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مقدمه و هدف
از آنجایی که اطالعات آزمایشگاهی کشور به شکل پراکنده و لجام گسیخته میباشد ،انجمنن متخصصنین
علوم آزمایشگاهی بالینی ایران به عنوان یک  NGOبر آن شد جهت ممیزی وضعیت موجود آزمایشگاههای
کشور حول شاخصهای انسانی ،منابع آموزشی ،تجهیزاتی و جمعیتی بررسی جامع توصیفی انجام دهد.
آمار آزمایشگاه های ایران حول محورهای اعالم شده جمع آوری و با استانداردهای بین المللی مقایسه می
شود.
انجمن عالقمند است با سروسامان دادن اطالعات اولیه پس از تصویب طرح بنروندهنی مناسنب و قابنل
قبولی جهت برنامهریزیهای راهبردی امور سالمت کشنور بنه وینژه آزمايشگاا و ققگآ آد ا دهگددف
دستردتژيك سالمت ایفا نماید.
مجریان طرح معتقدند تا سال  2121که سال سردمداری آزمایشگاه در نظام خدمات بهداشتی درمانی است
(تودفققامه ليود)،آزمایشگاه ها بتواند شایستگی الزم در خصوص برنامهریزیهای بهداشتی به خصوص در
حیطه بیماریهای واگیر را کسب نمایند.
هدف نهایی از این مطالعه ارزیابی و مميزی اشته علوم آزمایشگاهی و نشان دادن وجود فاصله های
احتمالی بین وضعیت فعلی کشور و استانداردها است .مجریان طرح بر این باورند که عالوه بر عدم توزیع همگن

آزمایشگاه ها در سطح کشور بین بعضی از شاخص های کیفی موجود در آزمایشگاه ها و استانداردهای بین
المللی فاصله معنی داری وجود دارد.آن ها هم چنین می پندارند ،بين بعضی دز شاخص های کمی موجو
ا آزمايشاا ها و دستاقددا های بين دلمللی قيز فاصله معنی دای وجو

دا .لذا با یک بررسی آماری

از طریق منابع مختلف آماری مانند مرکز آمار ایران،اطالعات سازمان نظام پزشکی و منابع بین المللی مانند
سازمان جهانی بهداشت و سایر ارتباط های آماری در پی آن شدیم که ابتدا اطالعات جمعیتی استان ها را به
تفکیک شهرستان ها و سپس اطالعات تعداد آزمایشگاه ها و در نهایت اطالعات پرسنلی را جمع آوری
نموده و تحلیل خود رادر خصوص چشم انداز برنامه های تشخیص آزمایشگاهی ارائه دهیم.
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چکيد فااسی
آزمایشگاه های تشخیص طبی یکی از موثرترین و کارامدترین ابزار تشخیص در درمان بیماران هستند به
نحوی که دمروز بين  07دلی  %07اماد بيماايها به تشخيص آزمايشااهی بستای دا .طبق طرح لیون،
تا سال  2121مقرراست آزمایشگاه های تشخیص پزشکی سردمدار بررسی های اپیدمیولوژیک بیماری های
واگیر باشند .برنامه ریزی های بهداشتی برای ارتقاء سالمت مردم از سوی برون ده آزمایشگاه ها شکل می
گیرد .در این پروژه سعی شده است آمارآزمایشگاه های کل کشور بر حسب استان ها و به تفکیک هر
شهرستان جمع آوری شود.تعداد کارکنان آزمایشگاه سنجیده شود و فاصله های احتمالی بین وضع موجود
تعداد آزمایشگاه و پرسنل و وضع مطلوب تعدادآزمایشگاه و پرسنل بیان گردد.
ا حال حاضر بيآ دز  0077آزمايشاا ا دين کشوا فعاليت می کند .علیرغم اینکه در نقاطی از کشور
توزیع ،غیر همگن می باشد و تعدادی ازشهر ها که در قسمت مربوطه نام آن ها خواهد آمد هنوز از کمبود
آزمایشگاه رنج می برند در بسیاری از شهر هاتعدادآزمایشگاه های موجود بسیار بیشتر از حد نیاز می باشد.
به عنوان نمونه تهران بیش از  411آزمایشگاه و کرج  51آزمایشگاه بیش از حد نیاز دارد.
در مجموع در سطح کشور  0111آزمایشگاه بیش از حد نیاز داریم ولی از طرف دیگر به جهت اینکه
بعضی از آزمایشگاه ها از پرسنل غیر فنی غیر متعارفی استفاده می کنند ،لذا با توجه به نرم ها04111 ،
پرسنل آزمایشگاهی کمبود داریم این بدین معنی است که آزمايشاا ها بايد به تدايج کااکناد فنی اد
جايازين کااکناد غير فنی کنند و دانشگاه ها تا سقف مورد اشاره هم چنان به تربیت نیروی فنی رشته
علوم آزمایشگاهی همت گمارند.در حال حاضر در برابر هر  01111نفر جمعیت  3کارمند آزمایشگاهی
دازیم که مطلوب آن  5نفر کارمند می باشد ،و متوسط تعداد پرسنل موجود در هر آزمایشگاه 4/5 ،نفر می
باشد.
از طرف دیگر تعدادمراجعات به آزمایشگاه های سراسر کشور ،روزانه حدود  011111نفر مراجعه می باشد
که با تقسیم بر تعدادآزمایشگاه ها ،به هر آزمایشگاه بطور متوسط  22مراجعه کننده در هر روز اختصاص
می یابد و این موضوع بیانگر این حقیقت است که بايد آزمايشاا ها تجميع يابند قه آقکه اوزدقه بر تعدد
آد ها دفزو شو  ،روند فعلی توجیه اقتصادی ندارد.تجربه نشان می دهد ،آزمایشگاه هایی با کمتر از 21
مریض در روز بهره دهی اقتصادی ندارند و شروع باز دهی قابل قبول از  31مراجعه کننده در روز می باشد.
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تاايخچه :
آنچه از صحائف تاریخ پزشکی جهان مستفاد میگردد ،این است که قدما برای ادرار نقنش بزرگنی
قائل بوده اند و با بررسی ظاهری آن به سالمت و بیماری افراد پی میبردند .میگویند اولین کسی که توجنه
به وجود قند در ادرار بیماران دیابتی نمود یک پزشک چینی بوده است .او مالحظنه کنرده بنود کنه سنگان،
ادرار برخی از بیماران را با ولعی خاص می لیسند ،در حالی که به ادرار دیگر بیماران توجهی ندارنند .گفتنه
فوق روایتی بیش نیست ولی آنچه مسلم است در قرن هفدهم میالدی توماس ویلنیس )(Thomas Willis
پزشک انگلیسی شیرینی ادرار مبتالیان به دیابت را با چشیدن آن توصیف نمود و در حقیقت اولین آزمنایش
کیفی ادرار را به عمل آورد.
در تمدنهای چینی و هندی در گفتههای اطبنا بنه نکناتی برمنیخنوریم کنه مدیند نقنش ادرار در
شناسایی برخی از بیماریها (البته به اعتبار زمان) بوده است.
در تاریخ پزشکی ایران ،اطالعاتی از ادرار و تغییرات آن در برخی از بیماریها داده شده و در تمندن
ساسانی و فعالیتهای مرکز طبی جندیشاپور پزشکان مطالبی دربناره تغیینرات ادرار و عنرق و مندفوع در
بیماریها ذکر نموده اند که حائز اهمیت است و در نوشتههای رازی و ابنسینا نیز از خواص ادرار و تغییرات
آن در بیماریها بحث فراوان شده است.
این نوع بررسی های ظاهری از مدفوعات مختلف بدن تنا اواینل قنرن ننوزدهم بنه صنورت کنامال
مقدماتی و ساده رواج داشت .از اواخر سده نوزدهم و اوایل سده اخیر این مراحل مقندماتی و سناده پشنت
سر گذاشته شد و با کشفیات میکربشناسی ،انگلشناسی ،شیمی حیاتی و وجود دانشمندانی نظیر پاستور و
کخ تحولی در تشخیص بیماریها و استفاده از روشنهای آزمایشنگاهی بنه ظهنور پیوسنت و بنا مطالعنات و
اکتشافات مختلف در زمینه ایمنیشناسی و فیزیکوشیمی رو به تکامل رفت و با توسعه علوم میکروبیولنوژی
و رشتههای وابسته به آن و خونشناسی و بیوشیمی که از ارکان علم طنب امنروزی منیباشنند ،همگنام بنا
تکمیل وسائل و اختراع دستگاه های آزمایشگاهی مختلف ،راه برای تشخیص بیماریها و بررسیهای علمنی،
بهداشتی و پزشکی هموار شد تا به وضع کنونی رسید.
آنچه مورد نظر خاص ماست ،بررسی تاریخی و مطالعه درباره تأسیس مدسسنات آزمایشنگاهی در
کشور عزیزمان و یادی از بنیانگذاران آن میباشد ،زیرا در نتیجه توسعه و تکمیل همان مدسسات ساده اولیه
و در تعاقب خدمات و زحمات ارزنده همان بنینان گنذاران قندیمی اسنت کنه امنروز در اینران مدسسنات
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آزمایشگاهی مجهزی در دانشکدههای پزشکی ،بیمارستانهنا ،مدسسنات بهداشنتی ن درمنانی و بناالخره در
سازمان های مستقلی مانند انستیتو پاستور ،انستیتو رازی ،انستیتو تحقیقات بهداشتی ،انستیتو تغذینه ،انسنتیتو
سرطان و آزمایشگاه های خصوصی کشور فعاالنه بنه خندمات بهداشنتی و درمنانی و بهداشنت عمنومی و
سالمسازی محیط مبادرت نموده ،مشکالت زینادی را از متخصصنان بهداشنت و پزشنکان و بیمناران حنل
مینمایند.

مردحل دبتدديی و فعاليتهای دقفرد ی:
به سال  0228هجری قمری در زمان صدارت میرزاتقیخنان امیرکبینر بنانی و مدسنس دارالفننون،
عدهای از معلمین خارجی برای تدریس رشتههای مختلف علمی منجمله طب و داروسازی از کشور اطریش
و مجارستان استخدام شدند و به موجب روزنامه وقایع اتفاقیه شنماره  2صنفحه اول بنه تناریخ  22محنرم
( 0228آذر  0231و اکتبر  )0850در میان معلمانی که به ایران آمدند طبیبی به نام دکتر ادوارد ژاکوب پوالك
) (Dr. EJ. Polakبرای تشریح و جراحی و دکتر فوکاتی ) (Dr. Focatiبرای داروسازی انتخناب شندند.
دکتر فوکاتی پس از دو سال خدمت و تدریس داروسازی در دارالفنون برای خریند وسنایل ینک البراتنوار
برای رشته داروسازی به اروپا رفت و پنس از خریند و ارسنال وسنایل الزم کنار از اروپنا ،البراتنواری در
دارالفنون تأسیس و با همکاری دکتر پوالك مبادرت به امتحانات شیمیایی معمولی و آمنوزش داروسنازی و
طب نمود.
به موازات فعالیتهای معلمان نامبرده ،دو پزشک خارجی دیگر یکی فرانسوی به ننام دکتنر دزینره
تولوزان ) (D. Tholozanو دیگری هلندی به نام دکتر یوهان شلیمر ) (J.Shlimmerکه پزشنکان دربنار
ناصرالدین شاه بودند و با خود وسایل الزم را همراه آورده بودند ،مبادرت به برخنی امتحاننات البراتنواری
مینمودند ولی فعالیتهای آنها منحصرا برای بیماران درباری بود.
در سال های بعد عده دیگری از پزشکان خارجی به گروه معلمان دارالفننون پیوسنتند ،از آن جملنه
دکتر ژورژ ) ،(Dr. Georgesدکتر بالن ) ،(Dr.Blancدکتر آلبو ) (Dr. Albouکه در کالسهای طنب و
داروسازی دادلفنود خدمت مینمودند و در آموزش و آزمایشهای طبی و داروسازی سهمی داشتند.
البته عده ای از ایرانیان پزشک و داروساز در همکاری با خارجیان در تأسیس و اداره مدرسه طب و
داروسازی دارالفنون نقش بسزائی داشتهاند که سردسته آنان را باید میرزا کاظم محالتنی دانسنت .در همنین
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اوان در نزدیکی دارالفنون (خیابان ناصرخسرو) داروخاننهای توسنط ینک داروسناز آلمنانی بنه ننام

شگواين

) (Shwerinتأسیس گردید که بیشتر به تهیه داروهای درباریان مظفرالدین شاه و اعیان و اشنراف آن زمنان
مبادرت میکرد .در گوشه ای از همین داروخانه قرع و انبیق و وسایل آزمایشگاهی مختصری گذاشنته شنده
بود و امتحان ادرار توسط شورین انجام می گرفت و عده زیادی از متمکنان و اعیان زمان برای اطالع از این
که مبتال به بیماری دیابت هستند یا خیر ادرار خود را بنه داروخاننه شنورین منیفرسنتادند .پنس از مندتی
فعالیت ،شورین جای خود را به داروساز دیگری به نام اوژنبنناتی ) (E.Bonatiداد و او نینز فعالینتهنای
داروسازی و تجزیه ادرار را کماکان ادامه میداد و قسمتی از داروخانه او را آزمایشگاه اشغال نموده بود و تا
آن تاریخ یعنی قریب  011سال قبل،
آزمايشاا های ديردد اد تشکيل می

آزمايشاا مداسگه بگو و داوسگازی دادلفنگود و آزمايشگاا کتگر بنگاتی تنهگا

د قد .دکتر بناتی که سمت کنسول افتخاری نروژ را نیز داشت ،سالیان درازی در

ایران بود و تا شروع جنگ بین المللی اول به خدمت خود در داروخانه ادامه داد و با آغاز جنگ جای خنود
را به یکی از شاگردانش به نام مولیون ) (Molionداد و خود به آلمان ،موطن خویش بازگشت.
از آن پس موضوع تجزیه مواد به ذهن پزشکان و رؤسای بیمارستانهای تهنران خطنور نمنود و در
بیمارستان دولتی (سینای کنونی) و بیمارستان آمریکایی تهران وسایل آزمایشگاهی فراهم آمد و نیز برخی از
اطباء سفارتخانه ها خصوصا دکتر نلیگان ) (Neliganپزشک سفارت انگلیس و برخی از اطبای ایراننی کنه
تحصننیالت خننود را در خننارج انجننام داده بودننند وسننایل آزمایشننگاهی تهیننه کننرده ،برخننی از امتحانننات
آزمایشگاهی را در مطب خود انجام میدادند.
باید قبول کرد که خدمات نامبردگان و امتحانات ادرار و برخی منواد دیگنر کنه پزشنکان ایراننی و
خارجی به ابتکار خود در ایران آغاز نمودند از هر لحاظ در خور توجه است و این افراد سنهمی عمنده در
بنیان گذاری آزمایشگاه های طبی ایران دارند ولی آنچه مسلم است دوران نهضنت آزمایشنگاههنای کامنل و
متکی به روشهای علمی جدید توسط کارشناسان با وسایل پیشرفته در ایران بنا تأسنیس دقسگتيتو ااسگتوا
ديردد ا سال  9911شمسی و تشکيل دقستيتو حصگاا

(انسنتیتورازی کننونی) در سنال  0313و بنگناه

بهداشت در سال  0305که بعدا به قام آزمايشاا مرکزی وزدات بهددای و آزمايشگاا افگردقن قاميگد
شد ،آغاز میگردد .این مدسسات اولنین سنازمانهنایی بودنند کنه بنرای تشنخیص بیمناریهنا ،مطالعنات
اپیدمیولوژیک ،تهیه سرم و واکسن و بررسیهای پزشکی و خدمات قرنطینهای در اینران تشنکیل گردیدنند.
مدسسات مذکور از بدو تشکیل ضمن خدمات بهداشتی و پزشکی ،به ترتیب افراد الزم بنرای توسنعه اینن
گونه فعالیتها در کشور اقدام نمودند .بنه منوازات تأسنیس و فعالینت مدسسنات ننامبرده ،داینره تأسنیس
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آزمایشگاهها در بیمارستانهای مختلف اعم از کشوری و لشگری و خصوصی توسعه یافت و در سنالهنای
بعد توسط وزارت بهداری ،بهداریهای نیروهای مسنلح ،دانشنکدههنای پزشنکی و سنازمانهنای طبنی و
بهداشتی دیگر رو به تکامل گرائید و هماهنگ با تکمینل بیمارسنتان هنا و وسنایل کنار و زیادشندن تعنداد
پزشکان تحصیل کرده و متخصصین رشتههای مختلنف ،عندهای در اینران ینا خنارج در رشنتههنای علنوم
آزمایشگاهی تخصص پیدا کرده ،مبادرت به تأسیس آزمایشنگاههنای خصوصنی در تهنران و شهرسنتانهنا
نمودند و بدین نحو ظرف  81سال مدسسات آزمایشگاهی کامل در سراسر کشور تشکیل و به فعالینتهنای
تشخصیصی ،اپیدمیولوژیک ،سمشناسی ،بررسیهای مختلف منواد مصنرفی و تهینه سنرم و واکسنن منورد
احتیاج کشور پرداختند.

