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 نظر

 شرح خالصه تغييرات تاريخ  تجديد نظر

 .شماره و تاريخ تجديد نظر تغيير يافته است 1391اسفند 03 جلد

 .تغييرات كلي انجام شده است 1390شهريور 02 1

 .تغييرات كلي انجام شده است 1390شهريور 02 2

 .تغييرات كلي انجام شده است 1390شهريور 02 3
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 فهرست مطالب

 شماره بند عنوان بند شماره صفحه
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 4 قوانين و مقررات ذيربط 4

 5 اصطالحات و تعاريف 4

 6 شرح اقدامات 6

 7 مدارك مرتبط 13

 8 سوابق 13

 9 گيرندگان نسخ 13

 10 پيوست ها 13

 11 مدارك منسوخ و ابطال شده 13
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 هدف   ١

سيون و نظارت بر عملكرد آن ها تشريح فرآيند تاييد صالحيت آزمايشگاه هاي آزمون و كاليبرا اجرايي،هدف اين روش 
كاليبراسـيون را آزمـون يـا     ، اقـالم مـورد آزمـون و   كه بعنوان آزمايشگاه همكار سازمان ملي استاندارد ايـران باشد  مي

 منه شمول تاييد صالحيت خود اقدامكاليبراسيون در داكاليبره  نموده و نسبت به صدور گزارش آزمون و يا گواهينامه 

  . نمايندمي 
، آزمايشگاه آزمون تعيين ماهيت نيز فعاليت مي كنند هاي آزمايشگاه هايي كه تحت عنوان آزمايشگاه :يادآوري

 .تلقي مي گردند 

  
 دامنه كاربرد   ٢

ي آزمون و كاليبراسيون با هويت قانوني اين روش اجرايي در مورد تاييد صالحيت و نظارت بر عملكرد آزمايشگاه ها
مستقل يا بخشي از سازمان بزرگتر كه داراي ساختار سازماني و ساختار مديريتي آزمايشگاه باشد در مركز ملي تاييد 

  .كاربرد دارد و واحدهاي ستادي ذيربط ادارات كل استاندارد استان ها ،صالحيت ايران 
  
 اجرا مسئوليت   ٣

نظارت بر حسن اجراي اين روش اجرائي بر . اجرايي بعهده ادارات كل استان ها مي باشد مسئوليت اجراي اين روش
 .عهده مركز ملي تاييد صالحيت ايران مي باشد

  
 قوانين و مقررات ذيربط   ۴

  كليه قوانين و مقررات حاكم بر سازمان ملي استاندارد ايران
 
  اصطالحات و تعاريف   ۵

واژه ها و اصطالحات پايه و  -  4723براساس استاندارد ملي بكار رفته در اين روش اجرايي  اصطالحات و تعاريف
   ،  عموميواژگان و اصول  - ارزيابي انطباق - 17000آي اي سي  -ايزو -ايرانعمومي اندازه شناسي و استاندارد 

  :كاربرد دارد عاريف زير نيز در اين روش اجرايياصطالحات و ت ،آنها عالوه بر .باشدمي 
  .منظور مركز ملي تائيد صالحيت ايران است: مركز   1- 5
  . ايران استسازمان ملي استاندارد منظور :  سازمان   2- 5
 . منظور اداره كل استاندارد استان است:  اداره كل استان   3- 5
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 .فرآيند بررسي ، آزمون و شناسايي مشخصات كاال به منظور تعيين نوع وكاربرد آن مي باشد:  تعيين ماهيت   4- 5

ا يدر خصوص تطبيق ويژگي كاال  اداره كل استانآزمايشگاهي كه براساس تأييد  :آزمايشگاه همكار   5- 5
 سازمانبا ،از طرف سازمانو يا ساير ضوابط تعيين شده كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري با استانداردهاي ملي 

 .همكاري مي نمايد

تحصيالت ، تجربه  آزمايشگاه تعيين مي شود و داراي است كه از سوي مدير كارشناس تمام وقتي : مدير فني   6- 5
هاي الزم وگواهينامه هاي دوره هاي آموزشي مرتبط است و ضمن نظارت بر كليه فعاليت هاي جاري  كافي و مهارت
  .مدير آزمايشگاه تاييد مي نمايد يامضا را قبل ازويا گواهينامه كاليبراسيون ، برگ نتايج آزمون در آزمايشگاه

