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 - هدف1

 آئين نامه و به منظور تعيين شرايط و ضوابط كاركنان شاغل در آزمايشگاههاي 8اين دستورالعمل به استناد ماده 
تائيد صالحيت شده تدوين گرديده است. 

 - دامنه عملكرد2
 همكار و مجاز مشمول آئين نامه كاربرد دارد.  اين دستورالعمل براي كليه آزمايشگاههاي

 - مسئوليت3
دبيرخانه بررسي و تائيد صالحيت آزمايشگاه همكار و مجاز مسئول اجراي اين دستورالعمل و رئيس مركز ناظر بر حسن 

 اجراي آن مي باشد.

- شرح انجام كار 4
آزمايشگاههاي متقاضي بايد قبل از اخذ پروانه بهره برداري نسبت به تامين نيروي انساني مورد نياز مرتبط با امور فني 

خود اقدام نمايد. 
آزمايشگاه بايد متناسب با دامنه عملكرد و حجم نمونه دريافتي، نسبت به بكارگيري افراد به شرح زير اقدام كند: 

 مسئول دريافت نمونه 
 بايد داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم باشد. -
  سال سابقه كار مرتبط باشد.2ترجيحاً داراي حداقل  -
 دوره هاي آموزشي مرتبط با نحوه نمونه برداري،شرايط نگهداري و توزيع نمونه را طي نموده باشد. -

مسئول فني  
 آئين نامه باشد. 20- بايد مطابق با مفاد ماده 

آزمايشگاه  كارشناسان
تعداد كارشناسان آزمايشگاه بايد متناسب با حجم نمونه دريافتي، دامنه عملكرد و بخشهاي آزمايشگاه بكارگرفته  -

شوند. 
بايد حداقل داراي مقطع تحصيلي كارشناسي و رشته تحصيلي مرتبط با دامنه عملكرد آزمايشگاه باشند.  -
 سال تجربه و سابقه كار آزمايشگاهي مرتبط با دامنه عملكرد آزمايشگاه باشند. 3بايد حداقل داراي   -
بايد دوره هاي آموزشي تخصصي مرتبط با آزمونهاي دامنه عملكرد آزمايشگاه و همچنين دوره هاي مربوط به  -

ايمني در آزمايشگاه و سيستم مديريت كيفيت در آزمايشگاه را گذرانده باشند. سوابق آموزشي بايد ثبت و 
 نگهداري شود.
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 بايد در مورد نحوه ثبت داده ها و اطالعات و گزارش دهي آموزش ديده باشند. -

بايد كليه فعاليت هاي علمي و فني مرتبط با دامنه عملكرد مصوب را پوشش داده و از شرح وظايف خود آگاهي  -
 كامل داشته باشند.

مسئول پاسخ دهي 
 بايد داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم باشد. -
  سال سابقه كار مرتبط باشد.2ترجيحاً داراي حداقل  -
دوره هاي آموزشي مرتبط با نحوه ثبت اطالعات، كدگذاري و رديابي نمونه ها و شرايط ثبت و نگهداري سوابق و  -

 مدارك  را طي نموده باشد.

كاركنان خدماتي  
آزمايشگاه بايد افرادي را به منظور انجام خدمات مربوط به آموزش، تعمير و نگهداري،كاليبراسيون، شستشو و  -

نظافت محيط و لوازم و انبارش و نگهداري مواد شيميايي و پسماندها بكارگيرد. 
مدرك تحصيلي و تجربه كاري اين افراد بايد متناسب با نوع فعاليت آنها باشد، به نحوي كه بتواند شرح وظايف  -

 محوله را انجام داده و اطالعات و سوابق مرتبط را به منظور رديابي و كنترلهاي مورد نياز ثبت و نگهداري نمايد.

اين افراد بايد دوره هاي آموزشي مرتبط با امور محوله و همچنين دوره ايمني در آزمايشگاه را طي نموده باشند.  -
:  1يادآوري

كليه كاركنان فوق الذكر بايد تحت نظارت مسئول فني آزمايشگاه فعاليت كرده و نحوه عملكرد آنها، بطور دوره اي مورد 
ارزيابي قرار گيرد. 

 : چنانچه آزمايشگاه انجام خدمات آموزش، تعمير و نگهداري و كاليبراسيون و جمع آوري پسماند را2يادآوري
برون سپاري مي كند، ضروري است مدارك و مستندات پيمانكار، قرارداد مربوطه و سوابق فعاليتهاي انجام شده را در 

محل بطور قابل دسترس حفظ و نگهداري نمايد. 

- مستندات مرتبط 5
 15/5/1392-  آئين نامه تاسيس و بهره برداري آزمايشگاههاي همكار و مجاز مصوب  

 
 

 


