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فعالیت

متولیان

ارباب رجوع

سازمان ملی 
استاندارد

اداره کل 
استاندارد

:مدارك الزم
فرم درخواست تایید صالحیت آزمایشگاه بر اساس روش اجرایی-1
گزارش ممیزي داخلی و صورتجلسه بازنگري مدیریت-2
همکار و گزارشات عملکرد ماهانهفرم تعهدات آزمایشگاه - 3
راهنماي ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار-4
/ تصویر برابر اصل آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور: سایر مدارك-5

تصویر پروانه کارشناسی استاندارد در / اساسنامه شرکت با درج عبارت انجام فعالیتهاي آزمایشگاهی
. تصویر شناسنامه مدیر فنی و مدیر آزمایشگاه/سوابق و تحصیالت مدیر آزمایشگاه/وجودصورت 

تصویر قرارداد کلیه کارکنان  آزمایشگاه و معرفینامه مدیر . مدیر فنی و مدیر آزمایشگاه3×4عکس
لیست بیمه بهمراه سوابق /سوابق تحصیلیف تجربیو آموزشی مدیر فنی آزمایشگاه/فنی آزمایشگاه 

تصویر گواهینامه کالیبراسیون تجهیزات /ی، تحصیلی و آموزشی کلیه کارکنان آزمایشگاهتجرب
نمونه فرم خام نتایج آزمون یا / چارت سازمانی آزمایشگاه ممهور به مهر و امضاي شرکت/آزمایشگاه

.کالیبراسیون مطابق فرمهاي مصوب سازمان

:شرایط احراز
رعایت کلیه الزامات مندرج  در راهنماي ضوابط و الزاماتآزمایشگاه همکار -1

ر/208/111با توجه به روش اجرایی 
الزامات (استقرار الزامات آزمایشگاه مطابق با راهنماي ارائه شده -2

)فنی–کارکنان -مدیریتی
گذراندن دوره آموزشی مرتبط زیر نظر واحد آموزش اداره کل و اخذ - 3

گواهی آموزشی
مدیر فنی آزمایشگاه حتماً باید گزارش تمام وقت و در رشته تحصیلی -4

و دوره هاي آموزشی الزم را طی مرتبط با زمینه کاري آزمایشگاه بوده 
.کرده باشد

می واریز2175449004003هزینه مطابق با تعرفه سازمان به شماره حساب-5
.شود

پایان

زمان

متقاضی

1

ارائه تقاضا

فرایند

اداره کل استاندارد 
استان

اداره تایید صالحیت و 
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

روز3

ارسال فرم ها و یا 
راهنمایی جهت 

دریافت آنها از پرتال 
اداره کل

3 گام

شروع

اداره کل استاندارد 
استان

اداره تایید صالحیت و 
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

ارسال گزارش به 
کمیته فنی و 

صدور گواهینامه

7

فرایند تایید صالحیت آزمایشگاههاي همکار

کل استاندارد اداره 
استان

اداره تایید صالحیت و 
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

بررسی درخواست 
در کمیته فنی 

استان

2

در اولین کمیته تأیید 
صالحیت برنامه ریزي شده 

مطرح می ) ماهی دوبار(
شود

اداره کل استاندارد 
استان

اداره تایید صالحیت و 
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

ارزیابی اولیه و 
ارائه گزارش 

ارزیابی

5

در اولین برنامه بازدید 
ماهانه برنامه ریزي شده 
پس از اعالم متقاضی 

انجام می شود

اداره کل استاندارد 
استان

اداره تایید صالحیت و 
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

ارزیابی نهایی پس از 
رفع عدم انطباق 
توسط آزمایشگاه

6

در اولین برنامه بازدید 
شده ماهانه برنامه ریزي

پس از اعالم متقاضی 
انجام می شود

در اولین کمیته تأیید 
صالحیت برنامه ریزي 

) ماهی دوبار(شده 
مطرح می شود

مرکز ملی تایید 
صالحیت ایران

اعطاي شماره و 
صدور گواهینامه 

تایید صالحیت

هفته بعد از یک
دریافت شماره

8

متقاضی

تکمیل و ارسال 
فرمها و مدارك

4

اداره تایید صالحیت و 
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت
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استاندارد

اداره کل استاندارد 
استان

اداره کل استاندارد 
استان

اداره کل استاندارد 
استان

اداره تایید صالحیت و 
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

اداره تایید صالحیت و 
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

موافقت و تمدید 
گواهینامه

اداره کل استاندارد 
استان

اداره کل استاندارد 
استان

اداره تایید صالحیت و 
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

تایید صالحیت و اداره
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

:مدارك الزم
درخواست تمدید گواهینامه-1
گزارش ممیزي داخلی و صورتجلسه بازنگري مدیریت-2
فرم تعهدات آزمایشگاه همکار و گزارشات عملکرد ماهانه- 3
راهنماي ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار-4
/ روزنامه رسمی کشورتصویر برابر اصل آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن در : سایر مدارك-5

تصویر پروانه کارشناسی استاندارد در / اساسنامه شرکت با درج عبارت انجام فعالیتهاي آزمایشگاهی
. تصویر شناسنامه مدیر فنی و مدیر آزمایشگاه/سوابق و تحصیالت مدیر آزمایشگاه/صورت وجود

مایشگاه و معرفینامه مدیر تصویر قرارداد کلیه کارکنان  آز. مدیر فنی و مدیر آزمایشگاه3×4عکس
لیست بیمه بهمراه سوابق /سوابق تحصیلیف تجربیو آموزشی مدیر فنی آزمایشگاه/فنی آزمایشگاه 