كه يك ارزيابي را  كارشناسان فني مرتبط است/ ارزيابان و كارشناس / سرارزياب ، ارزياب شامل :  يتيم ارزياب   7- 5
  .دنانجام مي ده

است كه بعنوان راهبر تيم انتخاب مي شود و داراي حداقل مدرك  ارزيابي فردي از اعضاي تيم:  سرارزياب   1- 7- 5
و از سوي اداره كل بعنوان سرارزياب معرفي  داشتهارزيابي كامل بعنوان ارزياب حضور  5و حداقل در بوده كارشناسي 

پيوست ( NACI-G01 به شماره مدرك "ضوابط و الزامات آزمايشگاه"اساس راهنمايسرارزياب بر. گردد مي
  . گزارش عدم انطباق و گزارش ارزيابي اقدام مي نمايدتكميل فرم نسبت به ارزيابي آزمايشگاه و ) 9شماره

در صورتي كه تيم ارزيابي متشكل از يك نفر باشد آن شخص بايد از شرايط سرارزياب و كارشناس فني : ادآوريي
  . برخوردار باشد و در اينصورت سر ارزياب ناميده مي شود

ارزيابي  2فردي از اعضاي تيم ارزيابي است كه داراي حداقل مدرك كارشناسي بوده و حداقل در :  ارزياب   2- 7- 5
 اساس ارزياب بر .معرفي مي گردد و از سوي اداره كل بعنوان ارزيابكامل به عنوان آموزش گيرنده حضور داشته باشد 

نسبت به ارزيابي آزمايشگاه  )9پيوست شماره(NACI -G01 به شماره مدرك "ضوابط و الزامات آزمايشگاه"راهنماي
 .اقدام مي نمايد

حوزه اي كه  وتخصص الزم دردانش داراي ارزيابي  فعاليتشخصي كه با توجه به دامنه :  كارشناس فني   3- 7- 5
 2داشتن بيش از داراي حداقل مدرك كارشناسي مرتبط و بايد كارشناس فني  .باشدبايد مورد ارزيابي قرار بگيرد، 

 .سال سابقه كار مرتبط و مسلط به استانداردهاي مربوطه باشد

  كميته فني استان   8- 5
افزايش و  ،بي، تصميم گيري مرتبط با صدور، تمديدكميته اي است كه به منظور بررسي گزارشات ارزيا   1- 8- 5

از مديركل  و تركيب آن عبارت استتعليق ، ابطال گواهينامه آزمايشگاه همكار تشكيل مي شود  كاهش دامنه،
، معاون ارزيابي )دبير كميته(، رئيس اداره تاييد صالحيت و سيستم هاي مديريت كيفيت )رييس كميته (استان

يا  رئيسيا /وحسب مورد اندازه شناسي، اوزان و مقياس ها  ، رئيس ادارهانطباق، رئيس اداره امور آزمايشگاه ها
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ك نفر كارشناس تخصصي مرتبط با يا يحسب مورد و  ت كاالهاي صادراتي و وارداتيكارشناس مسئول ارزيابي كيفي
 حسب مورد موضوع به انتخاب مدير كل استان

بدون حق راي جهت ارائه  توانند به دعوت مدير كل استان و سرارزياب و كارشناس فني تيم ارزيابي مي   2- 8- 5
  . توضيحات در جلسه حضور يابند

چنانچه در مواردي به لحاظ كمبود نيرو در ادارات كل استان رعايت تركيب كميته فني استان ميسر نباشد،    3- 8- 5
ايجاد  برون سازماني دعوت به همكاري نمود و يا بهمرتبط بنابر صالحديد مدير كل استان مي توان از كارشناسان 

  . ام نموداستان همجوار اقد اداره كل كميته فني مشترك در سطح منطقه و يا
تاييد  فرايند درااي است كه به منظور تجزيه و تحليل عملكرد ادارات كل استاند كميته:  كميته مركزي   9- 5

و رسيدگي به شكايات واصله به مركز و همچنين اتخاذ تصميمات الزم كاليبراسيون  /هاي آزمون  صالحيت آزمايشگاه
به ، معاون تاييد صالحيت آزمايشگاه ها ) رئيس كميته (تركيب آن عبارت است از رئيس مركز  .تشكيل مي شود

