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فصل اول :كليات

مقدمه:
امروزه با افزايش جمعیت و نیاز روز افزون دسترسي به منابع غذايي  ،اهمیت و ضرورت نظارت ،کنترل و تضمین سالمت جوامع
که مرهون تالش هاي سازمان هاي دخیل در اين امور از جمله سازمان دامپزشكي کشور است بیش از پیش حس مي گردد .در
اين خصوص مرکز ملي تشخیص ،آزمايشگاه هاي مرجع و مطالعات کاربردي به عنوان بازوي کنترلي و تشخیصي سازمان
دامپزشكي کشور در حوزه هاي تشخیص بیماري هاي دام ،کنترل دارو و مواد غذايي و باقیماندهاي دارويي با تجهیزات به روز و
صد البته تالش کارشناسان خبره و تجارب ارزنده در طي سال هاي گذشته ،توانسته است به رسالت خود در اين حوزه عمل نمايد.
اين مرکز با توجه به ضروريت هاي سازمان دامپزشكي کشور و مخاطرات منطقه اي و جهاني ،در راستاي مانع زدايي ،تسهیل و
تسريع در ارائه خدمات به تولید کنندگان و بهره برداران عالوه بر شناسايي و استقرار روش هاي نوين و انجام آزمايش هاي متعدد
 ،وظیفه توسعه خدمات آزمايشگاهي و هدايت آزمايشگاه هاي ادارت کل و بخش خصوصي  ،افزايش بهره وري و مشارکت در
منابع انساني و تجهیزاتي را در سرلوحه اهداف خود قرار داده است .از اين روسازمان دامپزشكي تدوين و به روز رساني دستورالعمل
تاسیس و فعالیت آزمايشگاه هاي دامپزشكي با توجه به شرايط علمي که جوابگوي نیازهاي خدمات آزمايشگاهي اين عرصه باشد
را برعهده گرفته و با همكاري پیشكسوتان و فعالین آزمايشگاهي بخش دولتي و غیردولتي اقدام به تهیه اين دستورالعمل نموده
است.
 -1اهداف:
اهداف تدوين اين مجموعه ،عبارتند از:
 -1-1تعیین سیاست ها و ضوابط حاکمیتي تاسیس و فعالیت آزمايشگاه دامپزشكي
-1-2گسترش خدمات آزمايشگاهي جهت تسريع  ،پشتیباني و مانع زدايي از تولید
 -1-3نظارت بر نحوه صدور مجوز تاسیس آزمايشگاه دامپزشكي بر اساس سیاست ها و ضوابط حاکمیتي اعالمي
 -1-5نظارت برانطباق عملكرد آزمايشگاه هاي دامپزشكي با سیاست ها و ضوابط حاکمیتي اعالمي
 -2تعاريف واژه ها واصطالحات:
واژه ها و اصطالحاتي که در اين مجموعه ،به کار مي رود ،داراي مفاهیم زير است:
 -2-1سازمان :سازمان دامپزشكي کشور
 -2-2سازمان نظام :سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران
 -2-3مرکز ملي تشخیص :مرکز ملي تشخیص،آزمايشگاه هاي مرجع و مطالعات کاربردي سازمان دامپزشكي
 -2-4اداره کل :اداره کل دامپزشكي استان
 -2-5نظام استان :شوراي نظام دامپزشكي استان
 -2-6هیئت بدوي انتظامي :هیئت بدوي انتظامي رسیدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغالن حرفه دامپزشكي
 -2-7اداره دامپزشكي :اداره دامپزشكي شهرستان
-2-8کمیسیون مرکزي :کمیسیون مرکزي تشخیص و درمان
-2-9کمیته استاني :کمیته استاني تشخیص و درمان
-2-10انجمن صنفي :انجمن صنفي آزمايشگاهیان دامپزشكي ايران
 -2-11قانون سازمان :قانون سازمان دامپزشكي کشور -مصوب خرداد  1350مجلسین شوراي ملي و سنا
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 -2-12قانون افزايش بهره وري :قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعي -مصوب تیرماه  1389مجلس شوراي
اسالمي
 -2-13دام :به حیوانات (خشكي زي يا آبزي) مهره دار(پستانداران  ،پرندگان  ،خزندگان  ،دوزيستان و ماهیان ) يا بي مهره
اطالق مي شود.
 -2-14آزمايشگاه دامپزشكي :به مرکزي اطالق مي شود که در زمینه ارائه خدمات آزمايشگاهي دامپزشكي در حوزه هاي مختلف
تشخیص و کنترل هاي بهداشتي دامپزشكي با رعايت دستورالعمل ها و ضوابط فني بهداشتي اعالمي سازمان دامپزشكي کشور
فعالیت مي نمايد.
 -2-15آزمايشگاه مرجع :آزمايشگاه سازمان(حسب مورد) که به عنوان مرجع نهايي تشخیص ،آزمايشات نمونه هاي رسمي را
انجام مي دهد.
 -2-16آزمايشگاه مجاز :آزمايشگاهي که طبق ضوابط ،مجوز تأسیس و پروانه مسئول فني را اخذ و از سوي سازمان مجاز به
انجام آزمايش ها در قالب دامنه فعالیت تعیین شده مي باشد.
-2-17آزمايشگاه اختصاصي :آزمايشگاهي که طبق ضوابط و مقررات ،مجوز تاسیس و پروانه مسئول فني آن براي دارندگان
مدرک تحصیلي دکتري تخصصي و يا عمومي دامپزشكي صادر و از سوي سازمان صرفاً مجاز به انجام آزمون هاي اختصاصي
مي باشد.
-2-18دامنه فعالیت :براساس درخواست متقاضي و ممیزي دوره اي-موردي  ،تأسیسات و تجهیزات آزمايشگاهي ،SOP1،تجربه
کارشناسان و نیاز کشور ،نوع و تعداد آزمون هايي که هر آزمايشگاه توانايي انجام صحیح آن را دارد ،توسط اداره کل مشخص و
اعالم مي گردد.
 -2-19نمونه آزمايشگاهي :نمونه قسمت انتخابي از ماده مورد آزمايش است به طوري که تمام خواص آن ماده را دارا باشد.
-2-20نمونه رسمي :نمونه آزمايشگاهي که توسط نماينده سازمان يا اداره کل براي انجام آزمايش هاي مرتبط اخذ مي شود.
-2-21اعتباربخشي :فرايند تأيید آزمون هاي آزمايشگاه هاي دامپزشكي توسط سازمان از طريق بررسي مدارک هويتي ،سوابق
آزمايشگاهي ،نتايج ممیزي و رعايت الزامات قانوني است.
 -2-22کنترل ادواري :بررسي صحت و دقت ،با مستندات سوابق ممیزي و يا ارزيابي با نمونه کور يا بررسي نتايج آزمون هاي
مهارت تخصصي)PT(2و يا نمونه گواهي شده )CRM(3که بايد حداقل سالي يک بارتوسط تیم ممیزي آزمايشگاه اداره کل
انجام و منجر به تكمیل چک لیست ممیزي(چک لیست دستورالعمل93/05/IVOو اصالحات بعدي) گردد.
 -2-23ممیزي :فرآيندي نظام مند ،مستقل و مدون است که به منظور جمع آوري شواهد عیني مستندات انجام مي گیرد.
-2-24چک لیست ممیزي :مجموعه سواالت هدفمند (چک لیست دستورالعمل 93/05/IVOو اصالحات بعدي)که براساس
الزامات G.L.P4و استاندارد 17025و مقررات اداري به منظور ترسیم چارچوب ممیزي توسط سازمان طراحي و ابالغ شده است
و در زمان ممیزي توسط کارشناسان خبره مورد استفاده قرار مي گیرد.
 -2-25نظارت :مجموعه اقداماتي شامل بازرسي (سنجش عملكرد) و ممیزي (ارزيابي) است که به صورت مستمر به منظور
انطباق عملكرد آزمايشگاه ها با سیاست ها و ضوابط حاکمیتي سازمان صورت مي پذيرد.
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 -2-26مؤسس آزمايشگاه  :فردي است واجد شرايط مندرج در اين دستورالعمل که با اخذ مجوز از سازمان نظام ،اجازه تأسیس
آزمايشگاه را دريافت مي نمايد و پس از دريافت پروانه فعالیت از اداره کل دامپزشكي استان مجاز به ارائه خدمات آزمايشگاهي
مي باشد.
 -2-27مسئول فني :فردي است واجد شرايط مندرج در اين دستورالعمل که بر اساس پروانه فعالیت صادره توسط اداره کل
دامپزشكي استان ،مسئولیت اجراي ضوابط و مقررات اعالمي از سوي سازمان را در آزمايشگاه بر عهده دارد.
تبصره :در غیاب مسئول فني  ،مسئولیت اجراي ضوابط و مقررات اعالمي از سوي سازمان ،مي تواند به صورت موقت و با موافقت
اداره کل (بدون الزام اخذ پروانه) بر عهده مسئول فني جانشین باشد.
 -2-28مسئول تضمین کیفیت :يكي از کارکنان فني آزمايشگاه که زير نظر مسئول فني آزمايشگاه فعالیت نموده و وظايف آن
مشابه موارد ابالغي درنامه شماره  97/32/17911مورخ( 97/3/17پیوست )7است.
تبصره :اگر بر اساس دامنه فعالیت ،آزمايشگاه فاقد شخص واجد شرايط جهت تضمین کیفیت باشد ،با (نظرکمیته استاني) مسئول
فني مي تواند مسئولیت تضمین کیفیت را عهده دار باشد.
 -2-29کارشناس فني :فرد واجد شرايط در بخش هاي مختلف آزمايشگاه از جمله بخش هاي دريافت نمونه ،انجام آزمون ،تعمیر
و نگهداري تجهیزات ،تضمین کیفیت ،کالیبراسیون و استريلیزاسیون
