
                                                                                                                             

 مه تاسيس و بهره برداري آزمايشگاههاي همكار و مجازكنترلآئين نا

 بيولوژيك يي و بهداشتي ، دارو  ،آرايشي  ،مواد و فرآورده هاي خوردني ، آشاميدني 

 مقدمه

و مجـاز  مجـاز  ،ه و نظارت بـر آزمايشـگاههاي همكـار   اين آئين نامه به منظور صدور مجوز فعاليت ، نحوه ادار

يـي و   دارو ، بهداشـتي   ،  آرايشـي  ، فـرآورده هـاي خـوردني، آشـاميدني     مـواد و كنترل )آكروديت( دييتول

قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خـوردني و   24در راستاي اجراي مواد يك و بيولوژيك

ماده يك قانون تشكيالت و وظـايف   13و  12و بندهاي  11و قسمت اول بند  1333آشاميدني مصوب سال 

قانون مـواد   7آئين نامه اجرايي ماده  10و ماده  1367ت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب سال وزار

 . خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي تدوين شده است

 
يـي  ، دارويبهداشت ،آرايشي,  فرآورده هاي خوردني ، آشاميدني آزمايشگاههاي همكار كنترل مواد و -1ماده 

ين آئين نامه  به مراكزي اطالق مي شوند كه طبق ضوابط اين آئين نامه  و دستورالعمل بيولوژيك موضوع ا و

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

وضـوع فـوق   و بر حسب توانايي در يك يا چنـد م  اين پس به اختصار آزمايشگاههاي همكار ناميده مي شوند

 . الذكر فعاليت مي كنند

 
آزمايشگاههاي مجازموضوع ايـن آئـين نامـه بـه آزمايشـگاههايي اطـالق مـي شـود كـه متعلـق بـه            -2ماده

سـاير  توليدي خصوصي يا دولتي بوده و طبق ضوابط اين آئـين نامـه و    و علمي، تحقيقاتي -دانشگاهيمراكز

با كسب مجوزهاي الزم جهت كنترل مواد و فـراورده هـاي خـوردني، آشـاميدني، آرايشـي،       مقررات مربوطه

 مجازاين آزمايشگاهها از اين پس به اختصار آزمايشگاههاي . بهداشتي، دارويي و بيولوژيك فعاليت مي نمايند

 . ناميده مي شوند

 
, روه هاي مواد خـوردني، آشـاميدني  آزمايشگاههاي همكاريا مجاز با اخذ مجوز مي توانند بر اساس گ-3ماده

آرايشي، بهداشتي و دارويي و بيولوژيك ويا بصورت تخصصي  تك رشته اي يـا بصـورت مجموعـه اي ازآنهـا      

و يـا حقيقـي   ) به صورت موسسه يا شركت هـاي خصوصـي و تعـاوني   (تحت نظر شخص يا اشخاص حقوقي 

 . فعاليت نمايند

 
نـوع تخصـص و صـالحيت علمـي و     , تجهيـزات  , سبت به توان فني هر آزمايشگاه همكار يا مجاز ن -4ماده 

و فـرآورده هـاي خـوردني،     اوليـه عملي مي تواند يك يا چند بخـش آزمايشـگاهي بـه منظـور آزمـايش مواد     

 . آرايشي، بهداشتي، دارويي و بيولوژيك داير نمايد,  آشاميدني



و فـراورده هـاي    نتـرل مواداوليـه  و مجاز كدبيرخانه بررسي و تائيد صالحيت آزمايشگاههاي همكار  -

در اين آيين نامه بـه اختصـار دبيرخانـه     خوردني، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، دارويي و بيولوژيك

 .ناميده مي شود

 

 آزمايشگاههاي همكار و مجازصالحيت مسئول بررسي و تائيد  فني ساختار كميته -1فصل 

 

، الزم مجـاز داري آزمايشگاههاي همكـار و بر به منـظور بررسي درخواست متقاضيان تاسيس و بهره -5ماده 

معاونتهـاي غـذا و داروي دانشـگاههاي علـوم      بـه تكميل شده  هايبه همراه فرمالزم را است مدارك

پزشكي استان مربوطه تحويل تا پس از بررسي واعالم نياز هر استان طي نامه اي همراه بـا كليـه   

 مجـاز دبيرخانه بررسي و تائيد صالحيت آزمايشگاه هاي همكـار و   مدارك از طريق آن معاونت به

مسـتقر در   ي، بهداشتي، دارويي و بيولوژيكآرايش,كنترل مواد و فرآورده هاي خوردني،آشاميدني 

، كميته فني بررسي و تائيـد صـالحيت  تا توسط  ارسال گردداداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو 

