


 

1 

 

  مطالب فهرست

  صفحه                                                                                                                                              عنوان
  

  3...............................................................................................................................مقدمه -  1

  4............................................................................................................................تعاریف - 2

  4................................................................................................مشخصات برگه درخواست آزمایش - 3

  4.............................................................................................................................پذیرش -4

  5...............................................................................................آمادگی مراجعه کننده براي آزمایش  - 5

  5...............................................................................................................................فضاي فیزیکی  - 6

  5...........................................................................................................................گیري نمونه مکان - 7

  6...................................................................................................................................گیري  نمونه - 8

  7................................................................................................................گیري از نمونه مراحل بعد - 9

  8.........................................................................................................................ها نگهداري نمونه -10

  8..................................................................................................مشخصات برگه نتیجه آزمایشگاه -11
  9.....................................................................................نحوه آزمایش تشخیص مواد مخدر درادرار-12

  TLC...............................................9کیتهاي تشخیص مرفین و ترکیبات آمفتامین در ادرار به روش  -  13

    10................................................................رعایت اصول ایمنی در آزمایشگاه  تشخیص مواد مخدر -14

  10...........................................................................................ت بخش تشخیص موادمخدرتجهیزا -15

 11.........................................................................................................کنترل و نگهداري تجهیزات -16

  11....................................................................................................................روي فنی موردنیازنی  -17

  12...................................................................................................................................توضیحات -18

  12.................................................................................و روان گردان تشخیص مواد مخدر روشهاي -      

o 12..................................................................................................................روشهاي شیمیایی 

o 13.....................................................................................................................روشهاي کروماتوگرافی 

o کروماتوگرافی روي کاغذ  Paper Chromatography (PC) 



 

2 

 

o کروماتوگرافی روي الیه نازك ) Thin Layer Chromatography (TLC  

o کروماتوگرافی گازي  Gas Chromatography (GC  

o مایع با کارایی باال کروماتوگرافی(HPLC)   High Performance Liquid Chromatography 

o 15................................................................................................................  روشهاي ایمونولوژیک 

 Immunochromatography ....................................................15روش ایمونو کروماتو گرافی  –

 15................................................................................................................................ کنترل کیفیت  - 

  16......................................................................................................................مواردي از منابع خطا  - 
  پیوستها و ضمائم-19

         18...............................................نمونه فرم معرفینامه دفتر خانه ازدواج 1پیوست شماره   -                     

  19.......................................استخدام و پیشه ورينمونه فرم معرفینامه  2پیوست شماره   -                     

  20....................................................برگه جوابیه آزمایشگاهنمونه فرم  3پیوست شماره   -                     

  21...........................................................................................................................و ماخذ  منابع  -20

  

  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

3 

 

  مقدمه

ت و مراجع قضایی کشور برخوردار بوده و با توجه به اینکه نتـایج  در نظام سالمآزمایشگاههاي تشخیص مصرف مواد از جایگاه ویژه اي 
مراجع قضایی و حقوقی قرار گرفته و برحقوق شهروندي افراد تاثیر مستقیم دارد، تدوین دستور العمل و رعایت آن  دارائه شده ، مورد استنا

  .در این آزمایشگاهها از اهمیت بسیار باالیی برخوردار می باشد
ش روز افزون انواع و اشکال مختلف مواد مخدر گیاهی ،صنعتی و روان گردان از یک سو و صعوبت تشخیص عالئم ظاهري امروزه گستر

اد مخدر ، یشگیري از مصرف موپزشکی در امر درمان و و پمصرف این مواد در جامعه ، وظیفه و رسالت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
 رسـای و19/3/1359الیحه تشدید مجازات مـرتکبین جـرائم موادمخـدر مصـوب      23ار به استناد ماده قانونگذ لذا را دو چندان نموده است،

صـدور  ، جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر و قوانین مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظـام  مصوبات اعم از مصوبه 
عهـده وزارت  ه استخدام را بو  تظامی، دادگاههاي انقالب اسالمی، ازدواجدر تمام موارد اعم از افراد ارجاعی نیروي ان مصرف مواد گواهی 

بدیهی است با توجه به این صدور مجوز، نظارت بـر عملکـرد آزمایشـگاههاي نیـروي      .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده است
  .خواهد بود درمان و آموزش پزشکی، زارت بهداشتانتظامی و سایر ارگانهایی که در آینده دراین زمینه فعالیت خواهند کرد به عهده و

برعهده کمیته تخصصی گذاشته شد تا با استفاده از روشهاي  امانع براي آزمایشگاهوتهیه و تدوین یک دستور العمل جامع برهمین اساس 

مراجع به هنگـام اسـتخدام    ایراج و ست و انتظارات خانواده ها به هنگام ازدوا، تاحدودي به توقعنوین علمی و انجام آزمایشهاي استاندارد
  .پاسخگو بوده و از سالمت مراجعین پس از آزمایشات در خصوص مصرف مواد مخدر و روانگردان اطالع یابند

ره کل مرجـع سـالمت ،   ااین دستورالعمل که با مساعی و تالش همه جانبه نماینده محترم مرکز تشخیص هویت ناجا، نماینذه محترم اد
ترم اداره کل مبارزه با عرضه ستاد مبارزه بـا  حتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نماینده مجاداره کل درمان و حمایتهاي ا نماینده محترم

به دنبال آن است که با استفاده از بهترین روشهاي آزمایشگاهی و  ،مواد مخدر، طی برگزاري ساعتها جلسات کارشناسی تهیه و تدوین شده
ن ترین پاسخ ممکن را بـا دو رویکـرد   ئه تشخیص مصرف مواد در بین مراجعین آزمایشگاهها اقدام نموده و مطمبا کمترین خطا نسبت ب

قبول حق  وردمامیداست این قلیل اقدامات ، در ظل توجهات ولی عصر و زعامت نایب بر حقش . اجباري و اختیاري در اختیار آنها قرار دهد
  .  تعالی قرار گیرد

  اداره کل مقابله با عرضه                                                                                                      

  اداره نظارت بر کنترل مواد مخدر، پیش ساز ها و روان گردان

  

  89مرداد                                                                                                         
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  :تعاریف

که اسامی آنها درقانون مبارزه بـا  ) محرك  و توان افزا(آزمایشگاههاي تشخیص مصرف مواد مخدر، روان گردان، :آزمایشگاه -1
  .آمده است ظاممحترم تشخیص مصلحت ن مرجع 17/8/7376مواد مخدر و اصالحات و الحاقات بعدي آن مصوب 