تصویر گواهینامه کالیبراسیون تجهیزات /تجربی، تحصیلی و آموزشی کلیه کارکنان آزمایشگاه
ه فرم خام نتایج آزمون یا نمون/ چارت سازمانی آزمایشگاه ممهور به مهر و امضاي شرکت/آزمایشگاه

.کالیبراسیون مطابق فرمهاي مصوب سازمان

:شرایط احراز
رعایت کلیه الزامات مندرج  در راهنماي ضوابط و الزاماتآزمایشگاه همکار -1

ر/208/111با توجه به روش اجرایی 
الزامات (استقرار الزامات آزمایشگاه مطابق با راهنماي ارائه شده -2

)فنی–کارکنان -مدیریتی
مرتبط زیر نظر واحد آموزش اداره کل و اخذ گذراندن دوره آموزشی - 3

گواهی آموزشی
مدیر فنی آزمایشگاه حتماً باید گزارش تمام وقت و در رشته تحصیلی -4

مرتبط با زمینه کاري آزمایشگاه بوده و دوره هاي آموزشی الزم را طی 
.کرده باشد

.دمی شوواریز2175449004003هزینه مطابق با تعرفه سازمان به شماره حساب-5
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ماه قبل از 2

تاریخ اعتبار

در اولین کمیته تأیید 
صالحیت برنامه ریزي شده 

مطرح می ) ماهی دوبار(
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ماهانه برنامه ریزي شده 
پس از اعالم متقاضی 

انجام می شود

یک 
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انجام می شود

در اولین کمیته تأیید 
صالحیت برنامه ریزي 

) ماهی دوبار(شده 
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اعالم مکتوب به 
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ارائه گزارش و 
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ارزیابی اعزام تیم 
جهت تمدید

بررسی 
درخواست 

8765432 گام

شروع

اداره تایید صالحیت و 
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

اداره کل استاندارد 
استان

اداره تایید صالحیت و 
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

ارباب رجوع

متقاضی متقاضی
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اداره کل 
استاندارد
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استان
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اداره کل استاندارد 
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سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

اداره تایید صالحیت و 
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

موافقت و تمدید 
گواهینامه

اداره کل استاندارد 
استان

اداره کل استاندارد 
استان

اداره تایید صالحیت و 
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

تایید صالحیت و اداره
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

:مدارك الزم
درخواست تمدید گواهینامه-1
گزارش ممیزي داخلی و صورتجلسه بازنگري مدیریت-2
فرم تعهدات آزمایشگاه همکار و گزارشات عملکرد ماهانه- 3
راهنماي ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار-4
/ روزنامه رسمی کشورتصویر برابر اصل آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن در : سایر مدارك-5

تصویر پروانه کارشناسی استاندارد در / اساسنامه شرکت با درج عبارت انجام فعالیتهاي آزمایشگاهی
. تصویر شناسنامه مدیر فنی و مدیر آزمایشگاه/سوابق و تحصیالت مدیر آزمایشگاه/صورت وجود

مایشگاه و معرفینامه مدیر تصویر قرارداد کلیه کارکنان  آز. مدیر فنی و مدیر آزمایشگاه3×4عکس
لیست بیمه بهمراه سوابق /سوابق تحصیلیف تجربیو آموزشی مدیر فنی آزمایشگاه/فنی آزمایشگاه 

تصویر گواهینامه کالیبراسیون تجهیزات /تجربی، تحصیلی و آموزشی کلیه کارکنان آزمایشگاه
ه فرم خام نتایج آزمون یا نمون/ چارت سازمانی آزمایشگاه ممهور به مهر و امضاي شرکت/آزمایشگاه

.کالیبراسیون مطابق فرمهاي مصوب سازمان

:شرایط احراز
رعایت کلیه الزامات مندرج  در راهنماي ضوابط و الزاماتآزمایشگاه همکار -1

ر/208/111با توجه به روش اجرایی 
الزامات (استقرار الزامات آزمایشگاه مطابق با راهنماي ارائه شده -2

)فنی–کارکنان -مدیریتی
مرتبط زیر نظر واحد آموزش اداره کل و اخذ گذراندن دوره آموزشی - 3

گواهی آموزشی
مدیر فنی آزمایشگاه حتماً باید گزارش تمام وقت و در رشته تحصیلی -4

مرتبط با زمینه کاري آزمایشگاه بوده و دوره هاي آموزشی الزم را طی 
.کرده باشد
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1

