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پژوهشی

اروپا و يقانونيمنتخب سم شناسيهاشگاهيساختار و عملکرد آزمايبررس
کشوريقانونيسم شناسيهاشگاهيسه آنها با آزمايمقا

٭٭ي-٭يز سلطاني

، تهران، ایران.کشوریقانونی، سازمان پزشکیقانونیقات پزشکی، مرکز تحقیار سم شناسیدانش٭
، تهران، ایران.کشوریقانونی، سازمان پزشکیشگاهیو آزمای، معاونت پزشکیشگاهیس ارشد علوم آزماکارشنا٭٭

دهيچک

عملکرد يچگونگواز ساختار يازمند آگاهيکشور نيقانونيسم شناسيهاشگاهيآزمايفيو کيجهت ارتقاء کمق يدقيزيربرنامهنه و هدف:يزم
اروپا يقانونيمنتخب سم شناسيهاشگاهيساختار و عملکرد آزماين مطالعه، با هدف بررسيشرفته جهان است. ايپيکشورهادرمعتبر مشابه يهاشگاهيآزما

کشور انجام شد.يقانونيسم شناسيشگاه هايسه آنها با آزمايو مقا
شگاه در شبکه موسسات يت آزماياروپا بر اساس عضويقانونيشناسسممنتخب يهاشگاهيباشد. آزمايميفيک مطالعه توصيحاضر، پژوهش:يروش بررس

يطراحثبت اطالعاتيدر فرم هايقانونيشناسگاه سمشيآزمادر مورد ساختار و عملکردمورد نظر يهادادهقرار گرفتند ويمورد بررسااروپيعلوم قانون
-MSقرار گرفتند. از نرم افزار يسه و مورد بررسيکشور مقايقانونيشناسمسيهاشگاهيآزمااز با اطالعات موجود بدست آمدهيها. دادهديگردواردشده

Excel د. يرسم نمودارها استفاده گرديبرا2007
) تحت %۳۹ها (شگاهيشتر آزمايب، يبدست آمد. از نظر ساختاريياروپاکشور۱۷از يقانونيشگاه سم شناسيآزما۱۸اطالعات مربوط به مطالعهن يدر ا:جينتا

ف يط- يگازيمورد استفاده، روش کروماتوگرافيز دستگاهيآناليهاشوند. از نظر روشيآنها به صورت مستقل اداره م%۶و تنها يظر وزارت دادگسترن
ها مارستانيبو يکز خصوصرنده خدمات و مراين گيشتريبه عنوان بکشورهايدر تمامييستم قضايسباشد. يها متداول مشگاهيآزمايدر تماميجرميسنج

ISOيفيت کنترل کيريمدنامهيگواهياراها دشگاهين آزمايايتمامشوند. يمحسوب مها شگاهين آزماياانيزان مشترين مي، به عنوان کمتر%۱/۱۱با 
باشند.يا در حال اخذ آن ميوبوده17025

از نظر ييمشابه اروپايهاشگاهيسه با آزمايدر مقاکشوريقانونيشناسسميهاشگاهيرسد که آزماين مطالعه، به نظر ميج ايبا توجه به نتا:يريگجهينت
نامه يگواهجهت رفع موانع موجود در اخذين وجود، انجام اقدامات عمليقرار دارند. با ايگاه مناسبيدر جايزات تخصصيو تجهيفنيانسانيروي، نيساختار

رسد.يه نظر مبيضرورشگاهيآزمايفيکنترل کت يريمدمعتبر يها
.راني، ساختار، اروپا، ايقانونيشگاه سم شناسيآزما:يديواژگان کل

۱۶/۹/۱۳۹۲تاييد مقاله:۲۸/۵/۱۳۹۲وصول مقاله:

۰۲۱kamsoltaninejad@yahoo.com-۵۵۶۱۳۷۳۱تلفن: ،تهران، خيابان بهشت، سازمان پزشکي قانوني کشور:نويسنده پاسخگو
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مقدمه

يانداز جمهورن و ابالغ سند چشميتدوبا توجه به
ي، به عنوان راهنمايشمسيهجر۱۴۰۴ران در افق ياياسالم

، يگاه اول اقتصاديل به جايحرکت همه جانبه کشور جهت ن
جهت تحقق يزيردر سطح منطقه، لزوم برنامهيفناورويعلم

کشور يها و نهادهاسازمانين سند مورد توجه تمامياهداف ا
ز به عنوان يکشور نيقانوني). سازمان پزشک۱(باشديم

ياز بازوهايکيو به عنوان يو تخصصيمستقل، علميسازمان
ران با هدف ياياسالميه جمهورييقوه قضايمهم کارشناس