 .که مصرف  آن در قانون ممنوع می باشد می باشد یروان گردانو  د مخدرشامل کلیه موا: مصرف مواد  -2

 .اثبات وجود مواد مخدر و روان گردان در ادرار با استفاده از روشهاي علمی استاندارد: تشخیص مصرف  -3

 ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوري :ستاد -4

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی :وزارت بهداشت -5

  

  

  

  مخدر و روان گردان مصرف مواد فرآیندهاي آزمایشگاه تشخیص رالعملدستو

  مشخصات برگه درخواست آزمایش -1

  :برگه درخواست آزمایش باید شامل موارد زیر باشد

ü  ،و دارات دولتی، دفتر اسنادرسمی، قوه قضائیه و نیروي انتظـامی  اسربرگ رسمی سازمان، ارگان، اتحادیه صنفی، شرکتها

 .غیره

ü  شماره تلفن تماس و سازمان درخواست کننده آزمایشنشانی. 

ü و مهر سازمان درخواست کنندهمسئول  امضاء،سمت، نام و نام خانوادگی. 

  )2و 1پیوست شماره( .الصاق عکس فرد آزمایش شونده به برگه درخواست و ممهور بودن آنها با مهر سازمان درخواست کننده

  پذیرش-2

  .باشد موردنظر قرار گیرد به شرح ذیل می دبای می مصرف موادین جهت انجام آزمایش تشخیص نکاتی که در مرحله پذیرش مراجع

ü ها و  ها، نیروي انتظامی، کارگزینی ادارات، شرکت دار و ممهور به مهر دفترخانه ازدواج، دادگاه ه عکسمنا ارائه معرفی 

  .ندباش هاي صنفی که به نحوي داراي مجوز قانونی جهت فعالیت می اتحادیه

ü  اي و ارائه قبض  افزاري رایانه نامه و ارگان ارجاع دهنده در سیستم نرم تاریخ معرفی ،نامه   شماره ،ثبت مشخصات مراجعین
 .جوابدهی با تاریخ مشخص
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ü  نامه ارائه شده با معرفیمسئول نمونه گیري تائید هویت افراد توسط. 

ü گیري کد بر روي ظرف نمونهیا ثبت شماره پذیرش و. 

ü ثبت مشخصات مراجعین، جوابهاي ثبت شده در کامپیوتر حد اقل تا دوسال نگهداري شوند دفتر نامه ها، معرفی . 

  آزمایش آمادگی مراجعه کننده براي-3

باید آزمایشگاه را از مصرف هر نوع دارو مطلع نموده و حد اقل سه روز قبـل از آزمـایش از مصـرف داروهـاي     فرد نمونه دهنده 

 داروهـاي مصـرف   از) در صورتی کـه بـراي سـالمتی وي خطـري ایجـاد نکنـد      ( ري نمایدو درصورت امکانکدئین دار خود دا
  .به آزمایشگاه اطالع دهد مصرف آنها را خود داري کرده و... سایمتیدین، رانیتیدین و 

  آزمایشگاهفضاي فیزیکی -4

درمـانی کـه عمـدتاً از      -وادمخدر در مراکـز بهداشـتی  ماعتیاد به  با توجه به تعداد قابل توجه مراجعین به آزمایشگاههاي تشخیص
فضاي مناسب و امکانات رفاهی مناسب جهـت مـراجعین فـراهم     بایدالمقدور   د، حتینباش می غیره مراجعین ازدواجی و استخدامی و

  .گردد
ü باشد سالن انتظار به ازاء هر مراجعه کننده حداقل نیم مترمربع. 

ü وجود داشته باشد )ناسب با تعداد مراجعینتم(آقایان  گیري سرویس بهداشتی مخصوص نمونه. 

ü وجود داشته باشد )ناسب با تعداد مراجعینتم(ها  گیري خانم سرویس بهداشتی مخصوص نمونه. 

ü و  غربالگري(موادمخدر اعتیاد به تشخیص  آزمایشگاه یفضاي فیزیکTLC( باشد مترمربع 20 حد اقل. 

ü  باشد مترمربع 3حد اقلمدار بسته و کنترل هویت مراجعین فضاي فیزیکی مربوط به سیستم مانیتور. 

ü هـا و   موادمخدر جهـت انتقـال آسـان نمونـه    اعتیاد به  گیري و انجام آزمایش تشخیص  ترجیحاً فضاهاي مربوط به نمونه
  .حفاظت و ایمنی بیشتر در مجاورت همدیگر باشد و به هم ارتباط داشته باشد

  گیري نمونه مکان-5

  باشد و در صورت رعایت استانداردها  می مصرف مواد هاي آزمایشگاه تشخیص ي از مهمترین قسمتگیر محل نمونه
را فراهم آورد و باعث جلوگیري از بـروز بسـیاري از    گیري سهولت و دقت در نمونه ،منزلت ارباب رجوع  حفظ تواند موجب می

 :بایستی داراي خصوصیات ذیل باشد گیري هدر نتیجه محل نمون. شود در هنگام نمونه گیري ) تقلبها (مداخالت 

ü بخش نمونه گیري ادرار از نور و تهویه کافی برخوردار باشد.  

ü باشد  مصرف موادآزمایشگاه  تشخیص  گیري محلی مجزا از سرویسهاي بهداشتی عمومی و فقط مختص نمونه. 

ü  و دیوار هاي محل نمونه گیري قابل شستشو و بهداشتی باشدکف. 
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ü هاي بهداشتی دیـواري   از سرویس آقایان گیري وگیري از آلودگی ناشی از ترشحات ادرار در هنگام نمونهجلا جهت حترجی

 .استفاده شود

ü  بیشتر شئونات اخالقی و اسـالمی   باید در راستاي حفظگیري  مدار بسته جهت نظارت بر نمونهدوربین استفاده از سیستم
 .باشد

ü  و نقطه کور نداشته باشدداشته بهترین دید را ه اي نصب شوند که به گونگیري  در محل نمونهدها بای دوربین. 

ü در ( .به حـد اقـل برسـد   از ظروف در پیچ دار جهت نمونه گیري استفاده شود تا امکان اضافه نمودن مواد به آن  احترجی

 ).و انتقال آن گیري در محل نمونهنمونه  ماندن فاصله زمانی

ü وجود نداشته باشدشده  اخذبه نمونه هاي  گیري نهدرمحل نمومتفرقه امکان دسترسی افراد. 

