
مجموعه آئین نامه هاي

تاسیس 

آزمایشگاه تشخیص طبی



:تعریف–1ماده 

آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی ، موسسه پزشکی است که طبق ضوابط قانونی ایجاد می گـردد و  

در آن نمونه هاي حاصل از بدن انسان براي تشخیص و کنترل بیماریها و تاثیر درمان مورد آزمایش قرار می 

گیرد، هر آزمایشگاه تشخیص طبی نسبت به نوع تخصص و صـالحیت علمـی مسـئول یـا مسـئولین فنـی و       

از بخشـهاي  براساس مجوزهاي صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داراي یک یا چند بخـش 

.زیر می تواند باشد

بیوشیمی) الف

خون شناسی) ب

)قارچ شناسیویروس شناسی ،باکتري شناسی، انگل شناسی،( میکروب شناسی ) ج

ایمنی شناسی و سرم شناسی) د

)سیتولوژي و پاتولوژي(آسیب شناسی تشریحی و یاخته شناسی ) ه

ژنتیک پزشکی و مولکولی) و

:تاسیس- 2ماده 

تاسیس آزمایشگاه قبل از هر گونه اقدام منوط به کسب موافقت اصولی و یا مجوز از وزارت بهداشت، درمان و 
.آموزش پزشکی می باشد

:اجازه تاسیس آزمایشگاه به کسانی داده می شود که داراي شرایط ذیل باشند

تابعیت جمهوري اسالمی ایران) الف

نداشتن سوء پیشینه کیفري موثر) ب

:دارا بودن یکی از مدارك تعیین شده ذیل) ج

)یا هردو(دکتراي تخصصی آسیب شناسی بالینی وتشریحی 

دکتراي تخصصی علوم آزمایشگاهی

دکتراي حرفه اي علوم آزمایشگاهی



مایشگاهیزدکتراي تخصصی تک رشته اي علوم ا

ی استفاده می نمایند به شرطی نهادها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عموم-1تبصره 
می توانند تقاضاي تاسیس آزمایشگاه نمایند که داراي مجوز قانونی، اجازه تاسیس موسسات پزشکی قید 

باشد

به موسس ازمایشگاه بیش از یک پروانه تاسیس داده نمی شود-2تبصره 

به ) تبصره هاي مربوطهو 2ماده (احراز صالحیت موسس یا موسسین براساس شرایط فوق الذکر-3تبصره 
.می باشد20عهده کمیسیون قانونی مصرح در ماده 

در مواردیکه موسس آزمایشگاه یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می توانند با ارائه ) 4تبصره 
گواهی تسلیم حصر وراثت و معرفی یک نفر بعنوان مسئول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت 

اعتبار این پروانه به . شت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه مسئولیت فنی موقت نمایندبهدا
وراث مکلفند ظرف مهلت یادشده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی . سال خواهد بود2مدت 

ر غیر اینصورت شخص و یا اشخاص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه بعنوان موسس جدید اقدام کنند د
.موسسه تعطیل خواهد شد

ضمناً 20انتقال پروانه تاسیس به غیر توسط موسس ممنوع است مگر با موافقت کمیسیون قانونی ماده ) د
براي افرادي که یکبار پروانه تاسیس گرفته باشند و بهر علتی به شخص یا اشخاص واجد شرایط دیگري 

ولی با رعایت سایر مقررات، پروانه تاسیس . ه تاسیس صادر نخواهد شدواگذار کرده باشند براي بار دوم پروان
.یک آزمایشگاه را می توان به آنها منتقل نمود

درمانگاهها می توانند با افزایش بخش آزمایشگاه به پروانه تاسیس مرکز مذکور و با معرفی مسئول فنی ) ر
.این رشته فعالیت نمایندواجد شرایط به دانشگاه ها و موافقت کمیسیون قانونی در 

. کمیسیون قانونی با رعایت قوانین مصوب و مفاد این آییننامه اقدام به بررسی و صدور پروانه خواهد بود) ز

:یتعطیلانتقال بهره برداري،- 3ماده 
انتقال آزمایشگاه دائر از یک محل دیگر منوط به موافقت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ) 3- 1