تاايخچه دقستيتو ااستوا ديردد:
در سالهای  0231و  0238که احمدشاه قاجار مسافرتی به اروپا داشنت ،ضنمن بازدیند از کشنور
فرانسه ،در برنامه بازدیدهای وی یک روز ،مخصوص دیدار از انستیتو پاستور پاریس بنود .در اینن بازدیند
دکتر حکیمالدوله (محمد حسن لقمان ادهم) پزشک مخصوص همراه او بود .ضمن مشاهده کارهای علمی
این مدسسه و فعالیت آزمایشگاههای تشخیصی و بخشهای تهیه سنرم و واکسننهنای مختلنف ،خندمات
انستیتو پاستور مورد توجه پادشاه ایران قرار گرفت و دستور اقدامات الزم جهت تأسیس موسسه مشابهی در
ایران به دکتر حکیمالدوله صادر شد .بر اساس این دستورات در اکتبر سال  0303هیئتی از طرف دولت ایران
به منظور مذاکره برای تأسين دقستيتو ااستوا ديردد به پاریس رفت و با دکتر رو ) (E.Rouxرئیس وقت انسنتیتو
پاستور پاریس مالقات و مذاکرات الزم را به عمل آورد.
اعضای هیئت مرکب بود از ذکاءالملک نماینده دولت ایران در کنفرانس صلح ،دکتنر لقمنانالدولنه
رئیس وقت دانشکده پزشکی تهنران و دکتنر محمودخنان معتمند پزشنک مخصنوص شناهزاده فرمانفرمنا.
درخواست نمایندگان ایران مورد قبول دکتر رو و تأیید دکتر کالمت ) (Calmetteقرار گرفنت و دکتنر رو
یکی از همکاران خود به نام دکتر منارد ) (Menardرا برای این منظور و مطالعه در امنر تأسنیس انسنتیتو
پاستور مأمور ساخت و بعدا ارفسوا لارو ) (Legrouxبه عنودد ائين دفتخاای دقستيتو ااستوا ديردد انتخاب شد.
پس از مذاکرات مفصل و تبادل نظرهای الزم بین نمایندگان ایران و اولیای انستیتوپاسنتور پناریس،
سرانجام در آوریل  0321دکتر منارد با قبول این مسئولیت عازم ایران گردید .در آن زمان وضع ایران بسنیار
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نابسامان بود که منجر به کودتای  0233گردید و در نتیجه دکتر منارد مدتی را در بالتکلیفی گذارند تنا اینن
که به دستور پادشاه وقت و با دریافت مبلغی پول از محل عواید گمرکان و آشنا شدن با عدهای از ایرانیان و
برخی همکاران و افرادی که شایستگی کمک و همکاری با ایشان را داشتند ،انستیتو پاستور ایران را در محل
اجارهای در خیابان استخر کنونی (باغ مرحوم مدبرالدوله سمیعی) تأسیس و فعالیت خود را آغاز نمود.
از جمله افرادی که از بدو شروع به کار همکاری نزدیکی با دکتر منارد داشته ،او را یناری نمودنند،
کتر دبودلقاسم بهردمی ،کتر يحيی اويا ،کتر حسگين مشگعوف ،کتگر دحمگد قجگم آبگا ی و تيمگوا
ولتشاهی بو قد که همگی به رحمت حق پیوستهاند و همکاری این افراد برای دکتر منارد بسنیار ذیقیمنت
بود.
در همان سالهای اولیه که دکتر منارد بخشهای خود را در مکانهای موقتی و اجارهای سر و سنامان
می داد و آغاز به فعالیت می نمود ،عبدالحسین فرمانفرما زمین مشجری (محل فعلی انستیتوپاستور اینران) بنا
آب ،وقف انستیتوپاستور کرد و مقدار الزم پول برای ساختمان مورد نیاز در اختیار انستیتوپاستور ایران قنرار
داد .آزمایشگاه های انستیتوپاستور در بدو امر مشتمل بنر آزمایشنگاه تشنخیص طبنی ،آزمایشنگاه مطالعنات
اپیدمیولوژیک و مبارزه با بیماری های واگیر ،آزمایشگاه شیمی و قسمت تهیه واکسن آبله و باالخره مرکنزی
برای نگهداری سرمها و برخی واکسنهای انسانی بنود کنه از انستیتوپاسنتور پناریس وارد منیکردنند و در
دسترس بیماران میگذاشتند .ا حقيقگت دولگين آزمايشگاا تشگخيص بجگی مجهگز ولتگی ديگردد ا
دقستيتوااستوا تشکيل شد.
دکتر منارد پس از پنج سال ایران را ترك کرد و همکار ننزدیکش مرحنوم دکتنر ابوالقاسنم بهرامنی
کفالت انستیتوپاستور را به عهده گرفت .در سال  0325به جای دکتر منارد یک متخصص فرانسوی دیگر بنه
نام دکتر کراندل ) (Kerandelاز پاریس مأمور اداره انستیتوپاستور ایران شد و فعالیتهای انستیتوپاستور را
بر مبنای پیشرفتهای تازه ای که نصیب متخصصان در فرانسه شده بود با کمنک همکناران ایراننی خنود از
جمله مرحوم دکتر بهرامی ،مرحوم دکتر مهدی قدسنی ،مرحنوم دکتنر حسنن میردامنادی ،مرحننوم دکتنر
مشعوف ،مرحوم دکتر احمد نجمآبادی ،مرحوم دکتر وارطانی و مرحوم تیمنور دولتشناهی و عندهای دیگنر
توسعه داد و این همکاری باعث شد که دامنه فعالیت و خدمات انستیتوپاستور گسترش بیشتری یابد .دکتنر
کراندل در سال  0334در تهران درگذشت و این بار مرحوم کتر حسين مشعوف به کفالت دقستيتوااستوا
انتخاب و مشغول کار شد .یک سال بعد از طرف انستیتوپاسنتور پناریس ،پرفسنور لگنرو ) (Legrouxبنه
عنوان مدیر علمی انستیتوپاستور ایران تعیین و قرار شد سالی دو سه بار برای سرکشی و تعیین خطمشی کار
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به ایران مسافرت نماید و امور انستیتوپاستور را از دور زیر نظر بگیرد و در مدت غیبت ایشان انستیتوپاستور
زیر نظر دکتر بهرامی باشد .تا آغاز جنگ بینالمللی دوم پرفسور لگرو چند بار به اینران سنفر کنرد و دکتنر
بهرامی و همکارانش همچنان به اداره انستیتوپاستور ادامه میدادند.
از سالهای  0333تا  0345بر اثر جنگ جهانی دوم رابطنه انستیتوپاسنتور اینران بنا انستیتوپاسنتور
پاریس قطع شد و این مدسسه به ریاست دکتر بهرامی و معاونت دکتنر مهندی قدسنی بنا همکناری دیگنر
کارمندان ایرانی همچنان به فعالیتهای خود ادامه دارد.
به طور کلی در سالهای قبل از جنگ که تعداد آزمایشگاهها خیلی محدود و فعالیتهای آنها کفاف
احتیاجات کشور را نمیداد اکثرا مسایل بهداشتی کشور که در حنوزه مسنئولیت اداره کنل صنحیه مملکتنی
(وزارت بهداشت و درمان وقت) بود از طریق انستیتو پاستور ایران حنل و فصنل منیشند کنه یکنی از آن
فعالیتها بررسی بهداشتی قرنطینه های کشنور بنود و انستیتوپاسنتور بنه همنت مسنئوالن امنر و مسناعی و
جدیتهای رؤسای وقت صحیه کل مملکتی (دکتر احیاءالملک ،دکتر احیاءالسلطنه ،دکتنر امینراعلم و دکتنر
لقمان الملک) مبارزه با بیماری های واگیر به خصوص وبا را در کشور به نحو احسنن انجنام داد و از سنال
 0305به بعد که مدسسنه بهداشنت وزارت بهنداری نینز تشنکیل شند مسناعی مرحنوم دکتنر مشنعوف و
همکارانشان در مدسسه مذکور در اجرای اینگونه خدمات بسیار ذیقیمت و مدثر بود.
پس از خاتمه جنگ جهانی دوم ،به منظور توسعه انستیتو پاستور اینران و تأسنیس بخشنهای تنازه،
دکتر منوچهر اقبال وزیر بهنداری وقنت از انستیتوپاسنتور پناریس دعنوت بنه عمنل آورد تنا هیئتنی بنرای
تجدیدنظر در تشکیالت و تعیین خطمشی تازه انستیتو پاستور به ایران اعزام شود.
اینن هیئنت در  02اوت  0342بنه سرپرسنتی پرفسنور پاسنتور والنری رادو (Pasteur Valery-
) Radotرئیس شورای انستیتوپاستور پاریس و عضویت چند تن از رؤسای بخشنهای انستیتوپاسنتور وارد
تهران شدند و در معیت اولیای وزارت بهداری ،شیر و خورشید سرخ و دانشکده پزشکی تهنران مطالعنات
الزم را به عمل آوردند و در همین هنگام در جشن بیست و پنجمین سال تأسیس انستیتو پاستور اینران نینز
شرکت نمودند.
در تاریخ  25اوت  0342موافقتنامه همکناریهنای علمنی و فننی بنین انستیتوپاسنتور پناریس و
انستیتوپاستور ایران به امضاء رسید و در حقیقت این موافقتنامه متممی بود بر موافقتنامه اولینهای کنه در
 25سال قبل به امضاء رسیده بود .بر اساس این توافق انستیتوپاستور ایران از نظر مالی و اداری مستقل شد و
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زیر نظر یک شورای عالی انستیتوپاستور به ریاست وزیر بهداری وقت فعالیت خود را آغاز نمود و یکنی از
متخصصین فرانسوی به نام دکتر ماسل بالتازار ) (M.Baltazardکه رئیس بخش انستیتوپاستور کازابالنکنا
بود به ریاست انستیتوپاستور ایران انتخاب و مشغول کار شد.
بر دساس برقامه جديد ،دقستيتوااستوا ديردد فعاليتهای تگاز دی ا زمينگه خگدمات بهددشگتی،
ازشکی ،دايدميولوژيك و تحقيقاتی آغاز کر و ست به کاا ساختماد جديد ا هماد محل شد.
ساختمانهای جدید در فروردینماه سال  0331طی مراسمی ،با شرکت پروفسور پاستور والریرادو
رئیس شورای انستیتوپاستور پاریس و ژورژ سیدو ) (G.Seydouxرئیس امور فرهنگی و فنی وزارت امنور
خارجه فرانسه و پرفسور ژورژبالن ) (G.Blancرئیس انستیتوپاستور کازابالنکا و سفیر و اعضنای سنفارت
فرانسه در تهران و عده زیادی از شخصیتهای علمی وزارت بهداری ،دانشگاه تهران و شخصیتهای دیگر
کشور افتتاح گردید .دکتر بالتازار تا سال  0345در ایران بود و در انستیتوپاستور به خدمت خود ادامه میداد.
ریاست انستیتوپاستور تا سال  0340به عهده او بود ولی بعدا به سمت مشاور خدمت میکرد و دکتر مهندی
قدسی که قبال سمت معاونت انستیتوپاستور را داشت و یکی از قدیمیترین رؤسای بخش این انسنتیتو بنود
به ریاست انستیتو انتخاب شود .فعالیت انستیتوپاستور ایران از بدو تأسیس همچنان رو به گسترش میرفنت
و مسئولین بخشهای مختلف این مدسسه در دوران  81سال خدمت خود عالوه بر فعالینتهنای خندماتی،
بهداشتی ،اپیدمیولوژیک و تهیه مواد بیولوژیکی مختلف انسانی ،به مطالعات علمی نیز پرداخته و رساالت و
مقاالت متعددی انتشار داده و به عالوه درباره بسیاری از مسنائل بهداشنت منطقنهای بنا سنازمان بهداشنت
جهانی همکاری نزدیکی به عمل آوردهاند.
ذکر دين قکته شاياد توجه دست که آزمايشاا هگای تشگخيص بجگی دقستيتوااسگتوا دز دولگين
آزمايشاا هايی دست که ا کشوا ما تأسين شد و سالياد ادز مرجعی موا دعتما و موا دحتيگا
جامعه ازشکی و بيماادد بو دست و به همين ليل دست که مگی تگودد ففگت تاايخچگه آزمايشگاا
تشخيص بجی ا ديردد با تأسين دقستيتوااستوا آغاز میشو .