ü در نزدیکترین فاصله به محل انجام آزمایش باشد ا مکان نمونه گیريحترجی. 

  گیري  نمونه -6

اخـذ   می بایستی فقط ازنمونه ادرار استفاده شود و از   آزمایشگاه مراجعینمخدر و روان گردان در بین  مصرف موادجهت تشخیص 
  .به عمل آید مو و عرق خود داري ا مانند خون ،سایر نمونه ه

برخوردار بوده و باید در حضور ناظر مستقیم  باالییز اهمیت اگیري ادرار  نمونهبه جهت ممانعت و پیشگیري از هرگونه تقلب ، 
رار داده شود که بجز مانیتور باید در محلی محفوظ قلذا ، پذیردصورت درمورد آقایان مدار بسته   معتمد و یا تحت نظارت دوربین

صالحیت کـاري نـاظر نمونـه     .گردد افراد غیرمسئول جلوگیري شود تا منزلت مراجعین حفظو رویت از ورود  ،پرسنل مسئول
از براي نمونه گیري  گردد تاکید می .مورد تایید قرار گیرد و حراست توسط مسئول فنی )ساالنه(گیري باید به صورت دوره اي 

 .استفاده شودبدون استفاده از دوربین مداربسته   و به صورت مستقیم مونه گیرخانمناظر ن بایدخانمها 

ü دار پالستیکی یکبار مصرف که با کد و شماره مشخص گردیده به فرد مورد آزمایش داده شود ظرف در پیچ یک. 

ü باید توسـط  نمونه گیر دن و امین بوکاري صالحیت ( .نماید مطابقتنامه  رگه معرفیمشخصات فرد را با بباید  نمونه گیر
  ).ثبات رسیده باشدامسئول آزمایشگاه به 

ü   درصورت هرگونه شک به فرد نمونه دهنده استفاده از روشهاي پیشگیري از تقلب مانند بازرسی بدنی، شستشوي دسـتها

  .نیز توصیه می شودو غیره پیش از نمونه گیري، 
ü دهنده وسایل اضافی مانند پالتو، کت و کیف خود را در آن قـرار   گیري حتماً جالباسی نصب باشد تا نمونه در محل نمونه

 .منتقل نکندگیري  دهد و با خود به محل نمونه

ü مایع صابون و آب در محلی باشد که امکان افزودن آن به نمونه وجود نداشته باشد. 
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ü  ب و مطمـئن انتقـال داده شـود   شده بالفاصله باید توسط ناظر از نمونه دهنده تحویل گرفته و به مکان مناس اخذنمونه .

 .باشد وجود نداشته و یا افزودن مواد خارجی به  نمونهمکان جا بجایی اتا

ü گیري ریخته شود مطمئن شود که نمونه مستقیماً از فرد نمونه دهنده، به داخل ظرف نمونه دگیر بای نمونه. 

ü امکان دسترسی افراد متفرقه به آن  بوده وگیر نظر نمونهزیر دبای ها تا قبل از انجام آزمایش و تحویل به آزمایشگاه می نمونه
بدیهی است ناظر نمونه گیري باید در تمام مراحل مراقب هر گونه تقلب احتمالی اعم از افزودن مـواد   .وجود نداشته باشد

 .باشد ... و به نمونه، جاسازي نمونه

  گیري مراحل بعد از نمونه -7

 کافی) کروماتو گرافیجهت انجام آزمایش (و تائیدي  غربالی ه ادرار جهت انجام آزمایشگیر باید مطمئن شود حجم نمون نمونه
حجم آن دو برابر مقدارمورد نیاز براي آزمایش کروماتو گرافی باشد تادر صورت نیاز به تکرار آزمایش ، امکان تکرار آن و  بوده

 .نمونه وجود داشته باشد

ü گیري و ثبت شود، این عمل  دماي نمونه توسط دماسنج دیجیتالی اندازهست درصورت شک به نحوه نمونه گیري ، بهتر ا
در غیر این صـورت  . درجه باشد 37تا  33 گیري انجام شده و دماي نمونه باید بین  دقیقه پس از نمونه 4حداکثر تا  باید

 .شودگیري تکرار باید نمونه 

ü ،شفافیت،   رنگpH گیري مجدد انجام  نمونه ،اي مشکوك به تقلب است نهبررسی شود و اگر نمونمونه  و وزن مخصوص 

ü شود. 

ü اندازه گیري شود و در صورتی که وزن مخصوص  نمونهباید وزن مخصوص  و مشکوك در مورد نمونه هاي خیلی رقیق
  .باشد ،نمونه گیري تکرار گردد  1.004آن کمتر از  

ü کمتر از  آنهاکه غلظت کراتینین  نمونه هاییmg/dl20 نمونه گیري شوند یدمجدداًبا ،باشند. 

ü pH  در صورتیکه (باشد  قابل قبول می  5/8 – 5/4 ادرار در حدمورد انتظار نمونهpH     نمونه کمتر یـا بیشـتر از مقـدار

 به منظور جلوگیري ازتداخلو توسط سود نرمال و یا اسید کلریدریک نرمال به محدوده مورد انتظار رسیدهد بای مذکور باشد 

گرفته و نتیجه تاییـد  مورد آزمایش قرار  کروماتوگرافیروش قط باف نمونه می گردند باید pHتغییر  ثموادي که باع

 .گردد

ü  مواد نگهدارنده به نمونه اضافه شود مانند مواد اضافینباید. 

ü تـا   رارادبطوریکه دسترسی به نمونه  .بصورت مهر و موم شده باشددبای از مراکز قضائی و انتظامی می دریافتیهاي  نمونه
ها  نمایند و این نمونه  باید برگه درخواست را امضاءنمونه  هفرد تحویل دهندگیر و پذیر نباشد و نمونه مرحله آزمایش امکان
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کنترل و پس از تائید از مأمور تحویل گرفته ...و و وزن مخصوص  pHقبل از تحویل توسط آزمایشگاه از نظر رنگ،  باید

 .شود

ü نام و یا کد مشخص کننده فرد آزمایش شونده و همچنین  ژیک مقاوم به آبامبااستفاده از  نمونه ظرف محتوي بر روي

 .نوشته شود گیري زمان نمونه و تاریخ

ü  نمودآزمایش باشد تا در صورت نیاز به تکرار بتوان آزمایش را تکرار  انجامحجم نمونه دوبرابر حجم مورد نیاز براي. 