مدير  دبير كميته ، رئيس گروه تاييد صالحيت آزمايشگاه ها ، معاونت نظارت بر اجراي استاندارد يا نماينده وي،عنوان 
اندازه مركز  مدير كل،  ا نماينده ويي ملكردحوزه رياست و ارزيابي ع ، مدير كليا نماينده وي  كل امور استان ها

نماينده از  پژوهشكده مرتبط يا نماينده وي ، يك، رئيس  حسب مورد اوزان و مقياس ها يا نماينده وي شناسي ،
يا نماينده وي در صورت تمايل به حضور بدون حق راي،  مدير كل استاندارد استان ،حسب موردهاي مربوطه  تشكل

 شاكي يا نماينده وي در صورت تمايل به حضور بدون حق راي  

كاليبراسيون است كه براساس روش / فعاليت آزمايشگاه آزمونو محدوده زمينه : دامنه فعاليت آزمايشگاه  10- 5
ه گيري و در خصوص آزمون هاي تعيين ماهيت براساس ، نام محصول ، كميت مورد انداز و يا كاليبراسيون آزمون

 .حوزه هاي تعريف شده استاندارد يا فصول كتاب مقررات صادرات و واردات درگواهينامه آن درج شده است

 
 شرح اقدامات   ٦

  و ساير فعاليت هاي مربوطه تاييد صالحيت   6-1
  .كل استان ارسال مي نمايدبه اداره آزمايشگاه تقاضاي خود را براي تاييد صالحيت    1-1- 6
درخواسـت تاييـد   "هـاي   ارسـال فـرم   نسـبت بـه   در صورت موافقـت  تقاضااداره كل استان پس از بررسي    6-1-2

گـزارش مميـزي    "، )1پيوست شماره ( NACI-F01به شماره مدرك  "صالحيت آزمايشگاه براساس روش اجرايي
 بــه شــماره "صورتجلســه بــازنگري مــديريت "،)2پيوســت شــماره (NACI -F02مــدرك  بــه شــماره "داخلــي 
پيوسـت  (NACI -F05مـدرك   بـه شـماره   "تعهدات آزمايشگاه همكار " ، )3پيوست شماره(NACI -F03مدرك
ضـوابط و  "و راهنمـاي  )  7پيوست شـماره  (NACI -F07مدرك  به شماره "گزارشات عملكرد ماهانه  "، )5شماره

و يـا   مـي نمايـد   اقدام آزمايشگاهبراي )9پيوست شماره( NACI -G01به شماره مدرك "همكار الزامات آزمايشگاه
 .متقاضي را جهت دسترسي به مدارك مربوطه از طريق سايت سازمان راهنمايي مي نمايد
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مديريت آزمايشگاه نسبت به تكميل و ارسال فرم ها به همراه ساير مدارك مورد نياز به اداره كل استان    1-3- 6

  .اقدام مي نمايد
شماره به " ضوابط و الزامات آزمايشگاه"كليه الزامات مندرج در راهنماي آزمايشگاه موظف است    1-4- 6

  .نمايد اقدام ثبت و نگهداري سوابقرا برآورده و نسبت به )  9 پيوست شماره( NACI-G01مدرك
را به واجد شرايط  ، تيم ارزيابيدارك و مستندات دريافتياداره كل استان پس از بررسي و تاييد م   1-5- 6

 ارزيابان، /، ارزيابسرارزياب  كل در صورت عدم وجود و يا كمبوداداره . داردمي آزمايشگاه اعزام 
افراد كارشناسان فني ذيصالح جهت حضور در تيم هاي ارزيابي با رعايت ضوابط ، مجاز به استفاده از /كارشناس

 .مي باشدراد واجد شرايط برون سازماني اف ادارات كل استان ، ستاد ويا واجد شرايط از ساير

-NACIبه شماره مدرك  "همكار ضوابط و الزامات آزمايشگاه"راهنماي تيم ارزيابي بر اساس    1-6- 6

G01)طبق ، مراتب  كارآزمايشگاه را ارزيابي مي نمايد و درصورت رعايت ضوابط و كامل بودن ، )  9 پيوست شماره
رزياب موارد عدم انطباق را به تفكيك در فرم امي شود و در صورت عدم رعايت ضوابط، سر پيگيري 9-1-6بند 

        به آزمايشگاه ارائه در محل درج و  )4پيوست شماره ( NACI-F04به شماره مدرك  "عدم انطباقگزارش "
مي گردد و يك نسخه از كليه ارسال ستان به آزمايشگاه همچنين گزارش ارزيابي متعاقبا توسط اداره كل ا. مي نمايد