تاايخچه دقستيتوادزی:
در اوایل قرن  03هجری شمسی اداره کل فالحت که تابع وزارت فواید عامه بود سازمان کشاورزی
نوینی را در کشور بنیان نهاد .در آن زمان دامداری که از قرنها پیش مهمترین محل درآمد مردم این سرزمین
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را تشکیل می داد به سبب بروز و شیوع بیماریهای واگیر دامی رو به زوال میرفت و از جمله آفنت طناعون
گاوی نسل گاو را در شمال و غرب ایران مورد تهدید قطعنی قنرار داده بنود .در چننین وضنعی اداره کنل
فالحت به منظور مبارزه با بالی خطرناك طاعون گاوی و دیگر بیماریهای واگینر حیواننات در کشنور و در
عین حال لزوم توجه به مقررات بین المللی و جلوگیری از اشاعه اینن بیماریهنای خطرنناك بنه کشنورهای
مجاور ،فعالیتهای سریعی را در جهت مطالعه و تشخیص و پیشگیری طناعون گناوی و سنایر بیماریهنای
حیوانی ضروری دانست و برای این منظور از انستیتوپاستور ایران که در آن زمنان یگاننه مدسسنه ذیصنالح
کشور بود کمک خواست .چون در آن زمان هنوز واکسن ضد طاعون گناوی کشنف نشنده بنود یگاننه راه
مبارزره با این بیماری روش «سرودقفکسيود» بود و میبایست مقدار زیادی سرم حیوانی تهیه گردد.
در اجرای این امر چون انستیتوپاستور محل مناسبی برای نگهنداری حیواننات بنزرد نداشنت ،بنه
دستور صمصام الملک بیات معاون وزارت فواید عامه مقداری از اراضی کمال آباد جنب قریه حصنارك کنه
محل چاپارخانه بود در اختیار انستیتو پاستور گذاشته شد تنا بنه عننوان محنل کنار و سنکونت کارمنندان و
طویله های نگهداری حیوانات برای تهیه سرم در نظر گرفته شود و به صورت آزمایشگاه دامپزشکی وابسنته
به انستیتوپاستور فعالیت کند.
این تشکیالت بعد زیر نظر دکتر حامدی قرار گرفت و با همکاری عندهای دامپزشنک و پزشنک و
مهندس از آن جمله دکتر حسن میردامادی ،دکتر مشعوف ،مهندس ابوالحسن ابوذر ،دکتر علیمحمند ثمنری،
مهندس زندی ،دکتر علی ادینب و آقاینان بهرامنی و نصنیری فعالینت دامننهداری در تهنران و اسنتانهنای
آذربایجان ،گیالن و مازندران آغاز نمود و شالوده یک تشکیالت دامپزشنکی بنرای مطالعنات و تهینه منواد
بیولوژیکی گذاشته شد و پس از هفت سال فعالیت و تکمیل وسایل و توسعه آنهنا بناالخره در سنال 0301
رسما به نام

«مؤسسه تحقيقات دمپزشکی حصاا

» نامگذاری شد و یک نفر دامپزشک فرانسوی به نام دکتر لنوئی

دلپی ) (Louis Delpyکه مورد تأیید همکاران ایرانی خود بود برای اداره این مدسسه جدید استخدام شد و
با همکاری همان گروه اولیه جوانان ایرانی در اطاقهای محقری که در حصارك در اختیارشان بنود فعالینت
خود را آغاز و سپس گسترش دادند .بعدا به مرور تعداد دیگری از جوانان ایرانی که تحصیالت خنود را در
رشته دامپزشکی در ایران و خارج انجام داده بودند به این گروه پیوستند و سازمان این آزمایشگاه را وسیعتر
و دامنه فعالیت آن را توسعه داده به مطالعه بیماریهای دامنی و مبنارزه علینه آنهنا از راه تهینه سنرمهنا و و
اکسنهای الزم پرداختند .در نتیجه این فعالیتهای پیگیر بود که بیماری طاعون گناوی در ظنرف سنالهای
اول ریشهکن شد و عالوه بر آن بررسی بیماریهای دامی در ایران به صورت فعال درآمد .علیهذا بایند گفنت
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که مؤسسه حصاا

و آزمايشاا های تحقيقات دمپزشکی دولين آزمايشاا مجهز تشخيص بيماايهگای

دمی و تهيه سرم و ودکسنهای مربوط بو که ا ديردد تأسين فر

يد.

در سال  0301توسعه آزمایشگاهها و مقدمات تهیه سرم و واکسنهنای انسنانی در مدسسنه مزبنور
صورت پذیرفت و انستیتوحصارك با کمک انستیتوپاستور ایران و انستیتوپاستور پاریس بنه اینن امنر اقندام
نمود و به نتایج جالبی هم دست یافت که متأسفانه جنگ جهانی دوم باعث رکنود کنار و محندودیت تهینه
وسایل و روابط علمی گردید ولی با همه مشکالت تهیه سرمهای ضد دیفتری و کزاز و آنتنیتوکسنینهنای
این دو بیماری که در زمان جنگ نایاب شنده بنود بنا موفقینت روبنرو شند و انسنتیتو حصنارك توانسنت
احتیاجات کشور را از این جهت تأمین کند.
دکتر دلپی مدت  21سال (از سال  0301تا  )0331در ایران خدمت نمود و اداره انستیتوحصارك که
به نام انستیتورازی نامگذاری شده بود در سال  0331به عهده همکاران ایرانی او و تحت ریاست دکتر عزیز
رفیعی قرار گرفت و دکتر دلپی به فرانسه بازگشت.
همکاران ایرانی انستیتورازی از آن تاریخ تا کنون با همت و پشتکار خاص خود در پیشبرد هدفهای
این موسسه و باال بردن مقام علمی و خدماتی انسنتیتو رازی همنت گمناردهانند و محصنوالت بیولنوژیکی
حیوانی و انسانی مورد مصرف ایران و کشورهای مجاور را تهیه نموده ،به عالوه مطالعات علمی برجستهای
که در محافل و مجالت علمی جهان منعکس گردیده را انجام دادهاند.
این مدسسه اکنون در ا يف يکی دز بزافترين مؤسسات مشابه بيندلمللی دست که دارای اعتباری
زیاد در جهان میباشد .خدمات علمی و همکاریهای بین المللی اینن مدسسنه بنا سنازمانهنای مشنابه در
کشورهای دیگر و سازمان بهداشت جهانی و سازمان خواروبنار و کشناورزی در خنور تحسنین و سنتایش
است.

تاايخچه بناا بهددشت د دا کل بهددای:
در سال  0305که پرفسور لگرو رئیس افتخاری انستیتوپاستور ایران برای بازدید از این انسنتیتو بنه
تهران آمد متوجه شد که آزمایشگاه های تشخیص طبی انستیتوپاسنتور قسنمت زینادی از وقنت کارکننان و
آزمایشگاههای این انستیتو را می گیرد و در این زمینه به اداره کنل بهنداری پیشننهاد نمنود کنه بهتنر اسنت
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فعالیت های انستیتوپاستور ایران منحصرا صرف تهیه مواد بیولوژیکی انسانی و بررسیهای علمنی و تجربنی
گردد .در اجرای این برنامه آزمایشگاه های تشخیص طبی انستیتوپاستور که سالیان درازی خدمات گرانبهایی
به بیماران و پزشکان نموده بود تعطیل و فعالیتهای آن به آزمایشنگاههنای جدیندی کنه توسنط اداره کنل
بهداری تشکیل شد واگذار گردید.
مدسسه جدید در خیابان ناصرخسنرو جنو دادلفنود به قام «مؤسسگه بهددشگت» توسگ

کتگر

حسين مشعوف تشکيل فر يد و این سازمان اولین مدسسه آزمایشگاهی تشخیص طبی وزارت بهداری بود
که در ضمن خدمات تشخیصنی ،بهداشنتی و اپیندمیولوژیکی ،مرکنزی جهنت آمنوزش بهداشنت و علنوم
آزمایشگاهی نیز به شمار منیرفنت .مدسسنه بهداشنت دارای بخنش هنای مختلفنی بنود از جملنه بخنش
سرمشناسی زیر نظر دکتر مشعوف و دکتر حسن میردامادی ،بخش میکروبشناسی زینر نظنر دکتنر حسنین
سهراب و دکتر مهدی ذوالریاستین ،بخش انگلشناسی زیر نظر دکتر اسداله شیبانی و دکتر عمیدزاده ،بخنش
آسیبشناسی زیر نظر دکتر مصطفی حبیبی و بخش شیمی زیر نظر دکتر گالیک و دکتر محمودزاده ،به عالوه
تعدادی پزشکان جوان به عنوان دستیار با این متخصصین همکاری ودر نزد آنان کارآموزی مینمودند.
این مدسسه تمام امور تشخیص آزمایشگاهی بیماران بیمارستانهای تهنران ،پزشنکان خصوصنی و
مدسسات خیریه را انجام میداد و در امور قرنطینهای و اپیدمیولوژیکی و برنامههای بهداشتی ،مشاوری برای
دستگاه های بهداشتی و درمانی کشور بود و در اجرای همین برنامهها شعباتی در برخی از مراکز استانها نینز
دایر نمود.
در سال  0308که شکل جدید دانشکده پزشکی تهران توسنط پرفسنور اوبنرلین )(Ch.Oberling
سازمان داده شد ،بیمارستان های بهداری به دانشکده پزشکی واگذار گردید و ضمن همین نقنل و انتقناالت
تعدادی از بخشهای مدسسه بهداشت نیز به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران منتقل گردید و همانها بودنند
که در حقیقت هسته اولیه اکثر بخشهای آزمایشگاهی دانشنکده پزشنکی تهنران را تشنکیل دادنند و اکثنر
رؤسای همان بخش ها با سمت دانشیاری به دانشکده پزشکی تهران منتقل شدند و وسایل کنار و کارمنندان
فنی خود را نیز همراه خود آورده ،فعالیت خدماتی خود را با آموزش پزشکی دانشجویان و دسنتیاران تنو م
نمودند.
فعالیت مدسسه بهداشت از این پس بیشتر صرف تعلیم بهداشت و بررسنیهنای اپیندمیولوژیک در
قسمتهای مختلف کشور میشد و

قام دين مؤسسه بعددً به آزمايشاا

مرکزی وزدات بهددای تغيير يافت و همچنان بنه

فعالیتهای خود ادامه می داد تا در تشکیالت ننوین وزارت بهنداری در سنال  ،0342بنا تشنکیل اداره کنل
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آزمایشگاهها تمام مدسسات آزمایشنگاه وزارت بهنداری در یکندیگر ادغنام و آزمایشنگاه رفنرانس وزارت
بهداری تشکیل گردید که مرکز مجهزی برای امتحانات آزمایشگاهی طبی ،بررسیهای روشهای اسنتاندارد
و مطالعات اپیدمیولوژیک و آموزش آزمایشگاهی است .این مرکز از بدو تأسیس دامنه فعالیتهنای خنود را
توسعه داده و در کلیه مراکز استانها و شهرستانهای کشور شعبههایی دایر نموده است ،به طوری که امروزه
کلیه نقاط کشور را مجهز به آزمایشگاههای کامل و قابل اعتماد ساخته است .بعد از انتخاب ننام «رفنرانس»
توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نمایندگان مجلس شورای ملی وقت بنه منظنور رفنع و بنه
حداقل رسانیدن مشکالت آزمایشگاههای کشور ،آزمایشگاه جدیدالتأسیس رفرانس با اهداف زیر پایهگذاری
شد:
 )0بهود اجرای برنامه تضمین کیفیت در آزمایشگاههای بالینی
 )2انجام تحقیقات آزمایشگاهی و بررسیهای اپیدمیولوژیک
 )3جمعآوری و تدوین روشهای استاندارد

این آزمایشگاه شامل بخش های بیوشیمی ،میکروبیولوژی ،قارچ شناسی ،مواد مخدر ،پنارازیتولوژی،
پاتولوژی ،سرولوژی و ویروسشناسی بود و در اندك زمانی توانست به عنوان یک مرجع قابل اعتماد بنرای
خدمت به بهداشت کشور و بهداشت کشورهای منطقه شرق مدیترانه درآید.
در حال حاضر تعداد کارکنان فنی آزمایشگاههای رفرانس بالغ بر  21نفر منیباشند کنه بنا در نظنر
گرفتن اهداف گسترده فوقالذکر در سطح کشور فعالیت میکنند و توانستهانند  2411آزمایشنگاه تشنخیص
طبی را در کل کشور زیر پوشش قرار دهند.

فعاليتهای مشتر

بخآهای آزمايشاا های افردقن:

- 0اجرای برنامههای کنترل کیفی برای آزمایشگاههای تشخیص طبی از طرینق آمنوزش کنتنرل کیفنی
داخلی و اجرای برنامه کنترل کیفی خارجی در سطح آزمایشگاههای کشور
- 2ارزیابی معرفها و کیتهای آزمایشگاهی و ارائه نتایج به مسئولین ذیربط و همچنین آزمایشگاههای
سراسر کشور.
- 3ارزیابی عملکردی ابزار پایه آزمایشگاهی.
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- 4ارزیابی سیستمهای تجزیهگر خودکار.
- 5ارائه روشهای استاندارد و ارجح آزمایشگاهی.
- 2همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی از طریق شنرکت در کمیتنههنای تخصصنی ،بنازآموزیهنا و
اجرای طرحهای کشوری.
- 1ارائه مقاله در کنگرهها ،سمینارها و چاپ آنها در نشریات داخلی و خارجی.
- 8شرکت در تنظیم برگههای نظارتی آزمایشگاهی جهت ایجاد هماهنگی در نظارتهای آزمایشگاهی.
- 3اعزام کارشناسان فنی به استانها به منظور همکاری آموزشی و برگزاری دورههای تضمین کیفیت.
 - 01شرکت در برنامه کنترل کیفی خارجی ،سازمان جهانی بهداشنت (دریافنت نموننههنای مجهنول
کنترلی از کشورهای اروپایی).
 - 00همکار سازمان جهانی بهداشت از سال  0313به مدت  8سال در کشورهای منطقه شرق مدیترانه.

فعاليتهای دختصاصی آزمايشاا بيوشيمی:
- 0آموزش کنترل کیفی برای کارآموزان .WHO
- 2اعزام کارکنان فنی به کشورهای منطقه شرق مدیترانه برای آموزش دورههای تضمین کیفیت.
- 3ارزیابی معرفها و کیتهای آز مایشگاهی بیوشیمی ارسال به .WHO
- 4ارزیابی ابزار آزمایشگاهی ارسالی از .WHO
- 5ارائه روشهای ارزیابی دستگاههای خودکار تجزیه گنر آزمایشنگاهی بنه کشنورهای منطقنه شنرق
مدیترانه.
- 2انجام آزمایشهای اختصاصنی دیابنت ماننند انندازهگینری میکروپروتئیننوری بنا اسنتفاده از روش
کالریمتری توصیه شده توسط ).(IFCC

فعاليتهای دختصاصی آزمايشاا عناصر کمياب:
- 0اندازهگیری سطح سرمی و خونی عناصری مانند لیتیم ،مس ،روی ،منیزیم و سرب در دستگاه جذب
اتمی شعلهدار و بدون شعله.
- 2اجرای روشهای اندازهگیری کادمیوم ،آلومینیوم و منگنز در دستگاه جذب اتمی بدون شعله.
- 3برگزاری دورههای آموزشی.
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فعاليتهای دختصاصی آزمايشاا هوامودشناسی:
- 0انجام آزمایشهای هورمونی.
- 2تعیین مقدار سایر پارامترهای خونی قابل اندازهگیری به روش رادیوایمیونواسی.

فعاليتهای دختصاصی آزمايشاا سنجآ داو:
- 0تعیین مقدار سطح خونی داروهای ضد صرع و آنتیاپیلپتیک و متوترکسات با استفاده از روشهای
.RIA, FPIA, HPLC-EMIT
- 2مقایسه سطح خونی داروهای  Anti Depressiveبا استفاده از روشهای .FPIA,HPLC-EMIT

فعاليتهای دختصاصی آزمايشاا مود مخدا:
- 0انجام آزمایشهای تشخیص مواد مخدر در نمونههای ادرار به روش کروماتوگرافی کاغذی و TLC
- 2تهیه محلول های استاندارد مورفین و کدئین و ارسال به آزمایشنگاههنای منواد مخندر در تهنران و
استانها.