 :متشكل از افراد زير بررسي شود

 

 ) رئيس كميته(غذا و دارو  رئيس سازمان  -1

وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش     ا و داروسازمان غذ كنترل غذا و دارو مرجع مدير كل آزمايشگاههاي -2

 )نايب رئيس كميته-رئيس دبيرخانه(پزشكي 

 )و آرايشي و بهداشتي بيولوژيك ،درخصوص آزمايشگاههاي دارو( سازمان غذاودارودارو  معاون -3

 )مكمل و غذاهاي ويژه, مايشگاههاي غذادرخصوص آز( عاون غذا سازمان غذاو داروم -4

 صنعت از يك نفر متخصص -5

 )دبير كميته(دبير دبيرخانه بررسي وتاييد صالحيت آزمايشگاههاي همكار و مجاز-6

 از دانشگاه يك نفر از اعضائ هيئت علمي صاحب نظر در روش هاي آناليز و دستگاهي -7

  خبره سازمان غذاو دارودو نفر از كارشناسان  -8

 

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

 

موافقت اصولي و پروانه بهره برداري بعد از تائيد كميته فني با امضاي مدير كـل آزمايشـگاههاي    -2تبصره 

 . كنترل غذا و دارو صادر مي گرددمرجع 

 

توسـط وزيـر بهداشـت، درمـان و      رئـيس سـازمان غـذاو دارو    افراد كميته فني به پيشنهاداحكام  -3تبصره

 .انتصاب مجدد افراد بالمانع است. سال صادر خواهد شد 3آموزش پزشكي و به مدت 

 



 شرايط متقاضيان                        -2فصل   

 

 :متقاضيان موضوع اين آئين نامه  بايد واجد شرايط عمومي و اختصاصي به شرح زير باشند -6ماده 

 

 :شرايط عمومي  –الف 

 تابعيت ايران  -1 

 عدم سوء پيشينه كيفري موثر  -2 

 )براي آقايان(داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -3 

 عدم اعتياد به مواد مخدر -�    

در صد باشد، تاسـيس   49به  51در مواردي كه مشاركت با آزمايشگاه شركتهاي خارجي به نسبت : 1تبصره 

 .استآنها در داخل كشور بالمانع 

كه متقاضي تاسيس آزمايشگاههاي همكـار و مجـاز مـي باشـند، در      آزمايشگاههاي معتبر خارجي: 2تبصره 

 . در كميته فني بررسي و تصميم گيري خواهد شد دبيرخانهصورت تاييد صالحيت توسط 

 
 :شرايط اختصاصي  –ب 

متقاضيان حقيقـي و مسـئول   دارا بودن مدرك تحصيلي معتبر در يكي از رشته هاي زير براي  -1

 :فني معرفي شده براي متقاضيان حقوقي ضروري است 

 :آزمايشگاه مواد غذايي تاسيسبراي  -1-1 

در يكي از رشته هاي صنايع غذايي، علوم تغذيه، بهداشت و كنترل مواد غذايي،  يدكتراي تخصصي يا دكتر

 غذيه بهداشت و كنترل مواد غذاييداروسازي، دامپزشكي و يا فوق ليسانس صنايع غذايي ، علوم ت

 :تاسيس آزمايشگاه آرايشي و بهداشتي براي  – 2-1 

 با گرايش مرتبط ، دكتري ياكارشناسي ارشد دريكي از رشته هاي داروسازي و شيميدكتراي تخصصي

 :براي تاسيس آزمايشگاه كنترل مكملهاي غذايي ودارويي-1-3

بـا گـرايش    دريكي ازرشته هاي داروسـازي و شـيمي  دكتراي تخصصي يادكتري ياكارشناسي ارشد  

 مرتبط

 

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

 .دراين شرايط پروانه به نام دو نفر صادر مي شود. شوند 2 -1ويا  1-1مي توانند متقاضي تأسيس بندهاي 

  

يــشي   ميكـروبتخصصي  تاسيـس آزمايشگـاهبـراي  -4-1 شناسي مـواد غذايي، آرا

 :ورده هاي بيـولوژيـكآو بهداشتي، دارويـي و فـر

ز رشــته هـاي داروســازي،         عمومي دكتراي تخصصي يا دكتري يا كارشناسـي ارشـد در يــكي ا

  ميكـروب شناسي



 

رو وفرآورده هاي بيولوژيك داشتن سابقه كـار   -2تبصره  براي آزمايشگاه ميكروبشناسي دا