 .تصاوير مدارك وسوابق مربوطه را در پرونده متقاضي نگهداري مي نمايد

 ماه نخواهد كيكه بيش از آزمايشگاه نسبت به رفع عدم انطباق ها طي تاريخ توافق شده بين دو طرف   ٧-١- ٦
تان ارسال مي دارد تا توسط تيم اقدامات اصالحي را به اداره كل اس اقدام نموده و مستندات مربوط به انجام بود،

 .ارزيابي مورد بررسي قرار گيرد

 رويكردهاي اداره كل در برخورد با موارد عدم انطباق   ٨- ١-٦

مدير كل استاندارد سر ارزياب گزارش نهايي را تهيه و به  : در صورت تاييد رفع عدم انطباق ١-٨-١- ٦
 . كميته فني استان ارسال مي نمايد جهت ارسال به 

مواقعي كه از طرف اداره كل استان نياز به حصول اطمينان بيشتري در مورد رفع عدم انطباق اعالم در : ادآوري ي
 .شده وجود داشته باشد ، الزم است نسبت به ارزيابي پيگيري اقدام شود 

عدم چنانچه آزمايشگاه : فرايند صدور گواهينامهعدم انطباق در موارد برطرف نشدنصورت در   1-8-2- 6
ع به اطال را و موضوعنموده مختومه را رسيدگي به پرونده اداره كل ، برطرف نكند  در مهلت تعيين شدهرا انطباق 

  .آزمايشگاه مي رساند
عدم چنانچه آزمايشگاه : در فرايند تمديد گواهينامهعدم انطباق موارد برطرف نشدنصورت در   1-8-3- 6

  .اقدام مي نمايد 3-2- 6طبق بند اداره كل  برطرف نكند ، در مهلت تعيين شدهرا انطباق 
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چنانچه :  در فرايند افزايش دامنه گواهينامهعدم انطباق موارد برطرف نشدنصورت در   1-8-4- 6 

برطرف نكند ، به منزله انصراف از درخواست افزايش دامنه تلقي شده  در مهلت تعيين شدهرا عدم انطباق آزمايشگاه 
  .ع آزمايشگاه مي رساندبه اطال را مختومه و موضوعدرخواست آزمايشگاه را اداره كل رسيدگي به و 
در مهلت را عدم انطباق چنانچه آزمايشگاه :  ارزيابي نظارتيصورت مشاهد عدم انطباق در در   1-8-5- 6

  .اقدام مي نمايد 3-2-6برطرف نكند اداره كل طبق بند  تعيين شده
كميته فني استان به منظور بررسي گزارش نهايي و تصميم گيري در خصوص تاييد صالحيت آزمايشگاه ،  1-9- 6

تاييد صالحيت نتايج ارزيابي وساير مدارك و مستندات را بررسي نموده و نسبت به صدور يا عدم صدور گواهينامه 
 . تصميم گيري مي نمايد 

 .ب با ذكر داليل به متقاضي اعالم  مي گردددر صورت عدم صدور گواهينامه مرات:  1ادآوري ي

اداره كل استان صرفاً دامنه فعاليتي را در گواهينامه درج مي نمايد كه توانايي آزمايشگاه در برآورده : 2ادآوريي
 .كردن كليه ضوابط والزامات آن فعاليت اثبات شده باشد

با درخواست آزمايشگاه ، اداره كل استان نسبت به اخذ شماره و  از اعالم موافقت كميته فني استانپس  1-10- 6
با امضاي مدير كل استان را كه قابل تفويض تاريخ گواهينامه از مركز و صدورگواهينامه تاييد صالحيت آزمايشگاه 

پيوست ( NACI-F06به شماره مدرك  "گواهينامه تاييد صالحيت آزمايشگاه همكار"طبق فرم ، نمي باشد
چنانچه بعلت گستردگي دامنه فعاليت، گواهينامه داراي برگه هاي متعددي باشد كليه  .، اقدام مي نمايد ) 6شماره

مي مه از تاريخ صدور به مدت يكسال مدت اعتبار هر گواهينا  .برگه ها مي بايد به امضاي مدير كل استان برسد
 .باشد

را در سـايت   همكـار  گواهينامـه آزمايشـگاه   به منظور اطالع رسـاني ، تصـوير   موظف است اداره كل استان ١١-١- ٦
 .دهد يم قرار سازمان