پایان

زمان

ارائه درخواس 
ماه قبل از 2

تاریخ اعتبار

در اولین کمیته تأیید 
صالحیت برنامه ریزي شده 

مطرح می ) ماهی دوبار(
شود

در اولین برنامه بازدید 
ماهانه برنامه ریزي شده 
پس از اعالم متقاضی 

انجام می شود

یک 
هفته

در اولین برنامه بازدید 
ماهانه برنامه ریزي 

رفع نقصشده پس از 
انجام می شود

در اولین کمیته تأیید 
صالحیت برنامه ریزي 

) ماهی دوبار(شده 
مطرح می شود

هفته بعد یک
موافقت از

کمیته

فرایند

ارزیابی نهایی
به پرونده ارسال 
فنی پس از کمیته 

بررسی

رفع عدم انطباق و 
اعالم مکتوب به 

اداره کل

ارائه گزارش و 
اعالم عدم انطباق

ارزیابی اعزام تیم 
جهت تمدید

بررسی 
درخواست 

8765432 گام

شروع

اداره تایید صالحیت و 
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

اداره کل استاندارد 
استان

اداره تایید صالحیت و 
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

ارباب رجوع

متقاضی متقاضی

»
فعالیت

متولیان

اداره کل 
استاندارد

اداره کل استاندارد 
استان

اداره کل استاندارد 
استان

اداره کل استاندارد 
استان

اداره تایید صالحیت و 
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

اداره تایید صالحیت و 
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

موافقت و تمدید 
گواهینامه

اداره کل استاندارد 
استان

اداره کل استاندارد 
استان

اداره تایید صالحیت و 
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

تایید صالحیت و اداره
سیستمهاي مدیریت 

کیفیت

:مدارك الزم
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گزارش ممیزي داخلی و صورتجلسه بازنگري مدیریت-2
فرم تعهدات آزمایشگاه همکار و گزارشات عملکرد ماهانه- 3
راهنماي ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار-4
/ روزنامه رسمی کشورتصویر برابر اصل آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن در : سایر مدارك-5

تصویر پروانه کارشناسی استاندارد در / اساسنامه شرکت با درج عبارت انجام فعالیتهاي آزمایشگاهی
. تصویر شناسنامه مدیر فنی و مدیر آزمایشگاه/سوابق و تحصیالت مدیر آزمایشگاه/صورت وجود
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تصویر گواهینامه کالیبراسیون تجهیزات /تجربی، تحصیلی و آموزشی کلیه کارکنان آزمایشگاه
ه فرم خام نتایج آزمون یا نمون/ چارت سازمانی آزمایشگاه ممهور به مهر و امضاي شرکت/آزمایشگاه

.کالیبراسیون مطابق فرمهاي مصوب سازمان
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اطالعات مورد نیاز آزمایشگاههاي متقاضی تایید صالحیت
کلیه متقاضیان تایید صالحیت آزمایشگاه بر اساس روش اجرایی تایید صالحیت آزمایشگاههاي همکار و نظارت بر عملکرد آنها 

الزم است به موارد ذیل توجه نموده و نسبت به رعایت آنها اقدام کنندر/ 208/111یه شماره مدرك 
ل و ارسال فرمهاي درخواست تایید صالحیت آزمایشگاه کمیت-1
استقرار و اجراي کلیه الزامات تعیین شده در راهنماي ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار و پایش مستمر آن و همچنین -2

ثبت و حفط سوابق
ارسال گزارشات طبق فرم گزارش عملکرد ماهانه -3
رعایت تعهدات آزمایشگاه همکار -4
مشمول اخطار، تعلیق و ابطال گواهینامهموارد عمده -5
انجام آزمون در خارج از دامنه فعالیت و صدور برگه نتایج آزمون با لوگوي آزمایشگاه همکار5-1
صدور نتایج نادرست5-2
عدم رعایت مدت زمان پاسخگویی و ارسال برگ نتایج آزمون مطابق الزام تعیین شده توسط اداره کل استاندارد5-3
و یا وجود نقص در گزارشات عملکرد ماهانهعدم ارسال به موقع 5-4
انجام آزمون بعد از اتمام اعتبار گواهینامه5-5
کالیبراسیون بدون انجام آزمون/صدور نتیجه آزمون 5-6
عدم رفع نواقص اعالم شده در ارزیابی ها طبق مهلت تعیین شده حسب توافق فیمابین5-7
عدم رسیدگی به شکایات مشتریان5-8
ت فانونیعدم رعایت ضوابط و الزاما5-9
عدم رعایت مفاد تعهدنامه همکاري با اداره کل استان5-10
در صورت بروز موارد فوق و یا اثبات تخلفات از سوي آزمایشگاه، اداره کل استان می تواند نسبت به صدور اخطار کتبی به - 6

رح نموده تا نسبت به آزمایشگاه اقدام نماید و یا با توجه به دفعات و مراتب تخلف،پرونده را در کمیته فنی استان مط
تعلیق گواهینامه با تعیین مهلت معین جهت رفع عدم انطباقها تصمیم گیري نماید و در صورت عدم توجه آزمایشگاه 

.گواهینامه باطل گردد
.باقها و موافقت کمیته فنی استان می باشدطانمرفع تعلیق گواهینامه منوط به رفع کلیه عد-7
ابطال گواهینامه و رفع آن را به اطالع آزمایشگاه ، سایر ادارات کل استاندارد استانی، اداره اداره کل استان موضوع تعلیق و -8

نین در صورت ابطال گواهینامه نسبت به حذف نام و چهم. امور استانها و مرکز ملی تایید صالحیت ایران می رساند
.ع رسانی عمومی اقدام می نمایداطالعات آزمایشگاه از فهرست آزمایشگاههاي همکار در سایت سازمان و اطال

اداره کل استان و سایر ادارات کل استاندارد استانی در مدت تعلیق و ابطال گواهینامه نمونه اي به آزمایشگاه ارسال -9
ننموده و آزمایشگاه حق انجام فعالیت به عنوان آزمایشگاه تایید صالحیت شده از سوي سازمان را نداشته و مجاز به صدور 

.کالیبراسیون به عنوان آزمایشگاه همکار نمی باشد/ یج آزمون برگ نتا
.ه کل استان را نداردرواهینامه آزمایشگاه حق درخواست مجدد تایید صالحیت از اداگماه بعد از ابطال 6تا -10
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شماره مرتبه صدوراًفواهینامه شماره قبلی گواهینامه حفظ گردیده و صرگدر صورت رفع ابطال و یا صدور مجدد -11
.گواهینامه اضافه می گردد
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مشخصات کلی) الف
:نام آزمایشگاه متقاضی-1
:آدرس پستی آزمایشگاه-2