 -2-30مجوزتأسیس :مجوزي است که در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتي سازمان براي متقاضیان واجد شرايط تأسیس
آزمايشگاه دامپزشكي مندرج در اين دستورالعمل توسط سازمان نظام با مدت اعتبار معین صادر مي شود.
تبصره :در صورت عدم اتمام عملیات ساخت و ساز و يا آماده نشدن محل اعالمي براي انجام امور آزمايشگاهي در مدت معین
تعیین شده  ،مجوز تأسیس با نظر کمیته استاني تمديد مي شود.
 -2-31پروانه فعالیت :مجوزي است که در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتي سازمان براي متقاضیان واجد شرايط تأسیس
آزمايشگاه دامپزشكي مندرج در اين دستورالعمل به منظور انجام امور آزمايشگاهي توسط ادارات کل دامپزشكي استان ها با مدت
اعتبارمعین صادر مي شود.
 -2-32سطوح ايمني زيستي :براساس عوامل زيستي خطرساز و با توجه به مخاطراتي که مواد حاوي میكروارگانیسم ها براي
انسان ،دام ومحیط زيست دارند ،درچهار سطح تعیین مي شوند .آزمايشگاه سطح ايمني زيستي  1باکمترين تهديد و سطح  4با
بیشترين تهديد مواجه هستند .براي سطح ايمني زيستي  2مواردزير قابل ذکراست:
-1-2-32کارکنان آزمايشگاه براي حمل عوامل بیماريزا آموزشهاي خاصي را گذراندهاند.
 -2-2-32حضور افراد يا جانداران در آزمايشگاه محدود بوده و فقط در هنگام انجام آزمون ،افراد مرتبط با استفاده از وسايل
حفاظت فردي(5مانند روپوش آزمايشگاهي ،دستكش ،ماسک ،پاپوش وعینک محافظ) متناسب با نوع آزمون و مطابق SOP
آزمون در محل انجام آزمون حضوردارند.
-3-2-32مواد حاوي میكروارگانیسمها ،موادي هستند که از راه بلع يا تماس با غشاء هاي مخاطي منتقل مي شوند ،اين
میكروارگانیسمها درمحیط اطراف وجود دارند ،روش درماني شناخته شده و دردسترس داشته ،براي انتقال نیازمند بند پايان نیستند،
قابلیت انتقال و انتشارگسترده بین حیوانات ندارند ،عوارض کلینیكي بیماري محدود و با استفاده از روش هاي میكروبیولوژيكي
مناسب ،آزمايشها را مي توان در فضاي باز انجام داد .البته درصورتي که خطر تولید ذرات معلق در هوا وجود داشته باشد ،بايد از
هود ايمني زيستي استفاده نمود.
 -2-33پسماندهاي آزمايشگاهي دامپزشكي :به کلیه پسماندهاي عفوني و شیمیايي زيان آورکه در مراکز موضوع اين ابالغیه
تولید ميشود ،اطالق مي گردد.
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 -2-34ضوابط حاکمیتي :عبارت است از مجموعه مقررات مربوط به امور آزمايشگاه ها که توسط سازمان ،تهیه و ابالغ مي شود.
 -2-35سامانه الكترونیكي صدور پروانه هاي سازمان ( : )certسامانه الكترونیكي صدور پروانه هاي سازمان که به منظور
بارگذاري و صدور انواع پروانه از آن بهره برداري مي شود.
 -3دامنه کاربرد:
 -3-1اين دستورالعمل در جهت تأسیس و فعالیت آزمايشگاه هاي مستقل غیردولتي کاربرد دارد و شامل آزمايشگاه هاي وابسته
از جمله آزمايشگاه هاي مراکز تولیدي ،درماني ،بازرگاني ،آموزشي و ...نمي شود.
 -3-2آزمايشگاه بخش غیردولتي مجاز به انجام آزمايشاتي که نیازمند سطح ايمني زيستي باالتر از  2است ،نمي باشند و همچنین
نگهداري هر میكرو ارگانیسم بیماري زاي پرخطر براي انسان و دام (موضوع آزمون هاي باالتر سطح  )2برخالف مقررات بهداشتي
قرنطینهاي است.
 -4مسئولیت اجرا:
مسئولیت اجراي اين دستورالعمل در حوزه صدور مجوز تأسیس بر عهده سازمان نظام  /نظام استان و در حوزه صدور پروانه
فعالیت ،پروانه مسئول فني و نظارت برانطباق عملكرد سازمان نظام بر سیاست ها و ضوابط حاکمیتي اعالمي سازمان در راستاي
صدور مجوز تأسیس آزمايشگاه دامپزشكي بر عهده مرکز ملي تشخیص سازمان /اداره کل دامپزشكي استان مي باشد.
 .5قوانین و آيین نامه هاي مرتبط:
 -5-1قانون سازمان دامپزشكي کشور (مصوب خرداد )1350
 -5-2قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشكي ج.ا.ا (مصوب سال )1376
 -5-3قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي ومنابع طبیعي (مصوب تیر ماه )1389
 -5-4قانون اصالح مواد  1و 7قانون اجراي سیاست هاي کلي اصل  44قانون اساسي (مصوب سال )1393
 -5-5قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز (مصوب سال  1392و با اصالحات سال )1394
 -5-6قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور (مصوب سال )1394
-5-7بند پ ماده  7قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه کشور (مصوب )1395
 -5-8آيین نامه اجرايي رسیدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغالن حرفه دامپزشكي مصوب 1382
 -5-9آيین نامه اجرايي بند« ز » ماده ()3و مواد (7و 8و )9قانون سازمان ( مصوب  1391هیات وزيران)
 -5-10آئین نامه تشكل هاي مردم نهاد (تصويب نامه مورخ )1395/6/6
 -5-11دستورالعمل اجرايي نیروي انساني متخصص مراکز موضوع تبصره  2ماده  2قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و
منابع طبیعي -حوزه دامپزشكي  ،موضوع ابالغیه مورخ  27اسفندماه 1399وزير محترم جهاد کشاورزي
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 -6اعضا و شرح وظیفه کمیسیون مرکزي و کمیته استاني تشخیص و درمان:
-6-1اعضاء کمیسیون مرکزي تشخیص و درمان :
متشكل از معاون تشخیص و مديريت درمان به عنوان رئیس کمیسیون ،مديرکل دفتر امور دارو و درمان ،معاون امور درمان
دفتر دارو و درمان به عنوان دبیر ،رئیس مرکز ملي تشخیص آزمايشگاه هاي مرجع و مطالعات کاربردي ،معاونت حقوقي حوزه
رياست ،حقوقي و ارزيابي عملكرد سازمان ،رئیس سازمان نظام يا معاون مرتبط بعنوان عضو و رئیس هیئت مديره صنف مربوطه
به عنوان مدعو مي باشند.
تبصره  :جلسات به صورت ماهیانه و با حضور حداقل دو سوم( )2/3اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات جلسه با اکثريت مطلق
اعضاء حاضر در جلسه (نصف بعالوه يک) مصوب و داراي اعتبار مي باشد.
 -6-2شرح وظیفه کمیسیون مرکزي تشخیص و درمان:
تبیین ضوابط و سیاست هاي حاکمیتي و نظارت عالیه بر اجراي دستورالعمل هاي صادره و پیشنهاد به روز رساني ،اصالحدستورالعمل
بررسي و تصمیم گیري در مورد درخواستهاي ارجاعي از سوي ادارات کل و سازمان نظام در خصوص موارد اختالف نظردر مفاددستورالعمل ابالغي
تفسیر مفاد سیاست ها و ضوابط ابالغي-6-3اعضاء کمیته استاني تشخیص ودرمان:
متشكل از مديرکل به عنوان رئیس کمیته ،رئ یس اداره تشخیص و درمان به عنوان دبیر و مسئول امورحقوقي و قراردادهاي
اداره کل ،رئیس آزمايشگاه مرکزي اداره کل و رئیس سازمان نظام بعنوان عضو  ،رئیس هیئت مديره صنف مربوطه در استان
به عنوان مدعو مي باشند.
تبصره  :1در استان هايي که انجمن صنفي وجود ندارد يک نفر از صنف مربوطه ،به عنوان نماينده به رئیس کمیته معرفي شود
تبصره  : 2جلسات به صورت ماهیانه و با حضور حداقل دو سوم ( )2/3اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات جلسه با اکثريت مطلق
اعضاء حاضر در جلسه (نصف بعالوه يک) مصوب و داراي اعتبار مي باشد.
 -6-4شرح وظیفه کمیته استاني تشخیص و درمان:
رسیدگي به شكايات و اعتراضات متقاضیان دريافت مجوز تأسیس و پروانه فعالیت آزمايشگاه دامپزشكي با رعايت تبصره يکماده  7قانون اصالح مواد 1و  7قانون اجراي سیاست هاي کلي اصل  44قانون اساسي.
 -هماهنگي در راستاي اجراي سیاست ها  ،دستور العمل ها و بخشنامه هاي ابالغي
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فصل دوم :سياست ها