از جمله صدور ،  آزمايشگاه هااداره كل استان ، هزينه مربوط به فرايند تاييد صالحيت و نظارت بر  ١٢-١- ٦
تمديد و ارزيابي هاي نظارتي و غيره را طبق تعرفه هايي كه مركز تعيين مي نمايد از آزمايشگاه هاي تاييد صالحيت 

 .مي كندو به شماره حساب تعيين شده از سوي مركز واريز ه حوزه خود دريافت شد

 به شماره"تعهدات آزمايشگاه همكار"مدير آزمايشگاه قبل از دريافت گواهينامه ، فرم  ١٣-١- ٦
همچنين . را مبني بر پذيرش و رعايت كليه مفاد آن امضاء مي نمايد) 5پيوست شماره (NACI -F05مدرك

پيوست ( NACI -F07مدرك  به شماره"گزارشات عملكرد ماهانه"متعهد مي گردد نسبت به تكميل و ارسال فرم 
 .به اداره كل استان اقدام نمايد) 7شماره 

هر شش ماه  موظف استت بر عملكرد آزمايشگاه اداره كل استان به منظور نظار :ارزيابي نظارتي  ١٤-١- ٦
مناسب بودن  بعمل مي آورد و در صورت ارزيابي نظارتي 2- 6بند طبقشده صالحيت يكبار از آزمايشگاه تاييد 

 . آزمايشگاه مجاز به ادامه  فعاليت ها تا پايان تاريخ اعتبار گواهينامه مي باشدفعاليت هاي اجرايي،
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حداقل دو ماه  بايد يا كاليبراسيون تاييد صالحيت شده/ آزمايشگاه آزمون و  :تمديد گواهينامه  ١٥-١- ٦

 .پيش از اتمام اعتبار گواهينامه نسبت به ارسال درخواست تمديد به اداره كل استان اقدام مي نمايد

اداره كل استان با توجه به عملكرد آزمايشگاه و گزارش دهي مستمر فعاليت ها ، پيگيري هاي   ١٦-١- ٦
د گواهينامه را همانند فرايند صدور در دستور كار قرار مي دهد و در صورت مثبت بودن نتايج تمديالزم جهت 

هينامه تاييد صالحيت آزمايشگاه گوا تمديدارزيابي و موافقت كميته فني استان با درخواست آزمايشگاه ، نسبت به 
 .مي نمايد همكار اقدام

در صورت لزوم و به تشخيص مدير كل استان ، تقاضاي آزمايشگاه تاييد صالحيت شده در خصوص  ١٧-١- ٦
دامنه فعاليت ، مي تواند در طول دوره اعتبار گواهينامه ، مورد بررسي و اقدام قرار گيرد و در  يا كاهش افزايش

گواهينامه ،  تمديدكل مجوز فعاليت جديد را در نامه جداگانه اي صادر مي نمايد و در زمان  صورت موافقت، اداره
اليت در گواهينامه اضافه مي گردد و در صورت كاهش از دامنه فعاليت فعاليت جديد به ساير زمينه هاي فع

 .گواهينامه كسر مي گردد

 : اخطار، تعليق و ابطال گواهينامه  ١٨- ١-٦

 :اخطار، تعليق و ابطال گواهينامه عبارتند از موارد مشمولبرخي از 

  انجام آزمون در خارج از دامنه فعاليت و صدور برگه نتيجه آزمون با لوگوي آزمايشگاه همكار    18-1 -1- 6
  صدور نتايج آزمون نادرست    18-2 -1- 6
رعايت مدت زمان پاسخگويي به مشتري و ارسال برگ نتيجه آزمون بر مبناي الزام تعيين شده عدم    3- 18 -1- 6

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

  انهشات عملكرد ماهعدم ارسال و يا نقص در گزار   18-4 -1- 6
  انجام آزمون بعد از اتمام اعتبار گواهينامه     18-5 -1- 6
  كاليبراسيون بدون انجام آزمون / صدور نتيجه آزمون    18-6 -1- 6
  طبق مهلت تعيين شده  حسب توافقات فيمابينعدم رفع نواقص اعالم شده در ارزيابي ها    18-7 -1- 6
  ت مشتري عدم رسيدگي به شكايا   18-8 -1- 6
  عدم رعايت الزامات قانوني     18-9 -1- 6
  نامه همكاري آزمايشگاه با اداره كل استان تعهد عدم رعايت مفاد    1-18-10- 6