به اهداف يابيخود و دستيفيو کيارتقاء همه جانبه کم
ن يساله کشور، اقدام به تدو۲۰انداز ن شده در چشمييتع

ه و يياهداف کالن قوه قضايخود در راستايانداز سازمانچشم
ل به اهداف ينيبرانرو،ينموده است از ا۱۴۰۴فق کشور در ا

استقرار و ن،يست ساله، تدويبلند مدت سازمان در برنامه ب
در سازمان به عنوان هدف يقانونيپزشکيبهبود استانداردها

ته شده است ساله در نظر گرف۵ک دوره يسازمان در ينيع
کشور که يقانونيسازمان پزشکيهااز بخشيکي). ۲(

و يز و ارتقا همه جانبه کمي، توسعه، تجهياستاندارد ساز
-شگاهيباشد، آزمايآن در چشم انداز سازمان مد نظر ميفيک

ت ي). با توجه به ماه۳باشند (يسازمان ميتخصصيها
يزيرو برنامهيها، لزوم استانداردسازشگاهيآزمان يايتخصص

توجه به دونن بعد بيمناسب جهت تحقق اهداف سازمان در ا
معتبريقانونعلوميهاشگاهيآزماف و عملکرد ي، وظاساختار
سازمان يتخصصيهاشگاهي. آزمار نخواهد بوديپذامکانجهان 
و ي، آموزشيف خدماتيوظايکشور دارايقانونيپزشک

يقانونيمان پزشکل سازيمطابق با قانون تشک(يپژوهش
سازمان، يتخصصيهاشگاهياز آزمايکي). ۴(اشندبيم)کشور

گاه يجايباشند که دارايميقانونيشناسسميهاشگاهيآزما
يکاربرد-يقات علميو تحقييقات قضايدر انجام تحقيمهم

نرو،يباشند. از ايمرکشويقانونياز در سازمان پزشکينمورد 
ها در کشور شگاهين آزمايايفيو کيمکز و توسعه يلزوم تجه

در چشم انداز ين الملليبو يمليمطابق با استانداردها
ت يسازمان در نظر گرفته شده است. استقرار و رعا

يهاشگاهيآزمادريزاتيو تجهيعملکردياستانداردها

به عنوان ين الملليبيبر طبق راهنماهايقانونيشناسسم
ها و نامهيت، کسب گواهيفيحفظ کجهت ارتقاء ويشرط اساس

يالزاميجهانيهاو حضور در صحنهيالمللنيبيهاهيدييتا
ن امر، مستلزم يق در ايدقيزيررو، برنامهني. از ا)۵(است
يهاشگاهيعملکرد آزمايف و چگونگياز ساختار، وظايآگاه
با توجه به عدم شرفته جهان است.يپيبه در کشورهامشا

ن خصوص در کشور،ين در امدويمطالعات علموجود سابقه 
يهاشگاهيساختار و عملکرد آزمايبا هدف بررسن مطالعه،يا

از ينده گروهيبه عنوان نما(اروپايقانونيشناسمنتخب سم
يهاشگاهيسه آنها با آزمايو مقا)يمعتبر جهانيهاشگاهيآزما

.انجام شدکشوريقانونيسم شناس

يروش بررس
يجهت بررسيفيک مطالعه توصيحاضر، مطالعه 

يقانونيشناسمنتخب سميهاشگاهيساختار و عملکرد آزما
کشور يقانونيسم شناسيهاشگاهيسه آن با آزماياروپا و مقا

يهاشگاهيانتخاب آزماورود به مطالعه ويارهايمعباشد.يم
مورد شگاه يت آزمايعضواساس بردر اروپايقانونيشناسسم

European)اروپايعلوم قانونموسساتر شبکه دنظر 
Network of Forensic Science Institutes=ENFSI) ،

ز داروها و ي(آناليقانونيشناسدر سميه خدمات تخصصيارا
(در افراد يستيزيهاسموم، عوامل روانگردان در انواع نمونه

در دسترس بودن ،)يستيزريغيزنده و اجساد) و نمونه ها
ت يدر سايقانونيشگاه سم شناسياز آزمايمورد نعاتاطال
ک از يهريدر صورت عدم برقرارصورت گرفت. آنيرسم

شگاه دريت آزمايورود به مطالعه مانند عدم عضويارهايمع
ENFSIا يو يقانونيشناسسميه خدمات تخصصي، عدم ارا

يت رسمياز در وب سايو مورد نيعدم وجود اطالعات کاف
د.يگرديشگاه مورد نظر از مطالعه خارج ميزماموسسه، آ

