
 

و اداره امور آزمايشگاه هاي  تأسيسآئين نامه 
 همكار و مجاز 

هاي خوردني،  فرآوردهمواد اوليه و  كنترل
 يدني، آرايشي و بهداشتي، آشام

 ملزومات پزشكيتجهيزات و ، بيولوژيك ،دارويي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 و اداره امور آزمايشگاه هاي همكار و مجاز  تأسيسآئين نامه 

تجهيزات ، بيولوژيك ،هاي خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي، دارويي فرآوردهو  كنترل مواد اوليه

 ملزومات پزشكيو 
 

قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال  24اين آئين نامه در راستاي اجراي مواد يك و 
ظايف بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ماده يك قانون تشكيالت و و 17، 16، 14، 13، 12و بندهاي  11بند  جزء الفو  1334

 13و ماده  1347مصوب  مواد خوردني، آشاميدني و آرايشي و بهداشتيقانون  7آئين نامه اجرايي ماده  10و ماده  1367مصوب سال 
    و  17/11/1387مصوب  رژيمي-هاي غذايي و مكمل بهداشتي و آشاميدني، آرايشي ،دستورالعمل اجرايي ساخت و ورود مواد غذايي

   قانون برنامه چهارم و تنفيذ بعدي در ماده 154تنفيذي در ماده  1388قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  88ماده 
اه هاي همكار و نحوه اداره و نظارت بر آزمايشگ به منظور صدور مجوز فعاليت و ، 1390قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال  224

تدوين  ، ملزومات و تجهيزات پزشكيبيولوژيك ،هاي خوردني، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، دارويي فرآورده و مجاز كنترل مواد اوليه
 .شده است

 

 و واژه ها تعاريف: فصل اول
  :مي باشدير زاشاره در اين آئين نامه به شرح  واژه هاي كليدي و اسامي دستگاه هاي ذيربط مورد-1ماده 

 ،درماني-به دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ،سازمانسازمان غذا و دارو، در اين آئين نامه به اختصار به  -الف

 . مي شود اطالق مركزو به مركز آزمايشگاههاي مرجع كنترل غذا و دارو،  دانشكده/دانشگاه

 
تجهيزات و و  بيولوژيك ،هاي خوردني، آشاميدني، آرايشي،  بهداشتي، دارويي وردهفرآآزمايشگاه هاي همكار كنترل مواد اوليه و -ب

ساير مقررات اطالق مي شوند كه طبق ضوابط اين آئين نامه و  غير دولتيموضوع اين آئين نامه به آزمايشگاه هاي  ملزومات پزشكي

و مي شوند  ناميده همكارآزمايشگاه هاي  اختصار پس بهين اين آزمايشگاه ها از ا. مجوزهاي الزم فعاليت مي نمايند با كسب مربوطه

 .در يك يا چند موضوع فوق الذكر فعاليت مي كنند مجوزهاي ماخوزهبر حسب 
 علمي، تحقيقاتي -هاي مجاز موضوع اين آئين نامه به آزمايشگاه هايي اطالق مي شود كه متعلق به مراكز دانشگاهي آزمايشگاه -ج
يا دولتي بوده و طبق ضوابط اين آئين نامه و ساير مقررات مربوطه با كسب  غير دولتي) از توليدي يا آكروديته مج( و توليدي  )مجاز(

تجهيزات و ملزومات يا و بيولوژيك  ،، آشاميدني، آرايشي،  بهداشتي، داروييهاي خوردني فرآوردهمجوزهاي الزم جهت كنترل مواد و 

 .ناميده مي شوند آزمايشگاه هاي مجازه ها از اين پس به اختصار اين آزمايشگا. مي نمايند فعاليتپزشكي 

هاي خوردني، آشاميدني، آرايشي،   فرآوردهآزمايشگاه هاي همكار و مجاز كنترل مواد اوليه بررسي و تائيد صالحيت دبيرخانه -د

               ناميده مي شود در محل  دبيرخانه ركه در اين دستورالعمل به اختصاو تجهيزات و ملزومات پزشكي بيولوژيك  ،بهداشتي، دارويي



 زير نظر رئيس مركز به عنوان رئيس دبيرخانه، بوده ومركز آزمايشگاه هاي مرجع كنترل غذا و داروي سازمان غذا و دارو مستقر 
 .را به عهده داردي مشمول اين آئين نامه آزمايشگاه هاكليه امور اجرايي و نظارتي مرتبط با مسئوليت 

          ناميده  واحد نظارت و ارزيابيرزيابي آزمايشگاه هاي همكار، مجاز و دانشگاه ها كه در اين آئين نامه به اختصار اواحد نظارت و -و

                 سئوليت سياستگذاري، م بوده ومي شود، در محل مركز آزمايشگاه هاي مرجع كنترل غذا و داروي سازمان غذا و دارو مستقر 
 .عهده دارده آزمايشگاه ها را برنامه ريزي در نحوه نظارت و ارزيابي ب
 

مسئوليت  ،ناميده مي شود كميته فنيكه در اين آئين نامه به اختصار الحيت آزمايشگاه هاي همكار و مجاز كميته فني تاييد ص -ز

 .بررسي و تاييد صدور مجوز فعاليت آزمايشگاه هاي همكار و مجاز را به عهده دارد
 :اين كميته متشكل از افراد زير است

 )رئيس كميته( غذا و دارو رئيس سازمان -
 )نايب رئيس كميته(آزمايشگاههاي مرجع كنترل غذا و دارو  رئيس مركز -
 غذا و دارو سازمان  يمعاون دارو -

 غذا و داروسازمان  يمعاون غذا -

 مدير كل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي  -

 مجرب به پيشنهاد رئيس مركز و با تائيد رئيس سازمان ء هيئت علمي و متخصصين آزمايشگاهي نفر از اعضا 2 -