.درمانی مقصد با اخذ پروانه تاسیس جداگانه طبق ضوابط مربوطه خواهد بود

آزمایشگاه هاي بیمارستانهاي خصوصی می بایستی در داخل محوطه مربوطه دایر گردند و حق نصب )2-3
، نام تابلوي جداگانه بعنوان آزمایشگاه در محوطه خارج از بیمارستان را ندارند و فقط می توانند نام آزمایشگاه

.مسئول فنی و تخصص مربوطه رادر تابلوي راهنماي بیمارستان قید نمایند

شروع بکار ، بهره برداري و ادامه فعالیت آزمایشگاه منوط به معرفی کارکنان پزشکی و پیراپزشکی و )3- 3
ات اعالم تجهیزات موردنیاز و سایر مدارك طبق ضوابط اعالم شده توسط دانشگاههاي علوم پزشکی و خدم



بهداشتی درمانی مربوطه و تایید کمیسیون قانونی آزمایشگاهها و کسب پروانه و رعایت ضوابط قانونی و 
.ننامه و دستورالعمل هاي مربوطه خواهد بودمقررات مندرج در این آیی

تعطیل آزمایشگاه حداکثر تا شش ماه مجاز است مگر در مورد ماموریتهاي اداري، آموزشی و بیماري )3- 4
ه مورد قبول دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه قرار گیرد و در هر صورت موضوع ک

چنانچه این امر رعایت نگردد دانشگاه علوم پزشکی و . تعطیلی آزمایشگاه باید به اطالع دانشگاه مربوطه برسد
ه آن آزمایشگاه به فرد دیگري خدمات بهداشتی درمانی ذیربط می تواند با توجه به نیاز منطقه در محدود

.طبق ضوابط و یا اعالم نظر نهایی توسط کمیسیون قانونی آزمایشگاهها اجازه تاسیس آزمایشگاه بدهد

افرادیکه بدون اطالع اقدام به تعطیلی آزمایشگاه بیش از دو ماه بنمایند دانشگاه علوم پزشکی و ) تبصره 
خدمات بهداشتی درمانی ذیربط، می تواند با توجه به نیاز منطقه در محدوده آن آزمایشگاه به فرد دیگري 

.طبق ضوابط اجازه تاسیس آزمایشگاه بدهد

:شرح وظایف موسس: 4ماده 

سال پس از صدور موافقت اصولی2راه اندازي آزمایشگاه حداکثر ظرف مدت )4- 1

معرفی مسئول یا مسئولین فنی آزمایشگاه به کمیسیون قانونی)4- 2

7پاسخگویی در برابر مراجع قانونی در همه موارد بجز مواردیکه به عهده مسئول فنی بوده و در ماه )4- 3
.ذکر شده است

نیروي انسانی واجد شرایط طبق نظر مسئول فنیتامین )4- 4

اجرا و نظارت بر حفظ شئون اخالق پزشکی و مقررات کشور)4- 5

کنترل و نظارت بر حسن اجراي ضوابط، مقررات و تعرفه هاي مصوب)4- 6

همکاري وایجاد تسهیالت الزم براي بازرسی نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در )4- 7
زمانهر

ترتیب عمل دادن به توصیه ها و دستورات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت حسن )4- 8
انجام امور آزمایشگاه

رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور درمورد نحوه اداره اماکن درخصوص نحوه بکارگیري افراد و نحوه )4- 9
پرداخت حقوق قانونی کارکنان

زمایشگاهساختمان آ- 5ماده 



ساختمان آزمایشگاه باید کلیه ضوابط مربوط به شرایط فیزیکی یک آزمایشگاه تشخیص طبی را که توسط 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود دارا باشد و در صورتی اجازه بهره برداري صادر می 

.احراز نمایندشود که بازرسین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این شرایط را 

:نیروهاي فنی آزمایشگاه-6ماده 

:افرادیکه در آزمایشگاه به کارفنی مشغول می شوند به شرح ذیل هستند

)این آین نامه7طبق ماده (مسئول فنی آزمایشگاه )6- 1

کارشناس ارشد بالینی، یا کارشناس ارشد یکی از رشته هاي علوم آزمایشگاهی)6- 2

)لیسانس علوم آزمایشگاهی یا رشته هاي وابسته(شگاه کارشناس ازمای)6- 3

)فوق دیپلم(کاردان آزمایشگاه )6- 4

که دوره هاي آموزشی مربوطه را طی کرده باشد و یا پنج سال سابقه ) دیپلم(تکنسین آزمایشگاه )6- 5
خدمت در آزمایشگاه راداشته باشد