فعاليتهای دختصاصی آزمايشاا خودشناسی:
- 0ساخت خون کنترلی و محلول استاندارد
- 2بررسی کمخونیهای ناشی از هموگلوبینهای غیرطبیعی در نمونههای ارجاعی و انجام آزمایشهای
الکتروفورز به روش استات سلولز و سیترات آگار.
 - 3همکاری بنا کمیتنه کشنوری تاالسنمی و واحند کنتنرل بیماریهنا و در راسنتای هماهننگ نمنودن
آزمایشهای مربوط به تاالسمی در مراکز آزمایشگاهی.
- 4انجام آزمایشهای خونشناسی.
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فعاليتهای دختصاصی آزمايشاا ااتولوژی:
- 0پذیرش نمونه بیماران شامل نمونه سیتولوژی واژینال و گزارش برابر آخرین روشهنای اسنتاندارد
جهانی.
- 2بازنگری نمونه های سیتولوژی واژینال ارسالی از مراکز بهداشتی کشور جهت بدست آوردن منوارد
منفی کاذب و مثبت کاذب.
- 3تهیه شناسنامه اطالعاتی برای کلیه آزمایشگاههای پاتولوژی در سراسر ایران.
- 4همکاری مستقیم با کمیته کشوری تشخیص بیماریها پیش از تولد ).(PND

فعاليتهای دختصاصی آزمايشاا ميکروبشناسی:
- 0تأیید شناسایی نمونههای حاوی باکتری التور ارسالی از آزمایشگاههای کشور به عنوان مرجع نهایی.
- 2گردآوری مجموعه سوشهای میکروبی شناخته شنده اعنم از  ATCCو  WHOو ارائنه بنه مراکنز
درخواستکننده.
- 3تشخیص و تأیید نهایی نمونههای باکتریایی مشکوك ارسالی از سایر آزمایشگاهها.
- 4تشخیص و انجام تست حساسیت باکتریایی به روش رقینقسنازی در لولنه و میکروپلینت (تعینین
.)MIC

فعاليتهای دختصاصی آزمايشاا دقالشناسی:
- 0گردآوری گسترشهای حاوی تخم تکیاخته و انگلهای خونی برای استفاده در برنامه کنترل کیفی
آزمایشگاهها.
- 2تهیه پرسشنامه و ارسال به آزمایشگاههای سراسر کشور.

فعاليتهای دختصاصی آزمايشاا سرولوژی:
- 0انجام آزمایش های روزمرهواختصاصی شامل  HSV,Toxoplasma,Rubella,CMV,Anti-HBSو
FTA-ABS
- 2بررسی نمونههای ارسالی از آزمایشگاههای کل کشور.
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قظری به تأسين آزمايشاا های دقشکد های ازشکی:
دانشکدههای پزشکی دستگاههای آموزشی هستند که ضمن آموزش پزشکی که وظیفه اصنلی آنهنا
است به خدمات طبی و اپیدمیولوژیک نیز منیپردازنند .معهنذا چنون اکثنر کسنانی کنه بنینانگنذار اولنین
آزمایشگاههای تخصصی کشور بوده اند و در فصول قبل ذکری از آنان شده اسنت ،فعالینت دانشنگاهی نینز
داشتهاند و در حقیقت در حین اشتغال به آموزش رشته تخصصی خود ،در آزمایشگاههای دانشکده پزشنکی
و یا آزمایشگاههای مدسسات دیگر دولتی یا خصوصی نیز خدمت میکردهاند ،لذا فهرستوار بنه تاریخچنه
تأسیس آزمایشگاههای دانشکده پزشکی تهران که قدیمیترین دانشکده پزشکی ایران است میپردازیم:
تنا سنال  0308کننه سنازمان ننوین دانشننکده پزشنکی توسنط پرفسننور شنارل اوبنرلین داده شنند،
آزمایشگاه های دانشکده طب فقط جنبه آموزشی داشت و هیچگوننه فعالینت خندماتی در کنار نبنود ،زینرا
دانشکده پزشکی بیمارستان یا درمانگاهی وابسته به خود نداشت .در هر یک از آزمایشنگاههنا وسنایل کنار
مختصری همراه با پرهپاراسیونهای تهیه شده از قبل که اکثرا از خارج از کشور تهیه شده بود وجود داشنت
و دانشجویان ضمن مطالعنه علنوم نظنری آزمایشنگاهی بنه امتحاننات میکروسنکوپی مختصنری مبنادرت
می نمودند و این مدسسات به واسطه تسهیالتی که در امر ارسال بافت به خارج برایشان فنراهم بنود از اینن
آزمایش استفاده می کردند و در حقیقت اکثریت بیماران و پزشکان ایران از این وسیله تشخیصی که در اکثنر
موارد قاطع است و در تعیین سرنوشت بیمار و مشی درمان جنبه حیاتی دارد ،محروم بودند.
آموزش آسیبشناسی نیز در دانشکده پزشکی تهران خیلی ناقص بود و فقط به صورت علم نظنری
و مختصری بررسی میکروسکوپی از روی برشهای تهیه شده در خارج به عمل میآمد و به همین مناسبت
متأسفانه پزشکان فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی تهران در آن دوران بهنره کامنل از اینن علنم نداشنته و
بالطبع در دوران طبابت خود نیز استفادهای از این روش تشخیصی نمیکردند.
ا سال  9190دولين آزمايشاا آسيو شناسی توس د دا کل بهددای ا موسسه بهددشت زير
قظر مرحوم کتر مصطفی حجيجی تأسين شد و فعاليت خو اد آغاز قمو .
نظر به احتیاج مبرمی که به استفاده از آسیبشناسی دار ایران احساس میشد با وجود محدود بودن
وسایل کار و نداشتن کادر فنی کاردان ،فعالیت این آزمایش به سرعت رو به توسعه رفت.
این آزمایثگاه به موازات فعالیتهای خدماتی به منظور آشنا نمودن پزشکان با این روش تشخیصنی
و طرق بافت برداری و نگهداری و ارسال آن به آزمایشگاه و نشان دادن نتایج تشخیص جلسات کنفنرانس و
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بحث در مدسسه بهدا شت و انجمن پزشکان که در آن زمان به همت دکتنر عندل در مننزل ایشنان تشنکیل
میگشت ترتیب می یافت تا پزشکان عالوه بر دیندار بیمنار و مقایسنه وضنع بنالینی او بنا نتنایج آزمنایش
آسیب شناسی و با توجه به نظر پزشک معالج ،وضع بیمار مورد بحث و مشاوره قرار گیرد .اهمینت تشنکیل
این جل سات در این بود که ضمن نشان دادن لزوم همکاری پزشک معالج بنا متخصنص آسنیبشناسنی بنه
منظور رسیدن به تشخیص نهایی کمک الزم به داننش آسنیب شناسنی پزشنکانی کنه در دوران تحصنیل از
آموزش این علم محروم بودهاند شود .به همین منظور نیز جزوات و یادداشتهنایی چناپ و بنین پزشنکان
توزیع میشد که همواره در اختیار داشته باشند و در این جزوات لزوم همکاری نزدینک و تبنادل نظنر بنین
آسیب شناس و پزشک معالج برای رسیدن به هدف نهایی که تشخیص بیماری بود به آنان گوشزد میشند و
حقیقتا باید گفت که این فعالیت ها در بادی امنر بنرای شناسنانیدن علنم آسنیبشناسنی بسنیار منوثر بنود.
آزمایشگاه آسیب شناسی مدسسه بهداشت مدت دو سال در خدمت بیماران تهران و شهرستانها و خصوصنا
مراجعین بیمارستانها و بخشهای جراحی بود تا این که در سال  0308به دانشکده پزشکی تهران منتقنل و
بخش آسیب شناسی علمی و عملی در دانشکده پزشکی تهران تأسیس شد تا ضنمن ادامنه برنامنه خندماتی
سابق خود مبادرت به آموختن آسیبشناسی به صورت علمی و عملی به دانشجویان پزشکی نماید.
دومین آزمایشگاه آسیب شناسنی بنرای انجنام مراجعنات بیمارسنتانهنای ارتنش بنه همنت دکتنر
قلیباوندی در سال  0308در بیمارستان هزار تختخوابی گشایش یافت و شروع بنه فعالینت نمنود و هسنته
اولیه آزمایشگاههای آسیب شناسی کنونی بیمارستانهای ارتش در آن سال گذاشته شد.
در سال های بعد با تأسیس دانشکده پزشکی در شهرستانها ،آزمایشگاههای آسیبشناسی نیز در آن
دانشکدهها تأسیس شد و دامنه فعالیتهای آسیبشناسی در کشور گسترش یافت.
در سال  0308که بیمارستان های بهداری به دانشکده پزشنکی دانشنگاه تهنران منتقنل شسند اکثنر
متخصصین رشتههای مختلف آزمایشگاهی که در مدسسه بهداشت خندمت منینمودنند ،نینز بنه دانشنکده
پزشکی تهران منتقل گردیدند و در نتیجه آزمایشگاههای دانشکده پزشکی صورت دیگری به خود گرفنت و
به صورت سازمان های مجهزی درآمد که ضمن انجام خدمات تشخیصنی جهنت بیمناران بیمارسنتانهنا و
درمانگاههای دانشکده پزشکی و تحقیقات علمی ،آموزش علومآزمایشگاهی را به وضع صحیح و دنیاپسندی
به دانشجویان عرضه نمود.
این آزمایشگاهها که با وسایل کار و کارمندان فنی از مدسسه بهداشت به دانشنکده پزشنکی منتقنل
شده بود از بدو شروع به کار در دانشکده پزشکی کامال آماده کار و خدمت بوده و در حقیقت باید گفت که
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اکثر بنیانگذاران آزمایشگاههای تشخیص طبی مدسسه بهداشت (دکتر حسین سهراب ،دکتر مصطفی حبیبی،
دکتر اسداله شیبانی ،دکتر گالیک و دکتر حسنن میردامنادی) فعالینتهنای آزمایشنگاهی دانشنکده پزشنکی
دانشگاه تهران را آغاز نمودند و هر کدام در سمت استاد رشنته تخصصنی خنود در دانشنکده پزشنکی بنه
خدمات خویش ادامه دادند .بعدا عده ای دیگنر از متخصصنین بنه اینن گنروه پیوسنتند و آزمایشنگاههنا و
سازمان های جدید به هسته اولی ه اضافه نمودند ،از آن جمله هستند دکتر ناصر انصاری کنه سنازمان جدیند
آزمایشگاههای انگل شناسی ،انستیتو ماالریالژی و باالخره انستیتو تحقیقات بهداشتی را بنینان نهناد و دکتنر
یحیحی پویا که یکی از قدیمیترین متخصصین آزمایشگاه و رئنیس آزمایشنگاه بیمارسنتانهنای شنهرداری
تهران بود و بعدا بنیان آزمایشگاههای خون شناسی را در دانشکده پزشنکی نهناد و بناالخره دکتنر آرمنائیس
وارطانی که بنیانگذار آزمایشگاه شیمی دانشکده پزشکی بود.
تشکیل آزمایشگاههای مجهزی در بیمارستانهای تابع دانشنکدههنای پزشنکی و مراکنز پزشنکی و
تأسیس آزمایشگاههای تخصصی تازه دیگری خصوصا در زمینه ایمونولوژی ،شیمی بیولوژی از فعالیتهایی
است که در سالهای اخیر نصیب دانشکدههای پزشکی شده است.
به طور خالصه باید گفت که هسته اولیه آزمایشگاهی که در آغاز تحنول در دانشنکده پزشنکی بنه
همت عدهای معدود بنیان گذاشته شد ،روز به روز بارورتر شد و گسترش بیشتری یافت و همگام بنا سنایر
پیشرفتهای کشور آزمایشگاههای دانشکده پزشکی به پیشرفتهای زیادی نایل آمده و آزمایشگاههای فعال
و پرتوان در هر یک از بیمارستانهای آموزشی بهترین گواه آن میباشد.

تاايخچه وا های تخصصی علوم آزمايشااهی:
تا قبل از تکمیل آزمایشگاه های انستیتوپاستور و تشکیل مدسسه بهداشنت ،داوطلبنان تخصنص در
رشتههای آزمایشگاهی فقط می توانستند در مدسسات خارجی به آموختن این رشتهها پرداختنه و تعلیمنات
علمی و عملی الزم را ببینند ،ولی بعدا انستیتوپاستور ایران و مدسسه بهداشت ،محلی جهت کارآموزی اینن
نوع داوطلبان شد به طوری که باید بگوییم امروزه عدهای از متخصصین که مسئولیت مدسسات بهداشنتی و
آزمایشگاههای کشور را به عهده دارند دورههای اولیه آموزش تخصصی خود را در این مدسسات دیدهاند و
در آنجا آغاز به کار کرده ،در مراحل بعدی برخی از آنان در موسسات دیگری بنه تکمینل معلومنات خنود
پرداختهاند.
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از آنجا که انستیتوپاستور و مدسسنه بهداشنت گنجنایش کنافی بنرای همنه داوطلبنان رشنتههنای
آزمایشگاهی و بهداشتی که همه ساله رو به افزایش میرفت نداشت و به علنت محندودیت کنادر علمنی و
فنی ،آموزش در این مدسسات تحت یک برنامه مدون علمی و عملی نبود و بیشتر جنبه کارآموزی داشنت،
در سال  0330به همت مرحوم دکتر ناصر انصاری استاد انگلشناسی و رئیس انسنتیتوماالریالوژی دانشنکده
پزشکی تهران يك دوره تکمیلی یک ساله آزمایشگاهی برای کسانی که سنابقه کنار آزمایشنگاهی داشنتند
تشکیل گردید .این دوره که با همکاری و کمک وزارت بهداری به منظور کمک به تکمیل کادر آزمایشگاهی
آن وزارتخانه تشکیل شده بود پس از سه دوره کامل (چون در آغاز کار دوره چهارماهه بنود کنه بنا اضنافه
کردن یک دوره دیگر هشت ماهه به صورت کامل یک ساله درآمد) در سال  0334تعطیل و اینن فعالینت از
انستیتو ماالریالوژی به آزمایشگاه مرکزی وزارت بهداری واگذار گردید .در کالسهای آزمایشگاهی وزارت
بهداری که بر طبق قانون خاص برای تکمیل اطالعات متصدیان آزمایشگاهها به مدت محدودی برای هشت
دوره تشکیل شد .کسانی که با داشتن درجه دکترای پزشکی ،دامپزشکی ،داروسازی و یا شیمی حیاتی مدتی
در یکی از آزمایشگاههای تشخیص طبی دولتی خدمت کرده بودند میتوانستند شرکت نموده پس از احنراز
گواهینامه این کالس دارای شرایط الزم برای احراز پست ریاست آزمایشگاه تشخیص طبنی شنوند و اکثنر
داوطلبان چون کارمندان وزارت بهداری بودند پس از تکمیل معلومات آزمایشنگاهی خنود تصندی مراکنز
بهداشت و آزمایشگاههای شهرستانهای بزرگتری به آنها واگذار شد.
انستیتوپاستور ایران در تأسیس کالس های علوم آزمایشنگاهی و تربینت تکنیسنین نینز قندمهنایی
برداشت و در دوران فعالیت مأمورین بهداشتی اصل چهار در ایران اقدام به تأسیس دوره تکمیلی آزمایشگاه
تشخیص طبی ،سرولوژی و بهداشتی و کالس تربیت تکنیسین آزمایشگاه نمنود و افنرادی را کنه داوطلنب
خدمت در واحدهای بهداشتی اصل چهار بودنند ( اعنم از کسنانی کنه بنا درجنه دکتنرا داوطلنب ریاسنت
آزمایشگاه و یا کسانی که داوطلب شغل تکنیسنین آزمایشنگاهی بودنند) بنرای دوره شنش ماهنه آمنوزش
میپذیرفت و کالسهای فشرده توسط متخصصین رشتههای مختلنف انستیتوپاسنتور اداره منیشنود.اینن د
ورههای تکمیلی انستیتوپاستور که از سال  0330آغاز شد تا سال  0334برقرار بود و در اینن مندت عندهای
بالغ بر  51نفر داوطلبان دوره تکنیسنین آزمایشنگاهی بنا گواهینامنه کامنل دبیرسنتان ،داورههنای آمنوزش
انستیتوپاستور را دیدند و از طرف وزارت بهداری گواهینامه جهت آنان صادر شد.
کلیه این دورههای آموزشی اعنم از دوره هنای انسنتیتوماالریالوژی دانشنکده پزشنکی ،آزمایشنگاه
مرکزی وزارت بهداری یا انستیتوپاستور به صورت دورههای کوتاه مدت بودند که جنبه تکمیلنی داشنت و
کفاف احتیاجات کشور را نمیداد.
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وا های کامل تخصصی علوم آزمايشااهی با برقامه مدود اوس علمی و کااهای عملی ا
سال  9110ا دقشکد ازشکی تهردد آغاز شد .دوره آموزش جهت پزشکان دو سال و بنرای دارنندگان
درجه دکترای داروسازی ،دامپزشکی و شیمی بیولوژی سه سال بود که سال اول دسنته دوم شنامل آمنوزش
مقدمات پزشکی و کارآموزی بیمارستانی بود تا بتوانند از سال دوم همراه با داوطلبنان پزشنک بنه آمنوزش
رشتههای مختلف آزمایشگاهی بپردازند و هر سال بین  01تا  21نفر برای شنرکت در اینن کنالس انتخناب
می شدند و تمام برنامه هنا توسنط اسنتادان و دانشنیاران دانشنکده پزشنکی اداره منیشند و کنارآموزی در
بیمارستانها و آزمایشگاههای تابع دانشکده پزشکی انجام میگرفت .به فارغالتحصیالن این دوره گواهینامنه
تخصص علومآزمایشگاهی داده میشد که به موجب آن میتوانستند پروانه تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی
از وزارت بهداری دریافت دارند.
در مورد تربیت کمک آزمایشنگاه و تکنیسنین آزمایشنگاه بایند بگنوییم کنه بنه منوازات تأسنیس
کالس های تکمیلی و تخصصی علنومآزمایشنگاهی دوره هنایی نینز بنرای آمنوزش و تربینت کنادر کمنک
آزمایشگاه و تکنیسین تشکیل گردید و فارغالتحصیالن دوره دوم متوسطه پس از دیدن ینک دوره علمنی و
عملی در آزمایشگاه مرکزی وزارت بهداری و اخذ گواهینامه ،به عنوان کمک تکنیسین با درجه فنوق دینپلم
(به موجب تصویب نامه خاص شورایعالی فرهنگ) در آزمایشگاه های مختلف استخدام میشندند .امنروزه
جذب دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی از طریق کنکور سراسری صورت میپذیرد.
در دانشکده پزشکی تهران و برخی از دانشکدههای شهرستانها نینز کنالسهنای دو سناله تربینت
تکنیسین آزمایشگاهی تشکیل گردید و حتی دورههای تکمیلی شبانه برای تکمیل معلومنات تکنیسنینهنای
شاغل در مدسسات تابعه دانشکده پزشکی وجود داشت و تکنیسینهای آزمایشگاههای دانشکده پزشکی که
مایل به تکمیل معلومات خود بودند در این دورهها که به صورت کالس شبانه دو ساله بود ،به اخنذ درجنه
لیسانس نائل میآمدند.
از سال  0341دورههای لیسانس علومآزمایشگاهی در برخی از دانشگاهها ،از جمله دانشگاه تبریز و
دانشگاه اصفهان دایر شد و دانشکده پزشکی دانشگاه تهران از سال  0351از ادامنه کنالسهنای تخصصنی
علومآزمایشگاهی و تکنیسین آزمایشگاهی خودداری کرد.
دوره لیسانس علومآزمایشگاهی به موجب برنامه ای که به تصویب وزارت علنوم و آمنوزش عنالی
رسید شامل  4سال آموزش علمی و عملی در زمینه رشتههای مختلف آزمایشگاهی است که سنال آخنر آن
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بیشتر جنبه اختصاصی دارد و فارغالتحصیالن این دورهها میتوانند زیر نظر رؤسنای آزمایشنگاههنا تصندی
رشته اختصاصی خود را به عهده گرفته و انجام وظیفه نمایند.

