مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه های آزمایشگاه تشخیص طبی
 – 1اصل پروانه های تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاه
 – 2تصویر پروانه تاسیس معتبر مؤسسات ( بیمارستان – درمانگاه – مرکز جراحی )با اعتبار حداقل  6ماه
 – 3آخرین تغییرات اساس نامه های شرکت تعاونی ( آزمایشگاه های وابسته به شرکت تعاونی )
 - 4وکالتنامه رسمی و معتبر از مؤسس آزمایشگاه مربوط به سال  1331و با درج اجازه تمدید پروانه تاسیس آزمایشگاه (در
صورت عدم مراجعه حضوری )
*تبصره  :مراجعه حضوری مسئول فنی آزمایشگاه ضروری است.
 – 1تصویر پروانه مطب معتبر در شهر محل فعالیت برای مسئول فنی ( جهت متخصصین آسیب شناسی بالینی و تشریحی )
 – 6حکم مرخصی بدون حقوق معتبر ( جهت مؤسسین یا مسئولین فنی که با ارائه حکم مذکور پروانه اخذ نموده اند )
 – 7گواهی عدم نیاز در ساعات غیراداری و عدم عضویت در هیئت علمی دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت برای کارکنان
دولت
*تبصره  :در خصوص اعضاء هیئت علمی ارائه گواهی عدم نیاز در ساعات غیراداری از معاونت آموزشی دانشگاه متبوع با درج
رتبه علمی ضروری است.
*برای اعضا هیئت علمی دانشگاه های غیروابسته به وزارت بهداشت ( وزارت علوم  ،دانشگاه ارتش  )...،ارائه گواهی عدم نیاز
کافی می باشد.
 – 8گواهی نهایی بازآموزی صادره از معاونت های آموزشی دانشگاه ها ( برای مسئولین فنی که پنج سال از تاریخ فارغ
التحصیلی آن ها گذشته باشد )
*تبصره  :برای مسئولین فنی که کمتر از  1سال از تاریخ فارغ التحصیلی یا ارزشیابی مدرک تحصیلی آنها گذشته است ارائه
مدرکی با درج سال فارغ التحصیلی یا ارزشیابی مدرک ضروری است.
* در زمینه کلیه سواالت مرتبط با مدت و نوع دوره های آموزشی بایستی از طریق اداره آموزش مداوم دانشگاه ها اقدام گردد.
 – 3مستندات شرکت در  11دوره در برنامه کنترل کیفی خارجی در سال های  1331لغایت  1331با توجه به سال تاسیس
آزمایشگاه ( بجز آزمایشگاه های ژنتیک و آسیب شناسی تشریحی )
 – 11اصل رسید بانکی به مبلغ  121111لایر واریزی به حساب  2173313117112بانک ملی شعبه شهرک قدس ( تمدید
پروانه تاسیس آزمایشگاه از شهر تهران )
 – 12اصل رسید بانکی به مبلغ  121111لایر به حساب  2173313118111بانک ملی شعبه شهرک قدس ( تمدید پروانه
مسئولیت فنی آزمایشگاه از شهر تهران )
 - 13اصل رسید بانکی به مبلغ  41111لایر واریزی به حساب  2173313117112بانک ملی شعبه شهرک قدس ( تمدید
پروانه تاسیس آزمایشگاه در سایر شهرها )
 – 14اصل رسید بانکی به مبلغ  81111لایر واریزی به حساب  2173313118111بانک ملی شعبه شهرک قدس ( تمدید
پروانه مسئولیت فنی آزمایشگاه در سایر شهرها )
 – 11تکمیل فرم مشخصات ( پیوست )