:آدرس شبکه وب آزمایشگاه
:پست الکترونیک:         دورنگار:                                تلفن همراه:                         تلفن ثابت

...)وشامل آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات در روزنامه رسمی ، اساسنامه(قانونیاحراز هویت مدارك -3

در صورت وجوداستانداردیویر پروانه کارشناساارائه تص-4

تعداد و آدرس دیگر شعبه هاي آزمایشگاه در صورت وجود با ذکر زمینه فعالیت-5

:نام و نام خانوادگی مدیر آزمایشگاه- 6
:آزمایشگاهتحصیالت مدیر -1- 6
:هاها و تجارب و مهارتسوابق فعالیت2- 6
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مشخصات مدیر فنی) ب
:نام خانوادگی:                               نام

:                        صادره:                                 شماره شناسنامه:                                 تاریخ تولد
:آدرس محل کار

:آدرس الکترونیکی:                                             نمابر:                         شماره همراه:              ماره تلفنش
:مدارك مورد نیاز

، تصویر قرارداد، معرفینامه مدیر فنی از باالترین مقام مرکز درخواست کننده، 3×4کس عتصویر شناسنامه، 
مربوطهكمدارتصاویرزیر به همراه ارسالتکمیل جداول

:سوابق تحصیلی-1
رشته و مقاطع تحصیلی ردیف

دانشگاهی
تاریخ اخذ مدركتاریخ شروعمحل تحصیل

سوابق تجربی-2
خاتمهتاریخ تاریخ شروعسمتمحل فعالیتردیف

دوره هاي آموزشی گذرانده شده-3
تاریخ صدورشماره گواهینامهبرگزار کنندهساعت آموزشی/عنوان دورهردیف

نام و نام خانوادگی مدیر آزمایشگاه
تاریخ و امضاء
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........کارکنان آزمایشگاههاي آزمون و یا کالیبراسیونمشخصات شغلی و آموزشی ) ج
بی زمینه سوابق تجروضعیت استخدامیسمت رشته تحصیلینام و نام خانوادگیردیف

فعالیت
نفرساعت/ دوره هاي آموزشی 

.لیست بیمه کارکنان ضمیمه شود ارسال کلیه  مدارك مرتبط با اطالعات خواسته شده در فرم به همراه

:نام و نام خانوادگی مدیر آزمایشگاه
تاریخ  و امضاء
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---- یا کالیبراسیون / گیري  و مواد براي آزمایشگاه آزمون و فهرست تجهیزات اندازه) د
مشخصات نام و ردیف

مواد/دستگاه 
ساخت تاریخکشور سازنده

و شماره 
سریال

مشمول 
کالیبراسیون 

یی ادوره
/ باشدمی(

)باشدنمی

در حال حاضر 
/ باشدمی(کالیبره
)باشدنمی

شماره و 
تاریخ گواهی 
کالیبراسیون

شماره شناسنامه 
کد /تجهیزات

دستورالعمل کار با 
تجهیزات

.                                      تصویر گواهینامه هاي کالیبراسیون ضمیمه شود: ادآوريی

:نام و نام خانوادگی مدیر آزمایشگاه
تاریخ و امضاء
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کالیبراسیون/دامنه فعالیت مورد درخواست آزمایشگاه آزمون) ه
دامنه فعالیت مورد درخواست آزمایشگاه آزمون- 1

*ضابطه قانونی- شماره بند-شماره استانداردعنوان آزموننام محصولردیف

در صورتیکه آزمون در  زمینه تعیین ماهیت باشد و استاندارد مشخصی براي آن وجود نداشته باشد از ضوابط قانونی * 
.اده می شودمربوطه از جمله حوزه هاي تعریف شده استاندارد یا فصول کتاب مقررات صادرات و واردات ا ستف

:نام و نام خانوادگی مدیر آزمایشگاه
تاریخ  و امضاء
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کالیبراسیون/دامنه فعالیت مورد درخواست آزمایشگاه آزمون) ه
ه کالیبراسیوندامنه فعالیت مورد درخواست آزمایشگا-2

±يبهترین توان اندازه گیرگسترهدستگاه اندازه گیري-نام سنجه مادي-کمیتردیف

:نام و نام خانوادگی مدیر آزمایشگاه
تاریخ  و امضاء
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»کندها شهرها را هوشمندتر میاستاندارد«

همکارضوابط و الزمات آزمایشگاه

:الزامات مدیریتی-1
یا پروانه اساسنامه و آگهی ثبت در روزنامه رسمیاحراز هویت قانونی آزمایشگاه از طریق ارائه 1- 1

ت از سازمانها و کارشناسی استاندارد در زمینه نظارت بر اجراي استاندارد و یا هر گونه مجوز فعالی
بررسیخصوصدراستبزرگترسازمانازبخشیآزمایشگاهکهموارديدر، نهادهاي عمومی

:شودمیاقدامذیلطبق مواردحقوقیمداركونیقانوهویت

بعنوانتولیديواحددرمستقرآزمایشگاهفعالیتبهمادرسازماناساسنامهدرکهصورتیدر1-1- 1
،ارزیابی مراقبتیزمانتاباشد،نشدهاشارهکالیبراسیون/آزمونخدماتدهندهارائهآزمایشگاه