 اعضاء هيئت علمي و متخصصين باليني مجرب به پيشنهاد رئيس مركز و با تائيد رئيس سازمان يك نفر از  -

 به پيشنهاد رئيس مركز و با تائيد رئيس سازمان مركزخبره  نفر از كارشناسان 3 -

 معاونت بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نماينده -

 نماينده معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي -

شكيل كميته فني حضور رئيس يا نايب رئيس و حداقل :  1تبصره- راي ت عضاي فوق الزامي است 4ب  .نفر از ا
 .صادر مي گردد ركزرئيس مبعد از تاييد كميته فني با امضاي  كليه مجوزها: 2تبصره
آموزش پزشكي و به مدت : 3تبصره شنهاد رئيس سازمان توسط وزير بهداشت، درمان و  سال صادر  3احكام افراد كميته فني به پي

 .مجدد افراد بالمانع است انتصاب .خواهد شد
شكده واگذاري امور اجرايي به:4تبصره شگاه هاي، پس از/دان آنها توس دان راساس دستورالعمل  كميته فني، طبررسي و تائيد صالحيت  ب

غ مي شود، انجام خواهد شد نحوه واگذاري امور اجرايي كه توسط  .كميته مذكور مصوب و ابال

   براي ،مصوب سازمان و شرايطاين آئين نامه  پس از بررسي مدارك و مطابقت بامجوز اوليه اي است كه  ،موافقت اصولي -2ماده 

 .به آزمايشگاه متقاضي داده مي شود ،آزمايشگاه همكار و مجاز ايجاد

 امكانات و الزامات ساختمان و فضاي آزمايشگاهي ، نصب و راه اندازيسيس، مجوزي است كه پس از برقراري پروانه تا -3ماده 

 .صادر مي شود ذكر شده در موافقت اصوليتجهيزات مطابق با دامنه عملكرد 



 حصول اطمينان از توانمندي آزمايشگاه در انجام فعاليتهاي آزمون از طريق س از مجوزي است كه پ ،پروانه بهره برداري -4ماده 

به منظور شروع فعاليت آزمايشگاه در دامنه عملكرد مصوب  ،توسط كميته فنينهايي و تاييد صالحيت بررسي مستندات، انجام بازرسي 
 .طبق مقررات مربوطه صادر مي گردد

 

 و مسئول فني بهره برداري تاسيس و پروانه هايموافقت اصولي و يدو تمد و نحوه صدور شرايط :فصل دوم
 

پس از ارائه درخواست از سوي متقاضي، دبيرخانه با توجه به محل مورد تقاضا و دامنه عملكرد مورد نظر و در صورت دارا  -5ماده 

مميزي اوليه از  اخذ موافقت اصولي، س ازپ. ارجاع مي نمايدكميته فني  بهكسب موافقت اصولي بودن شرايط مصوب، موضوع را براي 
اقدام مي شود، دامنه عملكرد دانشكده ذيربط انجام و نسبت به تائيد محل، نقشه و ساختار فيزيكي متناسب با /آزمايشگاه توسط دانشگاه

اعتبار . مي شود ي ارجاعاين آئين نامه براي صدور پروانه تاسيس به كميته فن 6گزارش مميزي و ساير مدارك مورد نياز مطابق ماده 
اين پروانه منوط به اخذ پروانه بهره برداري بوده و در صورت عدم اقدام جهت اخذ پروانه مذكور طي مدت شش ماه از تاريخ صدور، 

 . پروانه تاسيس منقضي خواهد شد
            ، از درجه اعتبارمقرر زمان ايشگاه درو در صورت عدم راه اندازي آزم بودهمدت اعتبار موافقت اصولي يكسال از تاريخ صدور  :1تبصره 

 .ساقط مي باشد
                           بار و به مدت يك سال 1آن مي تواند فقط  تاييد در صورت ارائه داليل موجه، مجوز صادر شده پس ازطرح دركميته فني و: 2تبصره 

 .ديگر تمديد شود
 
اخذ مجوزهاي پس از تصويب كميته فني و  )به اشخاص حقيقي يا حقوقي(زمايشگاه آ تأسيس به منظورسس صالحيت مؤ -6اده م

 :مي شود احراز قانوني، با شرايط زير
 :مدارك مورد نياز براي اشخاص حقيقي -بند الف
 تابعيت ايران -

 عدم سوء پيشينه كيفري  -

 )براي آقايان(داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  -
 درعدم اعتياد به مواد مخ -

 اين آئين نامه  20مطابق مواد ماده  معرفي مسئول فني واجد شرايط -

 ارائه مجوز تاييد محل از محيط زيست يا ساير مراجع قانوني ذيصالح -

 ارائه اصل سند مالكيت يا اجاره  -

 :مدارك مورد نياز براي اشخاص حقوقي -بند ب
 :بر مدارك فوق، ارائه مدارك زير نيز الزامي استحقوقي باشد عالوه  يتصآزمايشگاه، شخ تأسيسدر صورتيكه متقاضي 

 گواهي ثبت شركت  -

 معرفي اعضاء هيئت مديره و مدير عامل -

 و تغييرات مربوطه ين آگهي روزنامه رسميرآخ -



 
                                         ن درآ تأسيس درخواست درصد باشد، 49به  51به نسبت  حداقل در مواردي كه مشاركت با آزمايشگاه شركت هاي خارجي: 1تبصره

 .بالمانع استپس ازكسب نظر از وزارت متبوع و طرح در كميته فني داخل كشور 
                        كار مشمول اين آئين نامه مي باشند، بايدشعبه اي به عنوان آزمايشگاه هم تأسيسآزمايشگاه هاي معتبر خارجي كه متقاضي : 2تبصره

 باشند ILACاز يكي از مراجع اعتباردهي عضو  ISO/IEC17025نامه مديريت كيفيت آزمايشگاه مبتني بر استاندارد داراي گواهي 
                           و بهره برداري به عنوان آزمايشگاه همكار تاسيس و نحوه همكاري آزمايشگاههاي معتبر خارجي كه متقاضي كسب پروانه: 3تبصره 