ü  براي غیرقابل دسترسی (بایست نمونه ادرار مشکوك بصورت محفوظ  الی، می نتیجه آزمایش غربدر صورت مثبت شدن
 .در یخچال و یا فریزر جهت انجام آزمایش تاییدي نگهداري شود) افراد متفرقه

  ها نگهداري نمونه -8

درجه  -20تر از دماي  گراد مناسب می باشد ولی براي مدت طوالنی درجه سانتی -5روز، فریزر با دماي  5ها تا  براي نگهداري نمونه
مـواد موجـود در   و تجزیـه  هـا پرهیـز نمـود زیـرا باعـث تغییـر        هاي متـوالی نمونـه   شدنذوب شود و باید از یخ زدن و  استفاده می

ها باید دور از نور و حرارت  همچنین نمونه. باشد  ظروف نگهداري نمونه بسته به نوع ماده مورد آزمایش متفاوت می .شود هامی نمونه
  . اري شود نگهد

  

  )3پیوست شماره ( مشخصات برگه نتیجه آزمایشگاه-9

ü ترجیحاً باید نتایج بصورت پرینت کامپیوتري ارائه گردد. 

ü آن بر روي برگه جواب درج شود آزمایشگاه و شماره تلفن نام و نشانی . 

ü بر روي برگه جواب درج شود نامه و تاریخ آن نام سازمان درخواست کننده، شماره معرفی. 

ü بر روي برگه جواب درج شود تاریخ انجام آزمایش و شماره پذیرش کامپیوتري و یا شماره سریال. 

ü  استورد آزمایش قرار گرفته م موادي درچه نمونه اي و به چه روشی که چهشود تاکید در زیر نویس برگه نتایج آزمایش. 

ü  درج شود )ز تاریخ صدوریک ماه ا(نتیجه آزمایش  مدت اعتبار آزمایشدر زیر نویس برگه نتایج. 

ü  ساعت قبل از زمان  48مرفین و آمفتامین را حد اکثر آزمایش وجود مشتقات  که ایند وشذکر در زیر نویس برگه نتایج آزمایش

  .اخذ نمونه تایید و یا رد کرده و آزمایشگاه هیچ گونه تعهدي قبل از این زمان ویا بعد از آن ندارد

ü ي برگه جواب موجود باشدبر رو امضاء مسئول آزمایشگاه. 

ü باشد ممهور بودن نتایج آزمایشها با مهر برجسته و ذکر اینکه نتایج آزمایشها بدون مهر برجسته فاقد اعتبار می. 

نام کامل آزمایشگاه ونیز عنوان  ،آرم دانشگاه، نام کامل دانشگاه مربوطه :شاملآزمایشگاه  کامل باید داراي مشخصات مهر برجسته
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 .باشد مصرف مواد شخیصتبخش 

یا فرد مورد اطمینان وي بوده و تحت نظارت فرد مواد  مصرف شخیصتدراختیار مسئول آزمایشگاه  بایدمهرهاي آزمایشگاه انحصاراً 

  .نگهداري شود) دار کمد یا کشوهاي قفل(مذکور نتایج مهر شده و سپس در محل امن 

   ادرار در تشخیص مواد مخدر آزمایش نحوه -10 

مواد مخدر و داروهاي روان آزمایش نیز مطابق استانداردهاي بین المللی،  مصوبات کمیته فنی ستاد مبارزه با مواد مخدر وبراساس 

و تفکیـک   اولین مرحله شامل آزمایش غربالی و یا آزمایشـهاي اولیـه اسـت کـه بـراي تشـخیص      . شود مرحله اجرا می دودرگردان 
یـا   آزمایشـهاي تائیـدي بـراي اثبـات شناسـایی دارو      دومـین مرحلـه   .گردد الی انجام میهاي مثبت احتم هاي منفی از نمونه نمونه

براي تمایز بین پاسخ  مثبت کاذب  باید به عبارت دیگر.مشخص شده است متابولیتهاي آن است که احتمال وجود آنها در مرحله غربالی

و در صـورت امکـان از    (TLC) نـازك  روش کرو ماتو گرافی الیه و مثبت واقعی آزمایشگاه اقدام به تشخیص ثانویه نموده و و از طریق 
 .براي این منظور استفاده نماید  GC,GC/MS,HPLCتجهیزاتی نظیر

هـاي   هاي تائیدي وجود داشته که بـا توجـه بـه امکانـات و دسترسـی و هزینـه       روشهاي متنوعی جهت غربالگري اولیه و نیز روش
روش  شـامل پـذیرد کـه    جهت غربالگري اولیه و تائیدي انجـام مـی   ههاي مراکز بهداشتیتجهیزاتی، دو روش متداول در آزمایشگا

  .باشد می TLCو روش کروماتوگرافی روي الیه نازك ) غربالگري سریع(ایمونوکروماتوگرافی 

  TLCدر ادرار به روش سایر داروهاي مخدر و روان گردانو  تشخیص مرفین هايکیت-11

  . به دستور العمل مربوطه مراجعه شود ها بایستی براي استفاد از این کیت. وجود می باشدبه صورت تجارتی م هااین کیت
مقرر شد براي کاهش خطاي آزمایشات فقط از کیتهاي استاندارد و مورد ) داخلی و خارجی( با توجه به تنوع کیتهاي تشخیص اعتیاد

کیت هاي متفرقه در آزمایشگاه هاي تشخیص  بکار گیرياز تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بهره گرفته شده و 

  .ت جدي به عمل آیدعممان مواد مصرف
ü این کیتها برعهده کمیته اي مرکب از اداره کل مقابله با عرضه ستاد، اداره کـل آزمایشـگاه مرجـع سـالمت      نهایی تایید

دارو و همچنین اداره تشـخیص هویـت   وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، اداره کل آزمایشگاههاي کنترل غذا و 

 .ناجا می باشد

ü  اعضاي این کمیته ناظر بر حسن اجراي این آئین نامه بوده و نمایندگان منتخب آنها می توانند اقدام به بازرسی نوبه اي از
  .آزمایشگاهها ي مورد نظر کرده و گزارش آنرا به کمیته اعالم نمایند

  تشخیص مواد مخدر در آزمایشگاه رعایت اصول ایمنی -12

رعایـت     " کارکنـان اصول کلی حفاظت و پیشگیري از آلـودگی   " منی جزوهایدرآزمایشگاه تشخیص مواد مخدر باید کلیه اصول 
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  :در ذیل به نکاتی چند اشاره می شود .گردد

ü  استفاده شودایمنی هنگام کار از روپوش ، دستکش، ماسک و عینک.  