ل: نام کشور، نام مرکز، ارگان متبوع،ياطالعات مورد نظر از قب
ه شده توسط يارايانواع خدمات سم شناسس، يسال تاس

يليشگاه، رشته تحصيآزمايهاتعداد و نوع بخششگاه، يآزما
گاهشيمورد استفاده در آزمايها، روشيفنيانسانيروهاين
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ت دارا بودن ي، وضعيزات تخصصي، نوع تجهيشناسسم
شگاه دريان آزمايف مشتريو طين الملليبيفنيهانامهيگواه
هاي منتخب ثبت اطالعات براي هر يك از آزمايشگاهيهافرم
ه يو تجزيبنددستهل شدهيتکميهاسپس فرم.ديگردل يتکم

اطالعات بدست آمده از ت يند و در نهاشدل يو تحل
هاي منتخب اروپا با اطالعات موجود در مورد مايشگاهآز

يسه و مورد بررسيکشور مقايقانونيسم شناسيهاشگاهيآزما
MS-Excelگرفتند. از نرم افزار قرار  رسم يبرا2007

د.ينمودارها استفاده گرد

جينتا
ورود و خروج، از يارهايمطالعه با توجه به معنيدر ا

عضوييکشور اروپا۳۶از يعلوم قانونشگاهيآزما۶۴مجموع 
ENFSI ،يقانونيشناسشگاه سميآزما۱۸مربوط به اطالعات

يهاشگاهيآزمايمشخصات کلکشور بدست آمد. ۱۷از 
۱اند در جدول قرار گرفتهيکه مورد بررسيقانونيشناسسم

خالصه شده است.
يسازمانيوابستگينسبي، درصد فراوان۱در نمودار 

اروپا نشان داده يقانونيمنتخب سم شناسيهاشگاهيآزما
شتر يگردد، بيز مشاهده ميشده است. همانگونه که در نمودار ن

آنها %۶و تنها ي) تحت نظر وزارت دادگستر%۳۹ها (شگاهيآزما
شوند. يبه صورت مستقل اداره م

ز يآنالزاتيتجهينسبي، درصد فراوان۲در نمودار 
يقانونيشناسمنتخب سميهاشگاهيزماموجود در آيدستگاه

ش داده شده است. همانگونه که مشخص است، ياروپا نما
شگاه ها متداول يآزمايدر تمامGC-MSاستفاده از روش 

باشد. يم
رندگانيگينسبيدرصد فراوانوفي، ط۳نمودار در 

دهد. همانگونه که يرا نشان مهاشگاهيان) آزمايخدمات (مشتر
به %۱۰۰با ييستم قضايز مشخص است، سيندارن نمويدر ا

و يرنده خدمات و مراکز خصوصين گيشتريعنوان ب
ن يان ايزان مشترين مي، به عنوان کمتر%۱/۱۱مارستانها با يب

شوند.يمحسوب ميخدمات تخصص
ين المللينامه استاندارد بياز نظر دارا بودن گواه

ISO17025گونه که انهم)، يفيت کنترل کيرينه مدي(در زم
مورد يهاشگاهيآزماشود اکثر يز مشاهده مين۴مودار در ن

ه آنها در حال يو بقباشنديمنامهيگواهن يايدارا،يبررس
باشند.ياخذ آن م

بحث
(Forensic Toxicology)يقانونيشناسسم

است که در آن از اصول و ياز دانش سم شناسياشاخه
۶شود (ياستفاده ميانونجهت مقاصد قيشناسسميهاروش

ياست تخصصيا، مجموعهيقانونيشناسشگاه سمي). آزما۷و
يهانهيها  در زمشيانجام آزماف آنين وظايترمهمکه 
Post-Mortem Forensic)پس از مرگ يقانونيشناسسم

Toxicology)ير داروها و عوامل روانگردان بر رويتاثي، بررس
سوء مصرف مواد و يبررس، )يرفتاريشناس(سمانسانييکارآ

ت کار در يبا توجه به حساس).۸- ۱۰(باشديمنگ يکنترل دوپ
يها داراشگاهين آزماي، ايقانونيشناسسميهاشگاهيآزما

۹(باشنديميفيو کنترل کيتي، امنيالزامات خاص علم
(Chain of custody)حفاظتره يلزوم وجود زنج).۱۰و

ي، برقراريشگاهيآزمايندهايمات و فرآه اقدايکليمستندساز
ها، روشي، معتبرسازيفينان کيت و اطميفيسامانه کنترل ک