نسبت به صدور از سوي آزمايشگاه ، اداره كل استان مي تواند  و يا اثبات ساير تخلفات موارد فوق بروزدر صورت 
مطرح پرونده را در كميته فني استان ، اخطار كتبي به آزمايشگاه اقدام نمايد و يا با توجه به دفعات و مراتب تخلف 

 مهلت معين جهت رفع عدم انطباق ها تصميم گيري و در صورت عدمنموده تا نسبت به تعليق گواهينامه با تعيين 
  .اقدام نمايد 8- 1- 6ر بند طبق زير بندهاي مرتبط دتوجه آزمايشگاه 
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  . مي باشد فقت كميته فني استانرفع تعليق گواهينامه منوط به رفع كليه عدم انطباق ها و موا: 1ياد آوري
اداره كل استان ، موضوع تعليق و ابطال گواهينامه و رفع آن را به اطالع آزمايشگاه ، ساير ادارات كل : 2يادآوري

همچنين در صورت ابطال گواهينامه ،  نسبت به حذف . استاندارد استاني ، اداره كل امور استان ها و مركز مي رساند
  . و اطالع رساني عمومي اقدام مي نمايد سازمانهمكار در سايت  نام و اطالعات آزمايشگاه از فهرست آزمايشگاه هاي

تعليق و ابطال گواهينامه ، نمونه اي به  صورتاداره كل استان و ساير ادارات كل استاندارد استاني ، در : 3ادآوري ي
را  سازمانوي آزمايشگاه ارسال ننموده و آزمايشگاه حق انجام فعاليت بعنوان آزمايشگاه تاييد صالحيت شده از س

و در صورت مشاهده، بعنوان آزمايشگاه همكار نمي باشد  كاليبراسيون/  نداشته و مجاز به صدور برگ نتايج آزمون
  .تخلف محسوب گرديده و برابر مقررات با متخلف برخورد خواهد گرديد

حيت از اداره كل استان را ماه بعد از ابطال گواهينامه، آزمايشگاه حق درخواست مجدد تاييد صال 6تا : 4ادآوري ي
  .ندارد 

در صورت صدور مجدد گواهينامه، شماره قبلي گواهينامه حفظ گرديده و صرفا شماره مرتبه صدور :  5ادآوري ي
  .گواهينامه در گواهينامه اضافه مي گردد

انعكاس يافته  مراتب در بدو امر به اداره كل استان ، در صورت وجود هرگونه شكايت مشتري از آزمايشگاه 1-19- 6
تا مورد بررسي و تصميم گيري قرارگيرد و در صورت عدم رفع موضوع ، متقاضي مي تواند درخواست رسيدگي 

مركز  .به شكايت را بصورت مكتوب به مركز ارسال نمايد تا در كميته مركزي طرح و تصميم گيري گرددمجدد 
موظف  مركزاداره كل و .كل ملزم به اجراي آن مي باشد تصميمات كميته مركزي را به اداره كل ابالغ نموده و اداره

 .دنمطلع نمايخود شاكي را از نتايج اقدامات  هستند

گونه شكايت ويا اختالف نظر بين آزمايشگاه و اداره كل استان مراتب در بدو امر به در صورت وجود هر ٢٠-١- ٦
در صورت عدم رفع موضوع ، مدير اداره كل استان انعكاس يافته تا مورد بررسي و تصميم گيري قرارگيرد و 

را بصورت مكتوب به مركز ارسال نمايد و يا اختالف نظر به شكايت  مجدد آزمايشگاه مي تواند درخواست رسيدگي
 .مطلع نمايد خود مركز موظف است شاكي را از نتايج اقدامات. تا در كميته مركزي طرح و تصميم گيري گردد

كان در هنگام ارسال نمونه يا اقالم مورد آزمون به آزمايشگاه تا حد امالزم است اداره كل استان  ٢١-١- ٦
هاي همكار به جاي درج نام صاحب كاال از كد قابل رديابي استفاده نمايد و بخصوص در مورد نمونه هاي وارداتي از 

 .ارسال مدارك محرمانه از قبيل پروفرما ويا اظهار نامه اكيدآ خودداري كند

نه كاالي وارداتي را به آزمايشگاهي كه خود در واردات آن كاال دخيل نمو اداره كل استان نبايد ٢٢-١- ٦
بوده است ارسال نمايد مگر در موارد خاص كه به تشخيص مدير كل استان آزمون با حضور كارشناس آن اداره كل 