ü سطوح کار ضد عفونی شودفونی کننده مناسب مواد ضد ع پس از انجام آزمایش با. 

ü استفاده شود پیپت فیلر وپواروسایل کمکی نظیر از  براي برداشتن محلولها توسط پی پت.   
ü ظروفو مناسب مواد ضد عفونی کننده Safety box در دسترس باشد.  

ü  با توجه به بخارات شیمیائی حاصل از مواد شیمیایی استفاده شده در روشTLC  ،در  آزمـایش  کلیه مراحـل است  الزم

  .انجام گردیده و به منظور حفاظت و ایمنی پرسنل از دستکش و ماسک استفاده نمایند قويباتهویه  زیر هود
ü استفاده شده  بعد از اتمام آزمایش به روش بهداشتی دفع گرددکیتهاي غربالی ، نوار و یا کاست  ستونهاي کروماتو گرافی.   

ü محلول سفید کننده خانگی (با ادرار آغشته شده است با ماده ضد عفونی کننده مناسب  آزمایشم ه وسایلی که به هنگایکل
  .شسته شودسپس  ،  ضد عفونی و) به نسبت یک به ده رقیق گردیده هک5 % کلرفعالبا 

ü  درون محفظه خال در هنگام آزمایشTLC  بـراي جلـوگیري از پخـش    . مقداري محلول ضد عفونی کننده اضافه شود
  .ئروسل در فضا بایستی آزمایش زیر هود انجام شودآ

ü  کامال تمیز وضد عفونی شودادرار بخش نمونه گیري.  
ü استفاده کنددستکش  نمونه گیر از.  

  و روان گردان موادمخدرمصرف تشخیص  آزمایشگاه  تجهیزات-13

مایشـگاه مرجـع سـالمت وزارت    میزان تجهیزات مورد نیاز هر آزمایشگاه حسب سطح بندي آزمایشگاه  بنـا بـه تشـخیص آز   
حد اقل تجهیزات براي انجـام آزمایشـهاي غربـالی و تاییـدي بـه روش      . بهداشت درمان و آموزش پزشکی متغییر خواهد بود

  . در زیر آمده است (TLC)کروماتو گرافی الیه نازك
o افزاري آزمایشگاه تشخیص موادمخدر افزاري و نرم سیستم سخت  
o گیري بر نمونه یستم مدار بسته جهت نظارتس 

o الیتدماسنج دیجی 

o  pHر مت 

o رفراکتومتر 

o سانتریفوژ 

o هات پلیت 
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o و محفظه خال مربوطه پمپ خال 

o تانک کروماتو گرافی 

o قیف دکانتور، پایه و گیره مربوطه 

o هود معمولی با قدرت تهویه مناسب 

o فریزر و یخچال 

o  سینک بزرگ 

o  مترمربع 7حداقل سانتیمتر به متراژ  60حد اقل کابینت آزمایشگاهی با عرض  
 

 کنترل و نگهداري تجهیزات-14

اي انجام گردیده و مستندات آن در آزمایشگاه  بصورت دورهد بای کنترل کیفی ابزار پایه مورد استفاده در بخش تشخیص موادمخدر 
 .)راجعه شودتدوین شده توسط آزمایشگاه مرجع سالمت م کنترل کیفی ابزار پایهبراي اطالع بیشتر به جزوه (.موجود باشد

ü 0.3-0.05در محدوده ( خال  پمپ Bar  (هر شش ماه یک بار کالیبره شود .  

ü  کالیبره گردد شش ماه ودر فواصل زمانی درجه سانتی گراد تنظیم شود 110 -80دماي هات پلیت در محدوده. 

   نیروي فنی موردنیاز -15

ویا  متخصص علوم آزمایشگاهی ،کتراي علوم آزمایشگاهید       نفر 1                            مسئول فنی آزمایشگاه •

 .متخصص آسیب شناسی بالینی

  در غیر . در صورتی که آزمایشگاه مواد مخدر به صورت آزمایشگاه مجزایی فعالیت نماید باید داراي مسئول فنی جداگانه باشد

  .این صورت با بخشهاي دیگر داراي مسئول فنی مشترك می باشد

  .واحد کاري 340به ازاء هر   نفر 1           علوم آزمایشگاهیرشناس و یا کا کاردان •

  .ثابت ، ترجیحاًپرسنل آموزش دیده  نفر 1      گیر آقایان ناظر نمونه •

 ثابت ، ترجیحاًپرسنل آموزش دیده  نفر 1                                ها گیر خانم ناظر نمونه •

ه و ترجیحاً پرسنل آموزش دیدکه  متناسب با تعداد مراجعین  فرن 1حد اقل                                    متصدي پذیرش  •

  .به نسبت افزایش واحدهاي کاري، پرسنل آزمایشگاه نیز متناسب آن باید افزایش داده شود .می باشد ثابت
  .دکر دهاستفا  Work load unit      براي تعیین نیروي فنی مورد نیاز می توان از نرم افزار: توجه 
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 :توضیحات-16

   و روان گردان تشخیص مواد مخدر روشهاي-1

  :رایج براي تشخیص مواد مخدر عبارتندازسه 

 روشهاي شیمیایی -الف

  روشهاي کروماتوگرافی -ب

  روشهاي ایمونولوژیک -ج 

  روشهاي شیمیایی -الف

اساس این روشها برمبناي انجام واکنش . باشند یترین روشهاي شناسائی آلکالوئیدها بخصوص مرفین م روشهاي شیمیایی از قدیمی

 براي انجام آزمایش ابتدا باید مرفین. شیمیائی یک معرف با مرفین است که به صورت آزاد در حاصل استخراج وجود دارد

  . هاي فرود و مارکی است معرف مورداستفادهدو معرف . را از مایع بیولوژیک استخراج نمود

  روشهاي کروماتوگرافی -ب

همه انواع کرومـاتو گرافـی   .گیري کیفی و کمی داروها در مایعات بیولوژیک است ترین روشهاي اندازه کروماتوگرافی یکی از معمول

  .داراي اجزاي زیر هستند

 .که مایع و یا گاز می باشد (Mobile phase)متحرك  ازف

 .که می تواند مایع ویاجامد باشد (Stationary phase)فاز ثابت 

لی فاز متحرك به دلیل جریانی که دارد از کنار یا درون فاز ثابت عبور می کند و بر اساس تمایل اجزاي مختلف نمونه مورد به طور ک
اگر ماده مورد آنالیز تمایل کمتري به فاز ثابت داشته باشد در نتیجه . نظر باسرعتهاي مختلف توسط فاز متحرك شسسته می شوند