                              مطابق شرايط و و موافقت كميته فني، پس ازكسب نظر از وزارت متبوع مي باشند خودنجام فعاليت در كشور و ا مجاز توليدي
 .خواهد بود مي شود اعالمضوابطي كه از سوي دبيرخانه 

                            ي فرآورده هايهااستاندارد( دارداستانخت نمونه هاي آزمون مهارت آزمايي و تهيه و ساآزمايشگاههاي تخصصي  تأسيس: 4تبصره 
                   الزامات عمومي اين آئين نامه و همچنين  استاندارد بين المللي منوط به رعايت )و مواد مرجع گواهي شده مشمول اين آئين نامه

ISO17043 -   دستورالعمل نحوه صدور پروانه هاي .خواهد بود مربوطه آزمايي و ساير مقررات كلي براي آزمونهاي مهارتالزامات                        
 .مصوب و ابالغ خواهد شدكميته فني  تاسيس، بهره برداري، مسئول فني و نحوه فعاليت آنها پس از تهيه توسط

نسبت به بكارگيري افراد با مدرك و ، دامنه عملكرد ذكر شده در موافقت اصولي براساسموظف است آزمايشگاه همكار و مجاز -7ماده 

دانش تخصصي مرتبط و سابقه فعاليت آزمايشگاهي طابق دامنه عملكرد، نصب و راه اندازي تجهيزات تخصصي مرتبط، انجام 
 كاليبراسيون، حفظ و نگهداري تجهيزات و برنامه ريزي آموزش كاركنان شاغل با توجه به وظايف محوله اقدام نموده و پروانه تاسيس

اين پروانه منوط به اخذ پروانه بهره برداري بوده و درصورت عدم اقدام طي مدت شش ماه از تاريخ صدور پروانه  اعتبار .كسب نمايد
 . تاسيس منقضي خواهد شد

وژيك و آزمايشگاه همكار و مجاز مي تواند در زمينه مواد و فرآورده هاي خوردني آشاميدني، آرايشي بهداشتي، دارويي، بيول :تبصره 
تجهيزات و ملزومات پزشكي ، بصورت تك رشته اي و يا مجموعه اي از آنها تحت نظر شخص يا اشخاص حقيقي و يا حقوقي فعاليت 

 .نمايد
مسلط به وظايف محوله بوده و داراي شرايط زير واجد شرايط و فني ادامه فعاليت، منوط به معرفي كاركنان  و كارشروع به  -8ماده 

 : باشند
 .اد كاركنان بايد متناسب يا دامنه عملكرد و حجم نمونه دريافتي باشدتعد -
 . بايد حداقل داراي مقطع تحصيلي كارشناسي و رشته تحصيلي مرتبط با دامنه عملكرد آزمايشگاه باشند -
 .باشندسال تجربه و سابقه كار آزمايشگاهي مرتبط با دامنه عملكرد آزمايشگاه مورد نظر را دارا  3بايد حداقل  -
بايد دوره هاي آموزشي تخصصي مرتبط با آزمون هاي دامنه عملكرد آزمايشگاه و همچنين دوره هاي مربوط به ايمني در آزمايشگاه و  -

 .سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه را گذرانده باشند
 . ح وظايف خود آگاهي كامل داشته باشندبايد كليه فعاليت هاي علمي و فني مرتط با دامنه عملكرد مصوب را پوشش داده و از شر -
 . كاركنان بايد تحت نظارت مسئول فني آزمايشگاه فعاليت كرده و نحوه عملكرد آنها، بطور دوره اي مورد ارزيابي قرار گيرد -

 . و ابالغ خواهد شددستورالعمل شرايط و نحوه فعاليت كاركنان شاغل در هر آزمايشگاه با توجه به دامنه عملكرد توسط كميته فني تهيه 
پس از اعالم آمادگي آزمايشگاه براي بهره برداري و انجام مميزي و كسب تائيديه از كميته فني با رعايت ساير مقررات مربوطه، صدور 

 . پروانه هاي بهره برداري و مسئول فني ميسر خواهد بود



دستورالعمل اجرايي  13 ماده واحدهاي توليدي به استنادمه به ورده هاي موضوع اين آئين ناآكنترل كيفيت مواد و فرواگذاري  -9ماده 

منوط به تائيد صالحيت  1387رژيمي مصوب سال  -مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و مكمل هاي غذاييساخت و ورود 
بايد پس از تائيد صالحيت،  بوده و مسئول فني آن آزمايشگاه) آكروديته(آزمايشگاه مجاز توليدي آزمايشگاه آن واحد به عنوان 

 .مجوزهاي الزم را از كميته فني كسب نمايد

كليه مجوزهاي صادره شامل موافقت اصولي، پروانه هاي تاسيس، دولت بصورت الكترونيك، خدمات ارائه با توجه به توسعه  -10ماده 

 .خواهد شداز طريق سيستم اتوماسيون اداري و بطور مجازي انجام بهره برداري و مسئول فني  

 .بهره برداري داده نمي شودتاسيس و  هاي روانهآزمايشگاه بيش از يك موافقت اصولي و پ سسينؤم/مؤسسبه  -11ماده 

  .كميته فني صورت گيرد با موافقت بايد و واگذاري ممنوع است سسينؤم/ مؤسستوسط  ،داري به غيرپروانه بهره برواگذاري  -12ماده 
 .براي فرد مؤسس واگذاركننده، پروانه مجدد صادر نخواهد شددر صورت واگذاري : تبصره

منوط به موافقت  ،آزمايشگاه دائر مكان تغييرهر گونه و  سسين باشدمؤ/گاه بايد در مالكيت و يا اجاره مؤسسمحل آزمايش -13ماده 