.سئول فنی بکار گمارده شوندکلیه افراد فوق باید با صالحدید و موافقت م) 1تبصره 

.کلیه کادر فنی باید به دانشگاه مربوطه معرفی شوند) 2تبصره 

مسئول فنی: 7ماده 
:مسئول فنی باید داراي یکی از مدارك زیر باشد)7- 1

)یا هر دو(دکتري تخصصی آسیب شناسی بالینی یا تشریحی 

دکتراي تخصصی علوم آزمایشگاهی

آزمایشگاهیدکتراي حرفه اي علوم

دکتراي تخصصی تک رشته اي علوم آزمایشگاهی

متخصصین تک رشته اي تنها مسئولیت فنی آزمایشگاهی را می توانند بپذیرند که در همان رشته ) تبصره 
در صورتیکه متخصصان تک رشته اي بخواهند مسئولیت فنی آزمایشگاه تشخیص طبی را . فعالیت می نماید

.نفر رشته ، همزمان معرفی شوندبپذیرند الزم است چهار 



مسئول فنی توسط موسس یا موسسین به کمیسیون قانونی معرفی می شود و پس از احراز صالحیت )7- 2
.آنها و صدور پروانه مسئولیت فنی می تواند کار خود راشروع نماید

ن مسئول فنی موسس یا موسسین به شرط دارا بودن شرایط مسئولیت فنی می توانند به عنوا–تبصره 
معرفی شوند

براساس مقتضیات زمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند بطور موقت شرایط خاصی )7- 3
.رابراي مسئولیت فنی تعیین و ابالغ نماید

اعم از خیریه، شرکتها ، نهادها، (هر مسئول فنی می تواند مسئولیت فنی یک موسسه غیردولتی )7- 4
.نوبت کاري دارا باشدرا دریک) خصوصی

پروانه مسئول فنی آزمایشگاههاي بیمارستانها و سایر مراکز درمانی، به استناد پروانه تاسیس بیمارستان و یا 
.درمانگاه مربوطه صادر خواهد شد

صدور پروانه تاسیس مانع از پذیرش مسئولیت فنی در آزمایشگاههاي تشخیص طبی براي موسس )7- 5
.نخواهد بود

:شرح وظایف مسئول فنی8اده م

مسئول فنی آزمایشگاه کسی است که ضمن داشتن تخصص مربوطه، پروانه مسئولیت فنی برابر قوانین و 
مقررات بنام او صادر شده ودخالت وي در امور آزمایشگاه فقط در حد صالحیت مندرج در پروانه مسئولیت 

.فنی و دستورالعملهاي مربوطه آیین نامه می باشد

:وظایف مسئول فنی آزمایشگاه عبارت است از

سرپرستی کلیه امور تخصصی موسسه)8- 1

کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی، تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی مواد شیمیایی، معرفها و تطبیق همه )8- 2
این همه این موارد با استانداردهاي اعالم شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ایجاد هماهنگی الزم بین واحدها و بخشهاي مختلف)8- 3

کنترل عملکرد کیفی کارکنان فنی)8- 4

ممانعت از تحمیل هزینه ها و خدمات غیر ضروري به بیماران)8- 5

رسیدگی به شکایات در مورد امور تخصصی و علمی آزمایشگاه و پاسخگویی به مراجع ذیربط نظیر )8- 6
، مراجع قضائی و غیرهو آموزش پزشکی ونظام پزشکی وزارت بهداشت، درمان 



جلوگیري از اعمال پزشکی غیرمجاز)8- 7

جمع آوري اطالعات و آمار مربوط به ارائه کمی و کیفی خدمات وارسال گزارشهاي مربوط به مراجع )8- 8
ذیربط به حسب ضرورت

یرعایت قوانین و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک)8- 9

اقدام و نظارت بر پذیرش بیماران و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسی)10-8

نظارت بر اجراي دقیق برنامه کنترل کیفی داخلی و خارجی و انعکاس و نگهداري آنها در دفاتر )11-8
مخصوص