.شودمیدادهمهلتآزمایشگاهبهاساسنامهاصالحجهت

اساسنامهفاقدکهدولتیمراکزسایریاوهاپژوهشگاهها،دانشگاهدرمستقرهايآزمایشگاه1-2- 1
حقوقیشخصیتیکبعنوانگیرند،میمادرمانسازازراخودقانونیهویتومیباشندمستقل
کالیبراسیون،/آزمونخدماتارائهدربودنطرفبیومحرمانگیحفظضمنوشوندمیشناخته

هايفعالیتکلیهبراي،یا سایر فشارهامالیتجاري،فشارهايمنافع،تعارضگونههرازدوربه
بیوباشدقبولقابلساختاردارايبایدیشگاهآزماشرایطیچنیندر. دارندقانونیمسئولیتخود

وهابررسیدروشوددادهنشاناجراییفرایندهايوآزمایشگاهچارتطریقازآزمایشگاهطرفی
.گیردقرارنظرمد،هاارزیابی

کنند،میدریافتمربوطهصنفازراخوداعتبارکهبهاگرانفلزاتعیارتعیینهايآزمایشگاه1-3- 1
.داردعهدهبرراخودهايفعالیتکلیهمسئولیتوشدهتلقیشدهثبتقانونیهویتداراي

.تهیه و ارائه چارت سازمانی آزمایشگاه2- 1
کارکنان تاثیر گذار بر کیفیت و تعیین جانشین میان تمامی تعیین مسئولیتها و اختیارات و روابط 3- 1

.آنها
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/ 208/111- 5به شماره مدرك "آزمایشگاه دهمکارتعهدات"فرم دربرآورده نمودن الزامات مندرج 4- 1
در مورد برآورده کردن الزامات  مرتبط با ضوابط و مقررات تعیین مدیریت آزمایشگاه و تعهدف 

.شده از سوي سازمان و دستگاههاي قانون گذار
.تعهدنامه کارکنان در خصوص رازداري و بی طرفیوجود 5- 1
.بین المللی–اي ملی مطابقت فعالیتها مبتنی بر استاندارده6- 1
به شماره ممیزیهاي داخلی بر اساس فرم گزارش ممیزي داخلیسوابق انجام و ثبت و نگهداري 7- 1

ف /208/111-2مدرك 
به شماره بازنگري مدیریت مطابق فرم صورتجلسه بازنکري مدیریتسوابق انجام و ثبت و نگهداري 8- 1

ف/208/111-3مدرك 
پیمانکار فرعی با اطالع مشتري و برگه هاي نتایج آزمون ثبت و نگهداري سوابق ارجاع کار به9- 1

ازاستفادهبهمجازخود،گواهینامهدامنهدرتنهاسازمان،همکارآزمایشگاهصادره و امضاء کننده
.باشدصالح میذيفرعیپیمانکارخدمات

بررسی رضایت و بازخورد مشتري از سوي آزمایشگاه 10- 1
شکایات از آزمایشگاه و رسیدگی به آن در خصوص خدمات ثبت و نگهداري سوابق مربوط به11- 1

آزمون
ثبت و نگهداري سوابق توافق با مشتري در موارد مرتبط با فرایند آزمون12- 1
بکار گیري متد و روش اجرایی مناسب مانند رسیدگی به شکایات، بازنگري مدیریت و ایجاد، ثبت و 13- 1

مرتبطنگهداري سوابق
الزامات کارکنان- 2
)شرح شغل(ط احراز مشاغلتعیین شرای1- 2
فرم درخواست تایید صالحیت آزمایشگاه بر اساس "ج"طبق بند تهیه و تکمیل لیست کارکنان 2- 2

.ف/ 208/111- 1آزمایشگاه به شماره مدرك مشخصات شغلی و آموزشی کارکنان "روش اجرایی
.عقد قرارداد کاري بین آزمایشگاه و کارکنان3- 2
رتبطتسلط کارکنان بر استانداردهاي م4- 2
کارشناس تمام وقتی است که  از سوي مدیر آزمایشگاه تعیین می شود و داراي (معرفی مدیر فنی 5- 2

آموزشی مرتبط است و ضمن دوره هاي تحصیالت، تجربه کافی و مهارتهاي الزم و گواهینامه هاي 
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براسیون برگ نتایج آزمون و یا گواهینامه هاي کالی،فعالیتهاي جاري در آزمایشگاهکلیه نظارت بر 
:مدیر فنی  داراي مسئولیتهاي زیر است)را قبل از امضاي مدیر آزمایشگاه تایید می نماید 

اطمینان از دسترسی به آخرین ویرایش استاندارها و دستورالعملهاي کاري و تهیه فهرستی از 5-1- 2
استاندارها 

تایید مدارك تهیه شده به وسیله کارکنان مجاز 5-2- 2
یج آزمون صادره از آزمایشگاهتایید و امضاي برگه هاي نتا5-3- 2
سوابق از جمله ثبت به موقع مشاهدات و تایید داده هاي خام و محاسبات انجام ثبت نظارت بر 5-4- 2

شده و تعیین زمانهاي حفظ سوابق
مسئول رسیدگی و نگهداري سوابق مربوط به شکایات مشتریان و بازخوردهاي مشتریان و 5-5- 2

گزارشهاي رسیده از کارکنان
و نگهداري سوابق بازخوردهاي حاصل از نتایج مقایسه هاي بین آزمایشگاهی یا مسئول رسیدگی5-6- 2