يکارکنان فنيبرايمعتبر آموزشيهانامهيافت گواهيدر
يشناسشگاه سمين الزامات در آزمايها از جمله اشگاهيآزما
يزيربرنامهينرو، براياز ا).۱۱و۱۰(شونديمحسوب ميقانون

يقانونيشناسسميهاشگاهيجهت توسعه آزمايهدف گزارو
موجود در يهاشگاهيآزمايت فعليگاه و وضعيجايکشور، بررس

است.يمعتبر در جهان ضروريهاشگاهير آزمايساکشور با 
شتر ي، بيمطالعه حاضر نشان داد که از نظر ساختار

يمورد بررسيدر کشورهايقانونيشناسسميهاشگاهيآزما
ه بعد تحت نظر تبو در مريتحت نظارت وزارت دادگستر

ن نظر، ساختار ياز ا.باشنديمآن کشورسيوزارت کشور و پل
يشناسسميهاشگاهيمشابه آزماها،شگاهين آزمايايسازمان

ن يل وجود ايد. دلنباشيکشور ميقانونيسازمان پزشک
ز با ين،يياروپاير کشورهايدر کشور ما و سايسازمانيوابستگ

ن يرندگان خدمات ايان و گيف مشتريتوجه به ط
ج يگونه که نتاه است. همانيقابل توجيتخصصيهاشگاهيآزما

يشناسسميهاشگاهيآزمايز نشان داد، تماميق نين تحقيا
يهاه خدمات به دستگاهيمورد مطالعه، ارايکشورهايقانون
ن رو با توجه ياباشند. ازيدار مرا عهدهس يو پلي، دولتييقضا

ران، که بر يايقانونيشناسسميهاشگاهيآزمايت فعليبه وضع
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ن خدمات ي، اکشوريقانونيل سازمان پزشکيتشکاساس قانون
دهند، يه ميارايدولتيهار دستگاهيو ساييرا به مراجع قضا

ج نشان داد، ياگونه که نتو تشابه وجود دارد. همانيهمخوان
، يآموزشيهاتيفعاليدر راستايه خدمات تخصصيارا

ر مرکز يها و سامارستانيبه بيشگاهيو آزمايپژوهش
يقانونيسم شناسيهاشگاهياز آزماياريدر بسيدانشگاه
ن يشده وجود دارد و خوشبختانه از ايبررسيياروپايکشورها

يت فعليو وضعيقانونيهاتينظر با توجه به ظرف
ين وضعيز مشابه چنيران نيايونقانيساشنسميهاشگاهيآزما

يقاتيو تحقيوجود داشته و وجود تعامالت سازنده علم
، يمارستانيکشور با مراکز بيقانونيشناسسميهاشگاهيآزما

گاه مناسب يخود نشان دهنده جايقاتيو تحقيدانشگاه
ن نقطه نظر يکشور از ايقانونيسم شناسيهاشگاهيآزما

باشد.يم
زات يها و تجهق، مطالعه روشين تحقيمهم ااز اهداف يکي

يقانونيسشناسميهاشگاهيمورداستفاده در آزمايتخصص
ت موجود در يسه آن با وضعيو مقايياروپايمعتبر کشورها

ن نظر يج حاصله نشان داد که از اي. نتابودکشور يهاشگاهيآزما
يت مناسبيکشور در وضعيقانونيشناسسميهاشگاهيآزما
و يصلايز دستگاهيزات آنالياز تجهياريدارند. وجود بسقرار

-GCمانند: يقانونيشناسسميهاشگاهياز در آزمايمورد ن
FID ،GC-MS ،HPLC يهاشگاهيآزماازياريبسدر
سطح مطلوب ، خود نشان دهندهسازمانيقانونيشناسسم

ن امر يو ادر کشور استيزاتيها از نظر تجهشگاهين آزمايا
يزاتيتجهيان دهنده تطابق مناسب استانداردهانش

کشور با راهنماها و يقانونيشناسسميهاشگاهيآزما
است ييمعتبر اروپايهاشگاهيو آزماين الملليبياستانداردها

). ۱۲و ۸(
ز داروها و سموم يقدرتمند در آناليهاروشاز يکي

ن روش  دريادباشيمLC-MSروش يقانونيدر سم شناس
استاندارد"از يکيبه عنوانيقانونيشناسسميهاشگاهيآزما
)، در حال ۱۲ز داروها و سموم مطرح است (ي" در  آنالييطال

ياندازکشور راهيقانونيشناسسميهاشگاهيحاضر در آزما
د و يخريبااليهانهين امربه علت وجود هزينشده است. ا