 آئين نامهل باطل و مجوز جديد طبق پس از تصويب كميته فني، مجوز قب بوده وبا اطالع دبيرخانه و  تحت نظارتدانشكده /دانشگاه
 .صادر خواهد شد

  داري كه وط به صدور مجوز تاسيس و بهره برآزمايشگاه متقاضي بايد عالوه بر شرايط و ضوابط مرب منظور تاسيس شعبه، به-14ماده 

با توجه به مناطق محروم،  در اين آئين نامه اشاره شده است، شرايط و ضوابطي را كه كميته فني در خصوص محل احداث آزمايشگاه
  .مناطق مرزي و بنادر و همچنين ميزان و پراكندگي آزمايشگاهها در سطح كشور تهيه و مصوب مي كند رعايت نمايد

                    ارائه خدمات فعاليتهاي انجام آزمون در دامنه عملكرد مصوب مانند فعاليت در زمينه آموزشي و پژوهشي، تهيه و  -15ماده 

 توليد مواد استاندارد و نمونه هاي مجهول و مهارت آزمايي، كنترل كيفي فرآورده ها و خودارزيابي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي، 
نمونه برداري، نظارت و بازرسي و نظانر آن در زمينه هاي مشمول اين آئين نامه توسط آزمايشگاه همكار، مجاز و مجاز توليدي 

 . كسب مجوزهاي الزم با دامنه عملكرد اختصاصي از كميته فني مي باشدمنوط به ) آكروديته(

              در صورت تعطيلي. مجاز استدانشكده مربوطه /دانشگاه و كسب موافقت از با اعالم كتبيماه  1تعطيلي آزمايشگاه تا  -16ماده 

 .جهت بررسي و تصميم گيري نهايي خواهد بود دانشكده ملزم به اعالم موضوع به كميته فني/بيش از مدت مذكور، دانشگاه

    انجام و پس از طرح در كميته فني، مجوز صادر شده مؤسسخاتمه همكاري آزمايشگاه همكار و مجاز با تقاضاي مستقيم  -17ماده 

 .مي باشدفقط با نظر كميته فني و در موارد خاص امكان پذير  براي فرد مذكور مجدد مجوزصدور . لغو خواهد شد
                   ماه، كميته فني راساً و بدون اطالع مؤسس مجاز 6قف فعاليت آزمايشگاه از سوي مؤسس در طي مدت در صورت عدم اعالم تو: تبصره

 .به ابطال پروانه بهره برداري آزمايشگاه خواهد بود

ضوابط و مصوبات قانوني داري و مسئول فني طبق بهره برهاي تاسيس،  پروانهموافقت اصولي،  اخذ هزينه صدور و تمديد  - 18ماده 

 . خواهد بود جاري

 .هزينه صدور و تمديد پروانه بهره برداري به ازاي هر دامنه عملكرد به طور مجزا اخذ مي شود -تبصره
از سوي مجاز  ه فعاليت آزمايشگاه همكار وسال 2و گزارش عملكرد  مميزي هاتمديد پروانه بهره برداري بر اساس سوابق  -19ماده 

 .و با تاييد كميته فني انجام خواهد شددبيرخانه 



                         ارسال كرده و آن، پروانه بهره برداري آزمايشگاه هاي همكار و مجاز كه تقاضاي تمديد پروانه خود را قبل از انقضاياعتبار : 1تبصره
 .پروانه به قوت خود باقي است تمديد زمان تشكيل كميته فني و برطرف كرده باشند، تا نواقص اعالم شده را در مدت معين

                   تائيد) آكروديته( يتمديد پروانه بهره برداري و ساخت واحدهاي توليدي كه آزمايشگاه آنها به عنوان آزمايشگاه مجاز توليد – 2 تبصره
 .صادره از سوي دبيرخانه مي باشدآزمايشگاه آنها سئول فني اعتبار پروانه هاي بهره برداري و م صالحيت شده اند منوط به 

فردي را به عنوان مسئول فني آزمايشگاه معرفي نموده و  ،داراي شخصيت حقيقي و حقوقي بايد به صورت كتبيين مؤسس -20ماده 

مدرك تحصيلي معتبر در مرتبط و  سال سابقه كار 3حداقل  ، 6ماده ) 4تا  1رديف (بند الف شرايط عمومي داراي فرد معرفي شده بايد 
 :دنباش زيريكي از رشته هاي 

 :خوردني و آشاميدنيهاي  فرآوردهو مواد كنترل آزمايشگاه  -
در يكي از رشته هاي صنايع غذايي، علوم تغذيه، بهداشت و كنترل مواد غذايي،  يا كارشناسي ارشد دكتراي تخصصي يا دكتري

 داروسازي، دامپزشكي 
 :آرايشي و بهداشتي  هاي فرآوردهنترل مواد و ك آزمايشگاه -

 دكتراي تخصصي، دكتري ياكارشناسي ارشد دريكي از رشته هاي داروسازي و شيمي با گرايش مرتبط
 :هاي طبيعي فرآورده ورژيمي، دارويي –آزمايشگاه كنترل مكملهاي غذايي  -

 و شيمي با گرايش مرتبط ، صنايع غذاييزيدكتراي تخصصي يادكتري ياكارشناسي ارشد دريكي ازرشته هاي داروسا
  :و پسماندها آالينده ها ،كنترل سمومآزمايشگاههاي تخصصي  -

 و شيمي با گرايش مرتبط سم شناسي، داروسازي، صنايع غذاييدكتراي تخصصي يا دكتري يا كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي 
 :ي و بهداشتي وداروييآزمايشگاههاي تخصصي افزودنيهاي مواد غذايي، آرايش -

 و شيمي با گرايش مرتبطرشته هاي داروسازي، صنايع غذايي دكتراي تخصصي يا دكتري يا كارشناسي ارشد در يكي از 
 :دارويي ظروف و بسته بندي مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و كنترل آزمايشگاههاي تخصصي -

