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 .....دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /معاون محترم درمان دانشگاه  

 توقف روند اهداء لوح کیفیت: موضوع

 سالم علیکم

 امور آزمایشگاه هاي پزشکی یکی از وظایف مهم مدیریت می رساند نظارت بر آزمایشگاه به استحضاربا احترام، 

برنامه هاي نظارتی را به منظور ارائه بهینه  ءاین اداره کل نیز ارتقا ها می باشد و هاي معاونت درمان دانشگاه

بدین لحاظ بازنگري سیستم نظارتی و تدوین و ابالغ شرح . خدمات آزمایشگاهی همواره مد نظر قرار داده است

   	.ها در این مرکز در حال انجام است هاي معاونت درمان دانشگاه وظایف مدیریت امور آزمایشگاه

سسه ملی استاندارد ایران و انجمن هاي ؤتبادل نظر با دفتر ارزیابی صالحیت م ،مات انجام شده در این راستااقدا

هاي متقاضی می باشد  اجراي برنامه هاي ارزیابی انطباق داوطلبانه براي آزمایشگاه به منظورعلمی آزمایشگاهی 

استاندارد ایران و انجمن هاي علمی  سسه ملیؤم دفتر ارزیابی صالحیت(که توسط ممیزان آن حوزه ها 

پس از توافق و عقد تفاهم نامه،  	صورت خواهد گرفت و 15189بر اساس استاندارد بین المللی ایزو ) آزمایشگاهی

  . لوح کیفیت متوقف خواهد شد ء، اهدافوقدهی روند  سامان گردیده و لذا تاجایگزین لوح کیفیت 

هاي متقاضی دریافت و یا تمدید اعتبار لوح کیفیت تا پایان سال  مایشگاهبا توجه به مراتب یاد شده، وضعیت آز

 :به شرح ذیل اعالم می گردد 97

که کلیه مراحل دریافت لوح را با موفقیت طی نموده و در مرحله دریافت لوح می  هایی به آزمایشگاه - 1

  .اهدا می گردد 1397باشند، لوح با تاریخ اعتبار پایان سال 

 که در نیمه راه دریافت لوح می هایی و آزمایشگاه جدید هاي متقاضی به آزمایشگاه روند اهداي لوح - 2

  .باشند، متوقف می گردد

یید کتبی مدیریت امور أهاي مشمول تمدید اعتبار سالیانه، در صورت ت اعتبار لوح کیفیت آزمایشگاه - 3

  .هاي مربوطه، حداکثر تا پایان سال جاري تمدید خواهد شد آزمایشگاه

  .هاي تابعه رسانده شود موضوع به نحو مقتضی به اطالع کلیه آزمایشگاهدستور فرمایید که  مند استخواهش

  