سیاست هاي سازمان براي تأسیس آزمايشگاه هاي دامپزشكي عبارتند از:
-1توسعه متوازن خدمات دامپزشكي از طريق تسهیل تأسیس آزمايشگاه هاي دامپزشكي در مناطق کمتر توسعه يافته و کم
برخوردار
-2مانع زدايي  ،تسهیل و تسريع در ارائه خدمات به تولید کنندگان و بهره برداران
 -3شفاف سازي فرايند صدورمجوز تأسیس و پروانه فعالیت آزمايشگاه هاي دامپزشكي براي افراد واجد شرايط
 -4بهبود شرايط اختصاصي محل تأسیس آزمايشگاه هاي دامپزشكي در راستاي حفظ کیفیت و اثربخشي آن ها
 -5تسهیل فرآيند تاسیس آزمايشگاه هاي دامپزشكي
 -6صدور مجوز ها بصورت برخط در سامانه هاي تخصصي
فصل سوم:ضوابط حاكميتي تأسيس آزمایشگاه های دامپزشكي

ضوابط حاکمیتي تآسیس آزمايشگاه هاي دامپزشكي شامل الزامات فني و الزامات صدور ،تمديد ،جابجائي وابطال /از درجه اعتبار
ساقط شدن مجوز مي باشد.
بخش اول :الزامات فني تآسیس آزمايشگاه هاي دامپزشكي:
الف .مشخصات محل تأسیس  ،ساختمان و امكانات آزمايشگاه دامپزشكي
 -1محل تأسیس آزمايشگاه دامپزشكي بايد داراي سند مالكیت و يا قرارداد اجاره نامه رسمي حداقل به مدت يک سال ،با مساحت
حداقل 60مترمربع شامل (بخش پذيرش نمونه،سرولوژي ،میكروبیولوژي ،اداري ،سرويس بهداشتي ،رختكن ،انبار)با ارتفاع-270
300سانتي متر باشد ،براي ايجاد هر بخش ديگر آزمايشگاهي حداقل فضاي مفید  20متر مربع با رعايت شرايط آزمايشگاهي
الزامي است.
 -2نقشه کروکي محل آزمايشگاه ،نقشه ساختمان آزمايشگاه و جانمايي تجهیزات آن بر اساس نوع فعالیت آزمايشگاهي
متقاضي(سرولوژي ،میكروبیولوژي تشخیصي ،پاتولوژي ،کلینیكال پاتولوژي ،مولكولي تشخیصي ،انگل شناسي ،کنترل کیفي
شیمي خوراک دام و مواد غذايي ،میكروبیولوژي خوراک دام و مواد غذايي  ،مولكولي مواد غذايي ،ارزيابي باقیمانده هاي داوريي،
سموم و مواد بیولوژيكي در خوراک دام و مواد غذايي  ،کنترل کیفي شیمي دارويي و کنترلي کیفي دستگاهي دارو  ،واکسن و
مواد بیولوژيک و میكروبیولوژي دارويي) مطابق رديف ( 7آزمايشگاه هاي دامپزشكي) جدول شماره(1ترکیب و تعداد نیروي انساني
مراکز و شرکت ها) ابالغیه شماره 020-31612مورخ  99/12/27وزير محترم جهاد کشاورزي  ،همراه درخواست اولیه به نظام
استان تحويل و در صورت تايید ،يک نسخه از آن به همراه رونوشت برابراصل سند و يا اجاره نامه بايد در محل آزمايشگاه
نگهداري شود.
تبصره :درمورد امالک فاقد سندرسمي ،ارائه مبايعه نامه يا اجاره نامه عادي با کدرهگیري حداقل سه ساله کفايت مي کند.
 -3نیازسنجي ،جانمايي و طراحي معماري ساختمان آزمايشگاه دامپزشكي بايد توسط اشخاص حقیقي يا حقوقي ذيصالح داراي
تخصص وتجربه صورت پذيرد.
تبصره :تمام الزامات ضوابط و مقررات ملي ساختمان در ساختمان آزمايشگاه بايد رعايت گردد.
تبصره :رعايت ضوابط ارگان هاي مرتبط (محیط زيست ،شهرداري) در تأسیس آزمايشگاه دامپزشكي الزامي است.
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 -4محل استقرار آزمايشگاه بايد داراي فاصله کافي (مطابق ضوابط و معیار هاي استقرار اماکن دامي و صنايع وابسته به دام) از
واحد هاي داراي احتمال آاليندگي اعم از بیولوژيكي ،شیمیايي ،فیزيكي و يا داراي مالحظات بهداشتي مانند دامداري ها باشد.
 -5وضعیت تابش نور ،دما ،رطوبت ،جريان هوا و عدم ورود و نفوذ حشرات و جوندگان در آزمايشگاه بايد قابل کنترل باشد.
 -6سیستم تنظیم دماي هوا و تهويه مناسب باشد .هواکش مجهز به قاب توري يا کرکره اي (بنا به نوع آزمايش واجد فیلتر
مخصوص) به تعداد کافي متناسب بامساحت و فعالیت آزمون هاي مورد تقاضا ،الزامي است .جهت جلوگیري از مخاطرات گازهاي
ايجاد شده مانند بخش هاي شیمي نصب هواکش تا انتهاي مسیر(پشت بام) الزامي است
 -7به منظور کنترل فضاهاي آزمايشگاه دربرابرآلودگي ها تا حد امكان از پیش بیني پنجره هاي بازشو در آزمايشگاه اجتناب گردد
و درصورت وجود پنجره بازشو ،براي جلوگیري از ورود حشرات نصب توري الزامي خواهد بود .توصیه مي گردد تمام پنجره هاي
آزمايشگاه از نوع دوجداره در نظرگرفته شود.
تبصره :درمحل انجام آزمايشات جريان مستقیم هوا نبايد وجود داشته باشد.
-8کف ،ديوار و سكوي آزمايشگاه بايد کامال صاف ،فاقد هرگونه خلل و فرج و قابل شستشو و ضدعفوني باشد اما در عین حال
کف سُر ولغزنده نباشد.
 -9جهت نگهداري مواد و نمونهها فضاي مناسبي براي يخچال يا فريزرها جاسازي شود.
 -10جهت سترون کردن نمونهها ،فضاي مناسب و مجزايي پیش بیني و اختصاص يابد.
 -11محل دريافت نمونه ها بايد مجزا از محیط آزمايشگاه بوده و در نزديكي محل نگهداري نمونه باشد.
 -12جهت انجام آزمايشات خاص که نیازمند تجهیزات ويژه است ،مطابق دستورالعمل شرکت تولیدکننده تجهیزات  ،فضاي مورد
نظر بايد طراحي و جانمايي گردد.
 -13انبار نگهداري نمونه و نمونه هاي شاهد بايد قفسه بندي و متناسب با تعداد نمونه اي که در درخواست اولیه متقاضي ذکر
مي گردد فضاي کافي و امكان تهويه مناسب درآن فراهم باشد.
 -14استقرار نگهبان يا سرايدار اختیاري است ،درصورت نیاز بايد محلي مجزا به اين منظور اختصاص يابد.
 -15آب لوله کشي ،سرويس بهداشتي ،آب گرم ،روشنايي مناسب در طول روز و شب ضروري است و محل سرويس بهداشتي
بايد از آزمايشگاه بطور مناسبي مجزا ،دمپايي مخصوص داشته ،هواکش و سیفون داشته باشد.
 -16براي حفظ و جلوگیري از افتادن وسايلي مانندکپسول گازهاي مورد استفاده ،اقدامات ايمني مناسب پیش بیني گردد.
 -17کمد يا قفسه مناسب و مجزا براي نگهداري لوازم و مواد مختلف وجود داشته باشد .اين قفسه ها بايد به گونه اي طراحي
گردد که کامال درزبندي شوند و به آساني قابل تمیزکردن باشند.
 -18فضاهاي آزمايشگاهي بايد به گونه اي طراحي گردد که امكان نشستن گرد وغبار بر وسايل ،کمدها و لبه پنجره ها به حداقل
برسد و نظافت روزانه و هفتگي آنها آسان باشد.
 -19درموقعیت هاي کاري آزمايشگاهي و فضاهايي که لزوم کنترل عفونت وجود دارد ،پیش بیني روشويي (ترجیحا با شیرآب
خودکار) ضروري است.
 -20تا حد امكان تردد آسان افراد کم توان(معلول برروي ويلچر) به فضاهاي مربوطه (بخش دريافت نمونه) وجود داشته باشد.
-21عرض درها و راهروها براي جابجايي دستگاه ها مناسب باشد.
 -22جانمايي وسايل مطابق با اصول طب کار و محافظت فردي باشد .بخش هايي که نیاز به جابجايي نمونه بیشتري دارند به
بخش دريافت نمونه نزديک تر باشند.
 -23تا حد امكان تغییرات و توسعه در فضاها وجود داشته باشد.
 -24ابعاد و فضاهاي کاري درآزمايشگاه متناسب با بیشترين تعداد افراديکه هم زمان درآن محل کار مي کنند ،تعیین گردد.
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 -25برق اضطراري براي يخچال ها و فريزرهاي نگهداري کیت ،آنتيژن  ،محیط کشت و نمونه ها پیش بیني و شبكه کابل
کشي مناسب در ساختمان وجود داشته باشد.
 -26آزمايشگاه دامپزشكي بايد مجهز به رايانه ،سامانه هاي مورد نیاز(مانند لیمز) ،نمابر ،تلفن ثابت ،وسايل ايمني واطفاء حريق،
جعبهکمک هاي اولیه و تابلوهاي مناسب معرفي بخش هاي مختلف باشد.
-27حفظ مستندات قانوني دريافت وجه آزمايش از متقاضیان الزامي است.
 -28در زمان بروز بیماري هاي همه گیر و يا شرايط خاص که سازمان اعالم نمايد ،موسس آزمايشگاه موظف به همكاري براي
ارائه خدمات آزمايشگاهي مورد تقاضاي سازمان با دريافت هزينه ها مطابق تعرفه مي باشد.
بخش دوم .الزامات صدور مجوز تأسیس آزمايشگاه دامپزشكي
الزامات فني تاسیس آزمايشگاه هاي دامپزشكي شامل :شرايط متقاضي ،حد نصاب امتیاز مورد نیاز و ويژگي ها ،شرايط اختصاصي
و الزامات محل تاسیس ،به شرح ذيل است:
الف :شرايط متقاضي(مؤسس) اخذ مجوز تأسیس آزمايشگاه دامپزشكي :
 -1دارا بودن تابعیت جمهوري اسالمي ايران.
-2داشتن مدرک تحصیلي دکتري عمومي دامپزشكي و يا مدرک تحصیلي دکتري تخصصي دامپزشكي
تبصره  :دارندگان مدرک دکتري تخصصي دامپزشكي (فاقد پايه دکتري عمومي دامپزشكي) با پايه هاي ساير رده هاي دامپزشكي
صرفاً مجاز به تأسیس آزمايشگاه اختصاصي مرتبط با مدرک تحصیلي هستند.
-3انجام خدمت دوره ضرورت يا معافیت قانوني (ويژه آقايان) با ارائه کارت معتبر.
-4داشتن عضويت در سازمان نظام با ارائه کارت عضويت معتبر.
 -5نداشتن محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشكي مطابق بندهاي (و) ( ،ز) ( ،ح) و(ط) موضوع مجازات هاي انتظامي مندرج
در ماده ( )20آئین نامه اجرايي رسیدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغالن حرفه دامپزشكي در دوره محكومیت.
-6عدم اشتغال در دستگاه ها و سازمان هاي دولتي اعم از لشكري وکشوري ،مراکز و موسسات آموزش عالي و تحقیقاتي دولتي
و غیردولتي و نهادهاي عمومي و شرکت هاي دولتي.
تبصره :اشتغال به تحصیالت تكمیلي براي مؤسسین آزمايشگاه هاي دامپزشكي موجود و فعال مشروط به معرفي مسئول فني
واجد شرايط مي باشد.
-7نداشتن هرگونه پروانه اشتغال از سازمان يا مجوز تأسیس از سازمان نظام يا مراجع مرتبط ذيصالح ديگر.
-8کسب حد نصاب امتیاز الزم بر اساس جدول شماره (.)1
ب -شرايط مسئول فني آزمايشگاه دامپزشكي:
 -1دارا بودن تابعیت جمهوري اسالمي ايران.
 -2دارا بودن دانشنامه دکتراي عمومي دامپزشكي يا گواهي نامه موقت پايان تحصیالت دکتري عمومي دامپزشكي و دکتري
تخصصي دامپزشكي(فاقد پايه دکتري عمومي دامپزشكي) با پايه پیرادامپزشكي براي آزمايشگاه هاي اختصاصي.
 -3انجام خدمت دوره ضرورت يا معافیت قانوني (ويژه آقايان) با ارائه کارت معتبر.
 -4داشتن عضويت در سازمان نظام با ارائه کارت عضويت معتبر.
 -5محروم نبودن از اشتغال به حرفه دامپزشكي مطابق بندهاي (و)( ،ز)( ،ح) و (ط) موضوع مجازاتهاي انتظامي مندرج در ماده
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( )20آئین نامه اجرايي رسیدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغالن حرفه دامپزشكي در دوره محكومیت.
 -6عدم اشتغال دردستگاه ها و سازمان هاي دولتي اعم از لشكري وکشوري ،مراکز و موسسات آموزش عالي و تحقیقاتي دولتي
و غیردولتي و نهادهاي عمومي غیردولتي و عدم اشتغال به تحصیالت تكمیلي براي صدور و تمديد مجوز/پروانه.
 -7نداشتن هرگونه مجوز يا پروانه اشتغال از سازمان ،سازمان نظام يا مراجع ذيصالح ديگر.
-8داشتن سابقه کار در آزمايشگاه حداقل به مدت يكسال و يا گذراندن دوره کارورزي به مدت سه ماه در يكي از مراکز آزمايشگاه
دولتي و يا غیر دولتي (با معرفي نامه اداره کل دامپزشكي استان)
تبصره :دوره کارورزي براي متقاضیان واجد مدرک دکتري تخصصي مرتبط با آزمايشگاه ،دو ماه مي باشد.
جدول شماره -1حداقل امتیاز مورد نیاز براي صدور مجوز تاسیس
رديف

محل استقرار

حد نصاب امتیاز

1

شهر تهران

3500

2
3
4

کالن شهرها (بجز شهر تهران)*
مراکز استان ها (بجز تهران و سايرکالن شهرها)
شهرستان ها (بجز شهرستان هاي موضوع بندهاي  1،2و)3

3000
2800
2500

5

ساير شهرها

2200

6

مناطق کم برخوردار*

80درصد امتیاز شهرستان مربوطه

* بر اساس آخرين بخشنامه هاي وزارت کشور.
ج -نحوه محاسبه امتیاز
محاسبه امتیاز مورد نیاز براي صدور مجوز تأسیس آزمايشگاه هاي دامپزشكي بر اساس جداول شماره ( )6-5-4-3-2انجام مي
پذيرد.
تبصره :کلیه مستندات مربوط به نحوه محاسبه امتیاز هر متقاضي بايد در پرونده مربوط بايگاني و براي فرآيندهاي نظارتي در
دسترس باشد و امتیاز مكتسبه بايد در قالب فرم پیوست شماره  2تحويل متقاضي شود.
 -1امتیاز مدارک تحصیلي
جدول شماره  -2مباني محاسبه امتیاز مدرک تحصیلي متقاضي
رديف
1
2
3
4