آزمونهاي کفایت تخصصی و توصیه هاي بهبود
مدیریت در رفع عدم انطباقها و اقدام اصالحی و نگهداري سوابق5-7- 2
نگهداري و کالیبراسیون تجهیزات،اطمینان از برقرار بودن برنامه تعمیر 5-8- 2
کرد کارکناننظارت بر صالحیت و عمل5-9- 2
مشخص کردن نیازهاي آموزشی و برقراري آموزش کارکنان و ارزیابی اثربخشی آموزشها5-10- 2
ینان از صالحیت آزمایشگاه کالیبراسیون به عنوان تامین کننده خدمات کالیبراسیونطما5-11- 2
الزامات فنی- 3
حیت آزمایشگاه فرم درخواست تایید صال"س"بندمشخص بودن دامنه فعالیت آزمایشگاه طیق 1- 3

به شماره "کالیبراسیون/ بر اساس روش اجرایی دامنه فعالیت مورد در خواست آزمایشگاه آزمون
ف /208/111-1مدرك 

بر اساس آخرین ویرایش استانداردهاي مربوطههاي آزمون و کالیبراسیون روشمشخص بودن2- 3
نمونه کددهی و آماده ساري،نگهداري ،تعیین معیارهاي پذیرش نمونه 3- 3
بر اساس الزامات تعیین شده در استانداردهاي مربوطهبرقراري جایگاه و  شرایط محیطی مناسب4- 3
شرایط محیطی محل آزمون نگهداري و ثبت،کنترل ،پایش 5- 3
هاي الزم در آزمایشگاه براساس استانداردهاي مرتبطجداسازي موثر بخش6- 3
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شاهد پس از انجام آزمونتعیین تکلیف در خصوص باقیمانده نمونه و نمونه 7- 3
تجهیزات و مواد8- 3
درخواست تایید صالحیت آزمایشگاه بر اساس روش فرم "د"بندتهیه تجهیزات و مواد طبق 8-1- 3

.ف/ 208/111- 1به شماره مدرك "مواد ازمایشگاه/ اجرایی، تجهیزات
و طبق الزامات مندرج وجود و کافی بودن تجهیزات مورد نیاز بر حسب دامنه فعالیت درخواستی 8-2- 3

.مربوطدر استانداردهاي 
تهیه شناسنامه تجهیزات شامل8-3- 3
مشخصات دستگاهها8-3-1- 3
دستورالعملهاي سازنده و دستورالعملهاي کار و برچسب گذاري و حفاظت تجهیزات 8-3-2- 3
تعمیر و نگهداري،کنترل برنامه پایش،8-3-3- 3
همراه با ثبت و نگهداري سوابقبررسی هاي میان دوره اي 8-3-4- 3
قابلیت ردیابی کالیبراسیون به همراه ثبت و نگهداري -گواهی کالیبراسیون- برنامه کالیبراسیون8-3-5- 3

سوابق

کالیبراسیون موظف / آزمایشگاه به منظور اطمینان از نتایج آزمون ، اطمینان از کیفیت نتایج آزمون9- 3
:کی از روشهاي ذیل می باشدبه برنامه ریزي و بکارگیري حداقل ی

بین آزمایشگاهی مناسب همراه با تجزیه و تحلیل نتایج حاصلههايمشارکت در برنامه مقایسه 9-1- 3
حاصلهکفایت تخصصی همراه با تجزیه و تحلیل نتایجشرکت در آزمایش9-2- 3
یا کنترل کیفیت داخلی  با استفاده از مواد مرجع/استفاده مرتب از مواد مرجع گواهی شده و9-3- 3

حاصلهثانوي همراه با تجزیه و تحلیل نتایج
هاي دیگر همراه با تجزیه و تحلیل تکرار آزمونها و یا کالیبراسیون با استفاده از همان روش یا روش9-4- 3

نتایج حاصله
مجدد یا کالیبراسیون مجدد اقالم نگهداري شده همراه با تجزیه و تحلیل نتایج حاصلهآزمون9-5- 3
گزارش دهی نتایج10- 3
.بدون ابهام و مبتنی بر استانداردها باشد، واضح ،ید به طور صحیح نتایج با1- 10- 3
:کالیبراسیون باید موارد زیر ثبت شودگواهینامه هاي در گزارشهاي آزمون و 2- 10- 3
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عنوان-
نام و نشانی آزمایشگاه و مشتري-
مشخص کردن روش استاندارد-
نام اقالم آزمون و کالیبره-
دور برگه نتیجه آزمونتاریخ دریافت نمونه، انجام آزمون و ص-
امضاء تایید کننده،سمت ،نام -

یا مشخصات/ وذکر انطباق یا عدم انطباق با الزامات در صورت لزوم، 3- 10- 3
قابلیت ردیابی ذکر مقدار تخمین عدم قطعیت اندازه گیري شده در آزمایشگاههاي کالیبراسیون با4- 10- 3

SIیري گبه یکاهاي اندازه

نظارت بر در معاونت فرمهاي مصوب طبقهینامه هاي کالیبراسیون ارائه گزارش نتایج آزمون و گوا5- 10- 3
1388بحرانی سال /جزئی/نقص هاي عمده- فرم هاي نتایج آزموندر مجموعه اجراي استاندارد  

ثبت و نگهداري سوابق برگه هاي نتایج آزمون6- 10- 3
یین شده در مدت زمان پاسخگویی به مشتري و ارسال برگ نتیجه آزمون بر مبناي الزام تعرعایت 7- 10- 3

مجموعه منتشر شده از سوي پژوهشگاه استاندارد تحت عنوان مدت زمان الزم براي آزمون فرآورده 
.1388هاي مشمول مقررات استاندارد اجباري مهر 