لزامي است كنترلدرزمينه  ا رو   .ميكروبي دا

كنتـرل آالينـده هـا    (سـم شناسـي، رنـگ و اسـانس      تخصصي آزمايشگاههاي تاسيسبراي  – 5-1 

 :ودارويي مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي)وافزودني هاي

بـا   دكتراي تخصصي يا دكتري يا كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي سم شناسـي، داروسـازي و شـيمي   

  طگرايش مرتب

 ظروف و بسته بندي مواد غذايي، آرايشـي و بهداشـتي  تخصصي تاسيس آزمايشگاههاي براي  -6-1 

 :ودارويي

باسابقه كـار   داروسازيدكتراي تخصصي يا دكتري يا كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي شيمي، پليمر و 

 مرتبط

كليه بخشهاي فـوق مـي باشـند مشـروط بـه تـامين        بهره برداريو  تاسيسمتقاضي  ي كهافراد -3تبصره 

 .بخش وتهيه تجهيزات الزم، ميتوانند تقاضاي خودرابه دبيرخانه ارائه نمايند نيروي متخصص متناسب باهر

 :تاسيس آزمايشگاه داروبراي  -1-7 

سال سابقه كاردر زمينه كنتـرل   3حداقلداشتن و مرتبط دكتراي تخصصي در يكي از رشته هاي داروسازي

 دارو 

در مورد آزمايشگاههاي مجاز كارخانجات داروسازي در صورت عدم امكان معرفي مسئول فني بـا   -1تبصره 

مدرك دكتراي تخصصي،دكتر داروساز واجد شرايط به مدت محدود و قابل تمديد مي تواند مسئوليت فنـي  

 .را بعهده گيرد

 

 و تراريخته فرآورده هاي بيولوژيك مايشگاهتاسيس آزبراي  -1-8 

با سابقه  و داروسازي بيوتكنولوژيو  دكتراي تخصصي در يكي از رشته هاي مرتبط با فرآورده هاي بيولوژيك

 كار مرتبط

  

 :ملزومات و تجهيزات پزشكيبراي تاسيس آزمايشگاه -1-9

، علـوم  داروسـازي  ،مهندسي پزشـكي دكتراي تخصصي يا دكتري يا كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي  

 . آزمايشگاهي باليني و تشخبصي، شيمي و مهندسي شيمي با گرايش مرتبط

 

غـذايي،  سال سابقه فعاليت در آزمايشگاههاي كنترل مواد و فرآورده هـاي   3داشتن حداقل  -2

   بيولوژيك ي وآرايشي، بهداشتي، داروي

 

درحـوزه   فعاليـت سـابقه  سـال   3حـداقل  داشتن ن شرايط فوق، براي اعضاي هيئت علمي با داشت -1تبصره

 .كميته فني الزامي نيستبه تشخيص  ،مرتبط



هاي تابعه آن و يا سـاير واحـد   اداراتغذا و دارو و يا سازماننبايد كارمند شاغل در حوزه متقاضي  -2تبصره

تهران يـا سـاير   در  و ملزومات و تجهيزات پزشكي آرايشي و بهداشتي ، داروئي،هاي غذايينظارت بر فرآورده 

 . باشد استانها

به  7و  6سابقه كار و تحصيلي كه در مواد  تصميم گيري در مورد درخواست افراد با ساير مدارك، -3تبصره

 . آنها اشاره نشده است بر عهده كميته فني است

باسـابقه كاردرآزمايشـگاههاي كنتـرل موادغذايي،آرايشـي و بهداشـتي       بازنشسته اشخاص حقيقي-4تبصره

درحــوزه معاونتهــاي غــذاودارو وياواحــدهاي تابعــه جهــت تاســيس  ،تجهيــزات و ملزومــات پزشــكيودارويي

 .آزمايشگاههاي همكار دراولويت قرار دارند

 

عنـوان مسـئول فنـي آزمايشـگاه      متقاضيان داراي شخصيت حقوقي بايد بصورت كتبي، فردي را به -7ماده

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

در مقابل موارد درج شده در اين آئين نامه مسـئول خواهـد    ،ضمن تكميل فرم هاي مربوطه در صورت تأئيد

 . بود

مجـاز و مجـاز مراكـز توليـدي بـا معرفـي بـاالترين مقـام مركـز          مسئوليت فنـي آزمايشـگاههاي    -1تبصره

 .تحقيقاتي و توليدي مربوطه صورت مي گيرد دانشگاهي،علمي،

در مورد آزمايشگاههاي مجاز مراكز توليدي،مديرآزمايشـگاه بـه عنـوان مسـئول فنـي آزمايشـگاه        -2تبصره