شاخص ها
دکتري عمومي دامپزشكي )DVM(6

امتیاز
2000

دکتري عمومي دامپزشكي به همراه تحصیالت در گرايش هاي آزمايشگاهي

2200

دکتري عمومي دامپزشكي به همراه دکتري تخصصي دامپزشكي()Ph.D

2400
1800

دکتري تخصصي دامپزشكي ( )Ph.Dبا پايه پیرا دامپزشكي

DVM: Doctor of Veterinary Medicine
Ph.D: Doctor of Philosophy
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 -2امتیاز سابقه کار
امتیاز سابقه کار براي صدور مجوز تأسیس آزمايشگاه هاي دامپزشكي براساس جدول شماره ( )3محاسبه مي گردد.
تبصره :منظور از سابقه کار دامپزشكي ،سوابق کاري متقاضي در بخش دولتي و يا بخش غیردولتي دامپزشكي (براساس پروانه
تمام وقت معتبر) و با مدرک حداقل دکتري عمومي دامپزشكي  ،دکتري تخصصي دامپزشكي (با پايه دامپزشكي ويا پیرادامپزشكي)
مي باشد که براي سابقه کار در حوزه امور آزمايشگاهي معادل100درصد امتیاز و براي ساير حوزه ها معادل  50درصد امتیاز مندرج
در جدول محاسبه خواهد شد.
جدول شماره  -3مباني محاسبه امتیاز سابقه کار متقاضي
رديف
1
2
3
4
5

امتیاز سالیانه در امتیاز سالیانه در
شاخص ها
بخش غیر دولتي
بخش دولتي
110
80
سابقه کار دامپزشكي در شهر تهران
120
90
سابقه کار دامپزشكي در کالن شهرها
130
سابقه کار دامپزشكي در مراکز استان ها (به جز تهران و کالن 100
شهرها)
150
سابقه کار دامپزشكي در شهرستان ها (به جز شهرستان هاي موضوع 120
رديف هاي ( 2،1و)3
200
140
سابقه کار دامپزشكي در ساير شهرها

تبصره  :1منظور از سابقه کار دامپزشكي دربخش دولتي ،سوابق کاري فرد به عنوان دکتري عمومي دامپزشكي (بر اساس حكم
کارگزيني) در هر يک از دستگاه هاي اجرايي مي باشد.
تبصره  : 2منظور از سابقه کار دامپزشكي در بخش غیردولتي ،سوابق کاري فرد به عنوان دکتري عمومي دامپزشكي در بخش
غیر دولتي (براساس پروانه /مجوز يا ساير مدارک معتبر قانوني) مي باشد
 -3امتیاز بومي بودن:
امتیاز بومي بودن براي صدور مجوز تأسیس آزمايشگاه هاي دامپزشكي بر اساس جدول شماره ( )4محاسبه مي شود.
متقاضي بايد متولد و يا ساکن با سابقه ده سال سكونت در شهرستان /استان مورد تقاضي باشد .بومي بودن افراد از طريق ذيل
احراز مي گردد.
شهرستان /استان محل تولد مندرج در شناسنامه متقاضي با شهرستان /استان مورد تقاضا براي تاسیس آزمايشگاه يكي باشد.
استفاده از اولويت بومي از طريق سكونت بموجب تايید ساکن بودن و حداقل ده سال سكونت با ارائه استشهاد محلي ممهور به
مهر نیروي انتظامي(پاسگاه يا کالنتري محل) خواهد بود.
تبصره :داشتن گواهي تحصیل در مقاطع تحصیلي ابتدايي ،راهنمايي و دبیرستان محل مورد تقاضا با تأيید اداره آموزش و پرورش
محل مي تواند به عنوان تمام يا قسمتي از سابقه سكونت مالک محاسبه قرار گیرد.
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جدول شماره  -4مباني محاسبه امتیاز بومي بودن
شاخص ها
بومي بودن/سكونت در استان مورد درخواست مجوز
بومي بودن /سكونت در شهرستان مورد درخواست مجوز

رديف
1
2
 -4امتیاز سابقه ايثارگري
امتیاز ايثارگري حداکثر تا  150امتیاز و بر اساس جدول شماره ( )5محاسبه مي شود.

امتیاز
50
100

جدول شماره  -5مباني محاسبه امتیاز سابقه ايثارگري متقاضي
امتیاز
رديف شاخص ها
رزمندگان با تائید نیروي مقاومت بسیج مرکز ،نیروهاي نظامي با گواهي از  10امتیاز به ازاي هر ماه
1
ستاد مشترک نیروي مربوطه يا يگان مربوطه و جهادگران با تائید وزارت
جهاد کشاورزي برحضور داوطلبانه درجبهه
جانبازان با تائید درصد جانبازي از سوي بنیاد شهید و امور ايثارگران تا  50 25امتیاز
2
*
درصد جانبازي
**
 10امتیاز به ازاي هر ماه اسارت
آزادگان با تائید بنیاد شهید و امور ايثارگران
3
4

فرزند ،همسر ،پدر و مادر شهید 150امتیاز
برادر و خواهر شهید  50امتیاز

خانواده شهدا با تائید بنیاد شهید و امور ايثارگران

* به ازاي افزايش هر  5درصد  30امتیاز ،اضافه مي شود و از  25درصد به باال مشمول فرزند و همسر جانباز نیز مي شود.
** از سه سال به باال مشمول فرزند و همسر آزاده نیز مي شود.
 -5امتیاز آموزشي
امتیاز آموزشي براي صدور مجوز تاسیس آزمايشگاه بر اساس جدول شماره ( )6حداکثر تا  200امتیاز محاسبه مي شود.
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

9

شاخص ها

جدول شماره  -6مباني محاسبه امتیاز آموزشي متقاضي
امتیاز موردي

شرکت در دوره هاي بازآموزي وکارگاه هاي آموزشي دامپزشكي (مصوب
سازمان)
شرکت درکنگره ها ،سمینارها و سمپوزيوم هاي دامپزشكي
ارايه مقاالت (سخنراني يا پوستر) درکنگره ها ،سمینارها و سمپوزيوم هاي
دامپزشكي يا چاپ مقاالت دامپزشكي
انتشار مقاله در نشريات علمي ،پژوهشي معتبر دامپزشكي
چاپ مقاالت دامپزشكي در نشريات داراي نمايه بین المللي مانند ISI
تدريس در دوره ها و کارگاه هاي آموزشي دامپزشكي
چاپ کتب دامپزشكي (تالیف)
چاپ کتب دامپزشكي (ترجمه)
اختراع و اکتشاف باموضوع دامپزشكي و برندگان جشنواره هاي علمي
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حداکثر امتیاز

هر روز  5امتیاز

50

هر روز 2امتیاز

20

هر مقاله 4امتیاز

20

هر مقاله  5امتیاز
هر مقاله 10امتیاز
هر روز 3امتیاز
هر جلد  25امتیاز
هرجلد  20امتیاز
هر مورد 35امتیاز

25
30
30
75
60
70

*هر روز آموزش معادل  6ساعت در نظرگرفته مي شود.
** دوره هاي باز آموزي و کارگاه هاي آموزشي بايستي بر اساس برنامه هاي مصوب ابالغي سازمان باشد.

د .مراحل و نحوه صدور مجوز تأسیس:
-1ارائه (بارگذاري ) تقاضا در سامانه برخط در قالب فرم شماره ( )1به همراه مدارک مورد نیاز(شامل مدارک تحصیلي موضوع
جدول شماره  2و مدارک مربوط به انجام خدمت دوره ضرورت يا معافیت قانوني (ويژه آقايان) ،سابقه کار دامپزشكي (احكام
کارگزيني در مورد سابقه کار در بخش دولتي /پروانه معتبر در مورد سابقه کار دامپزشكي در بخش غیردولتي ،بومي بودن،
ايثارگري ،آموزش) به نظام دامپزشكي استان مربوطه
-2تشكیل پرونده ،بررسي صحت مدارک ،محاسبه امتیاز مكتسبه و اعالم نتیجه (موافقت/نقص مدارک/عدم موافقت با ذکر
داليل) توسط نظام دامپزشكي استان به متقاضي (حداکثردر مدت  7روزکاري).
تبصره :1عدم رفع نواقص مدارک و يا عدم پیگیري متقاضي بعد از ابالغ ،به منزله انصراف متقاضي تلقي مي شود.
تبصره:2درصورت عدم موافقت ،متقاضي مي تواند ظرف مدت يک هفته بعد از ابالغ ،اعتراض خود را به دبیرخانه کمیته استاني
تشخیص و درمان تحويل و رونوشت آن را به نظام دامپزشكي استان ارسال نمايد و حداکثر ظرف مدت يک هفته پاسخ الزم و
مستدل به متقاضي اعالم مي شود.
 -3معرفي محل تأسیس آزمايشگاه دامپزشكي توسط متقاضي به نظام استان و بازديد کارشناسي از محل و بررسي الزامات فني
تأسیس آزمايشگاه دامپزشكي شامل تأسیسات  ،مشخصات ساختمان ،امكانات و تجهیزات و اعالم نظر توسط نظام استان مبني
بر تأيید يا رد(حداکثر در مدت  3روز کاري)
-4در صورت تكمیل مدارک ،ارائه تعهد نامه محضري به نظام دامپزشكي استان و صدور مجوز تأسیس با امضاء رئیس نظام
دامپزشكي استان و ارسال تصوير آن به اداره کل دامپزشكي(حداکثر در مدت  2روز کاري)
 -5پس از اتمام عملیات تاسیس و آماده شدن محل آزمايشگاه براي بهره برداري متقاضي جهت اخذ پروانه فعالیت به اداره کل
مراجعه نمايد.
 -6سازمان نظام مؤظف است کلیه مراحل از درخواست تا صدور مجوز تأسیس را بصورت برخط انجام دهد.
تبصره :نظام مكلف است نسبت به راه اندازي سامانه مرتبط اقدام و ترتیبي اتخاذ نمايد که سامانه صدور پروانه سازمان ( )cert
دسترسي الزم را به سامانه مذکور داشته باشد.
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بخش سوم .تمديد ،جابجايي ،ابطال  /از درجه اعتبار ساقط شدن مجوز تأسیس آزمايشگاه دامپزشكي
الف .اعتبار  /تمديد مجوز تأسیس
مدت اعتبار مجوز تأسییس  12ماه مي باشید .متقاضییاني که مجوز تأسییس آزمايشیگاه دريافت داشیته اند مؤظفند حداکثر تا 12
ماه از تاريخ اعالم موافقت  ،نسییبت به بهره برداري از آزمايشییگاه اقدام نمايند  .چنانچه در مهلت مذکور اقدام به بهره برداري
نشیود مي بايسیت قبل از پايان مهلت مقرر داليل توجیهي به نظام اسیتان ارائه گردد تا درصیورت تأيید در کمیته اسیتاني  ،نسیبت
به تمديد مجوز فقط براي يكبار و به مدت حداکثر  12ماه اقدام شود .
ب .جابجايي آزمايشگاه دامپزشكي:
-1دارنده مجوز آزمايشگاه به شرط حصول شرايط  ،مي تواند متقاضي تأسیس آزمايشگاه در شهرستان ديگر در همان استان يا
استان ديگر باشد
تبصره  :بديهي است جابجايي يا انتقال محل آزمايشگاه به شهرستان ديگر در همان استان يا استان ديگر بعنوان متقاضي جديد
محسوب مي شود و صدور مجوز تأسیس در محل جديد منوط به حصول شرايط توسط متقاضي و ابطال مجوز قبلي مي باشد.
-2جابجايي يا انتقال محل آزمايشگاه در محدوده يک شهر از همان استان با ارائه درخواست به نظام دامپزشكي و اخذ مجوز
تأسیس ( بدون امتیاز بندي جديد ) و متعاقبا دريافت پروانه فعالیت از اداره کل بالمانع مي باشد.
ج .ابطال /از درجه اعتبار ساقط شدن مجوز تأسیس
مجوز تأسیس آزمايشگاه در موارد زير ابطال  /از درجه اعتبار ساقط مي شود :
 -1درخواست کتبي صاحب مجوز تأسیس به نظام استان
 -2احكام صادره از سوي مراجع ذيصالح قضايي
-3صیدور مجوز آزمايشیگاه برخالف ضیوابط و سییاسیت هاي ابالغي سیازمان به تشیخیص کمیته اسیتاني تشیخیص و درمان
وابطال از طريق مراجع ذيصالح
 -4عدم رعايت شییرايط مندرج اين ابالغیه (،از دسییت دادن) هر يک از الزامات وشییرايط اخذ مجوز تأسیییس آزمايشییگاه به
تشخیص کمیته استاني تشخیص و درمان و ابطال از طريق مراجع ذيصالح
 -5با انقضاء مدت اعتبار مجوز و عدم تأسیس آزمايشگاه  ،مجوز از درجه اعتبار ساقط مي شود.
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روند نمای صدورمجوز تأسيس آزمایشگاه دامپزشكي
بارگذاری درخواست و مدارک در سامانه نظام دامپزشكي