همانبرآزمونانجامبهمجاز،وارداتبعنوانهافعالیتسایرانجامصورتدرهمکارآزمایشگاه11- 3
کلادارهکارشناسحضورواستاناستانداردکلمدیرلیتمسئوبهمگرباشدنمینمونه

قادربایداجباري،استانداردمشمولهايفرآوردهآزمونصالحیتتاییدمتقاضیهايآزمایشگاه12- 3
باشدمحصولهايویژگیاستاندارددرشدهتعیینآزموناقالمکلیهبرايصالحیتتاییداخذبه
آنباومطابقبنددبکارونمودهاستقراروتامینرااندارداستدرشدهتعیینالزاماتتمامیو

.نمایدصادررانتایجوکردهآزمون
FR378/9: شماره شناسایی
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»کندها شهرها را هوشمندتر میاستاندارد«
فرم تعهدات آزمایشگاه همکار

ــون    ــگاه آزمـــ ــل آزمایشـــ ــدیر عامـــ ــب                                  مـــ ــیون                                   /اینحانـــ کالیبراســـ
ــماره               مــــورخ           ــار شــ ــگاه همکــ ــد صــــالحیت آزمایشــ ــه تاییــ ــده گواهینامــ دارنــ

ضمن پذیرش مفاد این تعهدنامه، متعهد می گردم که کارکنان آزمایشگاه طبق مقررات زیر بـا اداره کـل   
.استاندارد استان کردستان همکاري نمایند

فقط در طول مدت اعتبار گواهینامه و همچنین دامنه هاي فعالیت هاي آزمـون در گواهینامـه تاییـد   - 1
کالیبراسیون و گستره بهترین توان اندازه گیري مندرج در گواهینامه تایید /صالحیت آزمایشگاه  آزمون
.مایمنکالیبراسیون، ادعاي تایید صالحیت /صالحیت آزمایشگاه آزمون

به عنوان آزمایشگاه کالیبراسیون، کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیري را بـا دقـت کامـل در گسـتره و     - 2
ن اندازه گیري آزمایشگاه مندرج در گواهینامه تایید صـالحیت آزمایشـگاه، انجـام دهـیم و     بهترین توا

همواره تجهیزات مورد استفاده براي کالیبراسیون متعلق به آزمایشگاه داراي برنامه هاي کالیبراسـیون  
تبـر بـین   با قابلیت ردیابی به زنجیره ناگسسته کالیبراسیون به آزمایشگاه مرجع ملی وسایر مراجـع مع 

.المللی، باشم
به عنوان آزمایشگاه آزمون، آزمونها را طبق استانداردهاي ملی یا بین المللی یا سایر روشـهاي معتبـر   - 3

.مندرج در گواهینامه تاییدصالحیت آزمایشگاه انجام دهم
آزمون و )هاي(یاکالیبراسیون را به طور صحیح، واضح، بدون ابهام در گزارش/و ) ها(نتایج هر آزمون- 4

همراه بـا نـام، سـمت و امضـاء آزمـون      همراه با یکاهاي اندازه گیري کالیبراسیون، ) هاي(یا گواهینامه
مـی  یا کالیبره کننده و تصویب کننده به همراه نامه سربرگ دار شـرکت، بـه مشـتري ارائـه     /کننده و

.نمایم
طبق توافق فیمـابین بـا صـاحب    متعهد می گردم تا سه ماه پس از تاریخ صدور نتیجه آزمون و یا- 5

کاال نسبت به تحویل نمونه شاهد به صاحب کاال  در صوررت درخواست اقدام نمایم و در صورت عـدم  
.پیگیري صاحب کاال بنا بر تشخیص خود در خصوص وضعیت نمونه تصمیم گیري می نمایم

در فـرم مـرتبط بـه شـماره     کالیبراسـیون را  / در پایان هر ماه گزارش عملکرد فعالیتهاي آزمـون و بـا   - 6
FR375به اداره کل استاندارد استان ارسال کنم.

با ارزیابی هاي نظارتی اداره کل استاندارد استان در دوره اعتبار گواهینامه تایید صـالحیت آزمایشـگاه   - 7
.موافقت و همکاري می نمایم
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یین شـده در نامـه اخطـار،    پس از دریافت اخطار کتبی از اداره کل استاندارد استان، در مدت زمان تع- 8
دهم و از اداره کل استاندارد اسـتان تقاضـاي ارزیـابی و    می اقدامات اصالحی درخواست شده را انجام 

در صورت عدم اقدام به موقع اداره کـل مـی توانـد گواهینامـه تاییـد صـالحیت       .تجدید نظر می کنم
. آزمایشگاه را تعلیق و یا ابطال نماید

ور و تمدید گواهینامه تایید صالحیت و سایر هزینه هاي مصوب طبق تعرفه ها و هزینه هاي صد- 9
.بخشنامه هاي سازمان ملی استاندارد ایران را به شماره حساب هاي تعیین شده، می پردازم

یـا کالیبراسـیون، بـا انجـام آزمـون و کالیبراسـیون       /در صورت اعتراض مشتري به نتایج آزمون و-10
.    اس اداره کل به همراه نماینده مشتري با هماهنگی قبلی، موافقت دارممجدد، با حضور کارشن

، اعالم نظر نهایی اداره کل استان کردستان در مورد استاندر صورت شکایت مشتري به اداره کل-11
.شکایت را می پذیرم

هـا را بـا همـاهنگی قبلـی     اداره کل براي شاهد بـودن در اجـراي آزمـون   ) هاي(حضور کارشناس -12
. پذیرممی