تاايخچه تأسين آزمايشاا های خصوصی:
اگر از فعالیتهای آزمایشگاهی متفرقهای که توسط برخی داروخانهداران و بعضی پزشکان خارجی
سفارتخانهها که در قسمت اول این نوشتار به تفصیل از آن یاد شند بگنذریم ،مؤسگن دولگين آزمايشگاا
خصوصی ا تهردد مرحوم کتر حسين سيفی بو که از پزشکان کاردان در طنب و آزمایشنگاه بنود و در
خیابان اللهزار آزمایشگاهی تأسیس کرد که مرجعی برای بیماران و پزشکان تهران بود .دکتر سنیفی پزشنکی
بود که معموال به طبابت می پرداخت و ساعاتی را هم برای انجام آزمایشهای مراجعین در دارالتجزیه خنود
حاضر میشد.
این آزمایشگاه در اواینل سنال  0318تأسنیس گردیند ،ولنی دکتنر سنیفی مندت زینادی بنه کنار
آزمایشگاهی ادامه نداد و پس از چند ماهی آزمایشگاه را رها ساخت و به کار طبابت خود پرداخت و محل
و وسايل کاا آزمايشاا اد به مرحوم کتر حسن مير دما ی و مرحوم کتر حسين مشعوف ودفذدا کر
و دين و ،آزمايشاا سينا اد ا هماد محل تأسين کر قد (سال .)9170
دومین آزمایشگاه خصوصی تهران کمی بعد از آزمایشگاه سنینا توسنط مرحگوم کتگر دبودلقاسگم
اسولی و مرحوم کتر يحيی اويا به قام آزمايشاا بوعلی تأسين فر يد و تا حدود سال  0331فعالینت
داشت.
سومين آزمايشاا خصوصی تهردد توس مرحوم کتر مهدی ذودلرياستين بگه قگام آزمايشگاا
ادزی به سال  9171تأسين شد .ایشان در آن موقع ریاست آزمایشگاه تجزیه طبنی انسنتیتو پاسنتور را بنه
عهده داشتند.
چند سالی بعد مرحوم دکتر آرمائیس وارطانی اسنتاد شنیمی دانشنکده پزشنکی تهنران آزمایشنگاه
دیگری در تهران تأسیس نمود به نام آزمایشگاه طوس که از لحاظ وسایل کار برای امتحانات شیمیایی مجهز
بود و تا پایان عمر دکتر وارطانی به فعالیت خود در آزمایشگاه طوس ادامه داد.
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چون به تدریج داوطلبان کارآموزی آزمایشگاهی در انستیتو پاستور و سپس در مدسسه بهداشت رو
به ازدیاد میرفت و عده متخصصین بیشتر میشدند تعداد آزمایشگاهها در تهران و سپس در شهرستانهنای
بزرد رو به افزایش رفت و در ضمن تعدادی هم پزشکان ایرانی که تحصیالت خود را در خارج از کشنور
انجام داده بودند به رشتههای آزمایشگاهی گرایش یافته و پس از بازگشت به جمع متخصصین آزمایشگاهی
کشور پیوستند ،این بود که کمکم تعداد متخصصین بیشتر شد و مدسسنات بهداشنتی و پزشنکی دولتنی در
تهران و شهرستانها از وجود متخصصین آزمایشگاه برخوردار شدند و تعداد آزمایشگاههای خصوصنی نینز
بر حسب احتیاج زمان رو به ازدیاد رفت ،به قسمی که پس از  15سال که از تأسنیس اولنین آزمایشنگاه در
تهران میگذرد

دمروز بيآ دز  0077آزمايشاا خصوصی و آزمايشاا های ولتگی ا سردسگر کشگوا ا خگدمات بيمگاادد و

ازشکاد میباشند .فکر تأسیس آزمایشگاه مجهز و کاملتری با همکاری عدهای کارشناس در رشتههای مختلف
برای اولین بار در سال  0308ایجاد گردید و در این سال عدهای متخصص رشتههای مختلف که تحصیالت
خود را در خارج به پایان رسانیده بودند با وسایل کامل به تهران آمده مبادرت به تأسیس آزمایشگاهی به نام
آزمايشاا

دستخر کردند .این عنده عبنارت بودنند از :دکتنر حسنین سنهراب (متخصنص میکنروبشناسنی و

سرمشناسی) ،دکتر مرشدزاد (متخصص شیمی) ،دکتر اسندالهشنیبانی (متخصنص آسنیبشناسنی) ،تأسنیس
آزمایشگاه استخر در سال  0308به صورت فعالیت تازهای جلوهگر شد و نویدی از فکر همکاریهای دسته
جمعی به وسیله عدهای کارشناس در رشتههای مختلف پزشکی را داد و سرآغاز فصل نوینی در فعالیتهای
پزشکی کشور به شمار میآمد .متأسفانه همکاری این گروه مدت زیادی دوام نیافت و پس از مدتی کمتر از
دو سال این همکاری از هم گسست و نامبردگان مبادرت به تأسیس آزمایشگاههای دیگری کردند.
با اینکه این نخستین فعالیت دسته جمعی یک گروه پزشکی با شکسنت روبنرو شند معهنذا اصنل
همکاری دستهجمعی فراموش نشد و پس از مدتی خاموشی دوباره در سالهای اخیر رونق گرفت و بهترین
گواه آن تشکیل گروههای مختلف پزشکی برای تأسیس بیمارستانها و درمانگاهها و بناالخره آزمایشنگاههنا
است .در مورد آزمایشگاه که مورد نظر ماست باید بگوییم همکاای ستهجمعی بگه همگاد دقگددز حگائز
دهميت دست که ا موا بيمااستادها يا اماقاا ها ،زیرا امروزه با توسعه روزافزون روشهنای مختلنف
آزمایشگاهی و تکمیل وسایل کار ،کارشناسان رشتههای مختلف علوم آزمایشگاهی میتوانند تحنت شنرایط
بهتری با کمک تکنیسینهای ورزیده و کارآزموده مبادرت به فعالیتهای وسیعتر ،بهتر و دقینقتنری کنرده،
وظیفه خود را سریعتر و حساستر انجام و نتایج آن را در دسترس بیماران و پزشکان قرار دهند.
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آقچه مسلم دست همکاای های سته جمعی ا تمام شئود ازشکی خصوصاً آزمايشااهی بدود
شك او به توسعه خودهد افت و کمکم فعاليت فروهی ،جاقشين فعاليتهای دقفرد ی خودهد شد.

مقرادت مربوط به تأسين آزمايشاا های تشخيص بجی ا ديردد:
تا سال  0334تأسیس آزمایشگاه تشخیص طبی در ایران ماننند دیگنر مدسسنات پزشنکی از قبینل
بیمارستان و درمانگاه تابع مقررات مدون خاص نبنود و کلینه کسنانی کنه دارای پرواننه پزشنکی بودنند و
کارآموزی هایی در مدسسات آزمایشگاهی کشور یا خارج انجام داده بودند میتوانستند مبادرت بنه تأسنیس
آزمایشگاه تشخیص طبی نمایند و فقط در برخی موارد که سوابق داوطلب تأسیس آزمایشگاه خیلی روشنن
نبود به منظور ارزشیابی اطالعات علمی و عملی ،در انستیتوپاسنتور کنه یگاننه مرجنع ذیصنالح بنود از او
آزمایش به عمل میآمد.
البته چون اکثریت متصدیان آزمایشگاه ها را شاغلین مدسسات بهداشتی و آزمایشگاهی یا آموزشنی
کشور تشکیل میداد عمال متخصص فن خود شناخته میشدند و بدون هیچ قید و شرطی مبادرت به افتتناح
آزمایشگاه کرده بودند.
برای اولین بار در سال  0334ضمن قانونی که درباره مقررات امور پزشنکی و داروینی از مجلنس
گذشت ،تأسیس آزمایشگاه و سایر مدسسات پزشکی را تابع مقررات خاص کرد و اخذ پروانه مخصوص از
وزارت بهداری برای تأسیس آزمایشگاه اجباری گردید.
در فصل دوم این قانون که مخصوص آزمایشگاه تشخیص طبنی بنود ،دارنندگان درجنه دکتنرا در
پزشکی ،داروسازی ،دامپزشکی ،علوم شیمی و بیولوژی که دارای گواهینامههای دوره تکمیلی آزمایشنگاهی
از دانشکده پزشکی تهران یا گواهینامههای تخصص در امور آزمایشگاهی از کشورهای خارج بودند ،البته به
شرطی که به تصدیق مراجع ذیصالحیت می رسیدند ،واجد شرایط برای دریافت پروانه آزمایشنگاه شنناخته
میشد و می توانستند پس از کسب پروانه مربوط مبادرت به افتتناح آزمایشنگاه نماینند .قنانون فنوقالنذکر
دارندگان آزمایشگاه را که از تاریخ تصویب قانون الاقل واجد پنج سال سابقه کار آزمایشگاه بودند از شرایط
فوق مستثنی نموده و در صورت دارا بودن درجه دکترا واجد شرایط اخذ پروانه تلقی مینمود.
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در همین قانون به منظور تکمیل کادر متصدیان آزمایشگاههای وزارت بهداری پیشبینی شنده بنود
که از کسانی که با داشتن درجه د کترا در یکی از رشتههای با الاقل یک سال سنابقه کنارآموزی در یکنی از
آزمایشگاه های وزارت بهداری یا دانشکده پزشکی را داشتند ،بر طبق آئین نامه خاصی امتحان به عمل آورده
و در صورت موفقیت طبق قانون استخدام پزشکان آنها را برای تصدی آزمایشگاههنای وزارت بهنداری در
شهرستانها استخدام مینمودند.
مسایل دیگری نیز در مواد مختلف دیگر این قانون برای کنترل آزمایشگاهها پیشبینی شنده بنود .از
جمله مت صدی آزمایشگاه مکلف به فعالیتی بود که برای آن رشته پروانه صادر شده است و خرید و فنروش
خون در آزمایشگاههای تشخیص طبی ممنوع شده و یک نفر نمیتوانست تصدی بیش از یک آزمایشنگاه را
داشته باشد.
ما  97دين قاقود کميسيوقی اد مأموا براسی مددا