حضور فعال در آزمایشگاه در ساعات مندرج در پروانه)12-8

آزمایشها بادر نظر گرفتن کلیه شرایط علمی و فنیامضاء ورقه جواب )13-8

:شرایط ویژه مسئول فنی-9ماده 

حضور مسئول فنی در موسسه در زمان انجام امور فنی آزمایشگاه ضروري است و در صورتیکه به هر )9- 1
است علت استثنائی مسئول فنی نتواند شخصا در زمان تعیین شده در آزمایشگاه حضور داشته باشد، الزم 
ولی . فردي واجد شرایط و صالحیت را بصورت موقت به عنوان قائم مقام یا مسئول فنی همکار معرفی نماید

.بهرحال مسئولیت تمامی اقدامات رخ داده کماکان به عهده مسئول فنی صاحب پروانه خواهد بود

وان مسئول فنی موقت به ماه فرد واجد شرایط را به جانشینی خود بعن2مسئول فنی می تواند در سال )9- 2
ماه قابل تمدید بوده و در موارد ذیل مدت 6دانشگاههاي علوم پزشکی مربوطه معرفی نماید و این مدت تا 

.آن افزایش می یابد

درمان و آموزش پزشکی فرصتهاي مطالعاتی و اداري که به تایید وزارت بهداشت،ماموریتهاي آموزشی،) الف
.رسیده باشد

خود و یا بستگان درجه یک که مجبور به ترك شهر و یا شهرستان محل کار خود براي مدت بیماري) ب
با تایید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (9-2زمانی بیشتر از زمان ذکرشده در ماده 

)ذیربط

ین معرفی مسئول فنی آزمایشگاه در غیاب خود ضروریست فرد واجد شرایط را بعنوان جانش-1تبصره 
.نماید



در صورتیکه مسئول فنی آزمایشگاه کسی را معرفی ننماید، موسس یا مسئول فنی موسسه محق -2تبصره 
.است که فرد صاحب صالحیت را جهت مسئولیت فنی به دانشگاه مربوطه معرفی نماید

مانگاه در غیاب خود تا در صورتیکه مسئول فنی آزمایشگاه یک مرکز درمانی اعم ازبیمارستان یا در-3تبصره 
ماه اقدام به معرفی فرد واجد شرایط ننماید، موسس و یا مسئول فنی موسسه اختیار خواهد داشت تا 6

نسبت به معرفی یک نفر واجد صالحیت براي مسئولیت فنی دائم به دانشگاه مربوطه اقدام تا کسب صالحیت 
.نماید

بعنوان همکار نیمه وقت و یا تمام وقت آزمایشگاه متخصیصنی که توسط مسئول فنی آزمایشگاه )9- 3
. معرفی و اجازه مربوطه رادریافت می دارند تا زمان ادامه همکاري ذکر نام آنها روي تابلو و اوراق بالمانع است

این افراد نیز موظف به حضور در آزمایشگاه در ساعات مقرر می باشند، بدیهی است امضاء ورقه هاي آزمایش 
مضاء مسئول فنی واجد شرایط داراي پروانه معتبر استصرفاً با ا

همکار یک مسئول فنی یک آزمایشگاه می تواند با رعایت همه ضوابط مربوط به مسئولیت فنی،)9- 4
.آزمایشگاه دیگر باشد

احکام مسئول فنی موقت آزمایشگاه توسط اداره امور آزمایشگاههاي دانشگاهها براساس ضوابط و شرایط (
.الذکر صادر خواهد شدفوق 

شرایط و ضوابط عمومی نحوه کار در آزمایشگاه تشخیص طبی- 10ماده 
آدرس و تلفن و ساعات کار باید روي ورقه آزمایشگاه منعکس شود ضروریست نام نام موسسه ،)10- 1

.مسئول فنی و شماره نظام پزشکی بر روي ورقه هاي آزمایشگاه قید شود

موظف به داشتن دفتر کل و گزارش رایانه اي بیماران جهت ثبت نام بیماران و مشخصات آزمایشگاه )10- 2
کامل آنها و نام پزشک درخواست کننده، نوع آزمایشهاي درخواستی، قیمت، شماره سریال قبض نوع بیمه و 

.تاریخ می باشد

هریک از بخشهاي . ود کلیه دفاتر آزمایش باید حداقل به مدت یکسال در آزمایشگاه بایگانی ش)10- 3
.آزمایشگاه باید دفتر جداگانه اي جهت ثبت نتیجه هاي آزمایش بیماران داشته باشد