همراه است. يکالتن دستگاه در کشور با بروز مشياينگهدار
ز مورد ينيياروپايدر کشورهاين مورد حتيقابل ذکر است ا

دهد يز نشان مين مطالعه نيج ايگونه که نتاتوجه بوده و همان

يدارايمورد بررسيهاشگاهي) از آزما%۴(يتنها تعداد محدود
رو، با  توجه به وجود نياز اباشند. يميزاتين تجهيچن

استاندارد يگر از روشهايديکين (به عنواGC-MSروش
ي)، در تمام۱۲و۸()يقانونيمطرح در سم شناسييطال
کز او مريامرجع منطقهيقانونيشناسسميهاشگاهيآزما

ن روش جبران شده است يخالء ايتا حدوداستانها در کشور، 
يهاشگاهيدر حاضر در آزماLC-MSلذا عدم وجود روش و 

در صورت استفاده ياضعف عمدهکشوريقانونيشناسسم
شود يمحسوب نم،GC-MSزات موجود مانند يح از تجهيصح
مرجع يهاشگاهيآزمااز يکيحداقل ز ي، تجهوجودنيبا ا

ط موجود از نظر يبا توجه به شراLC-MSبه کشوريامنطقه
د مورد توجه در يبايکيزيفيو فضايفنيانسانيرويبودجه، ن

رد.يزمان قرار گسايهايزيربرنامه
ج مطالعه حاضر نشان داد که هر چند از نظر ينتا

-شگاه سميدر آزمايدييتايهاو دارا بودن روشيريبکارگ
سه يقابل مقاکشور يشناسسميهاشگاهي، آزمايقانونيشناس

ت يتقون وجوديبا ا،باشنديميياروپايهاشگاهيآزمابا
سم يهاشگاهيمازآدر يمنوآسياهيبر پايربالغيهاروش
در هاشگاهين آزماياز يد در برنامه تجهيباکشور يقانونيشناس

ويابودجهيهاتيالبته محدودرد.يمورد توجه قرار گندهيآ
يمنوآسيايهااز در روشيموردنيهاتيه کيتهجهتانحصار 

يريبکارگجهتيااز موانع توسعهيکيدر کشور، به عنوان 
در حال حاضريقانونيشناسسميهاشگاهيدر آزماهااين روش
قابل ذکر است با توجه به تناسبن وجود،يبا اباشد. يمطرح م

کشور، يقانونيشناسسميهاشگاهيزات موجود در آزمايتجه
د يبا، يزاتيو تجهيجهت توسعه کميقبل از هر اقدام

ت يفيو کيورش بهرهيو اقدامات الزم جهت افزايزيربرنامه
رد.يمذکور صورت پذيهاشگاهيدر آزمامتداوليهادنيفرآ

ه شده يارايها و خدمات تخصصشياز نظر نوع آزما
با يياروپايقانونيمنتخب سم شناسيهاشگاهيدر آزما

شود و نوع يمالحظه نميز تفاوتيکشور نيهاشگاهيآزما
،کشوريهاشگاه يانجام شده در آزمايشگاهيخدمات آزما

باشد. تنها يميمورد بررسيکشورهاياه هاشگيمشابه آزما
يرقانونيغيمواد و داروهاييايميل شيفاوپرهيتفاوت مهم، ته

مورد يکشورهايقانونيسم شناسيهاشگاهياز آزمايدر برخ
ا يس و يز تحت نظر پليشگاه ها نين آزمايباشد که ايميبررس

، انجام نکه در حال حاضريباشند. با توجه به ايوزارت کشور م
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يشگاه هايف آزمايجزء وظايرقانونيمواد غييايميل شيپروفا
ن يباشد، لذا ايميانتظاميرويت نين هوييو تعيجرم شناس

و ييذکر است، اگرچه شناساه است. قابل يز قابل توجيوت نتفا
به يمکشوفه ارساليرقانونيغيت مواد وداروهاين هوييتع

ه صورت متداول انجام بيقانونيسم شناسيهاشگاهيآزما
ن مواد، بنا ين درصد خلوص اييو تعيز کميآناليشود، وليم

ر بودن آنها، به صورت معمول در بو وقتنهيمانند هزيليبه دال
شود.يشگاه ها انجام نمين آزمايا

ن مطالعه، از نظر تخصص ها و يج ايبا توجه به نتا
، يقانونيسم شناسيهاشگاهياز در آزمايمورد نيرشته ها

نيمشابه در ايهاشگاهيبا آزمايکشور تفاوتيهاشگاهيآزما
ن يبين موارد با توجه به استانداردهاياند.مطالعه نداشت