بررسي مدارک ،محاسبه امتیاز و اعالم نتیجه به متقاضي(در مدت  7روز كاری)

موافقت

عدم موافقت

بدلیل عدم واجد شرایط بودن
متقاضي

معرفي محل تأسیس آزمایشگاه توسط
متقاضي به نظام استان و بازدید
كارشناسي از محل(حداكثردر مدت 3
روز كاری پس از معرفي محل)

عدم تایید

تأیید محل

محل و اعالم

بدلیل نواقص مدارک

ابالغ به متقاضي در مدت دو روز

ابالغ به متقاضي در مدت دو روز

كاری

كاری برای رفع نواقص

اعتراض متقاضي به كمیته استاني در
مدت یک هفته بعد از ابالغ

به متقاضي

اعالم نظر كمیته استاني در

تأیید

عدم تأیید

اعتراض

اعتراض

متقاضي

متقاضي

نظام استان (حداكثر در
مدت دو روز كاری)
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اعالم كتبي

درمدت دو

متقاضي مبني

هفته بمنزله

بر رفع نواقص

انصراف
متقاضي مي

باشد

مدت یک هفته

صدور مجوز تاسيس توسط

عدم رفع نواقص

فصل چهارم  :ضوابط حاکمیتی فعالیت آزمایشگاه دامپزشکی

نظارت الزم بر عملكرد آزمايشگاه هاي دامپزشكي در جهت تحقق تكالیف قانوني سازمان در تأمین بهداشت دام و تضمین
سالمت و بهداشت فرآورده هاي دامي  ،خوراک دام و ارائه خدمات آزمايشگاه دامپزشكي ،مستلزم اخذ پروانه فعالیت (از اداره
کل دامپزشكي استان مربوط) مي باشد.
الف -شرايط و ضوابط صدور پروانه فعالیت آزمايشگاه دامپزشكي :
-1داشتن مجوز تاسیس
-2اتمام عملیات اجرايي تاسیس و آماده شدن براي بهره برداري
-3معرفي فرد واجد شرايط بعنوان مسئول فني
ب -شرايط و ضوابط صدور پروانه مسئول فني و شرح وظايف:
 -1دارا بودن دانشنامه دکتراي عمومي دامپزشكي يا گواهي نامه موقت پايان تحصیالت دکتري عمومي دامپزشكي و دکتري
تخصصي دامپزشكي(فاقد پايه دکتري عمومي دامپزشكي) با پايه پیرادامپزشكي براي آزمايشگاه هاي اختصاصي.
-2عضويت فعال در سازمان نظام دامپزشكي ج.ا.ا
 -3تابعیت رسمي جمهوري اسالمي ايران
-4عدم اشتغال در دستگاه ها و سازمان هاي دولتي اعم از لشگري وکشوري ،مراکز و مؤسسات آموزش عالي و تحقیقاتي دولتي
و غیردولتي و نهادهاي عمومي و شرکت هاي دولتي
-5نداشتن هیچ گونه پروانه يا مجوز اشتغال مشابه ديگر از سازمان و ساير مراجع
 -6محروم نبودن از اشتغال به حرفه دامپزشكي مطابق بندهاي و-ز -ح و ط موضوع مجازات هاي انتظامي مندرج در ماده 20
آئین نامه اجرايي رسیدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغالن حرفه دامپزشكي در دوره محكومیت
 -7گذراندن حداقل 45روز کارورزي در آزمايشگاه بعالوه کسب  20امتیاز آموزشي مورد تايید اداره کل
تبصره  -1مؤسس آزمايشگاه بر اساس ضوابط ابالغي مي تواند با اخذ پروانه  ،مسئول فني آزمايشگاه خود نیز باشد.
تبصره -2فعالیت آزمايشگاه هاي دامپزشكي در نوبت شب مستلزم اخذ پروانه فعالیت شبانه روزي و پروانه مسئول فني از اداره
کل دامپزشكي استان مي باشد.
تبصره -3مؤسس و مسئول فني آزمايشگاه به طور همزمان نمي تواند مجوز ديگري را با استفاده از مدرک دامپزشكي از سازمان
يا سازمان نظام اخذ نمايد.
 -8سپردن تعهد محضري در قالب فرم پیوست و الزام به رعايت موارد زير:
 -1-8رعايت کلیه قوانین ،مقررات ،ضوابط ،دستورالعمل ها ،شیوه نامه ها و بخشنامه هاي سازمان در امور مرتبط.
-2-8رعايت شئونات اخالقي و حرفه اي در محیط کار
-3-8فعالیت آزمايشگاه در غیاب مسئول فني مجاز نمي باشد .
 -4-8عدم استفاده از نام وعنوان ديگري درتابلو و سربرگ ها غیراز آنچه در پروانه فعالیت قید شده است.
 -5-8استفاده ازسیستم قفسه بندي مناسب براي نگهداري نمونه ها و مواد مصرفي آزمايشگاهي
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 -8-6انجام به موقع و صحیح کالیبراسیون تجهیزات و نیز وسايل موجود اعم از وسايل سرمايشي ،گرمايشي ،برودتي ،دماسنج،
رطوبت سنج ،ترازو ،کپسول آتش نشاني و سیستم اعالن و اطفاء حريق و غیره
 -7-8ثبت کلیه فعالیتهاي آزمايشگاه در دفاتر /نرم افزارهاي ثبت اطالعات و آمار و سامانه هاي اداره کل و نظام استان و گزارش
آمار و عملكرد به اداره دامپزشكي
-8-8پاسخ گويي در قبال نتايج آزمايشهاي انجام شده در آزمايشگاه
 -8-9برنامه ريزي و اجراي ممیزيهاي داخلي
 -8-10پیشنهاد جانمايي تجهیزات و دامنه آزمايشات براساس ضوابط به اداره کل و نظام استان
 -8-11رعايت و نظارت بر اجراي قوانین ،آئین نامه ها ،ضوابط ،مقررات و دستورالعمل هاي مرتبط سازمان
-8-12رعايت و نظارت برحسن اجراى ضوابط مربوط به تابلو ،سربرگ ها ،ساختمان ،تأسیسات ،تجهیزات ،مواد مصرفي و کیت
هاي آزمايشگاهي
 -8-13رعايت و نظارت بر اجراي اصول ايمني ،برنامه هاي کنترل کیفي و تضمین کیفیت آزمايشگاه
 -8-14نظارت بر انجام به موقع و صحیح کالیبراسیون وسايل و تجهیزات آزمايشگاه
 -8-15نظارت برگردآوري ،بي اثرسازي بهداشتي نمونهها (الشهها ،نسوج) ،وسايل ،مواد و محیط هاي کشت آلوده ،استريلیزاسیون
و مديريت پسماندهاي آزمايشگاهي
 -8-16همكارى و ايجاد تسهیالت الزم براى بازديد ،بازرسى و ممیزي کارشناسان اداره کل ،ارائه اطالعات و اسناد درخواستي،
پیگري رفع نواقص در گزارشات و اخطارهاي کتبي و اعالم اقدامات بعمل آمده در مهلت تعیین شده
 -8-17تعیین و تايید صالحیت حرفه اي کارشناسان فني جهت فعالیت در آزمايشگاه.
 -8-18نظارت بر پذيرش نمونه ها براساس درخواست دامپزشک مجاز /مرجع قانوني مجاز و تطابق آن با امكانات علمي و فني
و دامنه فعالیت آزمايشگاه
 -8-19نظارت بر ايجاد بايگاني و نگهداري مستندات با رعايت امانتداري
-8-20کلیه اساليدهاي پاتولوژي و بلوکهاي پارافینه بايد حداقل به مدت  1سال -اساليدهاي سیتولوژي حداقل به مدت 1سال
و بقاياي نمونه هاي بافتي حداقل تا  3ماه پس از ارسال گزارش آزمون بايد درآزمايشگاه نگهداري شود.
 -8-21پاسخگويي در برابر مراجع قانونى و ارباب رجوع درقبال اقدامات فني
 -8-22همكاري با اداره کل در پذيرش کارآموز و تهیه و تدوين برنامه هاي آموزشي
تبصره :حضور تمام وقت مسئول فني جانشین در آزمايشگاه الزامي است.
ج -مراحل صدور پروانه فعالیت
 -1بارگذاري درخواست صدور پروانه فعالیت  ،مجوز تأسیس و خود اظهاري متقاضي مبني بر اتمام عملیات تأسیس در سامانه صدور
پروانه سازمان (توسط متقاضي)
 -1بارگذاري مدارک مسئول فني توسط متقاضي در سامانه صدور پروانه سازمان
 -2بررسي مدارک توسط اداره کل ظرف مدت يک روز کاري
-4در صورت تكمیل و تأيید مدارک  ،صدور پروانه فعالیت در سامانه صدور پروانه سازمان توسط اداره کل ظرف مدت يک روز کاري
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د .اعتبار  /تمديد پروانه فعالیت
-1پروانه فعالیت آزمايشگاه دامپزشكي با اعتبار سه سال توسط سازمان صادر مي شود .بديهي است پس از پايان اعتبار پروانه در
صورت حفظ يا ارتقا شرايط آزمايشگاه ،تمديد پروانه فعالیت بر اساس ضوابط اين دستورالعمل ،امكان پذير است.
-2در راستاي ارتقاء کیفیت خدمات آزمايشگاهي ،کلیه دارندگان پروانه فعالیت قبلي(پیش از ابالغ اين دستورالعمل) ،مؤظفند سه
ماه مانده به پايان اعتبار پروانه با مراجعه به اداره کل استان نسبت به درخواست تمديد پروانه خود با رعايت شرايط اين دستورالعمل
اقدام نمايند.
تبصره :1در خصوص آزمايشگاه هاي دامپزشكي موجود و فعال که شرايط مؤسس طبق اين ابالغیه را ندارند ،مي توانند با معرفي
مسئول فني واجد شرايط نسبت به ادامه فعالیت اقدام نمايند.
تبصره :2درصورت فوت موسس آزمايشگاه (در صورتیكه مؤسس و مسئول فني يكسان باشند) ،وراث او مي توانند با ارائه گواهي
تسلیم دادخواست حصر وراثت ومعرفي مسئول فني واجد شرايط درخواست صدورپروانه مسئول فني موقت نمايند .اعتبار اين
پروانه يک سال از تاريخ فوت مؤسس خواهد بود  .وراث مكلفند طي مهلت ياد شده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفي
شخص واجد شرايط قانوني دريافت مجوز به عنوان مؤسس جديد اقدام نمايند .در غیر اين صورت پروانه فعالیت آزمايشگاه فاقد
اعتبار خواهد شد«.در صورتیكه موسس و مسئول فني يكسان نباشند » وراث مكلفند طي مهلت يكسال با ارائه دادنامه حصر
وراثت نسبت به معرفي شخص واجد شرايط قانوني دريافت مجوز تأسیس به عنوان موسس جديد اقدام نمايند .در غیر اين صورت
پروانه فعالیت آزمايشگاه ابطال خواهد شد.
تبصره :3وراث مكلفند فوت مؤسس را به اطالع نظام استان برسانند در غیر اين صورت عواقب آن بر عهده آنان خواهد بود.نظام
استان مكلف است بعد از اطالع از فوت مؤسس مراتب قانوني ( ارائه گواهي تسلیم دادخواست حصر وراثت  ،معرفي مسئول فني
ومهلت يكساله وراث نسبت به معرفي شخص واجد شرايط قانوني دريافت پروانه فعالیت به عنوان موسس جديد) را بالفاصله به
صورت کتبي به وراث ابالغ نمايد.
-3مؤسس و مسئول فني آزمايشگاه دامپزشكي به طور همزمان نمي تواند مجوز ديگري را با استفاده از مدرک دامپزشكي از
سازمان يا سازمان نظام اخذ نمايد .
 -4در خصوص کلیه صاحبان آزمايشگاه هاي دامپزشكي موجود و فعال فاقد مدرک دکتري دامپزشكي  phd /با پايه
پیرادامپزشكي که داراي پروانه و يا مجوز قبلي از اداره کل هستند و خواستار ادامه فعالیت مي باشند ،صرفاً از طريق بكارگیري
مسئول فني واجد شرايط مجاز به فعالیت خواهند بود.
تبصره :براي اين گروه از آزمايشگاه ها پروانه مسئول فني توسط اداره کل بصورت مستقل و بنام دکتر دامپزشک  phd /با
پايه پیرادامپزشكي صادر مي شود.
-5اعالم دامنه فعالیت آزمايشگاه توسط اداره کل در هر آزمايشگاه با توجه به رعايت الزامات ساختماني و فني اين دستورالعمل،
حضور کارشناسان فني  ،تجهیزات و آموزش هاي طي شده ،پس از بازديد محل و بررسي تجهیزات توسط اداره کل به مسئول
فني آزمايشگاه اعالم مي گردد .آزمايشگاه فقط در صورت معتبر بودن دامنه آزمايش ،مي تواند به انجام آزمون اقدام نمايد.
 -6حضور مسئول فني درآزمايشگاه به صورت تمام وقت الزامي است.
 -7اعالم فعالیت تمام وقت با ذکر ساعت شروع وپايان کار آزمايشگاه درتابلو ورودي الزامي است.
-8آزمايشگاه دامپزشكي بايد مجهز به وسايل و دستگاه هاي مناسب و کالیبره شده ،مطابق روش آزمايش استاندارد معتبر()SOP7
باشد.
7

