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بسمه تعالی

جان بابائی دکترقايآجناب

معاونت محترم درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

با سالم و احترام ،

ورالعمل و ضوابط تمدید مدیر کل آزمایشگاه مرجع سالمت در خصوص دست1/02/1400/د مورخ 202/307با توجه به نامه شماره 
در نظر گرفته شده است : به شرح ذیل براي تمدید پروانه چهار ضابطه 1400آزمایشگاههاي تشخیص طبی در سال پروانه

)1398ویرایش سال (انطباق باالزامات استاندارد و چک لیست ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت -1

شرکت مستمر در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت -2

انتظامی در سازمان نظام پزشکیعدم وجود تخلف-3

چک لیست تکمیل شده خود ارزیابی و دانشگاهی انجام ممیزي داخلی و ارائه -4

سال می گردد. با توجه به مشکالت عدیده 5به مدت هاآزمایشگاهمانع از تمدید پروانه عدم حصول نتایج کامل در هر ضابطه مذکور
را گرفته و هیچ ي تشخیص طبیکه گریبان آزمایشگاههاییقتصادي و تحریم هاو مشکالت ا19-ویدوکبیماري ی از همه گیري ناش

از این رو امکان .ها ایفاء نمی نمایندجهت رفع مشکالت آزمایشگاهاتی رابرنامه و اقدامسالمتدستگاهی از جمله آزمایشگاه مرجع
محترم مدیر کل 1/4/1399/د مورخ 504/41نامه شماره . از طرفیها مقدور نخواهد بود ساله پروانه ها براي آزمایشگاه5تمدید 

1/4/1401تا سال ضابطهوشرط امکان تمدید پروانه هاي مطب و موسسات پزشکی را بدون هر گونه مداوم جامعه پزشکیآموزش 
فراهم آورده اند.

دستورالعمل و براساس تا تاریخ مذکور هاي تشخیص طبی کشورآزمایشگاهپروانههخواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند ک
تمدید گردد.آموزش مداوم مصوب مجلس و بخشنامه زش مداوم آموآیین نامه هاي قانون 

ضمناً دستورالعمل ابالغی آزمایشگاه مرجع چندین ایراد شکلی و مبنائی و قانونی به شرح ذیل دارد که قابل تامل و بررسی و پیگیري 
می باشد. 
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تو موسسای بر تمدید پروانه هاي گروه پزشکی الف . چرا با وجود ابالغ بخشنامه اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مبن
ها نموده است ؟ی جدید براي آزمایشگاهآزمایشگاه مرجع سالمت اقدام به صدور دستور العمل1/4/1401پزشکی تا تاریخ 

اتداماقی غیر قانونی محسوب گردیده و از نمودن تمدید پروانه ها به ضوابط سه گانه دیگر از جمله چک لیست ها عملمشروطب. 
است .ر کل آزمایشگاه مرجع سالمتمدیسلیقه اي

هاي تشخیص طبی سراسر کشور طبق قانون فقط به عهده هیئت هاي ج. رسیدگی به تخلفات کادر پزشکی از جمله آزمایشگاه
انتظامی سازمان نظام پزشکی می باشد. 

یشگاه و ظلم آشکار و تبعیض بین صنف آزمااز چک لیست درصدي 70کسب امتیاز بهها آزمایشگاهن تمدید پروانه وط نمودرد. مش
. سایر صنوف پروانه دار می باشد

يهاي تشخیص طبی در صف اول مبارزه با ویروس کرونا و تقدیم شهداتالش و مجاهدت هاي آزمایشگاهدر پایان اعالم می نمائیم که 
ه و تمدید پروانمایشگاههاي تشخیص طبی اصالح گرددسالمت در قبال آزمدیر کل آزمایشگاه مرجعدیدگاهضروري است . ،گرانقدر

ن یدر غیر ا،نامه نظام پزشکی صورت گیردمعه پزشکی و بخشآموزش مداوم جاي تشخیص طبی طبق قانون بازآموزيآزمایشگاهها
با آن مقام محترم را وريدرخواست مالقات حضدر پایان ن و شکایت حقوقی نخواهیم داشت ، تحص،صورت چاره اي جزء اعتراض 

.داریم 
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رونوشت :

پزشکی جهت استحضار و دستور مقتضیبهداشت درمان و آموزشمقام محترم وزیر-1
ریاست محترم ستاد ملی کروناي کشور جهت استحضار و دستور مقتضی-2
جهت استحضار و دستور مقتضیریاست محترم جمهوري اسالمی ایران دفتر محترم رسیدگی به شکایات -3
پزشکی  جهت استحضار و دستور مقتضیبهداشت درمان و آموزشمدیر کل محترم حراست وزارت-4
پزشکی جهت استحضار و دستور مقتضیوزارت بهداشت درمان و آموزشمدیر کل محترم اداره بازرسی و شکایات -5
پزشکی جهت استحضار و اقدام الزم وزارت بهداشت درمان و آموزشمدیر کل محترم اداره کل روابط عمومی -6