آزمایشگاه موظف به صدور قبض رسید در مقابل دریافت وجه از بیماران بوده ورونوشت و یا ته قبض )10- 4
.آن راباید به مدت شش ماه نگهداري نماید

ام و عناوین روي تابلو و ورقه هاي آزمایشگاه به غیر از آنچه در پروانه قید شده استاده از هر گونه ن)10- 5
.است ممنوع می باشد

نمونه برداري در آزمایشگاه باید طبق ضوابط علمی صورت گرفته و مفاد آیین نامه انطباق امور اداري )10- 6
.و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس دقیقاً رعایت شود



.آزمایشگاه موظف است به تناسب امکانات علمی و فنی خود آزمایش بپذیرد)10- 7

تعداد آزمایشگاه موردنیاز در هر شهر و فاصله آنها از همدیگر براساس جمعیت، وسعت، پراکندگی )10- 8
جمعیت و سایر موضوعات توسط گروه کارشناسی متشکل از نمایندگان اداره امور آزمایشگاههاي 

.وم پزشکی شهرستانها و هماهنگی اداره امور آزمایشگاهها خواهد شددانشگاههاي عل

.آزمایشگاههاي بیمارستانی از این بند مستثنی هستند) 1تبصره 

ظرفیت باید براساس کل پذیرش انجام گرفته و نباید هیچگونه تفاوتی بین بیماران بیمه اي و )10- 9
.مراجعین می باشدغیربیمه اي باشد وتنها پذیرش بر مبناي حق تقدم

.بیماران اورژانس مستثنی از این قاعده هستند: تبصره 

هر آزمایشگاه موظف است نرخ تعرفه خدمات آزمایشگاهی رادر مکانی مناسب و در محلی که در )10-10
.معرض دید همگان باشد نصب نماید

ور جزء وظایف اولیه محسوب براي آزمایشگاههاي کش) داخلی و خارجی(چون اجراي کنترل کیفی )11-10
شده است لذا در اجراي این هدف آزمایشگاهها موظف به اجراء برنامه کنترل کیفی و نیز شرایط و ضوابط 

.تعیین شده در طرح استاندارد سازي آزمایشگاههاي تشخیص طبی می باشند

شناسی ی نحوه کار در آزمایشگاههاي آسیبشرایط و ضوابط عموم-11ماده 
)هیستوپاتولوژي(تشریحی

کلیه نسوج برداشته و مایعات خارج شده از بدن بیماران باید براي آزمایشهاي هیستوپاتولوژي و )11- 1
.سیتولوژي به آزمایشگاههاي مجاز براي انجام آزمایشهاي الزم ارسال گردد

مل درخواست آزمایشگاه آسیب شناسی تشریحی باید جهت آزمایش نمونه ارسالی، اطالعات الزم شا)11- 2
- محل برداشت نمونه و تاریخ برداشت آن-جنس-سن- نام پدر-پزشک معالج، نام ونام خانوادگی بیمار

اطالعات اساسی از شکایات و عالئم بالینی و آزمایشگاهی، مشاهدات حین بیوپسی و یا عمل جراحی و 
.تشخیص یا تشخیص هاي افتراقی را اخذ و سپس به آزمایش اقدام نماید

ر مورد نمونه هاي مربوط به دستگاه تولید مثل بانوان، وضع زنانگی، تاریخ آخرین قاعدگی و قاعدگی ماقبل د
.و استفاده از هورمون ها نیز بایستی ذکر شود

مشخصات بیمار، نام و نام فامیل، نام پزشک معالج و محل برداشت نمونه باید روي ظرف حاوي نمونه )11- 3
.مسئولیت پزشک معالج نوشته شود و با ورقه درخواست آزمایش تطبیق نمایدبطور جداگانه و با 



جراح و یا پزشک معالج موظف است که تمامی نمونه را با ذکر تمام مشخصات نمونه و بیمار فقط : تبصره 
براي یک آزمایشگاه ارسال دارد ونبایستی نمونه مورد آزمایش به قطعاتی تقسیم و براي آزمایشگاههاي 

.دد فرستاده شود، در صورت کشف این موضوع آزمایشگاه می تواند از پذیرش آن خودداري نمایدمتع

در صورتیکه کشف این موضوع پس از برش و طی مراحل مختلف تکنیکی و قبل از دادن جواب آسیب 
آسیب شناس مخیر است که بقیه نمونه و المهاي تهیه شده را پس از دریافت هزینه هاي. شناسی باشد

