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 آزمایشگاه تخصصی میکروب شناسی غذا و داروهمکار غرب                                                                                  غذا و دارو البرز  یآزمایشگاهمجتمع  

 همکار سازمان غذا و دارو                                                                               

 :معرفی آزمایشگاه

رایشی و بهداشتی، ٱدر امر کنترل کیفی مواد و فراورده های خوردنی، آشامیدنی، سازمان غذا و دارو  کلیبا عنایت به لطف الهی و در راستای سیاست های 

 6535/386و  3016/386 و فنی به شماره قانون مربوطه و بر اساس پروانه های بهره برداری  7ی ماده ئآئین نامه اجرا 01داروئی و بیولوژیک و در راستای ماده 

استحضار می رساند آزمایشگاه تخصصی میکروب شناسی غذا و  بهدیر کل محترم آزمایشگاه های غذا و دارو منضم به دامنه فعالیت تائید شده از سوی م

ی در چارچوب لدارو البرز با بهره گیری از خدمات کارشناسان ورزیده و فراهم نمودن تجهیزات و فن آوری مدرن در حد استانداردهای ، ملی و بین المل

 .در زمینه میکروبیولوژی مواد و فراورده های غذایی فعالیت خود را در سطح استان البرز شروع نموده است و یک موسسه پژوهشی و آزمایشگاهی

پیش از تولید فراورده، از تولید )ی مواد غذایی و فراورده های خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ساین آزمایشگاه در جنبه های کنترل میکروب شنا

ده در مسیر پیشرفت و ارتقا سطح علمی کشور یزورتا با کادری مجرب و  دفعالیت داشته و افتخار این را دار( از تولید فراوردهفراورده تا مصرف، پس 

 .دعزیزمان گام های موثری بردار

ترل کیفی مواد غذایی و بهداشتی در زمینه کن ناداز اهداف مهم این آزمایشگاه انجام به موقع آزمایش ها، ارائه خدمات آزمایشگاهی صحیح، دقیق و قابل است

موزش پزشکی بهره برده و همواره آلذا آزمایشگاه از آخرین استانداردهای ملی و دستورالعمل های سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و . می باشد

 .نیز در جهت به روزآوری آن ها اقدام می نماید

 :خط مشی، اهداف، چشم انداز

ذیل را در سر لوحه کار خود قرار در راستای تبدیل شدن به مرکزی با رویکردهای نوین شاخص های  اسی تخصصی غذا و دارو البرزآزمایشگاه میکروب شن

 :داده است

 و دارای تحصیالت دانشگاهی متخصص ،نیروی ماهراستفاده از  -

 سرعت و دقت در انجام آزمایش ها -

 تخصصی و فوق تخصصی با دقت و صحت باال ،انجام آزمایش های روتین -

 به کارگیری تجهیزات پیشرفته در انجام آزمایش های در خواست شده -

 آزمایشگاه می کوشد با اهداف ویژه ذیل و تحت چشم انداز اسناد باال دستی به فعالیت بپردازد

 این حرفهارتقا سطح آموزشی و مهارت های میکروب شناسی در عالقه مندان به  -

 مواد غذایی و فراورده های خوردنی و آشامیدنی ساماندهی و تبادل آخرین اطالعات علمی، تجربیات فنی و تخصصی در زمینه میکروب شناسی -

 ی مواد غذاییفراورده ها نمودندارد ناستا در راستایافزایش کنترل کیفیت  -

 :به شرح زیر می باشددامنه فعالیت کاری آزمایشگاه در تمامی زمینه های تخصصی میکروبیولوژی 

 انجام کلیه آزمون های میکروبی و شیمیایی انواع مواد غذایی، نوشیدنی، آرایشی و بهداشتی -

 کنترل کیفی میکروبی و شیمیایی آب چاه و استخر منازل مسکونی و مجتمع های مسکونی و صنعتی -

 کننده و صادر کننده کاال جهت اخذ مجوز و پروانه وزارت بهداشت های وارد ای شرکتهانجام کلیه آزمایش های نمونه  -

 ضد عفونی کننده ها  بررسی اثرات ضد باکتریایی، ضد قارچی و ضد ویروسی انواع محصوالت آرایشی، بهداشتی و -

 



 

آنتی بیوتیک ها و ضد برای  CLSIکینتیک مرگ باکتری ها بر اساس آخرین استاندارد و  MICو  MBCانجام آزمایش های تخصصی تعیین  -

 عفونی کننده های بیمارستانی

 ......کنترل کیفی محصوالت مربوط به میکروب شناسی از قبیل محیط کشت، کیت، سوش ها، دیسک های آنتی بیوتیک و غیره -

 میکروب شناسی guidecardsو  guidelinesتهیه  -

 در آزمایشگاه میکروب شناسی PTCCو  ATCCتهیه سویه های استاندارد  -

 برای واحد های تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتینظارت ارزیابی و مشارکت در  -

 برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در قالب کارگاه و دوره های کارآموزی -

 و دولتی خصوصیبرای آزمایشگاه های ( GLP)اجرای الزامات کلی عملیات خوب آزمایشگاهی  -

 بق با استاندارد های ملی و بین المللی و کتب مرجعامط (SOP)تهیه وتدوین دستورالعمل ها، راهنماها و روش های آزمون  -

 طرح های تحقیقاتی مشترک با مراکز تولیدی مواد غذایی و فراورده های خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیانجام    -

 مواد غذاییم ها در محصوالت شمارش و شناسایی تعداد کلی میکروارگانیس -

 شناسایی خصوصیات بیوشیمیایی سویه های میکروبی -

 دوره عرضهبررسی زنده مانی باکتری ها پروبیوتیکی در محصوالت تولید شده طی  -

و صدور کنترل سیستم بهداشتی : شاملمواد غذایی ( کیترینگ ها، رستوران ها و فست فود ها)نظارت بر عملکرد شرکت های تولید و توزیع  -

 گواهینامه های مرتبط به عنوان تاییدیه آزمایشگاه همکار

 آزمایشگاه همکار یهو صدور گواهینامه های مرتبط به عنوان تایید کنترل آلودگی های میکروبی -

 ت های استانداردتسبررسی آلودگی های میکروبی سطوح، ظروف، غذاها و پرسنل با  -

 لیزه بودن محصوالتیبررسی استر -

 میزان آلودگی به میکروب های خاصبررسی  -

 بررسی و کنترل کیفیت دستگاه های اتوکالو و فور در بخش های مختلف مراکز درمانی -

 در مراکز درمانی  UVبررسی و کنترل کیفیت المپ های  -

و گسترش روش ها و تکنیک  در خاتمه تالش مدیران و کارکنان آزمایشگاه بر این اصل استوار است که آزمایشگاه در جهت ارتقا کیفیت پژوهشی

اهی در اختیار پژوهشگران، در قالب ارائه خدمات تخصصی آزمایشگ امکانات خود راهای استاندارد میکروبیولوژی در سطح کشور مشتاقانه تمامی 

 .مراکز تولیدی در سراسر ایران قرار دهد مسئولین فنی در مراکز پژوهشی  دانشگاهی و اساتید و دانشجویان

 

 با تقدیم احترام                                                                                            

 دکتر مجتبی ساده                                                                                                

 مسئول فنی آزمایشگاه تخصصی میکروب شناسی غذا و دارو البرز                                                                                          
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