
 

  کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی : عنوان شغل 

 : تعریف

زمايشگاه وظايف حرفه اي آزمايشگاهي در آاين شغل در برگيرنده پست هايي است كه متصديان آن ها، تحت نظارت كلي،  
هاي دارويي، غذايي، بهداشتي، آرايشي، دامپزشكي ونظاير آن ،در زمينه انجام آزمايشات تخصصي متناسب با فعاليت آزمايشگاه 

ند يا سرپرستي، طرح ريزي و هماهنگي امور مرتبط با آزمايشات تخصصي به غير از آزمايش هاي تشخيص طبي مي پرداز
 .مربوطه را بر عهده دارند

 :نمونه شرح وظایف و مسئولیتها 

 .بررسي و انجام آزمايشات كنترل كيفيت توليدات مواد آرايشي و بهداشتي -

كارگاههاي توليدي محصوالت بررسي و انجام آزمايشات كنترل كيفيت مواد اوليه مورد استفاده در صنايع و  -
 .خوراكي،آشاميدني آرايشي و بهداشتي 

بررسي و اعالم نظر درخصوص آزمايشگاههاي كنترل كيفيت واحدهاي توليدي در راستاي اجراي عمليات آزمايشگاهي  -

 ( GLP) مطلوب 

عمليات -( GMP)اصول ساخت مطلوب  HACCP) -)آموزش موازين سرمميزي سيستم تحليل خطر نقاط كنترل بحراني  -

 .براي مسئولين فني واحدهاي توليدي  (GLP) آزمايشگاهي مطلوب

 ( .SOP (برنامه ريزي در تهيه و تدوين ضوابط و مقررات و نوشتن دستورالعمل هاي استاندارد -

 .آموزش مسئولين فني كارخانجات توليدي -

 .تفسير وبكارگيري نتايج آزمايشهاي كيفيت آب -

آلودگي هوا، آب و فاضالب، بهداشت پرتوها و ساير آزمايشات الزم در آزمايشگاههاي انجام آزمايشهاي مربوط به  -
 .اختصاصي بهداشت محيط

 .پايش آالينده هاي هوا ، آب و خاك با استفاده از دستگاههاي سنجش -

 .نظارت كمي و كيفي بر روي آزمايشگاههاي آب و فاضالب  -

امل زيان آور و مسائل ارگونوميک در محيط كار و ارائه راهكار به منظور نمونه برداري، اندازه گيري، تحليل و ارزشيابي عو -
 .پيشگيري و كنترل عوامل زيان آور در محيط كار باتوجه به استانداردهاي موجود

 (.همكاري در تكميل فرمها و پيگيري نتايج)انجام معاينات و آزمايشات ادواري  -

 ....مادران و  -آب -تاالسمي -التور: يق آزمايش هاي بهداشتي مانندبرنامه ريزي هاي الزم درخصوص انجام صحيح و دق  -

نمونه برداري و آزمايشات ميكروبي، سم شناسي و بيو شيميايي ، شيميايي و فيزيكي ، باكتري شناسي، ويروس شناسي،  -
مورد قابليت مصرف  قارچ شناسي ، سرولوژي به روي مواد نمونه ها براساس آخرين استانداردها و اظهارنظر كارشناسي در

 .آنها

انجام بررسي و كنترل مواد آرايشي و بهداشتي وارده به كشور از طريق گمركات و تطبيق آنها با استانداردهاي جمهوري  -
 .اسالمي ايران با برگه هاي تحليل ارائه شده

 .همكاري در آموزش دانشجويان معرفي شده از طريق مراجع ذيربط -

 .ت مردمي، مراجع قضايي و انجام مشاوره و راهنمايي الزم در زمينه حوزه كاري مربوطهرسيدگي و پاسخگويي به شكايا -

 .تهيه و تنظيم نمودارهاي آماري مربوط به حوزه كاري ذيربط و ارائه آن به مراجع الزم -

 .نمونه برداري، بررسي و انجام آزمايشات كنترل كيفيت مواد اوليه مورد استفاده در مراكز توليد دارو -



 

 .سي موارد عدم انطباق ها با استانداردهاي علمي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت اصالح روشهاي مرسومبرر -

 .فعاليت هاي آزمايشگاه هاي بخش دولتي و خصوصي ( مميزي)كنترل و ارزيابي  -

 .مادهكنترل كيفي ، فرآورده هاي دارويي و بيولوژيک ، غذا ، مواد اوليه ونهاده هاي خوراك دام وخوراك دام آ -

انجام آزمايش هاي تخصصي در خصوص جنين، اسپرم، فرآورده هاي خوراكي دامي از جمله گوشت، شير، تخم مرغ، عسل،  -
 .خاويار وفرآورده هاي غير خوراكي دام مانند پوست، ساالمبور، پشم كرك، پر، پاي مرغ و پسماند هاي دامپزشكي

 .وليد لوازم، تجهيزات و مواد مصرفي آزمايشگاهي مرتبطارائه نظرات كارشناسي در خصوص واردات و صادرات و ت -

 .نظارت بر نحوه نگهداري و استفاده صحيح و كاليبراسيون لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي -

 نتايج بكارگيري و شغلي توانمنديهاي و معلومات ارتقاء جهت در آموزشي و مهارتي كارآموزي، هاي دوره در فعال شركت -
 .محوله وظايف انجام در آن

 مربوطه شغل در سالمت نظام عرصه در كاربردي تحقيقات در مشاركت -

 

 :شرایط احراز

 تحصیالت و معلومات -1

كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از رشته هاي تغذيه، علوم تغذيه، بيو شيمي، شيمي، انگل شناسي    مدرك تحصيلي كارشناسي،  
قارچ شناسي، ويروس شناسي، ايمني شناسي، بافت شناسي، علوم بهداشتي در تغذيه، ميكروب شناسي، سم شناسي، خون 

، فارماكولوژي، داروسازي عمومي و تخصصي، قارچ شناسي پزشكي، شناسي آزمايشگاهي و بانک خون ، باكتري شناسي
، شيمي كاربردي، شيمي فيزيک، زيست شناسي، (علوم و صنايع غذايي)دامپزشكي، علوم و صنايع غذايي، مهندسي كشاورزي 

شكي، ميكروبيولوژي هماتولوژي آزمايشگاهي و بانک خون، علوم آزمايشگاهي دامپزشكي، فيزيک پزشكي، مهندسي پز
  .بيوتكنولوژي حسب نوع فعاليت آزمايشگاه ،فيزيولوژي ژنتيک، ژنتيک  انساني، بيو تكنولوژي پزشكي

 :مهارت  -2

مهارتهاي تشخيص آزمايشگاهي روتين و اختصاصي، مهارت اعمال روشهاي كنترل كيفي در آزمايشگاههاي باليني، مهارت   
مهارت آموزش به بيمار ، مهارت آماده سازي ، نگهداري ،  ، خواندن نام كامل و كوتاه آزمايشات، مهارت گزارشدهي  آزمايش

 .دستگاه هاكاليبراسيون و تميز كردن 

 :دوره هاي آموزشی-3
 .استاندارد سازي و تضمين كيفيت در آزمايشگاه، ايمني در آزمايشگاه،  احتياطات استاندارد، كنترل كيفي ابزارهاي پايه آزمايشگاه

 

 

 

  