 پليمر ي ارشد در يكي از رشته هاي شيمي و دكتراي تخصصي يا دكتري يا كارشناس
 :هاي بيولوژيك فرآوردهآزمايشگاههاي تخصصي ميكروب شناسي مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي، دارويي و -

 داروسازي، دامپزشكيدكتراي دكتراي تخصصي ميكروب شناسي، 
 : ييداروهاي  فرآوردهكنترل مواد و آزمايشگاه  -

 رشته هاي داروسازي مرتبط دكتراي تخصصي در يكي از 
 :و تراريخته هاي بيولوژيك  فرآوردهكنترل  آزمايشگاه -

 )با سابقه كار مرتبط(داروسازي بيوشيمي و  ،بيوتكنولوژي ،هاي بيولوژيك فرآوردهدكتراي تخصصي در يكي از رشته هاي مرتبط با 
 :تجهيزات پزشكي كنترل آزمايشگاه  -

 بيومكانيك، بيو الكترونيك ،با گرايش مرتبط رشته هاي مهندسي پزشكي ناسي ارشد در يكي ازدكتراي تخصصي يا دكتري يا كارش
 :پزشكي كنترل ملزومات آزمايشگاه  -

 مرتبط داروسازي، شيمي با گرايش  دكتري يا كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي دكتراي تخصصي يا
 :ايع غذايي،آرايشي و بهداشتي و دارويي و ملزومات داروييهاي نانو مورد مصرف در صن فرآوردهآزمايشگاه كنترل  -



با سابقه كار ( شيمي با گرايش مرتبطداروسازي، تكنولوژي،  دكتراي تخصصي يا دكتري يا كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي نانو
 )مرتبط

 :آزمايشگاههاي تخصصي ارزيابي كارايي و عوارض فرآورده هاي مشمول اين آئين نامه -
كتراي پزشكي با گرايش تخصصي مرتبط بافرآورده هاي مشمول اين آئين نامه يا دكترا يا كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي د

 شيمي با گرايشهاي مرتبط و مهندسي پزشكي ،داروسازي، صنايع غذايي، تغذيه
 :اشتيآزمايشگاههاي تخصصي ارزيابي كيفيت فرآورده هاي غذايي و آشاميدني، آرايشي و بهد-

صنايع غذايي، علوم تغذيه، بهداشت و كنترل مواد غذايي،  دكتراي تخصصي يا دكتري يا كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي
 داروسازي، دامپزشكي و شيمي با گرايش هاي مرتبط 

سئوليت فني آزمايشگاههاي مدارك تحصيلي شيمي و ميكروب شناسي با مقاطع فوق در صورت درخواست مشترك مي توانند متقاضي م: 1تبصره
 .در اين شرايط پروانه به نام دو نفر صادر مي شود. مواد و فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي شوندمواد و فرآورده هاي خوردني و آشاميدني و كنترل 
 . ران يا سايراستانها باشدسازمان غذا و دارو و يا ادارات تابعه آن درته وزارت بهداشت، متقاضي نبايد كارمند شاغل در حوزه :2تبصره
                         ،دارويي، بيولوژيك اشخاص حقيقي بازنشسته باسابقه كاردرآزمايشگاههاي كنترل موادغذايي،آرايشي و بهداشتي و براي :3تبصره

                           تسهيالتيشگاههاي همكار معاونتهاي غذا و دارو و يا واحدهاي تابعه جهت تاسيس آزماستادي و ملزومات و تجهيزات پزشكي درحوزه 
 .دستورالعمل نحوه تعيين الويت و امتيازدهي پس از تهيه، توسط كميته فني مصوب و ابالغ خواهدشد.درنظر گرفته خواهد شداولويت و 

 .و مسئول فني مي توانند يك نفر باشند مؤسس ،در صورت داشتن شرايط فوق :4تبصره
يا  عالوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي دكتراي تخصصي ميكروب شناسي هاي بيولوژيك فرآوردهزمايشگاه ميكروبشناسي دارو وبراي آ: 5هتبصر

 .سابقه كار درزمينه كنترل ميكروبي دارو الزامي است سال 3 داشتندكتراي داروسازي، 
    مواد غذايي،آرايشي و بهداشتي در صورت دارا بودن آزمايشگاههاي كنترل تأسيسبراي  كارشناسي معرفي مسئول فني با مدرك: 6تبصره
 .كميته فني مي باشد  قابل طرح در سال سابقه كار مرتبط 10حداقل
                          باالترين مقام مركز علمي،تحقيقاتي وتوسط كه  مي باشد مسئوليت فني آزمايشگاههاي مجاز به عهده مسئول آزمايشگاه: 7تبصره

 .معرفي مي گرددربوطه توليدي م
            مسئول فني آزمايشگاه يك نفر باشد و شخص مزبور فوت نمايد، وراث مي توانند با ارائه گواهي و  مؤسسدر موارديكه  -21ماده 

. ايدنمموقت  درخواست صدور پروانه مسئوليت فني ،مسئول فني واجد شرايطتسليم دادخواست حصر وراثت و معرفي يك نفر به عنوان 
              وراثت نسبت به  حصروراث مكلفند ظرف مدت ياد شده با ارائه دادنامه . سال خواهد بود يكاعتبار اين پروانه حداكثر به مدت 

 در غير اين .جديد اقدام كنند مؤسسدريافت پروانه به عنوان قيقي يا حقوقي واجد شرايط مطابق اين آئين نامه براي معرفي شخص ح
 .ه تعطيل خواهد شدسسمؤصورت 

 بديهي است در طول اين مدت آزمايشگاه. معرفي مسئول فني جانشين بايد حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ فوت صورت پذيرد: تبصره
 .ادامه فعاليت دهددانشكده مربوطه /با تائيد دانشگاهمي تواند با مسئول فني موقت  