مربوطه به صاحب آن مسترد نماید و یا مانند هربیوپسی دیگري آزمایش میکروسکوپی انجام داده وجواب آنرا 
.بدهد

)سیتولوژي(شرایط ویژه آزمایشگاههاي آسیب شناسی تشریحی و یاخته شناسی-12ماده 
در پاتولوژي مسئول فنی این آزمایشگاه ها باید داراي درجه دکترا در پزشکی ودرجه تخصصی - الف

.تشریحی باشد

جواب پاتولوژي و سیتولوژي باید حداقل دردو نسخه گزارش شود که نسخه اصلی به بیمار داده شده -ب
.یابراي پزشک معالج ارسال می گردد و نسخه دوم در آزمایشگاه بایگانی می شود

.کلیه بلوکها باید براي همیشه در بایگانی آزمایشگاه نگهداري شود-ج

.سال در آزمایشگاه نگهداري شوند10کلیه المهاي پاتولوژي باید حداقل بمدت - د

ماه در آزمایشگاه نگهداري شوند و موارد مثبت یا مشکوك 6کلیه المهاي سیتولوژي باید حداقل بمدت -هـ 
پاتولوژي کپی نتایج گزارش همراه بادرخواست آزمایشات . بایستی براي همیشه در آزمایشگاه نگهداري شوند

.سال نگهداري شوند2حداقل 

کلیه نمونه ها باید با شماره اي مشخص شوند و در دفتر اندیکس ، روي نمونه، روي المها، روي بلوکها و -ز
.در برگه گزارش این شماره منعکس شود

اشت و نوع نام، فامیل، نام پدر، سن و جنس بیمار و نام پزشک معالج و نیز تاریخ صدور جواب، محل برد-ح
.بافت مورد آزمایش باید در ورقه گزارش شود

.مسئولیت دادن این اطالعات و صحت آن بعهده پزشک معالج است–تبصره 

.نوع فیکساتور مصرف شده باید ذکر شود- ط

شرح ماکروسکوپی در گزارش الزم است و باید مشخص شود که بافت تماما یا قسمتی از آن مورد - ي
.فته استبررسی قرار گر

.تشخیص نهایی باید بطور مشخص در گزارش منعکس گردد-ك



.ذکر نام پاتولوژیست همراه با امضاي وي در گزارش الزامی است- ل

آزمایشگاه موظف در صورتی که پزشک معالج مایل به اخذ نظر مشورتی دیگري باشد با درخواست کتبی،- م
آزمایشگاه مورد مشورت . کها را دراختیار پزشک معالج قرار دهداست المهاي موردنظر و یا درصورت لزوم بلو

باید المهاي موردنظر را شماره گذاري نماید و همانند نمونه هاي دیگر گزارش و نگهداري نماید، ولی بلوکها 
در صورتیکه به علل تکنیکی تنها در یک الم ضایعه دیده شود الم . حتما به آزمایشگاه اول برگشت داده شوند

.ذکور پس از مشاوره به آزمایشگاه اولیه عودت داده شودم

ضوابط مربوط به لغو موقت دائم پروانه آزمایشگاه- 13ماده 
موسس و یا موسسین آزمایشگاه موظفند الزامات موضوع این آیین نامه و دستورالعملهاي ابالغ شده توسط 

فنی و کارکنان ذیربط نیز مکلف به انجام وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی را رعایت نمایند و مسئول
آنها در حدود وظایف و صالحیتهاي مربوطه هستند و باید نواقص اعالم شده رادر مدت زمان تعیین شده 

.برطرف سازند و در صورت تخلف بسته به نوع تخلف به نحو زیر اقدام خواهد شد

توسط دانشگاههاي علوم پزشکی وخدمات تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه کارشناسی محل ) الف
بهداشتی درمانی ذیربط

اخطار کتبی و درج در پرونده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذیربط) ب

لغو موقت پروانه تاسیس و تعطیل آزمایشگاه بمدت یکسال به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ) ج
ع قانونی ذیصالح در استانهابهداشتی درمانی با نظر مراج

لغو دائم پروانه تاسیس آزمایشگاه به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با تصویب ) د
معاونت درمان و نظر مراجع قضائی ذیصالح