مورد يها)، نشان دهنده انطباق تخصص۸(و معتبريالملل
سه يکشور در مقايقانونيسم شناسيهاشگاهياستفاده در آزما

موجود در يهااز تفاوتيکيباشد. يميياروپايبا کشورها
سم يهاشگاهيمورد استفاده در آزمايهانه تخصصيزم

" يقانونيمين "شيمتخصصيري، بکارگيياروپايقانونيشناس
يتخصصيو دکترا(MSc)ارشد يدر سطح کارشناس

(Ph.D.)يقانونيو سم شناسيميشيشگاه هايدر آزما
يدر سطوح دانشگاهرشته مذکورياندازنرو، راهيباشد. از ايم

يسازمان پزشکيکشور با همکاريهااز در دانشگاهينمورد
يهاشگاهين در آزماان متخصصيايريت و بکارگيو تربيقانون

رد.يد مورد توجه قرار گيبايقانونيسم شناس
ن مطالعه يموجود در ايهان تفاوتيتراز مهميکي

با يياروپايکشورهايقانونيسم شناسيشگاه هاين آزمايب
ن يمعتبر بينامه هايدارا بودن گواهکشور، يهاشگاهيآزما
يفيت کيريدر مدISO17025نامه ياز جمله گواهيالملل
ن مطالعه نشان يج ايباشد. همانگونه که نتايشگاه ميآزما

ن يايا داراييمورد بررسيهاشگاهيآزمايتمام،دهديم
باشند. متاسفانه ياخذ آن ما در حالينامه بوده و يگواه

يو خارجيداخليفيکنترل کيستم هايسيرغم برقراريعل
کشور، يقانونيسم شناسيشگاه هاير در آزماياخيهادر سال

معتبر ينامه هايافت گواهيدر جهت دريتاکنون اقدام موثر
توان يرا ميو ادارياز مشکالت ماليد برخونشده است. وج

يزين رو لزوم برنامه ريست و از ان امر دانياز جمله موانع در ا
از يکيد به عنوان ين مهم بايل به ايجهت نيو بسترساز

کشور، يقانونيسم شناسيشگاه هاين اهداف در آزمايترمهم
قلمداد گردد.

ن نوع يموجود در ايت هايبا توجه به محدود
اطالعات يبه تماميمطالعات که شامل عدم دسترس

ق ين امر انجام مطالعات از طريباشد که ايها مشگاهيآزما
يو انجام تعامالت علميمعتبر جهانيشگاه هايد از آزمايبازد

يسم شناسيشگاه هايآزمايفيو کيبه منظور ارتقاء کم
د.ينماير ميکشور را اجتناب ناپذيقانون

يريگجهينت
که رسديبه نظر من مطالعه، يج ايبا توجه به نتا

سه با يکشور در مقايقانونيشناسسميهاشگاهيآزما
يانسانيروين، ي، از نظر ساختارييمشابه اروپايهاشگاهيآزما

ن يد. با انقرار داريگاه مناسبيدر جايزات تخصصيو تجهيفن
جهت رفع موانع موجود در اخذ يوجود، انجام اقدامات عمل

يفي، با هدف ارتقاء سطح کيشگاهيمعتبر آزمايهانامهيگواه
شود.يشنهاد مي، پين الملليشگاه ها و انجام تعامالت بيآزما

ر و تشکریتقد
مرکز مصوبيقاتيمطالعه حاضر در قالب طرح تحق

ازسندگانيصورت گرفته است که نويقانونيقات پزشکيتحق
ن طرح، تشکر و ياياجراينه هاين هزيتاممرکز، جهت نيا

ند.ينمايميقدردان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jf
m

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             5 / 13

http://sjfm.ir/article-1-519-en.html


...یقانونیمنتخب سم شناسيهاشگاهیساختار و عملکرد آزمایبررس256

1392تابستان و پاییز ، 3و 2شماره ،19مجله علمی پزشکی قانونی / دوره 

يسي
يهار مجموعهي

يسم شناس
ييها

Institute of
Forensic
Research

١٩٢٩

، سم ينيبالي، سم شناسيقانونيسم شناس-
يطيمحيشناس

ي- 
يييستي

ييستييغ
يستيييستي

ي-
يمعدن-
يز سم شناسي-

، يقانونيمي، شيسم شناس
، ي، بيمي،  ش

ستييمحيمهندس

Immunoassay
method(ELISA), UV-VIS,
GC-FID, GC-MS, HPLC-

DAD, IR, ETAAS, ICP-OES,
HG-AAS

ي
Tallinn)(

Estonian
Forensic
Science
Institute

١٩٣٨

ييقانونيسم شناس-
ي-

يستي
يستيي

يميي-
يي- 

ه، يتجزيمي، شيسم شناس
يقانونيميش

Immunoassay techniques,GC-
FID, HPLC, GC-MS

سوئد
لم)