 .شناخته مي شود

 .فني آزمايشگاه را بعهده گيرد ئوليتزمان مسيد كارخانه نمي تواند هممسئول فني تول -3تبصره

رك امسئول فني بـا مـد   معرفي و وجود داردخاص آزمايشگاههايي ي كه نياز به فعاليت ارددر مو -4تبصره

 .تصميم گيري نهايي به عهده كميته فني خواهد بود ،ذكر شده مقدور نباشد

تاسيس يك  و مجازدريك شهرتكميل گردد، همكاردرمواردي كه ظرفيت تاسيس آزمايشگاههاي -5تبصره

منوط به نظر كميته فني با در نظر گرفتن اولويت براي اشخاص حقيقي كه سابقه فعاليت  جديد آزمايشگاه

 . را دارند، بالمانع مي باشد در حوزه معاونت غذا و دارو يا واحدهاي تابعه

 

 شرايط و نحوه صدور پروانه تاسيس -3فصل 

 

به منظور بررسي صالحيت علمي و عملي و سوابق كاري مفيد ، متقاضيان فرم درخواست تاسـيس     -8ماده 

از طريق دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشـتي   ،شده  درخواسترا تكميل نموده و به همراه مدارك 

  .ميگرددارسال  دبيرخانه بررسي وتاييدصالحيت آزمايشگاههاي همكارومجازبه درماني 

 ،ته فني بررسي و در صورت دارا بودن شرايط الزميدركم ،بر اساس ضوابط موجود پرونده متقاضيان -9ه ماد

  .صادرخواهدشدموافقت اصولي براي تاسيس آزمايشگاه طبق آئين نامه 



شگاه خـود  يكسال بعد از اخذ موافقت اصولي نسبت به راه اندازي آزمايان موظفند حداكثر يمتقاض -1تبصره

قي و حقوقي قابل انتقال نمي باشـد و  يس  بنام افراد حقيمجوز موافقت اصولي صادره براي تاس. ندينمااقدام 

شگاه مجوز صادره از درجه اعتبار سـاقط مـي   يك سال پس از صدور در صورت عدم راه اندازي آزمايحداكثر 

 .باشد

مي تواند حداكثر  وتاييد فني پس ازطرح دركميته مجوز صادر شده، در صورت ارائه داليل موجه   -2تبصره

 .بار و هر بار به مدت يك سال تمديد شود 2تا 

درهنگام ارائه تقاضا،پس ازطي مراحل ذكر شده درايـن آئـين نامـه    بودن آزمايشگاه  دائردر صورت  -10ماده 

 .وتاييدكميته فني پروانه تاسيس و بهره برداري همزمان صادرخواهد شد

 

 پروانه بهره برداريشرايط و نحوه صدور  -4فصل 

 

مبني برآمادگي بهره بـرداري بـه معاونتهـاي غـذا و داروي      يا مجاز پس از اعالم آزمايشگاه همكار  -11ماده

دامنـه  مربـوط بـه    آزمونهـاي )sop(دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه،آن معاونتها موظفنـد دسـتورالعملهاي  

ام بازرسي طبق ضوابط و چك ليست تائيد نسبت به انجعملكرد آن آزمايشگاهها را مطالعه كرده و در صورت 

سـپس  .الم شده توسط دبيرخانه بررسي و تاييـد صـالحيت آزمايشـگاههاي همكـار و مجـاز اقـدام نماينـد       عا

بازرسي به دبيرخانه بررسي و تاييد صالحيت آزمايشگاههاي همكـار و  صريح دستورالعملها را همراه با نتيجه 

 . مجاز ارسال نمايند

،اعالم هاsopها و گزارش بازرسي مي تواند نسبت به بررسي مجدد SOPدبيرخانه پس از بررسي  -1هتبصر

  .و يا انجام بازرسي مجدد اقدام نمايد نواقص آنهاجهت اصالح

كميتـه فنـي براسـاس گـزارش دريـافتي ازدبيرخانـه بررسـي و تائيـد صـالحيت آزمايشـگاههاي            -12ماده 

آزمايشگاهي و توان علمي متقاضيان را بررسي نموده و پروانه بهره بـرداري  همكارومجاز،شرايط فني،تجهيزات

 .آزمايشگاه راصادر مي نمايد

 .براي هر متقاضي بيش از يك پروانه تأسيس و بهره برداري صادر نمي شود :تبصره

 مگر با صالحديد كميته فني  مي باشد منوعانتقال پروانه به غير، م -13ماده

 .واگذاري ، پروانه تاسيس براي بار دوم صادر نخواهد شددر صورت :1تبصره

اههاي مرجـع  طبق ضوابط اداره كـل آزمايشـگ  پس از بازرسي و بررسي در صورتي كه آزمايشگاهي : 2تبصره 