 .در محل آزمايشگاه انجام گردد
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ر پايان هر ماه نسبت به دبايد كاليبراسيون داراي گواهينامه تاييد صالحيت /آزمايشگاه آزمون و ٢٣-١- ٦

وده و به اداره كل اقدام نم)7پيوست شماره (NACI-F07 به شماره مدرك "گزارشات عملكرد ماهانه" تكميل فرم 
 .نمايد استان ارسال

 ،اداره كل استان به نحو مقتضي نسبت به اطالع رساني به آزمايشگاه در خصوص الزامات قانوني  ٢٤-١- ٦
مدت زمان الزم  "، مجموعه منتشر شده از سوي پژوهشگاه استانداردتحت عنوانآخرين ويرايش استانداردهاي ملي 

فرم هاي نتايج آزمون مرتبط و همچنين "1388مهر  –براي آزمون فرآورده هاي مشمول مقررات استاندارد اجباري 
نقص -نفرم هاي نتايج آزمو"مجموعه منتشر شده از سوي معاونت نظارت بر اجراي استاندارد تحت عنوان از 

 .اقدام مي نمايد "1388سال - جزيي/رانيحب/عمده

كاليبراسيون به آزمايشگاه ها در محدوده / اداره كل استان در تقسيم و ارسال اقالم مورد آزمون  ٢٥-١- ٦
استان با توجه به امكانات و توانمندي آزمايشگاه ، عدالت را رعايت نموده و در صورت اعتراض آزمايشگاه داليل قانع 

 . كننده ارائه مي نمايد

اقالم مورد آزمون يا  ،در آن استانايشگاه همكار آزمموجود بودن اداره كل استان در صورت  ٢٦-١- ٦
كاليبراسيون را ترجيحا به همان آزمايشگاه ارسال مي دارد مگر در موارد خاص و وجود داليل كافي كه در اينصورت 

 . همكار در ساير استان ها ارسال نمود يبه تشخيص مدير كل استان، اقالم را مي توان به ساير آزمايشگاه ها

 توسط اداره كل استانهاي همكار  بر آزمايشگاه نظارت    ٢-۶

بندي  موظف است برنامه زمان، اداره كل استان ها  به منظور نظارت بر نحوه انجام فعاليت آزمايشگاه ١-٢- ٦
 .تهيه و به اجرا گذاردنظارتي بر اساس شاخصه هاي ذيل را 

ه بـه شـمار   "گزارشـات عملكـرد ماهانـه     "فرم طبق هاي همكار گزارشات عملكرد ماهانه از آزمايشگاه دريافت)الف
  و تجزيه تحليل آن و انعكاس مغايرت ها به آزمايشگاه بررسيو )7پيوست شماره ( NACI -F07مدرك 

 "ضوابط و الزامات آزمايشگاه همكار"راهنماي بر مبناي ماهه 6در فواصل ها  ارزيابي نظارتي از آزمايشگاهانجام )ب
  )9ماره پيوست ش(NACI -G01به شماره مدرك 

اداره كل استان موارد عدم انطباق را در عدم انطباق در ارزيابي هاي نظارتي، در صورت مشاهده  ٢-٢- ٦
 .مي نمايددرج و به آزمايشگاه ارائه ) 4پيوست شماره( NACI-F04به شماره مدرك "عدم انطباقگزارش "فرم

چنانچه آزمايشگاه نسبت به رفع عدم انطباق اقدام به موقع ننمايد ، پرونده آزمايشگاه به كميته فني استان  ٣-٢- ٦
ارجاع مي گردد تا نسبت به تعليق گواهينامه و تعيين مهلت معين جهت رفع عدم انطباق تصميم گيري شود و در 

ان تعليق و ابطال گواهينامه كليه يادآوري هاي در مدت زم. گرددمي صورت عدم توجه آزمايشگاه ،گواهينامه ابطال 
 .مصداق داشته و حسب مورد بر اساس آن اقدام مي گردد 18-1-6از بند 3تا  1

 . اداره كل استان كليه سوابق انجام فعاليت ها را در پرونده آزمايشگاه نگهداري مي نمايد ٤-٢- ٦
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توسط اداره كل استان  آزمايشگاه هاگزارش دهي عملكرد نظارت بر "طبق فرم  اداره كل استان موظف است ٥-٢- ٦
 .نمايد مركز ارسالبه هر سه ماه يكبار ،گزارشات الزم را )  8پيوست شماره (NACI -F08به شماره  مدرك "