دوبلجاد تأسين آزمايشاا میقمو  .این

کمیسیون به ریاست معاون وزارت بهداری و عضنویت رؤسنای انسنتیتورازی و انستیتوپاسنتور و اسنتادان
کارسیهای میکروبشناسی ،سرمشناسی ،شیمی بیولوژی و آسیبشناسی دانشکده پزشکی تهران و یک نفر
از روسای آزمایشگاه های آزاد ،در وزارت بهداری تشکیل منیگردینده و بنه درخواسنتهنای داوطلبنان و
مدارك آنان رسیدگی و در صورت مطابقت با قانون برد صالحیت تأسنیس آزمایشنگاه را بنرای داوطلنب
صادر مینمود.
پس از اخذ برد صالحیت تأسیس آزمایشگاه داوطلنب بایند بنر طبنق مقنررات خناص اداره کنل
آزمایشگاههای وزارت بهداری محل کار و وسایل آزمایشگاه را تهیه و آماده مینمود تنا پنس از بازرسنی از
طرف مأمورین آن اداره کل و گواهی تطبیق با آیین نامه مربوط پروانه تأسنیس آزمایشنگاه از طنرف وزارت
بهداری صادر گردد .علیهذ ا یگانه رشته پزشکی کنه در سنال  0334مسنتلزم اخنذ پرواننه خناص گردیند،
آزمایشگاه تشخیص طبی بود و فعالیت در این رشته پزشکی تابع ضوابط خاص گردید.
در حال حاضر اداره کل آزمایشگاههای تشخیص طبنی بنه عننوان بخشنی از معاوننت سنالمت در
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بار مسئولیت نظارت بر فعالیت آزمایشگاههای تشخیص طبنی و
مسائل مرتبط را عهدهدار است .بنه عنالوه متخصصنین و کارشناسنان تشنخیص آزمایشنگاهی بنا تشنکیل
انجمن های متعدد صنفی به فعالیت خود ادامنه داده و بنا اسنتفاده از متندهای تشخیصنی جدیند ،بنه رونند
تشخیص و درمان سیری صعودی بخشیدهاند.
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آزمايشاا مرجع سالمت:
از شروع فعالیت آزمایشگاه رفرانس به عنوان مجمع آزمایشنگاههنای کشنور در سناختار اداره کنل
آزمایشگاههای تشخیص طبی وزارت بهداری وقت در سال  ،0342موضوع اجنرای برنامنه کنتگرل کيفيگت در
آزمایشگاهها مورد نظر قرار گرفت .در دهه اول فعالیت آزمایشگاه رفرانس ،برنامههای آموزشی و همکناری
در پیشبرد طرحهای تحقیقاتی کشوری و منطقهای و ارسال محدود نمونههای کنترلی تولید خارج از کشنور
انجام گرفت.
در دهه 0321برنامه کنترل کیفی کیت های تولید داخل که به تدریج ساخته میشدند ،کیت و معرف
خارجی ،ابزار و تجهیزات وارداتی و تولید داخل اجرا میگردید .دورههنای آموزشنی کنتنرل کیفینت بنرای
کارکنان فنی آزمایشگاهها و مسئولین در سالهای بعد برگزار گردید .همچننین ارسنال محندود نموننههنای
کنترلی بیوشیمی تولید آزمایشگاه رفرانس تحنت عننوان برنامنه ارزینابی خنارجی کیفینت ) (EQASبنرای
آزمایشگاهها آغاز شد .به تدریج تنوع نمونههای کنترلی و تعداد آزمایشگاههنای دولتنی و غیردولتنی تحنت
پوشش برنامه ارزیابی خارجی کیفیت افزایش یافت.
با تکمیل بیشتر وسایل و تجهیزات ،افزوده شدن تعداد کارکنان فنی ،افزایش محوطه آزمایشگاه و به
کارگیری روش های نوین و در پی بازدیند متخصصنان و کارشناسنان سنازمان بهداشنت جهنانی از اینران،
آزمایشگاه رفرانس از سال  0334میالدی به مدت  4سال به عنوان همکنار آزمایشنگاهی سنازمان بهداشنت
جهانی به منظور گسترش برنامه ارزیابی کیفیت در آزمایشگاههای کشور و کشورهای منطقه شرقی مدیتراننه
انتخاب گردید .که این عنوان دو نوبت چهار ساله دیگر تمدید شده است.
بننر ایننن مبنننا دوازده دوره فلوشننیمی آمننوزش تضننمین کیفیننت بننرای کارشناسننان و متخصصننان
آزمایشگاهی کشورهای منطقه شامل اردن ،سوریه ،یمن ،مراکش و افغانستان برگزار شد و یک دوره پزشکی
از مسئولین ایرانی آزمایشگاه رفرانس در اردن دورههای تضمین کیفیت که توسط سازمان بهداشنت جهنانی
در کشورهای دیگر برگزار میشد شرکت مینمودند.
همچنین با توسعه کیفی و کمی برنامه ارزیابی خارجی کیفیت ،نمونههای مجهول کنترلی بیوشنیمی
نیز برای آزمایشگاههای مرکزی کشور اردن ارسال میگردید.
برنامههای آموزشی اجرای تضمین کیفیت در آزمایشگاهها بعند از آمنوزشهنای آزمایشنگاههنا در
سراسر کشور ارجاع گردید و برنامه استانداردسازی آزمایشگاهها با اخنذ گنواهی اسنتاندارد جهنانی )(ISO
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برای آزمایشگاه رفرانس کشوری ،به تدریج برای اجرا در آزمایشگاههای کشور آماده شند .بنا بنه کنارگیری
اعضای هیأت علمی ،کیفیت برنامههای کشوری ارتقاء پیدا نمود و پایاننامههایی در زمینه کیفیت بنه رشنته
تحریر در آمد و طرحهای کشوری بسیاری اجرا شد.
دورههای آموزشی و کارگاهی برای دستیاران رشته آسیبشناسنی بنالینی ،مسنئولین ،کارشناسنان و
کارکنان فنی آزمایشگاهی ،مدسسات آموزشی ،دانشگاهها و آزمایشگاههای دولتی و خصوصی در آزمایشگاه
رفرانس و در مراکز اشاره شده برگزار شد و سالیانه حندود هنزار کینت و بنیش از پنجناه دسنتگاه و ابنزار
آزمایشگاهی مورد ارزیابی کیفی قرار گرفت .تعداد  05تا  21هزار نمونه مجهول کنترلی شامل  051تنا 211
هزار پارامتر برای حدود  2111آزمایشگاه دولتی و خصوصی در کشور بنه منظنور ارزینابی کیفنی عملکنرد
آزمایشگاهها در هر سال ارسال می شد و نتایج ارزیابی در اختیار واحدهای آزمایشگاهی قرار داده میشد .از
سال  ،0318آزمایشگاه مرجع سالمت که از ادغام آزمایشگاه رفرانس و اداره کل آزمایشگاهها به وجود آمده
است ،برنامه ارزیابی خارجی کیفیت را به انجمنهای علمی آزمایشگاهی با شرایط ویژهای واگذار نمود ،که
بر این مبنا انجمن متخصصان علوم آزمایشگاهی ،انجمن علمی پاتولوژیستها و جامعه علمی آزمایشگاهیان
ایران از طریق شرکت خصوصی مورد تأیید وزارت بهداشت ،درمان و آمنوزش پزشنکی منیباشند ،برنامنه
ارزیابی را در سال گذشته و جاری اجرا نمودهاند و اکنون بیش از  0411آزمایشنگاه تحنت پوشنش برنامنه
ارزیابی خارجی کیفیت قرار دارند که نتایج آزمایش هر آزمایشگاه بر روی نمونههای کنترلی منورد ارزینابی
قرار گرفته و به طور مستمر به منظور ارتقاء کیفی خدمات آزمایشگاهی به جامعه ،در اختینار آزمایشنگاههنا
چندین نوبت در سال قرار داده میشود .در همین راسنتا دورههنای آموزشنی کارگناهی مندیریت کیفینت،
تضمین کیفیت و ...به طور مستمر برای مسئوالن و کارکنان آزمایشگاهها برگزار میشود.
انجمن علمی دکترای علومآزمایشگاهی نیز برنامه مشابهی را در کشور اجرا مینماید .در نظر اسنت
برنامه ارزیابی خارجی کیفیت با همکاری سازمان بهداشت جهانی برای کشورهای منطقه نیز در سال آیننده
به اجرا در آید و در زمینه داخل کشور نیز در سال آینده به اجرا در آید و در زمینه داخل کشور نینز برنامنه
کشوری فوق از نظیر کیفی و کمی ارتقاء یابد.
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فصل دول :شاخصهای کمّی دازيابی اشته علومآزمايشااهی
 -0-0تعداد پزشکان شاغل در آزمایشگاههای کشور و یا غیرشاغل در آزمایشگاههنا (بندون احتسناب تنک
رشتهایهای علومآزمایشگاهی مانند دکترای تخصصی میکروبشناسی ،دکترای تخصصی بیوشیمی و )...کنه
ترکیبی از سه انجمن متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی اینران بنا حندود  411عضنو و انجمنن دکتنرای
عمومی علوم آزمایشگاهی با حدود  0411عضو و انجمن آسیبشناسی با نزدیک به  311عضو میباشد.
یادآور میگردد سایر آزمایشگاههای کشور یا از عزیزان تکرشتهای علومآزمایشگاهی یا در مواردی
از شیفت دوم مسئول فنی ،تغذیه میشوند .بنابراین با احتساب یک میلیون نفر تعداد  51پزشک آزمایشگاهی
داریم (با در نظر گرفتن حدود  3511پزشک برای جمعیت هفتاد میلیونی کشور)

 -1-0در حال حاضر سالیانه حدود  0111دانشنجو فقنط در رشنته علنومآزمایشنگاهی و همنین تعنداد در
رشتههای وابسته مثل میکروبشناسی تربیت میشوند .یعنی تقریبنا بنه ازای هنر ینک میلینوننفنر  31نفنر
دانشجو در سال تربیت میشود.

 -8-0چون اعضاء هیئت علمی دانشگاهها در رشته علومآزمایشگاهی اغلب در سایر گروههای تکرشنتهای
آموزشی میباشند ،لذا در این رشته به طور مشخص نمیتوان گفت چه تعداد هیئتعلمنی وجنود دارد (بنه
جهت .)Overlap

30

فصل وم :شاخصهای مالی
الف -انجمن متخصصین علومآزمایشگاهی بالینی ایران در  4سال اخیر ( 81ن  )84هزیننههنایی بنه
شرح زیر داشته است:

- 0

هزینه پرسنل

 022 ،111 ،111ریال

- 2

هزینه خدماتی (آب ،برق ،تلفن)

38 ،111 ،111

ریال

- 3

هزینههای سختافزاری

03 ،511 ،111

ریال

- 4

هزینههای نرمافزاری و طراحی سایت

02 ،511 ،111

ریال

- 5

هزینههای آموزشی برای اعضاء

21 ،111 ،111

ریال

- 2

هزینه حقالتدریس اساتید

22 ،111 ،111

ریال

- 1

هزینه آگهیها

02 ،111 ،111

ریال

- 8

هزینههای اداری و چاپی

21 ،111 ،111

ریال

- 3

هزینه اجاره

221 ،111 ،111

ریال

580 ،111 ،111

ايال

جمع کل
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 9گ ب :اآمدها
انجمن از طریق دریافت حق عضویت طی  4سال اخیر ( 81ن  )0384و کمکهای دولتی درآمدی بنه شنرح
زیر داشته است:
- 0

حق عضویت دریافتی

021 ،111 ،111

ریال

- 2

کمکهای وزارت بهداشت

221 ،111 ،111

ریال

- 3

تخصیص نهاد ریاست جمهوری

231 ،111 ،111

ریال

511 ،111 ،111

ايال

جمع کل

فصل سوم :شاخصهای ساختاای
 -0-3تعداد مراکز آموزشی:
تقریبا به تعداد دانشکدههای پیراپزشکی و یا علوم پزشکی کشور در رشتههای کاردانی ،کارشناسنی
ناپیوسته ،کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی دانشجو تربیت میشود که بالغ بر  31دانشگاه است.

 -2-3مرکز تحقیقاتی یا مرکز آموزشی  NGOدر رشته علومآزمایشگاهی نداریم .لکن سایر مراکز تحقیقاتی
دولتی یا خصوصی با فارغالتحصیالن یا دانشجویان یا دانشپژوهان این رشته همکاری تنگاتنگ دارند.

 -2-3پایگاه اصلی رایانهای انجمن آزمایشگاهیان  www.isacl40.comمیباشد.

 -3-3در رشته علومآزمایشگاهی ،حداقل  3انجمن فعالیت دارند:
 -انجمن متخصصین علومآزمایشگاهی بالینی ایران
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 انجمن آسیبشناسی ایران انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایرانضمن اینکه جامعه علمی آزمایشگاهیان متشکل از اعضای انجمن های تنک رشنته ای علنوم پاینه
پزشکی که جنبه آزمایشگاهی نیز دارند تأسیس گردیده است و به عنوان چهارمین انجمنن در کننار
انجمن های سه گانه فعالیت دارد.
 -01-3پیشنهاد می شود ،دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران به جهت دستاوردهای ممتاز خود
و کسب رتبه اول در چند سال اخیر به عنوان قطب علوم آزمایشگاهی در نظر گرفته شود

 -9تعريف اشته:
رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی شاخهای از علوم پزشکی است که دانشآموختگان آن طی دوره
علوم مربوط به تشخیص پزشکی را فرا گرفته تا با بررسی آزمایشگاهی خون ،دیگر مایعنات و انسناج بندن
انسان طبق اصول علمی و روش های رایج تحت نظر کارشناسان ارشد و متخصصین مربوطه ،به پزشکان در
تشخیص بیماری ،پیگیری درمان و حفظ سالمت افراد جامعه زیر نظنر پاتولوژیسنت ینا متخصصنین علنوم
آزمایشگاهی یاری نمایند.

 -9تاايخچه اشته و ايشرفتهای جديد:
علوم آزمایشنگاهی کنه قنبال بننام مندیکال تکنولنوژی معنروف بنود در سنال National 0312
 Credentiating Agencyآنرابه ) Medical Laboratory Sciences (MLSتغییر داد ،اکثرا معتقدند
که نام جدید وظایف حرفهای شاغلین این رشته را بهتر بیان میکند.
در حال حاضر در اکثر دانشگاههای جهان این رشته بنامهای Medical Laboratory Sceinces
و یا  Clinical Laboratory Sciencesوجود دارد.
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در ایران نیز تا قبل از انقالب فرهنگی در اکثر دانشکده های پزشکی دوره چهنار سناله کارشناسنی
پیوسته علوم آزمایشگاهی دایر بود که بعد از انقالب فرهنگی بنه کناردانی و دکتنری حرفنهای و سنپس بنه
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تغییر یافت ،ولی هماکنون به شکل کارشناسی پیوسته اجرا میشود.
شاخههای این رشته شامل :شیمی بالینی ،هماتولوژی ،ایمونولوژی ،ایمونوهماتولوژی ،انگل شناسی،
قارچ شناسی ،باکتری شناسی و ویروس شناسی بوده که در هرکدام پیشرفتهای زینادی ایجناد شنده اسنت،
بطوریکه برای هرکدام دورههای کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی ) (Ph.Dوجود دارد.
فارغ التحصیالن دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی میتوانند در امتحان ورودی یکی از این رشتهها
شرکت و درصورت قبولی تا سطح کارشناسی ارشد و سپس دکترای تخصصی ) (Ph.Dادامه تحصیل دهند.
لذا به منظور آموزش روشهای جدید تشخیصنی ،بنازنگری در برنامنه آموزشنی اینن دوره بعند از  8سنال
ضروری به نظر میرسید .شاغلین اینن رشنته از اننواع روشنهای مختلنف آزمایشنگاهی شنامل :مطالعنات
میکروسکوپی ،آزمایشات ایمونولوژیکی ،روشهای مختلف تجزیه شیمیایی ،روشهای تشنخیص مولکنولی و
شناسایی باکتریولوژیکی استفاده میکنند.

 -1دازشها و باواها (فلسفه برقامه):
دانش آموختگان رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی بایند عنالوه بنر کسنب مهارتهنای تشنخیص
آزمایشگاهی روتین و اختصاصی با توجه به مبانی الهی و ارزشهای اخالقی و اعتقادی حاکم بر جامعه برای
حفظ حقوق بیماران از هر جنس ،نژاد ،رنگ و مذهب ارزش نهاده و به سالمتی جسمی ،روحی و اجتماعی
بیمار اهمیت دهند.
دانش آموختگان این رشته با عنایت به برابری انسانها و عندالت اجتمناعی بایند بنا بیمناران بطنور
یکسان برخورد نموده و براساس وظایف حرفه ای تعریف شده برای کارشناس علوم آزمایشگاهی در انجنام
وظایف محوله به انجام وظایف تشخیص آزمایشگاهی و پژوهشی زیر نظر پاتولوژیست یا متخصصین علوم
آزمایشگاهی بپردازند.
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 -0مأموايت برقامه آموزشی ا تربيت قيروی دقساقی:
مأموریت دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی تربیت افرادی اسنت کنه بتواننند در ابعناد تشخیصنی
درمننانی و بهداشننتی تحننت نظننر کارشناسننان ارشنند و متخصصننین مربوطننه در آزمایشننگاههای بننالینی و
آزمایشگاههای مراکز بهداشتی با بکارگیری داننش فننی و دسنتگاههای الکترونیکنی ،آزمایشنات روتنین و
اختصاصی مورد درخواست پزشکان را انجام داده و با بکارگیری روشهای کنترل کیفنی از صنحت و دقنت
دادههای بدست آمده اطمینان کامل حاصل نموده و آن را گزارش نمایند.
اطالعات و نتایج بدست آمده از این آزمایشات پزشک را در تشخیص بیماری ،روند درمان و حفظ
سالمت افراد جامعه یاری میدهد .نظر به اینکنه اینن علنم در حنال تغیینر و توسنعه مسنتمر اسنت ،فنارغ
التحصیالن این رشته باید به نحوی آموزش ببینند که دانش و مهارت کافی برای تطبیق خنود بنا تکنولنوژی
جدید را داشته باشند.