رتبه بندي آزمايشگاهها قرار گيرد،مي تواند نسبت به تاسيس شعبه در منـاطقي كـه    1در سطح  ،داروغذا و 

 .قدام نمايدكميته فني تشخيص دهدا

 .طبق ضوابط اين آيين نامه مي باشد شعب نيزكليه مراحل تاسيس اين : 1تبصره 

نحوه رتبه بنـدي آزمايشـگاههاي همكـار و مجـاز طبـق ضـوابط تـدوين شـده توسـط آداره كـل            -2تبصره 

   . انجام خواهد شد 3تا  1سطح  3در آزمايشگاههاي مرجع غذا و دارو 



آزمايشات مربوط به يـك نمونـه را مطـابق بـا آخـرين اسـتانداردها و       يه است كلآزمايشگاه موظف -14ماده 

درصورت هرگونه تغيير در  .انجام دهد )هاي تائيد و ابالغ شدهSOP(ضوابط اعالم شده توسط مراجع ذيصالح

بـا شـرايط و اسـتانداردهاي جديـد و     تجهيز و تطبيق دامنه عملكرد خود ضوابط، آزمايشگاه مذكور موظف به

درصـورت عـدم توانـايي    .الم به دبيرخانه بررسي و تائيد صالحيت آزمايشگاههاي همكـار و مجـاز ميباشـد   اع

 .بايستي نسبت به درخواست كاهش دامنه عملكرد اقدام نمايد)ماه 6ظرف مدت (درتطبيق با شرايط جديد

  

دبيرخانه بررسي و تاييد صالحيت آزمايشگاههاي  تعطيل موقت آزمايشگاه با اطالع و موافقت قبلي -51ماده

تمديد آن منوط به اعالم قبلـي وكسـب موافقـت دبيرخانـه     . ماه مجاز است 6، حداكثر بمدت  همكار و مجاز

كميتـه   ،مي باشد و در صورت عدم رعايت اين مـاده   همكار و مجازبررسي و تاييد صالحيت آزمايشگاههاي 

 .كردبرداري آزمايشگاه اقدام خواهد  فني نسبت به ابطال پروانه بهره

 .ميباشد آدرس دامنه عملكرد،مدت اعتبار،پروانه صادرشده شامل عنوان آزمايشگاه،نام مسئول فني،:1تبصره

خاتمه همكاري هر يك از آزمايشگاهاي همكار يا مجاز با تقاضاي مستقيم موسس انجـام و پـس از   : 2تبصره

در چنين مواردي صدور پروانه مجدد امكان پذير نمـي  . خواعد شد طرح در كميته فني مجوز صادر شده لغو

 .باشد

 

 

 

 شرح وظايف مسئول فني آزمايشگاههاي همكار و مجاز -5فصل 

 

 .وظايف مسئول فني آزمايشگاه همكارو مجاز به شرح زير مي باشد  -61ماده

 سرپرستي كليه امور فني و تخصصي آزمايشگاهي  -1

امضـاء اوراق پاسـخ آزمـايش هـا بـا در نظـر        تاييد و، امور فني در آزمايشگاهرانجام بفعال نظارت  -2

 گرفتن كليه شرايط علمي و فني

  بكارگيري كارشناسان با مدارك وتجربه مرتبط با هر زمينه عملكرد درآزمايشگاه تحت نظرخود -3

ــوازم  واختماني، مــواد شــيميائي، تجهيــزات ســ ايمني،كنتــرل و مراقبــت وضــعيت بهداشــتي، -4 ل

 آزمايشگاهي و تطبيق آن با استانداردهاي مربوطه 

اعـالم شـده توسـط دبيرخانـه بررسـي و       كنترل و نظارت بـر حسـن اجـراي ضـوابط و مقـررات      -5

 و تعرفه هاي قانوني مصوب تاييدصالحيت آزمايشگاههاي همكار و مجاز

آزمايشـگاه و ارسـال پاسـخ    چگونگي تحويل نمونـه بـه    ،نظارت بر كيفيت عملكرد كاركنان فني -6 

  .آزمايش ها و جمع آوري اطالعات و آمار و تهيه گزارش جهت ارائه به مراجع ذيربط

رسيدگي به شكايات و پاسخگوئي به مراجع ذيربط در رابطه بـا فعاليـت هـاي فنـي و بهداشـتي       -7

 آزمايشگاه 



براساس ضوابط تعيـين شـده    انجام شده اتارائه گزارشهاي منظم در مورد نتايج حاصل از آزمايش -8