Swedish
National

Laboratory of
Forensic
Sciences

١٩٦٤يس مليپل

يه قانونيتجزيمييقانونيسم شناس
مانند: يستيي

ه يي، ماي
ييستييغ

يستيها
ييايميل شييي، تعيستييغ
يييرقانونيغ

ن ها يي

-

يبخش سم شناس-

ه، يتجزيمي، شيسم شناس
يقانونيميش

HPLC, GC-FID, GC-MS,
Breath Alcohol Analyzer
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س)ي(تفل

Levan Sam
Kharauli
National
Forensic
Bureau

٢٠٠٤مستقل

٠يستيي
ييي

(نمونه هايستييغنمونه ها
ياي

يستي
ي، تهيستيي، غ

ي
ييييايميل شييته

يي-

سم –يميي-
يشناس

ي-
ييي

ي-
ييي

يي-
ييعيطب

ه، يتجزيمي، شيسم شناس
يقانونيميش

Color tests, Immunoassay
techniques,   HPLC،GC-MS ،
GC-FID،IR ،Breath Alcohol

Analyzer

ي
Ivan Vucetic

Forensic
Center

١٩٥٢سيپل

يي
يستي

يييستييغنمونه ها
ييايميت شين هوييتع

، يميشي-
،HPLC ،GC-MSيقانونيمي، شيسم شناسييزيف FT-IR ،TLC

HS-GC ،LC-MS

Nationalي
Forensic
Science
Institute

١٩٧٠
ي

يستي
يستييغ

يبخش سم شناس-
-UV-VIS, GC-MS, HPLCيمي، شيسم شناسيقانونيميبخش ش-

DAD, FT-IR, GC-FID

Institute of
Crimialistics

of Prague
١٩٥٨يس مليپل

يفييي

يستيييستيها

يقانونيميبخش ش
يمي، شيسم شناس

Spot tests, Immunoassay
techniques, TLC, HPLC, GC-

MS

ه)ي(صوف

Resparch
Institute of
Forensic

Science and
Criminology

١٩٦٨

ي
يستينمونه ها

هييما
يز سم شناسي-

-
ي، سم شناسيبخش ب-

هيتجزيمي، شيسم شناس
Color tests, Immunoassay

Methods, TLC, GC-MS, GC-
FID, HPLC, FT-IR
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ا)يي(ن
State General
Laboratory

١٩٩٨

، سم ينيبالي، سم شناسيقانونيسم شناس
يييطيمحيشناس

ت يفييطيست محيها
ييي

ييييايمي، شييزيف
)يي

يميي
يقانونيشناس

ي، ميمي، شيسم شناس
يشناس

Immunoassay and color
techniques, GC-FID, GC-MS,
HPLC-DAD, FT-IR, ICP-MS,

NMR, IR-MS

Institute of
Forensic
Sciencesر

١٩٦١

ي
ييفي

ر ييستيها
يستييغنمونه ها

ي-

يي-
ي-

، يقانونيمي، شيسم شناس
يپزش

Chemical Methods, GC-FID,
GC-MS, HPLC-DAD, AAS

يبلژ
National

Institute of
Criminalistics

and
Criminology

١٩٧١

ي
ن ييتعيستيييستي

ييايميل شييي
ي

(Entemotoxicology)

ي-
يي-

ي، سم شناسيميش
Immunoassay techniques

(ELISA, FPIA), Spot tests,
HPLC-DAD, GC-FID, GC-

MS, LC-MS-MS

ي
(Ljubljana)

National
Forensic

Laboratory
١٩٥٠يس مليپل

يفيي
ييايميل شييي

ز ييرقانوني

يميز شي
يشناس

ي، سم شناسيميش
Immunoassay techniques

(ELISA), Spot tests, HPLC-
DAD, GC-FID, GC-MS

(Ecully)

National
Forensic
Science
Institute

١٩٩٤

ييايميل شيييي
ش، ي(حشيرقانونيغيسا

يين) مي
يسم

يستييانيس
يستييغ

يزيف- يمي-
-
ه، يتجزيمي، شيسم شناسي-

يقانونيميش
Immunochromatography
techniques,  TLC, UV-

VIS,HPLC, GC-MS

Forensicيرلند شمالي
Science

,Immunoassay  techniquesيميشيميبخش ش-يي١٩٧٠
TLC, UV-VIS,HPLC, GC-
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Northern
Island