 -0چشم دقددز برقامه آموزشی ا تربيت قيروی دقساقی:
انتظار میرود رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی باتوجه به پیشرفتهای جدید با اجرای این برنامه
همچنان جزو رشتههای شاخص در دانشگاههای علوم پزشکی باقی بمانند ،بنه نحنوی کنه آزمایشنگاههای
بالینی ،بهداشتی ،تحقیقاتی و کارخانجات و شرکتهای تولید و پخش مواد و وسایل آزمایشگاهی در آینده نیز
به خدمات آن کامال نیاز داشته باشند.

 -6دهددف کلی:
هدف از برنامه آموزش کارشناس علوم آزمایشگاهی تربیت دانش آموختگانی است که:
الف) درك کافی از انسان ،فرهنگ حاکم بر جامعه و محیط اطراف داشته باشند.
ب) از عهده انجام آزمایشات معمول و اختصاصی و اعمال روشهای کنترل کیفی در آزمایشگاههای
بالینی برآیند.
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ج) از عهده انجام آزمایشات معمول و اختصاصنی و برنامنههنای اپیندمیولوژی در آزمایشنگاههای
مراکز بهداشتی برآیند.
د) در تعالی بهداشت و حفظ سالمتی و رضایتمندی بیمار کوشا بوده و به اولویتها و فوریتهنای
درمانی توجه خاص داشته باشند.
هن) بتوانند بعنوان همکار و بازوی کارآمد در انجام آزمایشات طرحهای تحقیقاتی به محققین کشور
در حیطههای بهداشتی و درمانی کمک کنند.

 0و  -0ققآ و وظايف حرفهدی دقآ آموختااد:
وظایف دانش آموختگان ،این دوره شامل نقشهنای :تشخیصنی ،مراقبتنی ،ارتبناطی و آموزشنی و
پژوهشی میباشد که تحت نظر کارشناسان ارشد و متخصصین مربوطه انجام میشود.
 -0خواندن نام کامل و کوتاه آزمایشات روتین و اختصاصی تشخیصی
 -2انجام روشهای مختلف آزمایشات روتین و اختصاصی درخواستی
 -3انجام طرق صحیح انواع نمونهگیریها از جمله ضایعات عفونی و رعایت شرایط الزم
 -4رعایت نمودن زمان صحیح انجام هر آزمایش و شرایط نگهداری و ذخیره نمونه ها
 -5گزارش هر آزمایش و کنترل فرم های تایپ شده
 -2انجام آزمایشات اورژانس و گزارش سریع آنها به مسئول فنی
 -1بررسی و کنترل نتایج بدست آمده برای حصول اطمینان و تطبیق با سیر نتنایج آزمایشنات هنر
بیمار
 -8اعمال روشهای کنترل کیفی و ثبت نتایج در دفاتر مخصوص و رسم نمودارها
 -3کنترل شرایط بیمار از نظر آمادگیهای قبل از نمونهگیری (شامل ناشتا بودن و غیره)
 -01مراقبت از بیمار در حین نمونهگیری و پس از آن
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 -00رعایت کلیه اصول اخالقی و بهداشتی در حین نمونهگیری
 -02کنترل و بازدید مداوم از کلیه وسایل آزمایشگاهی و حصول اطمینان از کارکرد صحیح آنها
 -03بازدید از وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی در حین آزمایش و بعد از آزمایش که آینا اسنتفاده،
شستشو و تمیز نمودن آنها طبق دستورالعملهای موجود توسط فرد مسئول انجام شده یا خیر.
 -04مراقبت از خود و کارکنان زیر نظر درمورد رعایت اصول ایمننی بخصنوص درموقنع کنار بنا
موادشیمیائی ،آتش زا و عوامل عفونی و غیره.
 -05ارتباط با بیمار و همراهان
 -02ارتباط با کارکنان فنی و غیرفنی از جمله کارکنان دفتری ،خونگیرها ،کاردانهنا و کارشناسنان
ارشد ،متخصصین علوم آزمایشگاهی و آسیب شناسی
 -01ارتباط با بخشهای مختلف بیمارستان و یا مراکز بهداشنتی درمنانی شنامل :کارکننان درمنانی،
اداری و خدماتی
 -08آموزش به بیمار درمورد رعایت شرایط و اصول اولیه الزم برای تهینه نموننه هنر آزمنایش و
نحوه جمعآوری مایعات بدن
 -03آموزش لوله شور و نظافتچی در مورد شستشو لوازم آزمایشگاهی و رعایت اصول بهداشتی در
نظافت آزمایشگاه ،جمع آوری زباله ها و غیره
 -21راهنمائی و رفع اشکال کاردانها

 -1دستردتژی های دجردی برقامه:
برنامننه آموزشننی مقطننع کارشناسننی علننوم آزمایشننگاهی طننوری تنندوین شننده اسننت کننه دارای
استراتژیهای زیر باشد:
 -تلفیق آموزشهای نظری با کار عملی و عرصه واقعی است.
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 از اصول و فنون جدید روش تدریس و یادگیری در حیطههنای نظنری ،عملنی و کنارآموزی درعرصه استفاده شده است.
 دانش آموختگان عالوه بر راهنمائی و رفع اشکال کاردانهنا از تواننائی خودآمنوزی و ینادگیریمستمر بهره مند بوده و قدرت تطبیق خود با تکنولوژی جدید را دارند (خودآموزی و یادگیری مستمر).

 -97شردي و قحو اذيرش دقشجو:
پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی ،از طریق آزمون سراسری انجام میگیرد.

 -99اشته های مشابه ا دخل کشوا :قددا .

 -99اشتههای مشابه ا خاا دز کشوا:
در فاصله دو بازنگری رشته مشابه جدید در خارج از کشور تشکیل نشده ولی در برخی از کشورها
دورههای آموزشی کارشناسی و یا تکنولوژیست تک رشتهای مانند میکروبیولوژی ،شیمی بالینی ،سیتولوژی،
و ....آموزش داده میشوند.

 -91شردي موا قياز بردی اد دقددزی اشته:
طبق مصوبات شورای نظارت ،ارزشیابی و گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

 -90ساير مودا (ماقند بواسيه شدد دقشجوياد):
همه امکانات آموزشی در دوره کارشناسی علوم آزمایشگاهی در داخل کشور وجنود دارد و نینازی
به بورسیه کردن دانشجو در این مقطع احساس نمیشود.
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 -90بول وا و ساختاا آد:
متوسط طول دوره  4سال می باشد و نظام آموزشی آن مطابق آئین نامه آموزشی کارشناسی پیوسنته
مصوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی اسنت .دروس بصنورت مسنتقل نظنری و عملنی بنا نمنرات
جداگانه و یا پیوسته نظری ن عملی با یک نمره کارورزی و کارآموزی در عرصه در بیمارستانهای آموزشنی
وابسته به دانشگاه مربوطه ارائه میگردد.
دروس عملی همزمان با دروس نظری مربوطه ارائه می گردند و دانشجو مجاز به گذرانندن دروس
عملی قبل از دروس نظری مربوطه نمی باشد .ترتیب ارائه دروس با دانشکده ها می باشد.

فصل چهاام :شاخصهای عملکر ی
 -4-4تعداد مقاالت منتشر شده انجمن طی  4سال اخیر به زبان فارسی بیش از  45مقاله می باشد.
 -5-4تعدادمقاالت منتشر به زبان انگلیسی که توسط چند تن از اساتید ارائه شده است بنه حندود
 25مقاله میرسد.
-2-4انجمن یک نشریه آزمایشگاهی به نام تشخیص آزمایشگاهی با مدیر مسئولی دکتر عباس افراه
دارد.ضمن اینکه سایت انجمن،به آدرس  www.isacl40.comمی باشد.
 -1-4در همایش داخلی بیش از  11سخنرانی توسط اعضاءانجمن صورت گرفته است.
 -8-4در همایش های بین المللی نزدیک به  05سخنرانی توسنط اعضناء انجمنن صنورت گرفتنه
است.

 -03-4تعداد کتب مورد تألیف همکاران رشته علومآزمایشگاهی بیش از دهها کتاب فارسی اسنت
که در این مجال فرصت نام بردن نیست.
 -04-4تعداد کتب ترجمه شده تخصصی علمی نیز همسان کتب تألیفی می باشد.
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 -01-4اعضاء این انجمن تاکنون(  4سال اخیر)نزدیک به  04طرح تحقیقاتی راهبردی داشته انند،
که در مراکز تحقیقاتی یا دانشگاههای مختلف کشور اجرا نمودند.
 -08-4توسط این انجمن طی  4سال اخیر نزدیک به  22کارگاه به طور مشترك یابه طور مسنتقل
اجرا گردیده است.
کارگاههننای آمننوزش عملی،مولکننولی در زمینننه هننای میکروبیولوژی،ایمونولننوژی ،همنناتولوژی،
بیوشیمی و ....برگزار گردیده است.
 -03-4کنفرانس های ماهیانه به طور منظم روزهای پنجشنبه در محل سازمان نظام پزشکی برگزار
میشود که بیش از  21سال از عمر این همایشها میگذرد.بنابراین تا کنون بیش از  211کنفنرانس
یک روزه بر گزار شده است.
در ضمن با انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در برگزاری کنگره ارتقاء کیفینت کنه سنالیانه یکبنار
برگزار میشود همکاری دارد و تا کنون  1کنگره برگزار کرده است.
هم چنین با همکاری جامعه علمی آزمایشگاهیان ،همایش آزمایشگاه و بالین طی دو سال بنر گنزار
گردید.

فصل ششم و هفتم:
در خصوص شاخصهای برداشت مشتری یا سایر استفادهکنندگان از خدمات آزمایشگاهی به ذکنر
این نکته اکتفا می کنم که کمترین میزان شکایت در سازمان نظام پزشکی از آزمایشگاههنای تشنخیص طبنی
کشور است و این نشاندهنده آن است که شهروندان و مراجعین به آزمایشگاههنا از بروننداد آزمایشنگاههنا
رضایت دارند.
ایدهها و آرمان هنای اخالقنی حناکم بنر اینن گوننه مدسسنات آنهنا را ملنزم بنه رعاینت حنداقل
استانداردهای حرفهای خواهد کرد.
از طرف دیگر در تعامل با پزشکان محترم که مدیریت درمنان بنه عهنده آننان اسنت اشنکالهنای
احتمالی یا مغایرتهای غیرقابل پیشبینی برطرف خواهد شد .آزمایشگاهها ملزم بنه تکنرار آزمنایشهنا در
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صورت درخواست پزشک یا هر گونه اشنکال پنیش آمنده منیباشنند و معمنوال هزیننه  Recheckبندون
درخواست وجه از بیمار توسط آزمایشگاه تقبل میشود.
در این خصوص توجه خوانندگان محترم را به کتاب «دصول مديريت ا آزمايشاا های ازشکی»
تألیف مجری این طرح جلب مینمایم.

محدو يتهای اشته علومآزمايشااهی:
- 0ودبستای شدید این رشته به تجهیزات و دستگاههای خارجی که گاهی اوقات شرایط سیاسنی اینن
محدودیتها را افزایش میدهد.
- 2دقحصاای بودن بعضی از کیت ها و ملزومات به طوری که به ناگاه بعضی کیتها در بنازار واردات
یا تولید نایاب و کمیاب میشود.
- 3مهمترین مسئله در محدودیت این رشته ،ودقعی قجو د تعرفه خدمات آزمايشااهیاست .به نحوی
که در سالهای جنگ تحمیلی به جهت رعایت حنال بیمناران و شنرایط خناص کشنور هیچگوننه
درخواست مبنی بر افزایش تعرفهها نشد که البته با توجه به نجابت همکاران آزمایشگاهی و همپای
با رزمندگان این مرز و بوم دور از انتظار هم نبود .ولی پس از فراغتی که بر کشور حاکم شد جنای
داشت حداقل همپای تورم (نه توسعه) جبران مافات می شد که چنین نشد .لذا بخشی از همکناران
آزمایشگاهها متضرر و با تحمل سختی و بدهیهای فراوان به فعالینت صننفی خنود ادامنه دادنند و
برخی از گردونه فعالیت رانده شدند .در بسیاری از سالهای پس از جنگ افزایش تعرفه یکرقمنی
بوده است و کمتر سالی اتفاق میافتناد کنه تعرفنه هنا بنه انندازه واقعنی تنورم افنزایش یابند .لنذا
آزمایشگاهها برخالف برخی دیگر از نهادهنای تشخیصنی (سنایر واحندهای پاراکلینینک) رشند و
توسعه نداشته است و نسبت به کشورهای همسایه نیز این رشد پائینتر بوده است .با یک نگناه بنه
آزمایشگاههای کشورهای همجوار خود این فاصلهها را به طنور محسنوس و چشنمگیر منیبیننیم،
فیالمثل در ایران هنوز یک دستگاه اتومیشن باکتریشناسی وجود نندارد ،در حنالی کنه در کشنور
پاکستان صدها از این دستگاه وجود دارد .علت آن گرانی دسنتگاه اتومیشنن بناکتری نیسنت ،زینرا
چندان قیمتی ندارد بلکه تعرفه خدمات باکتریولوژی شامل جمعآوری و کشت مثال ادرار از هزیننه
انجام آزمایش پائینتر است (تقریبا تعرفه نصف هزینه اتومیشنن ادرار اسنت) طبیعنی اسنت هنیچ
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آزمایشگاهی نمیتواند به این سرویس خدماتی دسترسی داشته باشد .از این گونه مثالها در خدمات
آزمایشگاهی فراوان است.
الزم به ذکر است علیرغم این که در چند سال اخیر تعرفهها جهت بخش غیردولتی توسنط سازماد
قظام ازشکی تعیین و ابالغ میگردد ه نوز مشکل واقعی شندن تعرفنه مرتفنع نگردینده اسنت و آنچنه کنه
نگران کننده است فاصله تعرفه خندمات بخنش دولتنی و غیردولتنی اسنت کنه بیمنار را دچنار حینرت و
سرگردانی میکند.
شایسته نیست در نظنامی کنه مندعی حماینت از قشنر محنروم اسنت مسنتمندان و منراجعین بنه
آزمایشگاهها که متأسفانه اکثرا از همین طبقه اجتماعی هستند نتوانند از همین بضاعت اندك آزمایشگاهها که
در بخش خصوصی متمرکز شده است استفاده کنند.
مسئولین محترم واقف هستند که امروزه حدود 21درصد هزینههای آزمایشگاه از طرف سازمانهای
بیمهگر پرداخت میشود و  81درصد مابقی بر گرده بیمار محروم سنگینی میکند و این دور از انصاف است
یا باید سازمانهای بیمه گر ،کارآمدی و توان مالی خویش را افزایش دهنند و ینا بایند شنرایط گسنیل دادن
بیماران به بخش دولتی فراهم شود که آن هم تقریبا محال است.
- 4محدودیت دیگر این رشته توزيع قاهمان آزمایشگاهها در سطح کشور است که در این خصنوص
جداول و نمودارهای صفحات  50الی  041گویا است .تفسیر و تحلیل این اطالعات در مکان خود
آمده است.
- 5مشکل دیگر آئیننامه های مختلفی است که با تعویض هر وزینر ینا هنر کابیننه بنه چنالش کشنیده
می شود ،لذا همکاران آزمایشگاهی همیشه در این نگرانی به سر میبرند که آینا سنرمایهگنذاری در
این رشته سودمند است یا خیر؟ فیالمثل زمانی صحبت از بین رفتن فاصلههنا ینا سنقف جمعیتنی
میشود که ناگاه ممکن است شهری یا ناحیهای پرتراکم شود و این فعالیت توجیه اقتصادی نداشنته
باشد.
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دستاد آذابايجاد شرقی
در حالی که شهر تبریز دارای تراکم آزمایشگاه است و تعداد  04آزمایشگاه بیشتر از حد نیناز داردشنهرهای
کلیبر و ملکان با داشتن  0آزمایشگاه نیاز به حداقل  5آزمایشگاه جدید دارند و ینا حتنی درنزدیکنی تبرینز
شهرستان مرند به تعداد  1آزمایشگاه جدید نیاز دارد.در آذربایجان شرقی به جز مرکز استان تمامی شهرهای
استان کمتر از حد نیاز ،آزمایشگاه دارند .در این استان به  45آزمایشگاه جدید نیاز داریم ( .رجوع شنود بنه
نمودار ) 0-0

