
  د
13  

ده   

ـه  

له 

ره 

ن       

گاه  

ن    

ت   

ـه   

در   

يـا  

د751/307
28/07/392

  ندارد

كي، متناظر بـا مـاد

بـسـالمت مبنـي بـر       

يلمصـوب،  بدينوسـ     

ري به اين ادارل جا

صوصـي، و همچنـين

شش چهار دانشـگ

زي اوليـه و همچنـين

مـي بايسـت      كـه     

نسـخه بـت و يـك  

گزارشـدهي، كـه د

و ي  ظـرف يكسـال     

مان و آموزش پزشك

شـه تحـول نظـام س

ي اعتبـار بخشـي م

 تا پايان آبانماه سال

ـتاني دولتـي و خص

تحت پو -و البرز

ته و گزارش مميـز

 آزمايشـگاههايي ك

يشگاه مرجع سالمت

ژه گ ق نـرم افـزار وي   

اليـت آن سـازمان

  .ل خواهد بود

رت بهداشت ، درم

، نقش 37طـه تمركـز   

ساس اسـتانداردهاي

 . ي صادر ميشود

ن سازمان، حداكثر

يشـگاههاي بيمارسـ

ر استان هاي تهران

د مميزي قرار گرفت

فهرسـت اسـامي. د  

مي بايست به آزماي

ازطريـق رونيـك و 

ابي دقيق رونـد فعا

شناسان اين اداره كل

 

  ه تعالي

ي سياست هاي وزار

نقط 6نـين سياسـت

دمات سالمت بر اس

يشگاههاي پزشكي

 و برنامه كاري آن

 خصوصـي، آزماي

زارت بهداشت در

سط آن انجمن مور

ارائـه گـردد ربوطه

م شده در آن ماه، م

جيحا بصورت الكتر

 

من ، منوط به ارزيا

و تائيد كارش -هها

  شهيد بهشتي و البرز

بسمه

 ليني

ره كل و در راستاي

المي ايـران و همچنـ

ات ارائه دهنده خد

 اعتبار بخشي آزما
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 كميته هاي مرتبط

ايشگاههاي مستقل

گانهاي خارج از و

توس  -هشتي و البرز

 و به آزمايشگاه مر

 .شد

 مميزي هاي انجام

سال گزارش ها ترج

. ت، صورت گيرد

شي توسط آن انجم

ين شده آزمايشگاه

 درماني تهران، ايران،

 مايشگاهي

  ران
آزمايشگاهي بال

اين ادار 24/2/92

سعه جمهوري اسـال

مر نظارت بر موسسا

 در روند نظارت و

93ن آبان ماه سال

ي مميزين و اعضاء

زماايشگاه، شامل آ

خيريه ونهادها و ارگ

ن ، شهيد بهن، ايرا

ارشدهي، مكتوب

عاقبا اعالم خواهد ش

 گزارش مربوط به

ثبت و ارس. ل گردد

ود و قابل ارائه است

ي برنامه اعتبار بخش

عداد حد نصاب تعيي

ي و خدمات بهداشتي

كتراي علوم آزم
سيب شناسي اير
تخصصين علوم آ
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پنج ساله پنجم توس

ش غير دولتي در امر

شاركت آن انجمن

ت يكسال و تا پايان

ائيد فهرست اسامي

آزما 70ال حداقل

مانگاهها ، مراكز خ

داشتي درماني تهران

قالب استاندارد گز

يرند متعابي قرار گ

ر ماه يك نسخه از

نشگاه ذينفع ارسال

رجع سالمت موجو

 قطعي جهت اجرا

ام روند ارزيابي تعد

گاههاي علوم پزشكي

  نت درمان

محترم انجمن دك
محترم انجمن آس
محترم انجمن مت

با سالم و احترام

پيرو نامه به شمار

قانون برنامه پ "و  "

ي ظرفيت هاي بخش

صولي و اوليه با مش

دتفقت اصولي به م

د است دستور فرما

 . گردد

 رود طي اين يكسا

ههاي وابسته به در

كي و خدمات بهد

ي پي گيرانه، در ق

ن انجمن مورد ارزيا

ر است در پايان هر

رآزمايشگاههاي دان

ضر در آزمايشگاه مر

ت اعطاي موافقت

محض اتما آن و به

  
ي محترم درمان دانشگ
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كارگيري

موافقت اص

اعتبار مواف

خواهشمند

كل اعالم

انتظار مي

آزمايشگا

علوم پزشك

مميزي ها

توسط آن

شايان ذكر

اداره امور

حال حاض

بديهي است

زودتر از آ
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معاونت هاي


