستي كليه شرايط مسئول فني دائم را دا -5

  .شيفت كاري مي باشند 
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    اداره كل آزمايشگاه مرجع سالمتدر سايت   روال ورود اطالعات جانشين همكار

  

  

ميله ستون  سپس در خانه آزمايشگاه مرجع سالمت در قسمتبعد از ورود اطالعات در كميسيون سايت و تائيد صالحيت توسط كميسيون  -1
 .كليك كنيد  روي جانشين همكارسمت راست 

 .كه در قسمت باالي صفحه باز شده است ، كليك كنيد و تمام اطالعات را تكميل نماييد جديد سپس جهت ورود اطالعات روي كلمه -2
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  صدور حكم جانشين همكار 

  جانشين همكارحكم 

 -- ----همكار  آزمايشگاه ---------خانم دكتر / آقاي ( 

  ----------------: آدرس 

سركار بعنوان جانشين همكار و /مسئول فني آزمايشگاه فوق الذكر مبني بر معرفي جنابعالي ------- خانم دكتر /احتراما بازگشت بنامه             آقا 

سركار /ضمن تائيد جانشيني جنابعالي كميسيون قانوني آزمايشگاه ها مطرح و ------- موضوع در جلسه مورخ موافقت كتبي شما در هامش نامه ، 

الزمست در ساعاتيكه تعهد نمود ه ايد در آزمايشگاه حاضر و با رعايت ضوابط و مقررات موجود نسبت به انجام وظايف محوله دقت نظر داده شد كه 

  .هاي الزم را معمول فرماييد 

  

  

  

  معاون درمان دانشگاهنام و امضاء

  

  يمه خدمات درماني كاركنان دولت جهت استحضار سازمان اسناد پزشكي ب: رونوشت 

  سازمان اسناد پزشكي مشمولين تامين اجتماعي جهت استحضار           

  )سازمان اسناد پزشكي بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح جهت استحضار           

اداره كل آزمايشگاه مرجع سالمت           
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  :ز ادارا ت امور آزمايشگاه هاي تابعه ، موارد ذيل قابليت اجرا دارد با توجه به استعالم هاي بعمل آمده ا

 


�ل ��K (تغييرات -1)+ 	�?ت �#��	 آر  ،** ,-.:م  ،Lز+/،����   Z>+ �N:J�� ي�� �#*�  ،	��+ �K� ل�
)+ a��# و (

ارائه  دانشكده مربوطه ،/ با هماهنگي و اعالم موافقت دانشگاه   داير ، نيازي به طرح در كميسيون قانوني آزمايشگاه ها نداشته و صرفا آزمايشگاه

  .صورت مي پذيرد  صدور پروانه جديد  مدارك و

   . ساعت كاري در آزمايشگاه ضروريست  4حضور مسئول فني حداقل -2

بعد از گذشت  بايد، موسس   در صورت عدم حضور غير موجه  مسئول فنيدر خصوص پروانه هايي كه موسس و مسئول فني متفاوت باشند ، -3

  .دانشكده مربوطه معرفي نمايد/ فرد واجد شرايطي را به عنوان مسئول فني جديد يا جانشين وي به دانشگاه  يك هفته ،

  بديهي است يك نفر در يك شيفت كاري. آزمايشگاه موظف است در تمامي روزهاي هفته مسئول و يا مسئولين فني ذيصالح داشته باشد -4

   .تواند در دو محل حضور داشته باشد نمي  

الزم است درخواست كتبي متقاضي  با اعالم دقيق ساعات و روزهاي فعاليت شگاه هاي خصوصي در روزهاي تعطيل،در خصوص فعاليت آزماي -5

  بديهي است حضور مسئول فني .دآزمايشگاه اخذ شود و فعاليت اين مراكز در موارد اعالم شده بالمانع بوده و نيازي به طرح در كميسيون ندار

  .در آزمايشگاه ضروري بوده و دانشگاه هم موظف است نظارت كاري را داشته باشد ) منطبق با ساعات مندرج در پروانه (  

اي  پروانه ي بجپروانه بهره بردار )  مارستان و درمانگاهبي:  مشابه ( جهت مراكزي با توجه باينكه طبق دستورالعمل اداره كل صدور پروانه ها ، -6

لذا صدور پروانه مسئول فني آزمايشگاه بعداز طي مراحل قانوني ، بايستي باستناد پروانه بهره برداري معتبر  مركز صورت  .تاسيس صادر مي گردد 

  .پذيرد 

  .اضافه شده باشد  بايستي در پروانه بهره برداري نام آزمايشگاهو مراكز جراحي محدود  بديهي است در مورد درمانگاه ها : تبصره 

آگهي در روزنامه هاي كثيراالنتشار مبني بر مفقود شدن در صورت مفقود شدن پروانه تاسيس و يا مسئوليت فني،متقاضي موظف به ارائه سه بار-7

  المثني  صادر  درجصدور فيش هاي الزم و طي مراحل قانوني و و پروانه با .پروانه مي باشند ولي نيازي به طرح پرونده در كميسيون نيست 

تاسيس   " در ضمن در صورتي كه صرفا پروانه تاسيس مفقود شده باشد ، ضروريست پروانه مسئول فني نيز ابطال و پروانه جديد باستناد.مي شود 

  .صادر گردد "المثني 

آزمايشگاه و دانشگاه مربوطه اطالع مسئول فني آزمايشگاه حداقل يك ماه قبل از انصراف از مسئوليت فني بايستي انصراف خود را به موسس -8

  .دهد 
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 مبالغ واريزي جهت صدور پروانه

  2173319008000پروانه مسئول فني     ---   2173319007002پروانه تاسيس   : شماره حساب  

  ريال 390000  صدور پروانه تاسيس آزمايشگاه در تهران

  ريال 270000  يصدور پروانه تاسيس آزمايشگاه در شهرهاي دانشگاه

  ريال 190000  صدور پروانه تاسيس آزمايشگاه در ساير شهرها                          

  ريال 270000  صدور پروانه مسئول فني آزمايشگاه در تهران

  ريال 190000  صدور پروانه مسئول فني آزمايشگاه در شهرهاي دانشگاهي           

  ريال 98000  در ساير شهرها                      صدور پروانه مسئول فني آزمايشگاه

  ريال  98000  تمديد پروانه تاسيس آزمايشگاه در تهران                                  

  ريال 58000  تمديد پروانه تاسيس آزمايشگاه در شهر هاي دانشگاهي                

  ريال 39000                         تمديد پروانه تاسيس آزمايشگاه در ساير شهر ها   

  ريال 85000  تمديد پروانه مسئول فني آزمايشگاه در تهران                             

  ريال 58000  تمديد پروانه مسئول فني آزمايشگاه در شهرهاي دانشگاهي            

  ريال 19300        تمديد پروانه مسئول فني آزمايشگاه درساير شهرها                
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