standard operating procedure
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 -9نگهداري مواد مصرفي مرجوع شده ،ضايعاتي و تاريخ منقضي غیرقابل مصرف به صورت مجزا و در محل داراي حفاظ تا
تعیین تكلیف نهايي همراه با ارائه مستندات و با هماهنگي اداره کل دامپزشكي
 -10همكاري با اداره کل در جمع آوري و امحاء مواد مصرفي آزمايشگاه و پسماندها بر اساس ضوابط قانوني مراجع مرتبط
 -11رعايت بهداشت و ايمني محیط کار
-12همكاري کامل با اداره کل براي انجام فرآيند هاي نظارتي (پايش ،بازرسي ،ارزيابي ،ممیزي) ،ارائه آمار ،اطالعات و اسناد
مربوط ،رفع نواقص اعالمي در تذکرها و اخطارهاي کتبي اداره کل و نظام استان و اعالم نتیجه در مهلت مقرر در اخطاريه ها و
نیز تسهیل شرايط در موارد مورد نیاز به تشخیص اداره کل
 -13همكاري با اداره دامپزشكي در پذيرش دانشجويان رشته دامپزشكي براي کارآموزي
 -14گزارش مستمر و منظم عملكرد و نگهداري مستندات آزمايشگاه دامپزشكي حداقل به مدت يک سال در شرايط مناسب و
قابل دسترس
 -15رعايت حداقل ساعات کاري موظف ( ساعت ) به صورت روزانه که در مجوز /پروانه صادره قید شده است .بديهي است بر
اساس شرايط اقلیمي هر شهرستان و فصول مختلف سال ،زمان شروع و زمان پايان ارائه خدمات آزمايشگاهي بايد با هماهنگي
اداره دامپزشكي براي اگاهي و مراجعه دامداران اطالع رساني شود.
 -16آزمايشگاه مي تواند با اطالع قبلي به اداره کل حداکثر به مدت  3ماه در سال تعطیل باشد .در صورتي که نیاز به تعطیلي
بیش ازاين مدت باشد مدارک الزم به اداره کل استان جهت طرح در کمیته استاني ارائه گردد.
تبصره:1در مناطقي که صرفا داراي يک آزمايشگاه هستند مؤسس مجاز به تعطیلي نمي باشد ولي مي تواند با ارائه درخواست
کتبي و معرفي مسئول فني واجد شرايط با کسب موافقت اداره کل و معرفي مسئول فني جانشین  ،حداکثر به مدت  3ماه در سال
در محل فعالیت حضور نداشته باشد.در موارد اضطراري( بیماري ،مسافرت و ) ....با ارا ئه مدارک مرتبط و موافقت اداره کل استان
مدت فوق الذکر قابل تمديد مي باشد.
تبصره :2چنانچه مؤسس آزمايشگاه به هردلیل بدون کسب مجوز از اداره کل دامپزشكي استان اقدام به تعطیل نمودن آزمايشگاه
نمايد جهت رسیدگي به تخلف به هیئت بدوي انتظامي استان معرفي مي شود.
 -17مسئول تضمین کیفیت آزمايشگاه بايد مطابق شرح وظايف ابالغي درنامه شماره  97/32/17911مورخ 97/3/17اقدام نمايد.
 -18مديريت اجرايي پسماندهاي آزمايشگاه دامپزشكي برابر مقررات و دستورالعمل هاي مربوط به عهده مسئول فني آزمايشگاه
است و با ارائه قرارداد با سازمان مديريت پسماند يا شرکت هاي مجاز جمع آوري ،بي خطر سازي و امحاء پسماند مورد تأيید اداره
کل حفاظت محیط زيست استان/شهرداري خواهد بود.
 -19اخذ مرخصي مسول فني بیش از هفت روز کاري متوالي  ،نیازمند موافقت اداره کل واطالع سازمان نظام است.
 -20قرارداد همكاري کارشناس فني بايد در محل آزمايشگاه نگهداري گردد و به موجب آن کارشناس فني متعهد است تا ضمن
رعايت ضوابط و مقررات اعالمي سازمان ،در زماني که مشخص و قبول نموده است در آزمايشگاه حاضر و فعالیت داشته باشد.
 -21مسئولیت نتايج حاصل از آزمون ها ،برعهده مسئول فني آزمايشگاه خواهد بود.
تبصره :1درکلیه کاربرگ ها امضاء کارشناس فني آزمايشگر ثبت مي شود.
تبصره :2مسئول فني يک آزمايشگاه نمي تواند همزمان کارشناسي فني آزمايشگاه ديگر باشد.
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 -22نتايج آزمون با امضا کارشناس فني ،مسئول فني آزمايشگاه و مسئول تضمین کیفیت مستند سازي شود و مسئول فني و
مسئول تضمین کیفیت آزمايشگاه الزم است که مستندات الزم را براي انجام فرآيندهاي بازرسي و پاسخگويي به شكايات تهیه
وبه مدت پنج سال نگهداري نمايند.

ه .تعلیق ،ابطال مجوز /پروانه فعالیت :
 -1تعلیق پروانه:
درصورت مشاهده تخلف منتج به عدم صحت نتايج آزمايشگاهي ،اداره کل مي تواند ضمن تذکر کتبي نسبت به توقف موقت
فعالیت دريک يا چند آزمون اقدام نمايد .در صورت تكرار تخلف ،پروانه فعالیت تعلیق مي گردد و سازمان نسبت به ضرر و زيان
به وجود آمده براي آزمايشگاه و کارکنان مسئولیتي نخواهد داشت .در مدت تعلیق ،آزمايشگاه مجاز به فعالیت نبوده و اجازه فعالیت
مجدد منوط به موافقت اداره کل مي باشد .براي نمونه هايي که درآزمايشگاه تعلیق شده و هنوز آزمايش نشده و امكان انجام
آزمون براي آنها میسر نیست ،توسط اداره کل تصمیم گیري مي گردد .تكرارعدم حضورمسئول فني در آزمايشگاه ،پس از يک
بار اخطار کتبي توسط اداره کل ،منجر به صدور توقف موقت فعالیت آزمايشگاه و ارجاع تخلف به هیئت بدوي تخلفات صنفي
نظام و اقدامات قانوني توسط مرجع صادر کننده ميشود.
 -2ابطال پروانه فعالیت:
پروانه فعالیت آزمايشگاه در موارد زير ابطال مي شود:
 -1درخواست کتبي مؤسس به نظام استان
 -2احكام صادره از سوي مراجع ذيصالح قضايي
-3متقاضیاني که مجوز تأسیس آزمايشگاه دريافت داشته اند و حداکثر تا  12ماه از تاريخ اعالم موافقت نسبت به بهره برداري
اقدام ننمايند.
-5صدور مجوز آزمايشگاه برخالف ضوابط وسیاست هاي ابالغي سازمان به تشخیص کمیته استاني تشخیص ودرمان.
 -6زائل شدن ( از دست دادن) هر يک از شرايط اخذ مجوز تاسیس آزمايشگاه به تشخیص کمیته استاني تشخیص و درمان  ،از
جمله:
الف .اخذ هر گونه پروانه /مجوز صادره به استناد دانشنامه دکتري دامپزشكي از مراجع قانوني
ب .استخدام و اشتغال در دستگاههاي دولتي يا نهادهاي غیردولتي ازقبیل نظام دامپزشكي  ،نظام مهندسي کشاورزي و ....
تبصره  :عواقب قانوني ابطال مجوز تأسیس و فعالیت آزمايشگاه بر عهده صادر کننده مجوز خواهد بود و سازمان نسبت به ضرر
و زيان به وجود آمده براي آزمايشگاه و کارکنان مسئولیتي نخواهد داشت.
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روند نمای صدور پروانه فعاليت آزمایشگاه دامپزشكي

(حداکثر در مدت  2روز کاري)
بارگذاری درخواست صدور پروانه فعالیت و مدارک( مجوز تاسیس وخود اظهاری
متقاضي مبني بر اتمام عملیات تاسیس و مسئول فني) در سامانه صدور پروانه
سازمان
بررسي مدارک توسط اداره كل
(در مدت یک روز كاری)

در صورت تایید مدارک  ،اعالم
موافقت

صدور پروانه فعالیت در سامانه صدور پروانه
سازمان

(در مدت يک روز کاري)
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فصل پنجم :ضوابط نظارت برتأسيس و فعاليت آزمایشگاه دامپزشكي