شود و اگر بیشتر به فاز ثابت تمایل داشته باشند باسرعت کمتر شسته می شوند و به این ترتیب  سریعتر توسط فاز متحرك شسته می
به عبارت دیگر اجزاء مختلف نمونه بر اساس اینکه با چه شدتی توسط فاز ثابت نگهداشته می شوند از .مواد از هم تفکیک می شوند

  .هم جدا می گردند

   :زیر اشاره کرد ر موردچها توان به از انواع کروماتوگرافی می

 Paper Chromatography (PC)  کروماتوگرافی روي کاغذ •

  Thin Layer Chromatography (TLC ( کروماتوگرافی روي الیه نازك •

   High Performance Liquid Chromatography  (HPLC)مایع با کارایی باال کروماتوگرافی •

 Gas Chromatography (GC)  کروماتوگرافی گازي •
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  Paper Chromatography (PC)  کروماتوگرافی روي کاغذ-1

. در این نوع کروماتو گرافی پس از استخراج ماده مورد آنالیز آن رادر حالل مناسب حل کرده و روي کاغذ لکـه گـذاري مـی کنـیم    
ح کاغذ باال آمده و به دلیل کشش سطحی حالل روي سط. سپس آن را داخل تانک قرار می دهیم که در آن فاز متحرك قرار دارد

  هرچه اجزاء مخلوط بیشتر در حالل. اجزاء مختلف بر اساس حاللیت و تمایل شان به فاز ثابت در محلهاي مختلف باقی می مانند
در مرحله بعد باید سپس بایسـتی بـا معـرف    . و به این ترتیب از هم جدا می گردند. حل شوند روي سطح کاغذ بیشتر باال می روند

  . ارا ظاهر و قابل دید نمودمناسب لکه ه

 TLCنازك الیهکروماتوگرافی بر روي -2

در این روش فاز ثابت روي یک صفحه از جنس پلیمر . این روش ساده ترین و مفید ترین روش تشخیص اولیه و خلوص مواد است 
در این نوع کروماتو گرافی پالریتـه  . که جنس فاز ثابت ترکیباتی نظیر سیلیکاژل ویا آلومینا می باشد.یا آلومینیوم کشیده می شود 

  :استذیل و بطور خالصه شامل مراحل روش کار مانند کروماتو گرافی کاغذ می باشد.اهمیت زیادي دارد
گـذاري   و حل کردن آن در یک حالل آلی ، لکه ، تغلیظ حاصل استخراجآلی از ادرار بوسیله حالل ویا ماده مورد آنالیز استخراج دارو

 هـاي شـیمیایی   داروهاي تفکیک شده توسط معـرف و شناسایی  ، جداسازي ترکیبات بوسیله فاز متحرك، ظهورTLCروي صفحه 

جـذب  ، اسـتفاده از  )به حرکت جبهه فاز متحـرك  TLCنسبت حرکت نمونه مورد آنالیز روي صفحه (RF استفاده از  شناخته شد،
UV دماي محیط  ابت، اشباع بودن یا نبودن تانک کروماتوگرافیخصوصیات فاز متحرك، فاز ثمثل توجه به نکاتی  .یا فلورسانس

  .در جداسازي و شناسایی دارو مؤثر است وساختمان شیمیایی ماده مورد بررسی

  TLCروشزایاي م -2-1

o  گذاري بـر روي صـفحه قـرار داده     که به هنگام لکه موادي .مواد است تخلیصساده ترین و مفید ترین روش تشخیص اولیه و

و شناسایی قابل  ،مناسبي آشکار سازهاي بر روي آن باقی مانده و در نهایت در صورت بکارگیرپس از تفکیک شدن شوند،  می
 .مشاهده خواهند بود

o  دارد اندك تجهیزاتو نیاز به داشته کاربرد ساده. 

o  ناچیزمواد را دارا می باشدقابلیت جداسازي و شناسایی مقادیر.   
o  است کوتاهانجام آزمایش زمان.  
o ی توان چندین نمونه را هم زمان آزمایش کردم.  

o از فازهاي ثابت و متحرك متنوع می توان استفاده نمود.  

o از معرفهاي ظاهر کننده متنوع می توان استفاده نمود.  
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   TLCمعایب  -2-2

o  حساسیت آن کمتر از روشهايGC,GC/MS,HPLC   می باشد. 

o دقت وصحت آن کمتر از روشهاي فوق می باشد. 

 (GC) کروماتو گرافی گاز -3

ماده مورد آنالیز تحت فشار گاز در طول ستون کروماتو گرافی که توسط ذرات فاز  .در روش گازکروماتو گرافی فاز متحرك گاز است
ثابت پر شده است، حرکت کرده وبر اساس پالریته با سرعتهاي متفاوتی در طول ستون حرکت می کنند ودر نتیجه با فواصل زمانی 

  .شناسایی می شود(Detector) از انتهاي ستون خارج شده و توسط آشکار ساز  مختلفی 
روش کلی کار عبارتست از استخراج دارو با یک حالل مناسب، تغلیظ حاصل  .استباالیی برخوردار  و دقت حساسیت ازین روش ا 

به همراه نمونه  راف، عبور فاز متحرك گازي، تزریق به دستگاه گاز کروماتوگ)سازي مشتق(استخراج و تبدیل آن به یک مشتق فرار 

  .از ستون و باالخره، شناسایی و ثبت توسط آشکارساز مورد آنالیز

به عنـوان شناساگراسـتفاده مـی     طیف سنج جرمی ازدستگاه گاز کروماتوگراف،، دقت و صحت حساسیتافزایش معموالً به منظور  
مرجع براي تشخیص بسیاري از دارو ها، مواد مخدرو مواد مورد آنـالیز  این روش ، روش .  می گویند (GC/MS)به آن  که .شود

  .می باشد

بعالوه نیازمند خدمات مناسب بعد از فروش می باشد، .با توجه به اینکه این روشها گران بوده و استفاده از آنها نیاز به تخصص دارد
و از روشهاي ساده تر و کاربردي دیگري کـه در عـین حـال از    از اینر. شده است استفاده از این سیستمها دچار محدودیت بنابر این 