 هو مسئول فني آزمايشگا مؤسسوظايف  :فصل سوم 
 :مؤسسشرح وظايف  -22ماده 

 دت تعيين شده از سوي دبيرخانهم طي بهره برداريتاسيس و و اخذ پروانه  راه اندازي آزمايشگاه -

 معرفي مسئول فني آزمايشگاه به كميته فني -



ئين نامه آ 28ماده  -3پاسخگويي در برابر مراجع قانوني در همه موارد به جز موارديكه به عهده مسئول فني بوده و در فصل  -
 ذكر شده است

 آئين نامهتامين نيروي انساني واجد شرايط طبق  -

 در صورت لزوم تعيين شرح وظايف و اختيارات كاركنان فني و تعيين جانشين -

 در زمان فعاليتدبيرخانه  مميزينايجاد تسهيالت الزم براي  همكاري و -

 دامنه عملكرد مصوببراي وازم و تجهيزات تهيه و تامين تسهيالت و امكانات مورد نياز نظير فضاي فيزيكي، ل -

 نظارت بر حسن اجراي مفاد اين آئين نامه و مقررات جاري  -

 دبيرخانهدانشكده مربوطه و / دانشگاه  گزارش هرگونه تغيير مرتبط با فعاليتهاي آزمايشگاه به -

          آزمايشگاه موسس و مسئول فني آن زمايشگاه بانتايج نمونه هاي آزمايش شده در هر آحقوقي و كيفري ناشي از هرگونه مسئوليت : تبصره
 .مي باشد

صادر شده و وي مطابق قوانين و مقررات به نام پروانه مسئول فني مسئول فني آزمايشگاه فردي است واجد شرايط كه  -23ماده 

 . درج شده است پروانه مسئول فني هرظ در هدات مسئول فنيتع. علمي و فني مي باشد از نظر مسئول و پاسخگوي كليه امور آزمايشگاه

 .مسئول فني حق واگذاري پروانه خود به شخص ديگري را ندارد:  1تبصره 
 .را نيز عهده دار شوند همان شركت مسئول فني كارخانه و مدير توليد نمي توانند مسئوليت فني آزمايشگاه: 2تبصره 

آموزشي عمومي و تخصصي مرتبط با دامنه عملكرد آزمايشگاه تحت تمديد پروانه مسئول فني منوط به طي دوره هاي  -24ماده 

 .تصدي مي باشدكه حدنصاب امتياز الزم  مطابق ضوابط اعالم شده از سوي دبيرخانه خواهد بود

مسئول فني ، است و در صورتيكه به هر علت الزاميحضور مسئول فني در آزمايشگاه در زمان انجام فعاليت هاي آزمون  -25ماده 

را به  مطابق اين آئين نامه الزم است فردي داراي صالحيت در آزمايشگاه حضور داشته باشد،در پروانه ،شده قيد واند شخصاً در زمان نت
 .معرفي نمايدبا ذكر زمان تصدي به دبيرخانه صورت موقت به عنوان جانشين مسئول فني 

به عنوان جانشين را آئين نامه  اين 20فردي داراي شرايط ماده  ،تاريخ با ذكر ماه 2مسئول فني مي تواند در سال حداكثر تا  -26ماده 

در موارد ذيل مدت آن حداكثر يكسال با تاييد كميته . دانشكده مربوطه و دبيرخانه معرفي نمايد/خود به معاونت غذا و داروي دانشگاه
 :ائه مدارك مربوطه افزايش مي يابدفني و ار

 .رسيده باشددبيرخانه  ت هاي مطالعاتي و اداري كه به تاييدماموريت هاي آموزشي، فرص) الف
فوق كه به تائيد  بيماري خود يا بستگان درجه يك كه مجبور به ترك محل كار خود براي مدت زمان بيشتر از زمان ذكر شده) ب

 . مربوطه رسيده باشد دانشكده/ دانشگاه 

                                در آزمايشگاه حاضر نشده و وظايف خود  ،26ذكر شده در ماده ماه مقرر 2پس از مدت  در صورتيكه مسئول فني آزمايشگاه: تبصره
                   به ديگري را روز، جهت تصدي مسئوليت فني آزمايشگاه، فرد واجد شرايط 15موظف است حداكثر ظرف مدت  مؤسسرا انجام ندهد، 

                    پروانه مسئوليت فني به نام ،كميته فنيپس از رسيدگي و احراز صالحيت توسط . طه معرفي نمايدمربو و دبيرخانه دانشكده/ دانشگاه
 .فرد معرفي شده صادر مي شود

در صورتيكه مسئول فني آزمايشگاه فوت نمايد مؤسس بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته نسبت به معرفي فرد واجد  - 27 ماده

   .وان مسئول فني جديد اقدام نمايدشرايط ديگري به عن
 



 :شرح وظايف مسئول فني-28ماده 

  زمان فعاليت آزمايشگاه حضور فعال در محل آزمايشگاه در -
 GLPبا رعايت اصول  امور فني و تخصصي آزمايشگاهينظارت بر فرايند كنترل كيفيت و ايمني و  -

 مواد شيميايي و تطبيق آن با استانداردهاي مربوطه مايشگاهي،لوازم آز ،بهداشتيايمني، ساختماني، كنترل و مراقبت وضعيت  -

 نظارت بر دريافت نمونه  -

 نظارت و مشاركت در تدوين روشهاي آزمون، روشهاي اجرايي و فني -

 حفظ و نگهداري تجهيزات وامور فني،دستگاهي ، كاليبراسيون نظارت بر  -

 نظارت بر تهيه مواد و استانداردهاي كاري و مرجع -

 تهيه كليه مستندات و سوابق  نظارت بر -

 ملي و بين المللي طبق آئين نامهنظارت بر رعايت استانداردهاي  -

 نظارت بر انجام آزمونهاي مهارت آزمايي و ارائه گزارش نهايي -

 نظارت مستقيم بر نتايج آزمون، بررسي و تائيد و صدور دستور تكرار آزمون و ارائه گزارش نهائي -