به عنوان مدیر آزمایشگاه آزمون مستقل و یا مستقر در واحد تولیدي، سعی وافر دارم که شرایط -13
الزم براي حفظ کامل بی طرفی و استقالل در اعالم نتایج کارکنان آزمون کننده را فراهم و در صورت 

. کنمنیاز اثبات 
به عنوان مدیر آزمایشگاه متعهد می گردم در صورت داشتن فعالیت هاي تجاري مانند صادرات و -14

واردات، از انجام آزمون بر روي کاالهایی که به نحوي در آن ذینفع می باشم پرهیز نمایم مگر با حضور 
.کارشناس معرفی شده از سوي اداره کل

ن شخص ثالث متعهد می گردم نبایستی بـه کـاري   به عنوان مدیر آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیو-15
بپردازم که اعتماد به استقالل قضاوت و درستکاري آنرا در فعالیت هاي آزمون یا کالیبراسیون به خطر 

.اندازم
در صورت عدم همکاري مثبت با اداره کل استان و رعایت ننمودن مفـاد ایـن توافقنامـه و در صـورت     -16

زمایشگاه توسط اداره کل استان، تعلیق گواهینامه تاییـد صـالحیت   آ) هاي(اثبات شکایت هاي مشتري
.آزمایشگاه را می پذیرم

گیري را در اسرع وقت به هر گونه تغییرات در مکان، کارکنان کلیدي آزمایشگاه و تجهیزات  اندازه-17
.اطالع اداره کل استان می رسانم
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اسـتان به راي صادره از سوي اداره کل تواند با داشتن دالیل موجه نسبتمدیر آزمایشگاه می-18
اعتراض نماید و در اسرع وقت شکایت را به همراه مدارك مثبت براي رسیدگی و اظهار نظر بـه مرکـز   

.ملی تایید صالحیت ایران ارسال کند
جام آزمون و پاسخگویی در قالب فرم نتیجـه  ضمن رعایت مدت زمان انآزمایشگاه تعهد می نماید -19

هـاي ارسـالی از ادارات کـل    برگ نتایج آزمون نمونهآزمون تعیین شده توسط سازمان ملی استاندارد، 
.با استاندارد ارسال نمایدکاالرا منحصراً به آن ادارات به منظور اعالم مطابقت و یا مغایرتاستان

وء از گواهینامه و اقدامات خارج از دامنه فعالیت خود بوده و آزمایشگاه مسئول هر گونه تبلیغات س-20
.عواقب آن را می پذیرد

آزمایشگاه متعهد است شماره پلمپ، بسته بندي، تاریخ و سري تولید و سایر مشخصات نمونـه هـاي   -21
آزمایشـگاه نمونـه هـاي    . ارائه شده  را  قبل از تحویل گرفتن کنترل و هر گونه مغایرت را اطالع دهـد 

مشکوك و یا مغایر با مشخصات مندرج در صورتجلسـات و یـا نامـه هـاي تحویـل و ارسـال نمونـه را        
.نپذیرفته و با نامه ذکر دالیل به اداره کل مرجوع میدارد

.گردد، کلیه بندهاي آزمون استاندارد محصول را به طو ر کامل انجام دهدآزمایشگاه متعهد می-22
.ثبت نمایددر شیکه سیماوا راعات نتایج آزموناطالمتعهد می گردد  که آزمایشگاه -23
گردد مطابق تعرفه توافق شده با اداره کل مطابق با جدول پیوست هزینه آزمـون  آزمایشگاه متعهد می-24

.به واحد تولیدي را اعالم نماید
.در صورت تغییر در تعرفه هزینه آزمون با توافق طرفین قابل بازنگري خواهد بود: تبصره

ه به هیچ عنوان مجاز به واگذاري اجراي بخش و یا کل مفاد این تعهد نامه را بدون اطالع آزمایشگا-25
.اداره کل به غیر ندارد

نام و نام خانوادگی مدیر آزمایشگاه
امضاء / تاریخ 



يزي

:يزیشماره مم:يزیخ ممیتار:شگاهینام آزما

:سمت:                                                                                 زیمم

:شوندهيزیبخش مم

و ضوابطيبند راهنما-بند استانداردعدم انطباقمشاهداتفیرد
آزمایشگاهالزامات

:شوندهيزیخ و امضاء ممیتار:                                                                   زیخ و امضاء ممیتار

1/390FR: شماره شناسایی



۱/۳۹۱FR: شماره شناسايي۱از ١صفحه 

:صفحه:شماره جلسه:خیتار:شگاهینام آزما

:ن در جلسهیحاضر

:يبازنگريدروندادها

:مهلت اقدام:يریگیمسئوول پ:يبازنگريبروندادها

:س جلسهیرئ:                                                                         ر جلسهیدب
ضاء                                                     نام و امضاء                                                                                                          نام و ام



فرم گزارش عملکرد ماهانه
...سال ... گزارش عملکرد در ماه ...شگاه همکاریآزمانام 

افتیخ دریتارفیرد
نمونه

ینوع و نام تجارت
نمونه

خ صدور یتارشماره استانداردینام متقاض
جینتا

ونیبراسیکال/آزمونجه ینت
)ر قابل قبولیغ/قابل قبول(

.تکمیل و براي اداره کل استاندارد استان ارسال گردداین فرم باید ماهانه

فنیر یمدینام ونام خانوادگآزمایشگاهر یمدینام و نام خانوادگ

خ و امضاءیخ و امضاء                                                                                                         تاریتار

FR375-3:ییشماره شناسا