بخش اول .نظارت بر تأسیس آزمايشگاه دامپزشكي
-1مؤسس و مسئولین فني آزمايشگاه ها مؤظف به رعايت سیاست ها و ضوابط حاکمیتي و برنامه هاي ابالغي از سوي سازمان
مي باشند و نظارت بر عملكرد آن ها بر عهده سازمان /اداره کل مي باشد.
 -2نظارت بر انطباق عملكرد سییازمان نظام در رعايت س ییاسییت ها و ضییوابط اعالمي سییازمان جهت صییدور مجوز تأس ییس
آزمايشگاه هاي دامپزشكي بر عهده دفتر دارو درمان سازمان /اداره کل دامپزشكي استان مي باشد.
-3نظارت بر مراحل اجرايي تأسییس آزمايشیگاه و رعايت ضیوابط حاکمیتي در تأسییس آن بر عهده نظام دامپزشیكي اسیتان مي
باشد.
 -4درصورت عدم رعايت مفاد سیاست ها و ضوابط تأسیس آزمايشگاه دامپزشكي ابالغي سازمان در صدور مجوز تأسیس ،جبران
خسارات احتمالي به عهده صادرکننده مجوز تأسیس خواهد بود.
 -5تفسییر مفاد سییاسیت ها و ضیوابط ابالغي به عهده کمیسییون مرکزي تشیخیص و درمان سیازمان بوده و درصیورت هرگونه
ابهام در اين زمینه ،سازمان نظام مؤظف به استعالم از کمیسیون خواهد بود.
-6سییازمان نظام مؤظف اسییت نسییبت به رعايت مفاد تبصییره  3ماده  57قانون رفع موانع تولید رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي
کشور اقدام نمايد.
 -7در صییورتي که سییازمان نظام از ارائه مجوز در ظرف زماني تعیین شییده امتناع کند متقاضییي مجوز مي تواند عالوه بر ارائه
شیكايت کتبي يا الكترونیكي به مرکز ملي رقابت ،کتباً از مدير کل دامپزشیكي اسیتان ( بعنوان رئیس کمیته اسیتاني) تسیريع در
صیدور مجوز خود را درخواسیت کند .در اين موارد درخواسیت متقاضیي در کمیته اسیتاني مطرح وظرف مدت  7روز کاري ازتاريخ
ثبت در خواسیت  ،با دعوت از متقاضیي صیدور مجوز و مراجع صیادر کننده مجوز ،موضیوع بررسیي ودر صیورت انطباق شیرايط با
ضوابط ابالغي و کسب امتیازات الزم و درچهارچوب قوانین ،زمینه صدور مجوز مورد درخواست فراهم شود .
تبصره  :مسئولیت عدم پاسخگويي نظام استان در هر مرحله فرآيند و به هر دلیلي به عهده سازمان مذکور خواهد بود.
 -8کلیه خدمات شیامل جاري سیازي ،اطالع رسیاني سییاسیت ها و ضیوابط تأسییس ،ثبت درخواسیت ،صیدور مجوز و ارائه گزارش
هاي الزم به صیورت برخط از طريق سیامانه هاي الكترونیكي سیازمان و سیازمان نظام ،پس از ايجاد بسیتر الزم بايد صیورت
پذيرد.
تبصره  :تا زمان راه اندازي سامانه هاي مذکور فرآيندهاي صدور مجوز به صورت دستي صورت مي پذيرد.
بخش دوم .نظارت بر فعالیت آزمايشگاه دامپزشكي
 -1در مواردي که انجام بازرسي از آزمايشگاه توسط ساير مراجع قانوني ذيصالح الزم باشد با هماهنگي اداره کل و به همراه
کارشناس مربوطه بازديد انجام شود.
 -2اداره کل مؤظف است عالوه بر بازرسي ونظارت مستمر بر عملكرد آزمايشگاه ها سالي يک بار نسبت به ارزشیابي و ممیزي
آزمايشگاه ها اقدام نمايد.
 -3نتیجه گزارش بازرسي از آزمايشگاه عالوه بر پیگیري تخطي احتمالي از قوانین و دستور العمل ها در مراجع صالحه  ،در
ارزشیابي عملكرد ساالنه نیز مؤثر خواهد بود .
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 -4اداره کل دامپزشكي استان مؤظف است به منظور نظارت بر انطباق عملكرد آزمايشگاه هاي دامپزشكي بر سیاست ها و
ضوابط حاکمیتي اعالمي ،نسبت به انجام بازديد و بازرسيهاي الزم ،اقدام و در صورت برخورد با موارد تخلف ،به تناسب نوع و
میزان آنها با رعايت ساير قوانین و مقررات مربوط به ترتیب زير با متخلفین برخورد نمايد:
الف ی اخطار کتبي و ابالغ موارد تخلف به متخلف و درخواست رفع آنها
ب ی جلوگیري از ادامه تخلف از طريق نیروي انتظامي
ج ی در صورت لزوم جلوگیري موقت از فعالیت واحد به تشخیص کمیته استاني از طريق نیروي انتظامي تا رفع مورد تخلف يا
صدور حكم از سوي مرجع ذيصالح مربوط
د ی معرفي به مراجع ذيصالح و درخواست صدور حكم تعلیق و يا ابطال  /از درجه اعتبار ساقط شدن مجوزها و پروانههاي مربوط
تبصره  1ی برخورد با تخلفات صنفي و حرفهاي شاغالن حرفه دامپزشكي تابع مفاد مندرج در مواد ( )19تا ( )26قانون تأسیس
سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران ی مصوب  1376ی ميباشد.
تبصره  2ی مؤسس /مسئول فني آزمايشگاه مكلف به همكاري کامل با بازرسان اداره کل دامپزشكي استان در خصوص موارد
زيرميباشند:
الفی ارائه اطالعات و اسناد مربوط
ب .رفع نواقص اعالمي در اخطار کتبي سازمان و اعالم نتیجه در مهلت مقرر در اخطار يادشده
ج .تسهیل شرايط نمونهبرداري در مواقع مورد نیاز به تشخیص سازمان
تبصره ی هرگاه تخلف اشخاص موضوع اين دستورالعمل که عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانین جزايي را داشته باشد ،اداره
کل مؤظف به ارسال پرونده مربوط به مراجع قضايي ذيصالح ميباشد.
 -6اداره کل مؤظف به کنترل ،بازرسي و نظارت بر اجراي قوانین ،مقررات و مفاد اين دستورالعمل بر اساس چک لیست بازرسي
و نظارت بر عملكرد آزمايشگاه مي باشد.

ملغیملغي
آن ،آن،
مقرراتیرمغاير
ضوابط و
باشدکلیوهکلیه
می مي
االجرا
الزمالزم
ابالغابالغ
تاريخ
حاکمیتي از
ضوابط
سیاست وها و
اجرايایناين
مقررات مغا
ضوابط و
باشد و
االجرا
تاریخ
حاکمیتی از
ضوابط
سیاست ها
اجراي
شود.شود.
میمي
اعالم
اعالم

25

پیوست شماره ()1
فرم درخواست تأسيس آزمایشگاه دامپزشكي

نام و نام خانوادگي:
نام پدر:
شمارهشناسنامه:
وضعیت نظام وظیفه :

محل تولد :تاريخ تولد/ / :
شماره ملي:
پايان خدمت  معاف  ساير 
مدت خدمت :نوع معافیت :توضیحات:

محل سكونت:
نشاني و کد پستي:
نشاني پست الكترونیک /سايت:
سوابق تحصیلي
دانشنامه تحصیلي

تابعیت:
محل صدور:
شماره نظام دامپزشكي:

تلفن تماس ثابت:
تلفن تماس همراه:

رشته تحصیلي

گرايش

مدت
تحصیل
از تا

نام واحد
آموزشي

کشور /شهر
محل تحصیل

سوابق فعالیت دامپزشكي
نوع فعالیت

عنوان فعالیت

حكم کارگزيني پروانه اشتغال نام واحد
تاريخ اعتبار تاريخ اعت محل
صدور بار اشتغال
صدور

کشور

شهر

متقاضي صدور مجوزتأسیس آزمايشگاه دامپزشكي  :در شهرستان  ...........................شهر  ..........................مي باشم .

محل امضاء:
تاريخ:
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پیوست شماره : 2
فرم امتياز مكتسبه متقاضي صدور مجوز تأسيس آزمایشگاه دامپزشكي

نام و نام خانوادگي:

شماره ملي:

تاريخ درخواست:

شماره نظام دامپزشكي :

استان:

عنوان

شهرستان:

شهر:

شاخص

امتیاز مكتسبه

مدرک تحصیلي
امتیاز مكتسبه به تفكیک
موارد

دولتي
سابقه کار

غیر دولتي

بومي بودن
سابقه ايثارگري
آموزشي
جمع کل امتیاز مكتسبه

حد نصاب امتیاز مورد نیاز در محل مورد نظر

تائید درخواست

رد درخواست

امضا رئيس نظام دامپزشكي استان ........
تاریخ ...................... :
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پیوست شماره ()3