 نتايج آزمون با در نظر گرفتن كليه شرايط علمي و فني و حقوقي مربوطهامضا و ممهور نمودن برگه  -

 و اصالحي شناسايي منابع بالقوه بروز خطا در واحدهاي مختلف آزمايشگاه و برنامه ريزي جهت اقدامات پيشگيرانه  -

 اطمينان از رعايت اصول ايمني كاركنان در برابر مخاطرات فيزيكي، شيميايي و بيولوژيك -

 نامه هاي آموزشي و ارزيابي صالحيت عملكرد كاركنان در بدو خدمت و به طور دوره اياجراي بر -

برنامه ريزي و پيگيري جهت انجام اثربخشي اقدامات اصالحي از طريق بازرسي و مميزي دوره اي آزمايشگاه و يا دريافت  -
 بازخورد از مسئولين واحدها يا كاركنان فني و نگهداري مستندات مربوطه

 ايشگاهبا فعاليت هاي آزم ارتباطبه شكايات و پاسخگويي به مراجع ذيربط در  رسيدگي -

و در صورت  و گزارش به مؤسس براي اقدامات بعديرات اعالم شده دبيرخانه و مقر آئين نامه كنترل و نظارت بر حسن اجراي -
 لزوم گزارش موارد خاص به دبيرخانه

 همكاري الزم در ارائه مستندات و موارد درخواستيحضور فعال در هنگام مميزي از سوي دبيرخانه و  -

 حضور به موقع در دبيرخانه و پاسخگويي به موارد بنا به درخواست  -

 

 شرايط و ضوابط عمومي نحوه عملكرد آزمايشگاه همكار و مجاز :چهارمفصل 

در (نشان ثبت شده تلفن و  ،بهره برداري، آدرس، شماره پروانه عملكرد دامنه، )همكار يا مجاز(نوع آزمايشگاه ام آزمايشگاه، ن -29ماده 

ده از هرگونه نام و عناوين روي تابلو و اوراق آزمايشگاه به غير از آنچه كه ااستف. سربرگ آزمايشگاه درج شود يروبر بايد ) صورت وجود
 .در پروانه قيد شده است، ممنوع مي باشد

، روشهاي آزمونشامل كليه امور مربوط به دريافت نمونه، آزمون ها،  كه شدآزمايشگاه بايد داراي سيستم ثبت اطالعات با -30ماده 

آزمايشگاهي بايد حداقل  نگهداري سوابق مدت زمان .پيگيري شكايات باشد ،تعرفه، رديابي اطالعات، فعاليتهاي آزمونسوابق  ،كدگذاري
 .باشد سال بصورت بايگاني راكد 10و  سال در محل و بصورت قابل دسترس 3



تطابق حجم فعاليت و عملكرد . حجم فعاليت و ميزان عملكرد آزمايشگاه بايد متناسب با معيارهاي ذكرشده زير باشد -31ده ما

آزمايشگاه با ميزان امكانات و كاركنان فعال در آزمايشگاه مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت عدم پوشش فعاليتها توسط امكانات و 
  .وه ادامه فعاليت آزمايشگاه توسط دبيرخانه تصميم گيري خواهد شدكاركنان موجود، درخصوص نح

 فضاي آزمايشگاهي موجود -

 امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي متناسب با دامنه عملكرد  -

 تعداد كاركنان شاغل متناسب با دامنه عملكرد  -

 تعداد نمونه دريافتي -

 متوسط زمان انجام آزمون و تصديق آن  -

 متوسط زمان گزارش دهي  -

در صورت ارائه . انجام گيرد شده در پروانه بهره برداري ذكربر اساس دامنه عملكرد پذيرش نمونه توسط آزمايشگاه بايد -32ماده 

تقاضاي پذيرش نمونه در موارد خاص و خارج از دامنه عملكرد، موضوع در كميته فني بررسي و در صورت لزوم مجوزهاي مربوطه صادر 
 .خواهد شد

شده  تاييد (GLP) شرايط خوب آزمايشگاهيمطابق با  ايمني بهداشتي و فني و مان آزمايشگاه بايد داراي كليه ضوابطساخت-33ماده 

 . شودمهر دبيرخانه به تاييد و ممهور  مميزيندر محل توسط  دبيرخانه باشد و نقشه ساختمان بايد
                    بايد متناسب با دامنه عملكرد و تجهيزات ،اوليه آزمايشگاه تأسيسبراي ) غير از فضاي اداري مورد نياز(فضاي آزمايشگاهي الزم : تبصره

 .شود مي متر مربع به سطح زيربناي مفيد اضافه 20كمتر باشد و به ازاي هر بخش جديد متر مربع  50 مورد نياز بوده و نبايد از 

متناسب با دامنه  را ت مورد نياز مربوط به هر بخش آزمايشگاهيتجهيزاآزمايشگاه بايد  هاي الزم، قبل از صدور پروانه -34ماده 

و كاليبره نموده و از كارايي مناسب و صحيح هر يك اطمينان حاصل نمايد و راه اندازي  ،عملكرد اعالم شده در محل آزمايشگاه نصب
 . و ممهور به مهر دبيرخانه گرددفرم هاي مربوطه پس از تكميل، توسط مميزين تائيد 

شده در پروانه بهره برداري،  آزمايشگاه موظف است كليه آزمون هاي مربوط به يك نمونه را بر اساس دامنه عملكرد قيد -35ه ماد

و فقط در مورد آزمون هاي تخصصي كه انجام آنها مستلزم داشتن متخصصين مرتبط و تجهيزات خاص  انجام دهد بطور كامل و راساً
 . نمايدقرارداد بين آزمايشگاهي منعقد  ،دبيرخانه آزمايشگاه هاي مورد تاييد عايت استانداردها، بامي تواند با رمربوطه مي باشند، 