  .استفاده می شود) TLCنظیر (حساسیت و دقت مناسب برخوردار باشند 

  (HPLC) باال اییکروماتوگرافی مایع با کار-4

تون کروماتو گرافی ماده مورد آنالیز تحت فشار پمپ در طول س .در روش کروماتو گرافی مایع با کارایی باال فاز متحرك مایع است
که توسط ذرات فاز ثابت پر شده است حرکت کرده وبر اساس پالریته با سرعتهاي متفاوتی در طول سـتون حرکـت مـی کننـد در     

 از یـن روش ا .شناسایی مـی شـود  (Detector) نتیجه با فواصل زمانی مختلفی از انتهاي ستون خارج شده و توسط آشکار ساز  

  :زیر است شامل مراحل HPLCروش کلی کار در . وردارمی باشدباالیی برخ و دقت حساسیت

فاز متحرك مناسب با فشار باال بـه داخـل    ه دستگاه و حرکت آن به همراهاستخراج با یک حالل مناسب، تزریق حاصل استخراج ب
هـاي   ر منحنی پیـک نظر براساس سطح زی ترکیبات موردو بررسی کمی تشخیص بوسیله آشکار ساز و باالخره  ، تفکیک آن ستون

هـاي   منجر به ساخت دستگاههاي کامالً خودکـار و منعطـف بـراي سیسـتم     HPLCامروز توسعه و تجهیز . می باشد بدست آمده

  .باالیی برخوردار است دقت این روش از حساسیت و . مختلف شده است
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  روشهاي ایمونولوژیک -ج 

از آنجاییکـه در حـال حاضـربه منظـور آزمایشـهاي غربـالی        .می باشدار استو بادي آنتی ژن به آنتیاتصال همه این روشهابر اساس 
تشخیص مواد مخدر در ادرار فقط از روش ایمونوکروماتو گرافی استفاده می شود ، فقط به شرح آن می پردازیم وبه ذکر نام تعدادي 

  :از سایرروشها اکتفا می کنیم
RIA-    رادیوایمونواسی(Radioimmunoassay) 

FIA-   وئورسانس ایمونواسی فل(Flurescentimmunoassay)  

 (Enzymeimmunoassay)  EIA-  این سیستم خود شامل کهEMIT  وELISA باشد می.  

 (Agglutination Inhibition)از آگلوتیناسیون ممانعت  - 

  (Immunochromatography)وش ایمونوکروماتوگرافیر - 

 (Immunochromatography)وش ایمونوکروماتوگرافیر

روشی که در حال حاضر در کشور به طور وسیعی براي آزمایشهاي غربالگري تشخیص اعتیادبه مواد مخدر مورد استفاده قـرار مـی   
در این روش با . است این روش یک روش ایمونواسی رقابتی بر روي نوارهاي غشایی  .روش ایمونو کروماتو گرافی می باشد ،گیرد

رقابت میان مرفین . دهند ضد مرفین است نمونه را مورد بررسی قرار میدي با نتیآکه داراي  اي غشاییقرار دادن ادرار بر روي نواره
 این روش.گیرد که تشکیل خط رنگی نشانگر اتصال کونژوگه مرفین و عدم حضور مرفین در ادرار است مرفین کونژوگه صورت می و

  .کند  ایج مثبت کاذب ایجاد میبرخی داروها مانند کدئین نتحساسیت زیاد، با نیز باوجود 

  

 کنترل کیفیت-2

باشد همچنین توجه به نکات ذیل قبل از اسـتفاده  مرجع سالمت کیتهاي غربالگري و تاییدي باید داراي تاییدیه معتبر تاییدیه آزمایشگاه 

  .آنها ضروري است
 .معتبر باشد تاریخ مصرف کیت .1

 .       متر باشد میلی 5نباید کمتر از  )غربالی(عرض نوار .2

نانو گرم آمفتامین و مت  500و  نانوگرم مرفین  300، در غلظت )5/4 – 5/8 ( هاي مختلف pHر دکیتهاي غربالی و تاییدي  .3
 .آزمایش شوندآمفتامین 

مــرفین ،  نــانو گــرم در میلــی لیتر 400و300و 200بــه عنــوان مثــال در غلظتهــاي(در ادرار  مــرفین مختلــف هــاي غلظــت  .4

 .آزمایش شوند)  گرم آمفتامین و مت آمفتامین نانو 1000و500و400
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  .دپراکندگی و کشیدگی رنگ نداشته باش) در روش غربالی(خطوط تست و کنترل  .5

 )ثانیه 45 -30معموالً.(سرعت حرکت نمونه ادرار بر روي نوار تست مطابق بروشور باشد .6

 .در هر سري کاري از نمونه هاي کنترل مثبت و منفی باید استفاده شود .7

براي این کار باید از نمونه هاي مثبت، . یجه آزمایش کیتهاي مورد آزمایش جدید با کیتهاي قابل قبول و معتبر مقایسه شوندنت .8
 .استفاده شود و نیز آمفتامین  منفی و استاندارد مرفین

بق دسـتور العمـل   کروماتو گرافی بایسـتی مطـا   رعت حرکت بافرها و تخلیه نمونه ادرار از ستونهايس  ُ  SPEستونهاي در  .9

درصورت تخلیه سریعتر از زمان مقرر و یا تخلیه طوالنی تر از آن تاثیر نـامطلوب در ارائـه   . انجام شود کیتهاي مورد استفاده
 ..جواب بدست خواهد آمد

 .باشد) دقیقه 25-30حدود (سرعت حرکت فاز متحرك مطابق دستور العمل کیت  TLCدر روش  .10

 .تفکیک شود) سانتی متر 1.5 -2حدود(ناسب ازکدئین مرفین با فاصله م TLCدر روش  .11

 .ظاهر شود) حدود یک سانتی متر(مرفین با فاصله مناسب ازمحل لکه گذاري  TLCدر روش  .12

  مواردي از منابع خطا-3

ü  300 در صورت غلظت کم دارو و در محدوده ng/ml cutoff    500  مرفین و براي ng/ml  براي آمفتامین

روش تائیـدي کنتـرل    بانمونه  بایددر این گونه موارد  گردد که تلقی مشکوكن است نتیجه تست نواري ممکو مت آمفتامین 
 .شود

ü در غیر اینصورت با رقیـق شـدن نمونـه    . پرهیز گردد ها براي انجام آزمایش بعنوان یک نمونه جداً از مخلوط نمودن نمونه
   .گردد به غلط منفی گزارش میرو از غلظت حد مرزي کمتر گردیده و نتیجه امثبت، مقدار د

ü  در روشTLC و  باتجربهگردد از افراد  توصیه می ،از آنجائیکه به تجربه و مهارت فرد آزمایش کننده بسیار وابسته است
 .آموزش دیده استفاده گردد

ü  در روشTLC  یت گرددهر مرحله رعا برايزمانهاي ذکر شده و  گیردکلیه مراحل مطابق دستورالعمل کیت انجام  دبای. 