FIDيبخش سم شناس-يميي

يرلند جنوبي
ن)ي

Forensic
science

laboratory
(FSL)

١٩٧٥
يفييي

يستيييستيها

ي
يشناس

GC-FID, GC-MSيقانونيمي، شيسم شناس

(گالسگو)

Scottish Police
Services

Authority-
Forensic
Services

١٩٥٦سيپل
ي

يفيي
يستيييستي

,Immunoassay  techniquesيقانونيميشيي
GC-MS

Headquarterهي
of Police
Forensic

Laboratory

١٩٣٨سيپل
ي

ييايميل شيييي
يرقانوني

ي-
ي-
ي-
ييم-

يمييسم شناس
Immunoassay techniques

(ELISA), Spot tests, UV-VIS,
HPLC-DAD, HS- GC-FID,

GC-MS

The Councilهي
of Forensic
Medicine

١٩٢٣

ي

يستيييستي
يتنفسي

ه يي

يي-
ي-
ي-
ي-
ييي-

ه، يتجزيمي، شيسم شناس
يقانونيميش

Color tests, TLC, GC-FID,
GC-MS, LC-MS, HS-GC-
UV-VIS, Breath Alcohol

Analyzer

يي(ENFSI)يانونيقانونيسم شناسيي-١
GC/MS: Gas Chromatography/Mass Spectrometry
HPLC-DAD: High Performance Liquid Chromatography- Diode Array Detector
GC-FID: Gas Chromatography- Flame Ionization Detector
LC/MS: Liquid Chromatography/ Mass Spectrometry
UV-VIS: Ultra violet- Visible Spectrophotometry
FTIR: Fourier Transform Infra Red
ICP-MS: Inductively Couple Plasma- Mass Spectrometry
AAS: Atomic Absorption Spectrophotometry
TLC: Thin Layer Chromatography
HS-GC: Head Space - Gas Chromatography
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١ -

يقانونيمنتخب سم شناسييييتجهينسبي-٢

GC/MS: Gas Chromatography/Mass Spectrometry
HPLC-DAD: High Performance Liquid Chromatography- Diode Array Detector
GC-FID: Gas Chromatography- Flame Ionization Detector
LC/MS: Liquid Chromatography/ Mass Spectrometry
UV-VIS: Ultra violet- Visible Spectrophotometry
FTIR: Fourier Transform Infra Red
BrA Analyzer: Breath Alcohol Analyzer
ICP-MS: Inductively Couple Plasma- Mass Spectrometry
AAS: Atomic Absorption Spectrophotometry
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يقانونيسم شناسمنتخبهااشگيييينسبييط-٣

يشگاهييفيييبنامهييقانونيمنتخب سم شناسهايماي-٤
(ISO 17025)
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Evaluation of Structure and Functions of Selected European
Forensic Toxicology Laboratories and Comparison with

Iranian Forensic Toxicology Laboratories
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Abstract

Background: Aَ detailed plan for improving of the quality and quantity of Forensic Toxicology Laboratories
of Iran required understanding of the structure and function of same accredited laboratories in developed
countries in the world. The aim of this study is to investigate that the structure and function of selected
forensic toxicology laboratories in Europe and comparison them with Legal Medicine Organization (LMO)
of Iran forensic toxicology labs.

Method: This is a descriptive study. The selected European forensic toxicology laboratories have been
evaluated as a member of the European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI). The present study is
based on questionnaire for data collection. Data was obtained from selected ENFSI’s Forensic laboratory and
then were compared with LMO’s forensic toxicology laboratory. MS-Excel 2007 software was used to plot
graphs.

Findings: In this study, data from 17 European countries and 18 forensic toxicology laboratory were
reviewed. In terms of structure, the most of these laboratories (39%) have been affiliated under the Ministry
of Justice, and only 6% of them are independent. Gas chromatography - mass spectrometry is the most
common equipment used in all laboratories. In all countries, judicial system is as the largest recipient of the
specialized services and private centers and hospitals (11.1%), were the least common customers of these
laboratories. All these laboratories had ISO17025 certificate or are getting it.

Conclusion: According to these results, it seems that the LMO forensic toxicology laboratories have a
proper position in comparison with the same ENFSI laboratories based on the structural, technical and
specialized equipments. However, practical measures for getting of quality control management system
certificates for LMO forensic toxicology laboratories seem necessary.

Keywords: Forensic Toxicology Laboratory, Structure, Europe, Iran
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