دستاد آذابايجاد غربی
در این استان تعداد آزمایشگاههای موجود با مطلوب تقریبا برابری میکند و به جز مهابناد کنه تقریبنا % 51
بیش از نیاز ،دارای آزمایشگاه است .بقیه شهرها مشکلی ندارند و تفاوت معنیداری بین وضعیت موجنود و
وضعیت مطلوب وجود ندارد ( .رجوع شود به نمودار ) 0-2

دستاد دا بيل
در حالی بیشتر از نبمی از آزمایشگاهای این استان در مرکز استان قرار دارد با این و جود شهر اردبیل نسبت
به تعداد استاندارد آزمایشگاهای کمتری دارد .بنابراین پرواضح است که این استان دچار کمبنود آزمایشنگاه
است  .اختصاص  21آزمایشگاه وضع موجود را به وضع مطلوب خواهد رسانید ( .رجوع شنود بنه نمنودار
) 0-3

دستاد دصفهاد
این استان تعداد  011آزمایشگاه بیشتر از حد استاندارد دارد که تقریبا می توان گفنت تمنامی اینن منازاد در
مرکز استان است .زیرا مرکز استان نزدیک به نیمی آزمایشگاهای استان را در خود جای داده اسنت  .گرچنه
در یک نگاه اجمالی می توان گفت اغلب شهر های استان بی نیاز از آزمایشگاه های جدید اسنت ( .رجنوع
شود به نمودار ) 0-4
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دستاد ديالم
به غیر از مرکز این استان که  2برابر مورد نیاز آزمایشگاه دارد .سایر شهرهای اینن اسنتان تقریبنا بنه انندازه
وضع مطلوب آزمایشگاه دارد و به موازات جمعیت شهر از آزمایشگاه مورد نیاز بهرهمند میباشند ( .رجنوع
شود به نمودار ) 0-5

دستاد بوشهر
این استان تقریبا در تمامی شهر ها حتی مرکز استان دارای کمبود آزمایشگاه می باشند .بننابراین بایند بنرای
برنامه پنج ساله آینده به تعداد آزمایشگاه های موجود ،مجوز جدید دریافت کند تا به حند مطلنوب دسنت
یابد .به عبارتی %51 ،کمبود آزمایشگاه در استان بوشهر مشاهده می شود ( .رجوع شود به نمودار ) 0-2

دستاد تهردد
 % 21آزمایشگاه های استان تهران در مرکز این استان قرار دارد و این شهر با داشتن بیش از  411آزمایشگاه
مازاد بر نیاز رکورد دار توزیع نا عادالنه است .این در حالی است کنه در شنهرهای شنهریار و ربناط کنریم
شاهد کمبود فاحش آزمایشگاه هستیم .دومین شهر پر تراکم آزمایشگاهی این استان شهرستان کرج می باشد
که  51آزمایشگاه مازاد بر نیاز دارد.
در یک نگاه کلی می توان گفت افزایش مازاد بر نیاز تعداد آزمایشگاه های استان تهران تماما بر شهر تهنران
و سپس کرج سنگینی می کند و با در نظر نداشنتن اینن  2شنهر ،تقریبنا توزینع آزمایشنگاه در اینن اسنتان
عادالنه تر به نظر خواهد رسید ( .رجوع شود به نمودار ) 0-1
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دستاد چهاامحال و بختياای
در استان چهار محال و بختیاری اختالف معنیداری بین تعداد آزمایشگاههای موجود و مطلوب وجود ندارد
و شهرکرد با اختصاص نزدیک به نیمی از جمعیت این استان ،نیمی از آزمایشگاههای استان را نینز در خنود
جای داده است ( .رجوع شود به نمودار ) 0-8

دستاد خردساد جنوبی
این استان بر عکس استان خراسان رضوی بیشتر از حد نیاز آزمایشگاه دارد .این افنزایش در مرکنز اسنتان (
شهرستان بیرجند ) بیشتر از سایر نقاط است به بیان دیگر می توان گفت شهرستان بیرجند بنیش از  2برابنر
نیازش آزمایشگاه دارد ( .رجوع شود به نمودار ) 0-3

دستاد خردساد اضوی
این استان با کمبود آزمایشگاه مواجه است ،حتی مرکز استان ( شهرستان مشهد مقدس ) که تقریبنا نیمنی از
آزمایشگاه ها را در خود جای داده است نزدیک به  51آزمایشگاه کمبود دارد .به جز شهرستان گناباد که بنا
تراکم آزمایشگاه روبرو است سایر شهرستان های این استان تقریبا دچار کمبود آزمایشگاه است .لذا باید طی
یک برنامه توسعه آزمایشگاه ها ،اولویت توسعه را به این استان داد ( .رجوع شود به نمودار ) 0-01

دستاد خردساد شمالی
در این استان ظاهرا مشکل خاصی وجود ندارد و فقط در مورد شهرستان شنیروان بایند گفنت  % 51وضنع
موجود کمبود آزمایشگاه دارد ( .رجوع شود به نمودار ) 0-00
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دستاد خوزستاد
اهواز دارای  28آزمایشگاه و بهبهان دارای  01آزمایشگاه مازاد بنر نیناز اسنت در حنالی کنه بندرماهشنهراز
کمبود آزمایشگاه رنج می برد .در این استان برای رفع مشکل می بایست توزیع آزمایشگاه ها راهمگن نمود
اما به آزمایشگاه جدید نیاز ندارد ( .رجوع شود به نمودار ) 0-02

دستاد زقجاد
مرکز استان به تعداد  1آزمایشگاه جدید نیازمند است در حالی که در فاصنله کمتنر از  11کیلنومتری مرکنز
استان در شهرستان خرمدره تعداد  3آزمایشگاه مازاد بر نیاز است.سنایر شنهر هنا تقریبنا مشنکلی نندارد و
اختالف معنی داری بین وضع مطلوب و موجود ،وجود ندارد ( .رجوع شود به نمودار ) 0-03

دستاد سمناد
استان سمنان در تمامی شهرها بیش از حد نصاب آزمایشگاه دارد .تمامی شهرهای این استان بیش از  2برابر
حد مورد نیاز آزمایشگاه دارند ،بنابراین تا چندین سال به هیچ آزمایشگاهی در این استان نباید مجنوز داده
شود ( .رجوع شود به نمودار ) 0-04

دستاد سيستاد و بلوچستاد
تمامی شهرهای این استان از نظر تعداد آزمایشگاه استاندارد ،کمبنود دارنند و تقریبنا بایند  % 51بنه حجنم
آزمایشگاه های استان افزود تا پاسخگوی نیازجمعیت باشد .اینن کمبنود حتنی در مرکنز اسنتان شهرسنتان
زاهدان نیز صادق است ( .رجوع شود به نمودار ) 0-05
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دستاد فااس
در حالی که این استان تعداد  001آزمایشگاه بیشتر از نیاز خود دارد و شنهرهایی مثنل الرسنتان از افنزایش
 011%آزمایشگاه برخوردار است  ،یا شهر شیراز تعداد  11آزمایشگاه مازاد بر نیاز دارد باید از اعطاء مجنوز
جدید در این استان جلوگیری نمود وتوزیع موارد موجود را نیز همگن کرد( .رجوع شود به نمودار ) 0-02

دستاد قزوين
آزمایشگاه های موجود استان قزوین نسبت به آزمایشگاه های مورد نیاز کمتر است این موضوع بنه غینر از
مرکزاستان در مورد تمامی شهرهای استان قزوین صدق می کند .به ویژه اینکه در شهری مانند بوئین زهنرا،
باجمعیت حدود  211هزار نفر فقط  0آزمایشگاه خصوصی وجود دارد و نیاز اینن شنهر بنه  2برابنر تعنداد
موجود قطعی است ( .رجوع شود به نمودار ) 0-01

دستاد قم
تعداد آزمایشگاههای مطلوب و موجود فاصلهای ندارد .بنابراین هیچ تحلیل و یا اقدام خاصی جهنت اسنتان
قم متصور نیست ( .رجوع شود به نمودار ) 0-08

دستاد کر ستاد
این استان به طور کلی دارای کمبود آزمایشگاه است و تعداد موجود آزمایشگاه تقریبا  % 11نیاز اینن اسنتان
را برطرف میکند .شهرهایی مثل بانه ،مریوان ،سقز ،بیجار و کامیاران باید تعداد آزمایشگاههایشان به میزان 2
برابر افزایش یابد تا به حد استاندارد و مطلوب برسند .مرکز استان تنها شهری است که به افزایش آزمایشگاه
نیاز ندارد ( .رجوع شود به نمودار ) 0-03
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دستاد کرماقشا
در این استان بیش از  %51آزمایشگاه ها در مرکز استان می باشد ،که تقریبنا  %31منازاد بنر نیناز اینن شنهر
می باشد .سایر شهر های این استان مشکل چندانی ندارد و تفاوت معنی داری بنین تعنداد آزمایشنگا هنای
مطلوب وآزمایشگاه های موجود وجود ندارد ( .رجوع شود به نمودار ) 0-21

دستاد کرماد
به جز شهر کرمان که حدود  %51آزمایشگاه مازاد بر نیاز دارد بقیه شنهر هنا بنه نسنبت ،وضنعیت مطلنوبی
دارد.در این میان فقط شهر بم یک استثناء است که نیمی از نیاز آزمایشگاهی آن برطنرف شنده اسنت و بنه
تعداد آزمایشگاه های موجود به آزمایشگاه جدید نیازمند است.به عبارتی تعداد موجود فقط  %51نیناز اینن
شهر را تامین می کند .سایر شهر های این استان چندان مشکلی ندارد ( .رجوع شود به نمودار ) 0-20

دستاد کهکيلويه و بوير دحمد
در این استان بین آزمایشگاههای موجود و مطلوب چندان فاصله ای نیست به عبارتی عرضه و تقاضا در این
استان برابری می کند ( .رجوع شود به نمودار ) 0-22

دستاد فلستاد
علیرغم این که تعداد آزمایشگاههای مورد نیاز و موجود تقریبا در این استان همخوانی دارد بنا اینن
وجود تعداد آزمایشگاههای گرگان بیشتر از  2برابنر منورد نیناز اسنت و اینن یعننی افنزایش صددرصندی
آزمایشگاه در این شهر ،دارد در حالی که در شهرهایی مثل کالله و آزاد شهربه ترتینب %811و  %511وضنع
موجود به آزمایشگاه نیاز داریم و باید به فوریت برای تامین نیاز این  2شنهراقدام شنود ( .رجنوع شنود بنه
نمودار ) 0-23
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دستاد فيالد
تعداد  41آزمایشگاه در این استان بیشتر از حد اسنتاندارد وجنود دارد و مرکنز اسنتان و شنهرهای رودسنر
ولنگرود بیشتر از حد نیاز ،آزمایشگاه دارند .در سایر شهر ها چنندان مشنکل قابنل تنوجهی وجنود نندارد.
( رجوع شود به نمودار ) 0-24

دستاد لرستاد
تمامی شهرهای این استان نسبت به حد استاندارد ،آزمایشگاه کمتری دارد و در مجموع تعداد  32آزمایشگاه
باید به مجموع مراکز این استان افزوده شود تا به حد مطلوب برسد .این کمبود حتی در مرکنز اسنتان و ینا
شهری مثل بروجرد قابل توجه است ( .رجوع شود به نمودار ) 0-25

دستاد مازقدادد
تعداد آزمایشگاههای این استان  % 11بیش از نیاز استان است .علیرغم این که سناری مرکنز اسنتان
است ولی درصد توزیع تقریبا نرمال و برحسب جمعیت یک خطای یک طرفه وجود دارد .بدین معنی کنه
تقریبا همه شهرهای استان ،آزمایشگاههای مازاد بر نیاز دارند .در حالی که در ساری علیرغم اینن کنه % 01
آزمایشگاههای استان به این شهر تعلق میگیرد تعداد آزمایشگاههای موجود آن تقریبا  3برابر آزمایشگاههای
مورد نیاز است .شهرهایی مثل بهشهر ،آمل ،بابلسر بین  31تا  % 51بیش از نیاز ،آزمایشگاه دارنند ( .رجنوع
شود به نمودار ) 0-22

دستاد مرکزی
با وجود این که نیمی از آزمایشگاه های استان در شهر اراك متمرکز است ،بدین جهت که بیشتر از نیمنی از
جمعیت استان در مرکز استان قرار دارد لذا تعداد آزمایشگاه های موجود تکافوی آزمایشگاه های مورد نیناز
را نمی کند و شهر اراك دارای کمبود آزمایشگاه می باشد ( 1آزمایشگاه) .این در حالی اسنت کنه در سنایر
شهرهای استان مرکزی کمبود چشمگیری مشاهده نمی شود ( .رجوع شود به نمودار ) 0-21
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دستاد هرمزفاد
این استان از نظر تعداد آزمایشگاه دچار کمبود است و باید طی برنامه پنج سال آینده توجه ویژه ای به این
استان شود در حال حاضر تقریبا به اندازه همین تعداد آزمایشگاه موجود به آزمایشگاه نیاز داریم به تعبیری
با دو برابر کردن تعداد آزمایشگاهای استان هرمزگان به حد مطلوب خواهیم رسید ( .رجوع شود به نمودار
) 0-28
شهر بندر عباس یعنی مرکز استان نیز از کمبود آزمایشگاه رنج می برد.

دستاد همددد
به نظر می رسد تعداد آزمایشگاه موجود و تعداد آزمایشگاه هنای مطلنوب اسنتان همندان بنا هنم برابنری
می کند .و از این نظر جای تحلیل و تغییری ندارد ( .رجوع شود به نمودار ) 0-23

دستاد يز
تعداد آزمایشگاه های موجود در این استان بیش از  2برابر آزمایشگاه های مطلوب است و اینن نشناندهنده
آن است که این استان تا چندین سال نیاز به مجوز آزمایشگاه جدید ندارد .بنیش از  % 51آزمایشنگاه هنای
این استان در این شهر قرار دارد .نه تنها هیچ شهری در استان یزد از حد نصاب مجاز تعداد آزمایشگاه پایین
تر نیست ،بلکه تمامی شهرها باالی حد استاندارد آزمایشگاه دایر دارند.
نکته جالب توجه این که در شهرستان تفت که فقط  3آزمایشگاه مورد نیاز است  % 511بیشنتر از نیناز اینن
شهر آزمایشگاه وجود دارد .این ماجرا به خصوص وقتی جالب به نظر می رسند کنه تعنداد  00آزمایشنگاه
دولتی است ( .رجوع شود به نمودار ) 0-31
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