 ارائه و ه اعالمي از سوي وزارت متبوع بر اساس تعرفه هاي مصوب منحصراًآزمايشگاه موظف است خدمات آزمايشگاهي را  -36ماده 

 .به متقاضي اعالم نمايدكتباً صورت هزينه ها را 

تاييد شده  اعالم و آزمايشگاه موظف است هرگونه آزمون بر روي نمونه هاي ارسالي را بر مبناي منابع و استانداردهاي معتبر -37 دهما

 .انجام دهد

 .نگهداري نمايد را به عنوان شاهد،مورد نياز قل نمونه حدا (GLP)مطابق شرايط خوب آزمايشگاهي آزمايشگاه موظف است  -38ماده 

 دانشكده/آزمايشگاه موظف است رونوشت نتايج آزمون هاي انجام شده را بطور ماهانه براي معاونت غذا و داروي دانشگاه -39ماده 

 .ارسال نمايدخود و دبيرخانه حوزه فعاليت 

 



 

 

 

 شرايط و ضوابط نظارت بر آزمايشگاه هاي همكار و مجاز  :پنجمفصل 
                     معاونت هاي  ودبيرخانه آزمايشگاه هاي موضوع اين آئين نامه، بر عهده ي و ارزياب نظارتمسئوليت اجراي مقررات  -40ماده 

             قرار دارد  هاكه آزمايشگاه همكار و مجاز در حوزه فعاليت آنخواهد بود ، يا مراكز خصوصي نظارتي  دانشكده/  غذا و دارو دانشگاه
 . انجام خواهد شد مصوب مي نمايد،كميته فني كه  ييمطابق روشهاي اجرائي و دستورالعملها و

پس از راه اندازي، براساس راهنماي الزامات كلي عمليات خوب ) آكروديته(ارزيابي عملكرد آزمايشگاههاي همكار و مجاز و مجاز توليدي
              مربوط به رعايت الزامات و راهنماهاي   ISO 17025و چك ليستهاي مرتبط، الزامات استاندارد بين المللي) GLP(آزمايشگاهي

سازمان جهاني بهداشت و ساير مقرراتي كه از سوي سازمان به منظور بهبود و ارتقاء وضعيت و عملكرد آزمايشگاهها وضع مي شود، 
 . صورت مي گيرد

بازديد ) آكروديته(و مجاز توليدي  دبيرخانه موظف است طبق برنامه زمانبندي حداقل يكبار در سال از كليه آزمايشگاههاي همكار، مجاز
همچنين برنامه هاي خودارزيابي توسط آزمايشگاهها و مميزي ادواري از سوي . نموده و گزارش مميزي را ثبت و نگهداري كند

 .ل دارددانشگاه نيز موظف است نتايج مميزي هاي انجام شده را بع دبيرخانه ارسا/دانشكده. دانشگاه را تهيه و ابالغ نمايد/دانشكده
                    و مراكز خصوصي نظارتي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور/دانشكده  توسط دبيرخانه براي هماهنگي انجام امور اجرايي و نظارتي: تبصره

                      مراكز و حداقل يكبار در سال معاونت غذا و دارو ذيربط و حداقل دو بار در سال نماينده اي تعيين خواهد نمود تائيد صالحيت شده
مجوزها و پروانه هاي آزمايشگاههاي تحت  هب خصوصي مربوطه را مورد ارزيابي قرار داده و سوابق بازرسي ها، مميزي ها، مستندات و سوابق مربوط

 .پوشش را كنترل مي نمايد

و  نسبت به ارسال نمونه هاي مجهول اقدام ازدبيرخانه در صورت صالحديد براي تشخص كارائي آزمايشگاههاي همكار و مج -41ماده 

  .نمايد مي ارجاعبررسي و براي تصميم گيري به كميته فني  شده،وضع  آنها را مطابق دستورالعملهاي نتايج

 متخلف آزمايشگاه نحوه برخورد با شرايط و ضوابط  :ششمفصل 
مسئول فني مكلف به رفع ين و مؤسسيا  مؤسسها،  طباق هاي مشاهده شده در مميزيعدم اندر صورت ثبت و گزارش  -42 ماده

مقررات مراتب مطابق  ،در زمان مقرر آنمي باشند و در صورت عدم اجراي  معيندر مدت زمان واقص و عدم انطباق هاي اعالم شده، ن
ا تخلف و جرايم دستورالعمل نحوه برخورد ب. بررسي و جهت تصميم گيري نهايي به كميته فني ارجاع خواهد شدجاري دبيرخانه 

 .موضوع اين ماده، پس از تهيه، توسط كميته فني مصوب و ابالغ خواهد شد

ند الزامات موضوع اين آئين نامه و دستورالعملهاي ابالغ شده دبيرخانه را مي باش ين آزمايشگاه موظفمؤسسيا  مؤسس -43ماده 

رخانه بررسي و به منظور تعيين نوع برخورد و تصميم گيري موضوع توسط دبي ،رعايت نمايند و در صورت تخلف از مقررات ياد شده
 .نهايي شامل خطار كتبي، اخذ تعهدنامه و لغو موقت و دائم پروانه، به كميته فني ارجاع خواهد شد

به  دانشكده موظف مي باشند به محض دريافت هرگونه شكايت يا گزارش تخلف پس از اعالم/معاونتهاي غذا و دارو دانشگاه  -44ماده 

 .دبيرخانه نسبت به بازرسي از آن آزمايشگاه اقدام و نتيجه را به دبيرخانه براي اقدامات بعدي اعالم نمايد



به احتمال بروز جرم منجر شود، موضوع به مراجع قضايي ارجاع  اين آئين نامه در صورتي كه تخلف از قوانين و مقررات -45ماده 

 .خواهد شد

نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معامالت دولتي و  مجوزها، اليحه قانوني منع مداخله وزراء، در كليه مراحل صدور -46ماده 

 .رعايت مي گردد 22/10/1337كشوري مصوب 
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