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  .....علوم پزشکی معاون محترم درمان دانشگاه     
 

  سالم علیکم        
احتراما از زمان ابالغ دستورالعمل هاي استاندارد آزمایشگاهی از سوي آزمایشگاه مرجع سالمت در مهر       

الم و تعیین شرایط احراز پست هاي فنی آزمایشگاه و شرح وظایف براي شاغلین این حوزه، استع1386ماه سال 
از دانشگاههاي علوم پزشکی در خصوص به کار گیري دانش آموختگان رشته هاي    هاي کتبی و شفاهی متعددي

گوناگونی نظیر کارشناسان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، کارشناسان بیوشیمی غیر بالینی، کارشناسان 
گاه تشخیص پزشکی، با پست میکروبیولوژي و سایر رشته هاي مشابه جهت انجام فعالیت هاي فنی در آزمایش

 . دریافت گردیده که به طور جداگانه به آنها پاسخ داده شده است  کارشناس آزمایشگاه

با توجه به استمرار استعالم ها با موضوع مشابه، این اداره کل مجددا با تاکید بردستورالعمل استاندارد 
ن دانشگاهها می رساند، جایگاه ویژه نیروي کارکنان آزمایشگاه ها، به استحضار کلیه معاونین محترم درما

انسانی شاغل در آزمایشگاهها در راستاي تشخیص، پیشگیري و پیگیري بیماري ها فعالیت افرادي را در این 
توسط معاونت آموزشی براي   الزامی می نماید که واحدها و دروس مرتبط با علوم آزمایشگاهی، که  حوزه

طی دوران تحصیل با گذرندان واحدهاي مرتبط با    مقاطع مختلف این رشته تعیین گردیده، را گذرانده باشند و
نمونه هاي انسانی و کارآموزي در بیمارستان ها در بالین بیماران، صالحیت هاي علمی و فنی الزم را براي کار 

لذا مجددا یادآور می گردد فعالیت دانش آموختگان رشته هایی که . باشند در آزمایشگاههاي بالینی کسب نموده
 تنها مورد استثنا .در آزمایشگاههاي تشخیص پزشکی مجاز نمی باشد ،نیستند داراي چنین شرایطی

کارشناسان میکروبیولوژي می باشند، که در صورت سابقه کارآموزي در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه   
  .آنان توسط مسئول فنی، مجاز به فعالیت در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه هستند تایید صالحیتو

ولی قبل از تاریخ ابالغ  نیستندالزم به ذکر است ادامه فعالیت آن دسته از کارکنان که حائز شرایط ذکر شده 
  . بالمانع می باشداستانداردهاي آزمایشگاهی در آزمایشگاه مشغول به کار بوده اند، کماکان در آزمایشگاهها 
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