ــذا و داروي     ــاي غ ــه معاونته ــد صــالحيت آزمايشــگاههاي همكارب ــه بررســي و تايي توســط دبيرخان

 دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه

در صـورت عـدم حضـور    . مسئول فني حق واگذاري پروانه خود را به شخص ديگري نـدارد  :1تبصره

بـه معاونـت غـذا و داروي دانشـگاه مربوطـه ودبيرخانـه بررسـي و تاييـد          موظف است مراتب را كتباً

 6و فرد واجد شرايط عمومي و اختصاصي مـاده   نمودهصالحيت آزمايشگاههاي همكار  از قبل اعالم 

دبيرخانه بررسي و طبق ضوابط اعالم شده به به عنوان جانشين مسئول فني  را اين آئين نامه 2فصل 

 .شگاههاي همكار و معاونت غذا و داروي دانشگاه مربوطه معرفي نمايدتاييد صالحيت آزماي

اين آئين نامـه   2فصل  6عمومي و اختصاصي ماده  شرايطسس مي تواند فردي را واجد مؤ :2تبصره

جايگزين   )حداكثر يك سال(با ذكر مدت معين) مسئول فني جانشين( به عنوان مسئول فني موقت

 .كميته فني براي ادامه فعاليت آزمايشگاه معرفي نمايد مسئول فني دائم  با تائيد

دبيرخانه را به  شرايطموسس  موظف است مسئول فني جديد واجد , تغيير مسئول فني در موارد:3تبصره 

بديهي است فعاليت آزمايشگاه مشروط به تاييد . معرفي نمايدبررسي وتاييدصالحيت آزمايشگاههاي همكار 

 .ميته فني مي باشدمسئول فني جديد توسط ك

 

 . نمي تواند مسئوليت بيش از يك آزمايشگاه را به عهده داشته باشد به صورت همزمانمسئول فني  :4تبصره

 

 شرايط عمومي و نحوه عملكرد  -6فصل 

 

، نشـاني و  بهره برداري نوع فعاليت، شماره پروانه ،)مجاز-همكار(عنوان و نوع آزمايشگاهموسسه،نام  -71ماده

اسـتفاده از  . روي سر برگ هاي آزمايشگاه درج شـده باشـد   ستيمي باي )logo(ودرصورت وجود نشان تلفن

هرگونه نام و عناوين روي تابلو و اوراق آزمايشگاه به غير از آنچه كه در پروانه قيد شـده اسـت، ممنـوع مـي     

 . باشد

 

كليه امور مربوط به دريافـت  :شاملبايد داراي سيستم ثبت اطالعات باشدواين اطالعات آزمايشگاه  -81ماده

پيگيـري   ت،رديابي اطالعـا سوابق كاليبراسيون، ها،سوابق پاسخ دهي،تعرفه ،SOP،ون هاه،كدگذاري،آزمنمون

 .دمي باش... شكايات و

  .سـال در آزمايشگاه بايـگاني شـود 3آزمايشـگاهي بايد حـداقل بمدت  مستندات و اطالعاتكلـيه -تبصره

 

پروانـه تاسـيس و    دامنه عملكرد ذكر شده در پذيرش نمونه توسط اين آزمايشگاهها بايد بر اساس -91ماده 

 .بهره برداري صورت گيرد

 



ه موسس يا موسسين باشد و هـر گونـه تغييـر محـل آن     رمايشگاه بايد در مالكيت و يا اجامحل آز -20ماده 

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

 . باشدمستقر مسكوني به شرط اخذ رضايت كتبي ديگر ساكنين ملك 

 

ساختمان آزمايشگاه بايد داراي كليه ضوابط بهداشتي و فني و شرايط اسـتاندارد سـاختماني يـك     -12ماده 

هويه، هود، سيستم هاي ايمنـي، فضـاي   آزمايشگاه اعم از ديوارها، پنجره، سقف، كف، ميزهاي آزمايشگاهي، ت

بررسـي و تاييـد صـالحيت     موارد ذكر شـده درضـوابط اعـالم شـده توسـط دبيرخانـه      مورد نياز، نور و ديگر 

 . باشد آزمايشگاههاي همكار و مجاز

براي تاسيس آزمايشـگاه كنتـرل   ) غير از فضاي اداري مورد نياز ( حداقل فضاي آزمايشگاهي الزم  :1تبصره 

كه فقط داراي يكي از بخش هاي شيمي مواد غذايي ، شيمي مواد آرايشي و بهداشتي، ميكروب شناسي، سم 

تر مربع سطح زير م 20متر مربع زيربنا و به ازاي هر بخش جديد  50شناسي و يا ظروف و بسته بندي باشد 