تعهد نامه محضری
تعهد نامه محضری مؤسس/مسئول فني آزمایشگاه دامپزشكي

اينجانب دکتر  -----نام پدر-------شماره شناسنامه -----صادره از  ------شماره ملي  -------فارغ التحصیل دوره عمومي /تخصصي -
 ------از دانشكده دامپزشكي دانشگاه  ----------درسال  ، -------متقاضي پروانه اشتغال در آزمايشگاه دامپزشكي در استان --------شهرستان --------بخش --------با آدرس محل سكونت -------------------------------------------------و شماره
تماس  --------------------متعهد مي شوم که با آگاهي از مفاد قوانین ،آيین نامه ها ،مقررات ،سیاست ها و ضوابط حاکمیتي ابالغي،
دستورالعمل ها ،شیوه نامه ها و بخشنامه هاي مربوط ،به موارد مندرج در اين تعهد نامه عمل نمايم.
 -1درهیچوزارتخانه ،سازمان و نهاد دولتي ،اش تغال به خدمت رسمي يا پیماني يا قراردادي نداشته ،عضو هیئت علمي هیچ يک از دانشگاه ها و مراکز و
موسسات آموزشي و پژوهشي کشور نبوده ،هیچیک از مجوزها يا پروانه هاي مسئول فني بهداشتي کشتارگاه ها ،کارخانه هاي خوراک دام و مكمل سازي
ها ،مراکز بسته بندي فرآورده هاي خ ام دامي ،مراکز تامین (تولید /واردات) ،توزيع و فروش دارو ،دامداري ها ،مرغداري ها ،آبزي پروري ها و ساير موارد
مشابه را از سازمان دامپزشكي کشور ،سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران و واحدهاي تابعه در سطح استان ها و ساير دستگاه هاي ذي صالح
تا کنون اخذ ننموده ام و يا در صورت دريافت ،هم کنون منقضي يا باطل گرديده است.
 -2در لیست محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشكي مطابق بندهاي (و)( ،ز)( ،ح) و (ط) موضوع مجازات هاي انتظامي مندرج در ماده ( )20آئین نامه
اجرايي رسیدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغالن حرفه دامپزشكي و ساير مراجع ذيصالح قرار ندارم.
 -3متعهد وملزم به اجراي کلیه قوانین ،آيین نامه ها ،مقررات ،دستورالعمل ها ،شیوه نامه ها و بخشنامه هاي صادره از طرف سازمان دامپزشكي کشور،
سازمان نظام جمهوري اسالمي ايران و واحدهاي تابعه در سطح استان ،الزامات تضمین کیفیت و نیز مباني اخالقي و بهداشتي مي باشم.
 -4با رويت کامل سیاست ها و ضوابط حاکمیتي ابالغي سازمان دامپزشكي کشور براي صدور پروانه اشتغال در آزمايشگاه دامپزشكي ،خودرا ملزم ومتعهد
مي دانم درکمال بي طرفي  ،دقت و رازداري آزمايشات را انجام واز بروز هر گونه تخلف درحوزه کاري خود جلوگیري نموده و درصورت مشاهده و يا رخداد
تخلف مراتب را در اسرع وقت به اداره دامپزشكي شهرستان گزارش نمايم.
 -5متعهد مي گردم از تهیه،نگهداري و کاربرد هر گونه مواد و کیت هاي آزمايشگاهي خارج از ضوابط و مقررات مربوط و تاريخ مصرف گذشته اجتناب
نمايم.
 -6متعهد به گزارش مست مر و منظم عملكرد وگزارش سريع و به موقع بیماري هاي هشدار دادني /گزارش کردني به اداره دامپزشكي شهرستان خواهم
بود.
 -7متعهد به همكاري با سازمان دامپزشكي کشور و ادارات تابعه در مواقع بروز و شیوع بیماري هاي واگیر دامي و غیرمنتظره ،بر اساس دستورالعمل هاي
ابالغي خواهم بود.
 -8متعهد به همكاري با کارشناس /کارشناسان ناظر سازمان دامپزشكي کشور ،سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسالمي ايران و واحدهاي تابعه در
اعمال فرآيندهاي نظارتي خواهم بود.
 -9درصورت بروز هرگونه خطاي غیرعمد در مراحل انجام آزمون  ،ملزم به انجام دوباره آزمون ،اصالح پاسخ ارسال شده ،اطالع رساني به صاحب نمونه
و درصورت تأيید تقصیر توسط کارشناسان اداره کل جبران خسارت صاحب نمونه مي باشم.
 -10همكاري وايجاد تسهیالت الزم براي بازرسي نمايندگان سازمان در زمان فعالیت آزمايشگاه
 -11آگاهي دارم درصورتیكه درهرمرحله از بازرسي هاي سازمان يا ادارات کل مشخص گردد که نوع فعالیت آزمايشگاه منطبق با تجهیزات ،نیروي فني
 ،روشهاي اجرايي مورد قبول سازمان و فضاي ساختماني نمي باشد اداره کل دامپزشكي بايد راساً نسبت به اعالم کتبي توقف فعالیت مذکور به آزمايشگاه
اقدام و رونوشت آن به سازمان نظام ارسال گردد.درخصوص تعلیق پروانه مطابق بند  1-8اقدام خواهد شد و هرگونه اعتراض دراين خصوص به سازمان
ارجاع خواهد شد تا تصمیم گیري نهايي از آن طريق انجام پذيرد.
 -12درصورتي که خالف موارد فوق ثابت گردد ،صادر کننده مجوز /پروانه ،محق به تعلیق و يا ابطال پروانه و سازمان دامپزشكي کشور محق به پیگیري
مورد تخلف از طريق مراجع ذيصالح مربوط است و حق اعتراض و شكايت در ساير مراجع را نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي

تاريخ:

کدملي
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مهر و امضاء ....

پیوست شماره ()4

تاريخ صدور................

الصاق عکس

شماره......................

وزارتجهادکشاورزي

مجوزتأسيس آزمایشگاه دامپزشكي
به استناد ماده  2قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعي مصوب  1389مجلس شوراي اسالمي ،آقاي  /خانم
دکتر .................فرزند .................متولد ...........................به شمار شناسنامه .........صادره از ...................با کد
ملي............................. .........داراي شماره نظام دامپزشكي  ،.....................ضمن رعايت سیاست ها و ضوابط حاکمیتي اعالمي از
سوي سازمان دامپزشكي کشور و دستورالعمل مربوطه از سازمان نظام دامپزشكي  ،مجاز به تأسیس آزمايشگاه دامپزشكي در
استان .............به نشاني ......................................................................................................................مي باشد

دكتر.............
رئيس نظام دامپزشكي استان .......

اعتبار اين مجوز از تاريخ صدور بمدت يكسال مي باشد .
صدور اين مجوز به منزله فعالیت آزمايشگاه نبوده و مؤسس بايد براي بهره برداري نسبت به اخذ پروانه فعالیت
/مسئول فني از اداره کل دامپزشكي استان .........اقدام نمايد
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پیوست شماره ()5

الصاق عکس

وزارت جهادکشاورزي
تاريخ صدور...............:
شماره ...................:

پروانه فعاليت آزمایشگاه دامپزشكي
به استناد مواد  2و 6قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي ومنابع طبیعي مصوب سال ، 89ماده  9قانون سازمان دامپزشكي
کشور و آئین نامه اجرايي بند (ز) ماده ( )3و مواد ( )8( ،)7و ( )9مصوب سال 1391ودستورالعمل اجرايي نیروي انساني متخصص
مراکز موضوع تبصره 2ماده 2قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعي در حوزه دامپزشكي  ،ابالغي مورخ
 99/12/27وزيرجهاد کشاورزي ،به خانم/آقاي دکتر  ... ...فرزند  ...شماره شناسنامه  ..........شماره ملي  ..........کد پستي
به شماره  ..........عضويت سازمان نظام دامپزشكي به شماره  .....دارنده مجوز تاسیس آزمايشگاه دامپزشكي به شماره ...........
مورخ  ...................اجازه داده مي شود با مسئولیت فني خانم /آقاي دکتر ...........به شماره ملي .................و شماره نظام
دامپزشكي  ..........................................در استان  ..........................شهرستان ..........................بخش .......................به آدرس
 ..............................................................................تحت نظارت سازمان دامپزشكي کشور و اداره کل دامپزشكي استان در دامنه
 /دامنه هاي پیوست فعالیت نمايد.
دکتر ... ...
مدیر کل دامپزشکی استان ...

*اعتبار اين پروانه از تاريخ صدور بمدت  3سال مي باشد .
الف–اين پروانه پس از اتمام فرايند تاسیس و به منظور فعالیت در امور آزمايشگاهي صادر مي شود.
ب– -فعالیت آزمايشگاه بدون حضور مسئول فني مجاز نمي باشد .
ج  -اين پروانه غیر قابل خريد و فروش و واگذاري است.
د-در صورت عدم تمديد ،پروانه از درجه اعتبار ساقط مي شود.
ه-اين پروانه الزم است در محل مناسبي که در معرض ديد باشد ،نصب شود.
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پیوست شماره ()6

وزارت جهادکشاورزي

الصاق عکس

تاريخ صدور...............:
شماره ....................:
پروانه مسئول فني آزمایشگاه دامپزشكي

با استناد به تبصره  2ماده  2و ماده  12آيین نامه اجرايي بند ز ماده  3و مواد 7و  8و  9قانون سازمان دامپزشكي کشور ( آيین
نامه مصوب  )1391صالحیت آقاي /خانم .........................فرزند ...........................به شماره شناسنامه  .........صادره از ..............
وشماره ملي ...............فارغ التحصیل رشته  ....................از دانشگاه  .......در مقطع  ...........با شماره نظام دامپزشكي ...............
بعنوان مسئول فن ي مورد بررسي و تايید قرار گرفت لذا به نامبرده اجازه داده مي شود تا مسئولیت فني آزمايشگاه ........................
واقع در شهر  .................به نشاني ...................وکدپستي  .................................را بر عهده گیرد.
اعتبار اين پروانه از تاريخ صدور به مدت سه سال مي باشد .
دکتر.......
مدیرکل دامپزشکی استان..............
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پيوست شماره (:)7وظایف مسئول تضمين كيفيت

 .1نظارت بر نیاز سنجي آموزشي و تهیه و تدوين برنامه آموزشي پرسنل آزمايشگاه و همكاري در برگزاري دوره ها و
در نهايت تجزيه و تحلیل اثر بخشي آموزش هاي برگزار شده
 .2ارزيابي شرايط محیطي انجام آزمون ها و ارائه پیشنهاد جهت بهبود و اصالح وضعیت موجود با در نظر گرفتن بودجه
ها و اعتبارات در نظر گرفته شده  ،تهیه و تدوين برنامه نظافت و همچنین تهیه برنامه پايش هوا و سطوح و تعیین
معیارهاي مورد نیاز براي بخش هاي مختلف و همكاري در تهیه دستورالعمل هاي مربوطه
 .3نظارت بر استفاده از آخرين ويرايش دستورالعمل ها و استانداردهاي روش آزمون و همچنین همكاري با پرسنل
بخش ها در جهت شناسايي مؤلفه هاي موثر بر کیفیت نتايج آزمون و شناسايي میزان تأثیر هر کدام جهت مبحث
تخمین عدم قطعیت اندازه گیري
 .4نظارت بر حسن اجراي کالیبراسیون تجهیزات و همچنین برنامه نگهداري تجهیزات و تهیه کلیه مستندات مربوط
به هر تجهیز از قبیل شناسنامه تجهیز – روش کار با تجهیز – روش بررسي میاني تجهیز – روش اجرايي نگهداري
تجهیز – فرم مربوط به بررسي میاني تجهیز – تهیه Log bookبراي تجهیزات وسايرمواردي که بوسیله سازمان
ابالغ گردد.
 .5نظارت بر تهیه و نگهداري استانداردهاي مرجع و سوش هاي میكروبي و نظارت بر کنترل کیفي آنها
 .6تهیه و تدوين دستورالعمل مربوط به دريافت نمونه و نظارت بر فرايند دريافت نمونه و حمل ونقل و جابجايي نمونه
ها از زمان تحويل تا وارهايي آنها
 .7تهیه و تدوين برنامه کنترل کیفیت آزمون هاي قابل انجام در آزمايشگاه و همچنین نظارت بر اجراي برنامه هاي
کنترل کیفي داخلي و انجام فعالیت هاي آماري در اين زمینه و تجزيه و تحلیل برنامه هاي کنترل کیفي داخلي
 .8هماهنگي جهت انجام مقايسات بین آزمايشگاهي و ارزيابي آزمايشگاه ها جهت انجام اين مقايسات و جمع بندي
نتايج و تجزيه و تحلیل آنها
 .9کنترل و نظارت بر پاسخ هاي ارائه شده توسط بخش ها قبل از امضاء توسط مدير ارشد آزمايشگاه و تائید گزارشات
آزمون
 .10تهیه و تدوين روش هاي اجرايي مديريتي از قبیل خريد ،کنترل مستندات ،ممیزي داخلي
 .11ارزيابي تأمین کنندگان کاال و خدمات و همچنین نظارت بر تصديق خريد اقالم مورد نیاز و تهیه لیست تأمین
کنندگان مجاز
 .12ارزيابي پیمانكاران فرعي در زمینه هاي مورد نیاز و تهیه لیست جامع ازآنها
 .13تهیه و تدوين روش اجرايي شكايات و همجنین تهیه فرم پیگیري شكايات و رسیدگي به فرآيند هاي مرتبط با آن
 .14تهیه فرم هاي نظر سنجي و ارائه آن به دفاتر مختلف و تجزيه و تحلیل فرم هاي تكمیل شده حداقل سالي يكبار
 .15تهیه اهداف کیفي آزمايشگاه به صورت سالیانه و بررسي میزان تحقق اهداف هر دو ماه يكبار
 .16تهیه و تدوين برنامه ممیزيداخلي و همینطور انجام آن حداقل سالييكبار و تكمیل چک لیستهاي مربوط
 .17تهیه و تدوين روش هاي اجرايي کار نامطبق آزمون – اقدام هاي اصالحي و پیشگیرانه وثبت آنها
 .18درصورت اعالم و اخذ موافقت اداره کل ،جانشیني مسئول فني تا سه ماه.
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