ü 0.3-0.05در محدوده (پمپ  کنترل میزان خالBar  ( مورد استفاده در مرحله استخراجTLC تنظیم شوددر هر سري کاري  باید 
.  

ü   سرعت حرکت بافرها و تخلیه نمونه ادرار از ستونهاي کروماتو گرافی بایستی مطابق دستور العمل کیتهاي مورد اسـتفاده

 .باشد

ü در مورد آمفتامین به بروشور کیـت   .درجه سانتی گراد تنظیم شود110 -80در محدوده  رفیندر مورد م دماي هات پلیت
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 .مراجعه شود

ü  دقیقه رعایت شود 60 -45زمان اشباع شدن تانک کروماتو گرافی حدود.  

ü  براي خواندن نتایج پلیت در مورد مرفین  زمان الزمTLC )ي و سپس به منظور نگهدار. رعایت شود ) حدود یک ساعت

 .در مورد آمفتامین به بروشور کیت مراجعه شود .طوالنی مدت سطح آنها با یک صفحه شیشه اي پوشانیده شود

ü  اسید واش شوند بایدبشرهاي استفاده شده بعد از اتمام آزمایش. 

ü  براي انجام آزمایشTLC  روي پلیت گردیده  سپس  ثبتاي  جداگانه در دفترتاریخ با ذکرمشخصات نمونه بایدTLC 

 .نگهداري شود دوماهمدت ها تاریخ آزمایش ثبت گردیده و  پلیت رويهمچنین پس از انجام آزمایش، .گذاري و آزمایش گردد کد
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  1پیوست شماره

            

  آرم اهللا                      

  اسناد و امالك کشور  سازمان ثبت

   ... دفترخانه رسمی ازدواج      

  
  

  
  

  آزمایشگاه محترم

کد  ...............صادره از  ............شماره شناسنامه  .................. ، آقاي اًاحترام
جهت  صاحبان عکسهاي فوق ،  ..................کد ملی  ............صاره از ......... شماره شناسنامه   ..............و خانم  ..................ملی 

 .معرفی می گردند واکسن کزاز  همچنین تاالسمی  / عدم سوء استفاده مواد/   V.D.R.Lشامل  قبل از ازدواج آزمایشهاي 

  .نتیجه را به این دفترخانه اعالم فرمائید  خواهشمند است

  :توجه
 .از تاریخ صدور آن می باشد  ساعت 48 ایشهاي سوء استفاده مواد فقطمدت اعتبار این نامه براي آزم -1

  .این معرفی نامه بدون مهر فاقد اعتبار می باشد -2

 .درصورت امکان خود داري شوددار کدئین ترکیبات غیر ضروري نظیر در موارد مصرف هرگونه دارو به آزمایشگاه اطالع داده شودو از مصرف داروها - 3

  

  نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                        

  امضاء مسئول و مهر درخواست کننده
  

  
  

  :نشانی دفترخانه
  :تلفن

  

  عکس متقاضی
  )خانم(

  ومهر دفترخانه 

  
 عکس متقاضی

  )آقا(

  ومهر دفترخانه 
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  2پیوست شماره

                        

  وآرم                             
  نام  شرکت یا سازمان متقاضی 

  
  
  

  آزمایشگاه محترم

 ..................کد ملی  ...............صادره از  ............شماره شناسنامه  ..................  خانم / ، آقاياًاحترام
. معرفی می گردد عدم سوء استفاده مواد جهت آزمایشسازمان می باشد، / ام در این شرکت که متقاضی استخدفوق  کسعصاحب 

  .اعالم فرمائید مرکزنتیجه را به این   خواهشمند است

  :توجه
 .فقط یک هفته از تاریخ صدور آن می باشد نامه مدت اعتبار این -1

  .این معرفی نامه بدون مهر فاقد اعتبار می باشد -2

 .به آزمایشگاه اطالع داده شودو از مصرف داروهادر موارد غیر ضروري نظیر ترکیبات کدئین دار درصورت امکان خود داري شودمصرف هرگونه دارو  - 3

  

  نام و نام خانوادگی                                                                                                                                                        

  امضاء مسئول و مهر درخواست کننده
  

  

  

  :نشانی  

  :تلفن     

  

  
  

  
   عکس متقاضی 
  درخواست کنندهومهر  
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  3پیوست شماره

  

  .......دانشگاه علوم پزشکی و خد مات بهداشتی درمانی 
  ..........آزمایشگاه 
  

  : تلفن     :                                                                  آدرس آزمایشگاه
  :مورخ     :                 شماره نامه:                             درخواست کننده:                                        شماره پذیرش  
  :تاریخ پذیرش                      :    لیکد م                                    :    نام پدر       :                              نام مراجعه کننده  

  

  .آزمایش قرار گرفت  دمین مور از نظر وجود مرفین و ترکیبات آمفتا....  نمونه ادرار  به روش 

 .می باشد ¨مثبت  ---  ¨منفی :   از نظر وجود مرفین  زمایش نتیجه آ

                                     .        می باشد̈ مثبت  ---  ¨منفی :    )فتامینمت آم -آمفتامین (مفتامین آترکیبات  داز نظر وجو زمایش نتیجه آ

                           

               

  
  محل اتصال عکس

  و مهر برجسته     

  :توضیحات مهم
ü  مورد آزمایش قرار .... ون بوپرنورفی حشیش،متادون، اکستازي ، ترامادول، مورد سوء مصرف از قبیل سایر دارو ها و مواد

 .نگرفته است

ü   ساعت قبل از زمان اخذ نمونه تایید و یا رد کرده و آزمایشگاه هیچ  48نتیجه آزمایش وجودمواد مورد آزمایش  را حد اکثر

 .گونه تعهدي قبل از این زمان ویا بعد از آن ندارد

ü جواب آزمایش از تاریخ صدور یک ماه اعتبار دارد . 
ü باشد سته فاقد اعتبار میبدون مهر برج. 

 
  

  مضاء مسئول فنی آزمایشگاهاامضاءانجام دهنده آزمایش                                                                                            
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  : منابع مورد استفاده 

 .1373، 1 -48: ص دانشگاه تهران،.کروماتوگرافی و طیف سنجی .شفیعی ع  -1
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