
 خصوصی یشگاهدر آزما 91یدکوو یمولکول یصتشخ یتعهد نامه ارائه خدمات تخصص

 معاون محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی ........... 

 احترام، سالم و  با

آزمایشگاه  ی........................................ مسئول فناینجانب ........................................... موسس و  ینجانبا

  .............................................................................................................................................................واقع در  ....................................................

ها و مقررات وزارت یاستس یدر راستا؛ نمایماعالم می .......................................علوم پزشکی ........در محدوده نظارتی دانشگاه 

خصوص، متقاضی مشاركت  ینصادره در هم یهاو با علم و آگاهی كامل از بخشنامه ٩١ -بهداشت در خصوص بیماری كوید

صدور یا تمدید مجوز پس از در محدوده و شرایط تعیین شده بوده و  ٩١-یدكوو یآزمایشگاهی پاندم یصیند تشخآدر فر

خود را متعهد و ملزم به رعایت و اجرای قوانین و  بهداشت، ارتتوسط وز ویروس چدیدپذیرش و انجام آزمایش مولکولی كرونا

 ها با تاكید بر موارد زیر می دانم:مقررات و دستورالعمل

 ٩9١1مصوب  یپزشک یشگاههایزماآ یریتو مد یسنامه تاس یینآ (٩

 مرجع سالمت  یشگاهآزما یاز سوابالغ شده آزمایشگاه پزشکی  هایاستاندارد و هادستورالعمل (٢

 ٩١-یدكوو یماریدر رابطه با ب درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداشت یهای كشوری صادره از سوها و فلوچارت( بخشنامه9

 .ت محترم درمان وزارت بهداشتمعاون ٩/6/١١مورخ  د١939/399بخصوص 

 امور پزشکی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران  یغاتمجوز تبل نامه  درخواست و صدوریوهش (3

قبل از دریافت مجوز خودداری كرده  یددج یروسمولکولی كروناو تشخیص پذیرش و انجام آزمایشاز  اینجانبضمنا 

ارایه  ،همکاری كامل با بازرسان و نمایندگان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکیخود را موظف به  ،پس از دریافت مجوز و

حین و پس از  مراحل قبل، برهای مربوطه و انجام نظارت مستمر و ثبت به موقع آنها در سامانه آمار و اطالعات مورد تقاضا

شركت در برنامه  ائید آزمایشگاه مرجع سالمت،های فنی مورد ت، رعایت پروتکلرعایت اصول ایمنی و امنیت زیستی ،آزمایش

مجوز از طرف یا لغو در صورت تعلیق  یددج یروسمولکولی كروناو تشخیص پذیرش و انجام آزمایشمهارت آزمایی، توقف 

 انجام دانسته و از های ارجاعی از بخش دولتی،انجام آزمایش نمونه رعایت تعرفه مصوب، همکاری در پذیرش ودانشگاه، 

ارتباط  ایجاد تقاضای القایی درتحمیل هزینه و  ،قبل از دریافت مجوز از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران تبلیغات 

در برابر  پرهیز نموده و در صورت بروز مشکالت احتمالی در این خصوص، یبه هر شکل ویروس جدیدكرونا هایآزمایش با

مجوز و تعلیق یا لغو دائم  )به تشخیص دانشگاه( ورت نقض مقررات و یا تخلف از آنهادر صو  پاسخگو خواهم بود قانونی اجعمر

 كنم. یحق هر گونه اعتراض را از خود سلب م صادره

 

 

 تاریخ-ول فنی آزمایشگاهئمس امضا                                                                      تاریخ-موسس آزمایشگاه امضا

 