 . بنا مفيد اضافه مي گردد

كميتـه   درصورتيكه آزمايشگاهي درخواست انتقال ازشهري به شهرديگر را داشته باشـد، بـا نظـر    -2تبصره 

  .خواهد شد صادر فني مجوزقبلي ابطال و مجوزجديد

تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز مربوط به هر بخش آزمايشگاهي بايد متناسب با دامنه عملكـرد   -3تبصره 

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

 . گردد تائيدكارشناس يا كارشناسان بازديد كننده 

ها  براساس تعرفه هاي مصوب صورت هزينه وات آزمايشگاهي را ارائه خدمآزمايشگاه  موظف است  -22ماده

 .اعالم نمايدبه متقاضي را

 

 

آزمايشگاه موظف است كليه آزمايشات مربوط به يك نمونه را بر اساس دامنـه عملكـرد ذكرشـده     -32ماده

آزمايشـات تخصصـي   به طور كامل انجام دهد وفقـط درمـورد    شدهو تائيد هاي ارائه SOPبراساس درپروانه 

مي تواند با آزمايشگاههاي مورد تاييد وزارت ...) ... نظيررنگ،اسانس و(مانند بسته بندي،سم شناسي،افزودنيها

عقد قرارداد با سايرآزمايشگاهها جهت انجام آزمونهاي ذكرشده .بهداشت قرار داد بين آزمايشگاهي منعقد كند

 .درپروانه مجاز نمي باشد

 

ار داد بين آزمايشگاهي درخصوص انجام آزمونهاي مربوط به دامنه عملكرد ذكر شـده در  انعقاد قر -1تبصره

 .پروانه بهره برداري مجاز نمي باشد

 

پروانه تاسيس و بهره  دامنه عملكرد ذكرشده در فعاليت هر آزمايشگاه همكار و مجاز بايد بر اساس : 2تبصره

 .كه مجوزبراي آنها صادرشده است باشددرخصوص نمونه ها و آزمونهايي , برداري آزمايشگاه



 

آزمايشگاه موظـف اسـت هـر گونـه آزمـون بـر روي نمونـه هـاي ارسـالي را بـر مبنـاي منـابع و              -42ادهم

 .انجام دهد معتبرتاييد شده واعالم شدهاستانداردهاي 

آزمايشگاه موظف است يك رونوشت ازنتايج آزمايشهاي انجام شده را بطور ماهانه بـراي اداره كـل    -52ماده

آزمايشگاههاي كنترل و معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني حوزه فعاليـت  

 .خود ارسال نمايد

 مـايش شـده را بـه عنـوان نمونـه      آزمايشگاه موظف است حـداقل يـك نمونـه از نمونـه هـاي آز      – 1تبصره

 .در محل و شرايط مناسبي نگهداري نمايد ،ماه بعد از ارسال پاسخ آزمايش 6حداقل )شاهد(دست نخورده 

  

 نحوه نظارت بر آزمايشگاههاي همكار و مجاز -7فصل 

 

معاونت غذا و داروي دانشگاههاي علوم پزشكي   وغذاو دارو كنترل مرجع اداره كل آزمايشگاههاي  -62ماده

و خدمات بهداشتي درماني كه آزمايشگاه همكار و مجاز در حوزه فعاليـت آنهـا وجـود دارد، مسـئول اجـراي      

دانشـگاههاي علـوم   . آزمايشگاههاي موضوع اين آئـين نامـه مـي باشـند    بر مقررات و ضوابط بازرسي و نظارت

موظف هستند حداقل هـر سـه مـاه يكبـار از طريـق اعـزام گروههـاي         پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

طبـق ضـوابط اعـالم شـده      كارشناسي براي بازديد از كليه آزمايشگاههاي همكار و مجاز تحت پوشش خـود 

بـا اعـالم    اقـدام نمـوده و گـزارش آن را   ازطرف دبيرخانه بررسي و تائيدصالحيت آزمايشگاههاي همكارومجاز

 . ارسال نمايند همكارومجازآزمايشگاههاي دبيرخانه بررسي و تاييدصالحيت ه ب صريح نتيجه بازرسي

معاونت غذا و داروي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمـاني موظـف هسـتند بـه       -1تبصره

دبيرخانه بررسي و تاييد صالحيت آزمايشـگاههاي   پس از اعالم به ،محض دريافت هر گونه شكايت يا گزارش

دبيرخانه بررسـي و تاييـد   نسبت به بازرسي از آزمايشگاههاي همكار و مجاز اقدام و نتيجه را به  مجازهمكارو

 . ارسال نمايند صالحيت آزمايشگاههاي همكارومجاز

ـ    دبيرخانه بررسي و تاييد صالحيت آزمايشگاههاي همكارومجاز - 72ماده  مـي  د هر زمان كـه مقتضـي بدان

يـك رونوشـت از گـزارش بازرسـي جهـت      . همكار و مجـاز نمايـد   هايآزمايشگاه اقدام به بازرسي ازتواندراساْ

 .اقدامات مقتضي به آزمايشگاههاي همكار و مجاز ارسال مي گردد

امــر نظــارت دبيرخانــه بررســي و تائيــد صــالحيت آزمايشــگاههاي همكــار و مجــاز مــي توانــد  -28مــاده 

 .واگذار نمايد ذيصالح نظارتي غير دولتيو شركتهاي آزمايشگاههاي همكار و مجاز را به موسسات بر

و دبيرخانـه بررسـي و   نظارتي مربوطهبين موسسه يا شركت في ماانجام اين امر پس از عقد قرارداد-1تبصره 

 .امكان پذير مي باشدتاييد صالحيت آزمايشگاههاي همكار و مجاز 

 . و مجاز بازديد شونده مي باشدكليه هزينه هاي بازرسي بر عهده آزمايشگاه همكار  -2تبصره 

ايـن آيـين    6و  5هاي  ناظرين و بازرسين اين موسسات بايستي شرايط عمومي و اختصاصي ماده -3تبصره 

 .باشند نامه رادارا



اشخاص حقيقي با سابقه فعاليت در ادارات كل سازمان غذا ودارو و يا واحد هـاي تابعـه معاونتهـاي    -4تبصره

   . طبق سنوات خدمت در اولويت قرار دارندغذا و داروي استانها بر

درصورت صالحديد بـراي تشـخيص    دبيرخانه بررسي وتاييد صالحيت آزمايشگاههاي همكارومجاز-92ماده 

از طريق خود ويا آزمايشگاههاي دانشـگاههاي علـوم   آزمايشگاههاي همكارومجازنمونه هاي مجهولي را ارآئيك

براي يك دامنه عملكرد،آزمايشگاه مربوطه براي آنها ارسال نموده ودرصورت پاسخ غيرمنطبق پزشكي استانها

 "جمعـا (موظف است حداكثرظرف يك ماه نسبت به رفع نقص اقدام نموده ودرصورت تكرارپاسخ غيرمنطبـق 

ه فنـي  ، دبيرخانه بررسي و تائيد صالحيت آزمايشگاههاي همكار ومجاز موضوع را بـه كميتـ  )مورد 3حداكثر 

  .گزارش نموده ونسبت به كاهش دامنه فعاليت مربوطه اقدام خواهد كرد

 

 

 ،ميتـه فنـي  كطبـق نظر  ،تخلف ازضوابط اين آئين نامـه دريافت هرگونه گزارش مبني بر در صورت: 3تبصره

در صـورت  سه تا شش مـاه تعليـق و    از)كتبي  پس از تذكر( پروانه بهره برداري آزمايشگاههاي همكار ومجاز

ويا پس از تاييد كميته فني جهت لغو پروانه بهره برداري به مراجـع قـانوني   ( .مي گردد بطور كلي لغو  تكرار

 )ذيصالح ارجاع خواهد شد

جزئيات نحوه توبيخ، تشويق، تعليق و لغو مجوز بهره برداري آزمايشـگاههاي همكـار و مجـاز در     -4تبصره 

 .غذا و دارو ذكر شده و الزم االجرا مي باشد كنترلي مرجع ضوابط تدوين شده توسط اداره كل آزمايشگاهها

 

 

 

 تمديد پروانه بهره برداري -8فصل 

 

سال فعاليت آزمايشـگاه همكـار و مجـاز     2سوابق و گزارش عملكرد در طي ,  بر اساس بازرسي ها -30ماده 

 .كميته فني نسبت به تمديد پروانه بهره برداري اقدام  خواهد نمود

مجوز بهره برداري آزمايشگاههاي مجاز و همكاري كه تقاضاي تمديد پروانه خود را قبل از انقضاي  -1تبصره

به قـوت خـود بـاقي    ) تمديد پروانه(تاريخ ارسال كرده باشند،تازمان تشكيل كميته فني و صدور پروانه جديد

 .است

آمـوزش پزشـكي   داشت درمـان و ه تصويب وزير بهكه بفرم پيوست  2تبصره و  ؟ماده و  30اين آئين نامه در

 .رسيد و  براي كليه واحدهاي ذيربط الزم االجرا مي باشدخواهد
 