نظارت هاي الزم را  همكاراداره كل استان موظف است نسبت به فعاليت هاي تبليغاتي آزمايشگاه هاي  ٦-٢- ٦
 . اعمال نمايد 

 توسط مركز روش اجرايي نظارت بر حسن اجراي اين ٣-٦

 :در راستاي نظارت بر حسن اجراي اين روش اجرايي ، مركز مبادرت به اقدامات زير مي نمايد

بررسي نحوه رسيدگي ادارات كل استان به درخواست هاي تاييد صالحيت آزمايشگاه هاي همكار بر اساس  ١-٣- ٦
به "توسط اداره كل استان  آزمايشگاه هاگزارش دهي عملكرد نظارت بر "از فرم  1گزارشات واصله طبق جدول 

 ) 8پيوست شماره (NACI -F08شماره  مدرك 

 2بررسي نحوه فعاليت كميته هاي فني استان در ادارات كل استان بر اساس گزارشات واصله طبق جدول  ٢-٣- ٦
- NACIبه شماره  مدرك "توسط اداره كل استان  آزمايشگاه هاگزارش دهي عملكرد نظارت بر "از فرم 

F08) 8پيوست شماره ( 

گزارش دهي عملكرد نظارت بر "از فرم  3طبق جدول بررسي نتايج ارزيابي هاي نظارتي ادارات كل استان  ٣-٣- ٦
 ) 8پيوست شماره (NACI -F08به شماره  مدرك "توسط اداره كل استان  آزمايشگاه ها

از  4انه آزمايشگاه طبق جدول ر تجزيه تحليل  گزارش عملكرد ماهبررسي نحوه عملكرد ادارات كل استان د ٤-٣- ٦
- NACIبه شماره  مدرك "توسط اداره كل استان  آزمايشگاه هاگزارش دهي عملكرد نظارت بر "فرم 

F08) 8پيوست شماره( 

گزارش دهي "از فرم  5 جدول شكايات دريافت شده طبقبه  بررسي نحوه رسيدگي ادارات كل استان ٥-٣- ٦
 )8پيوست شماره (NACI -F08به شماره  مدرك "كل استان  توسط اداره آزمايشگاه هاعملكرد نظارت بر 

تعداد آزمايشگاه هاي همكار و تهيه ، تنظيم و اجراي برنامه نظارتي مركز بر ادارات كل استان بر اساس  ٦-٣- ٦
 حداقل سالي يكبار هاي همكار  نحوه عملكرد ادارات كل و آزمايشگاه

جهت نظارت بر فعاليت اداره كل  يابي واجد شرايط، مركز نسبت به اعزام  تيم ارز 6-3-6اجراي بند در  ٧-٣- ٦
 .استان اقدام مي نمايد

در موارد لزوم مراتب را به رياست و نموده  مركز، گزارشات ارزيابي هاي نظارتي را به اداره كل استان ارسال ٨-٣- ٦
 . سازمان منعكس مي نمايد

نموده و نتايج حاصله را به مركز  اقداممركز اداره كل استان  نسبت به رفع موارد نقص گزارش شده از سوي  ٩-٣- ٦
و  جهت اطالع، موضوع به رياست سازمان از سوي اداره كل در صورت عدم پيگيري و اقدام الزم. اعالم مي نمايد

 .تصميم گيري ارسال مي گردد
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گواهينامه آزمايشگاه و شواهد موجود تعليق و يا ابطال  اساس اطالعات واصلهصورتي كه مركز بر  در ١٠-٣- ٦

هفته  2در استان الزم ببيند مراتب را به اداره كل استان اعالم نموده و اداره كل موظف است ظرف مدت  همكاري را
 .و نتايج حاصله را به مركز اعالم نمايد نمودهنسبت به انجام آن اقدام 

ايزو  –، متقاضي تاييد صالحيت بر اساس استاندارد ايران مستقر در استان چنانچه آزمايشگاه همكار  ١١-٣- ٦
مي تواند همزمان با ارزيابي هاي مربوطه، ارزيابي نظارتي خود را بر اساس اين روش اجرايي نيز باشد، مركز  17025

 . به انجام رسانده و نسبت به ارسال گزارشات ارزيابي و موارد عدم انطباق به اداره كل استان اقدام نمايد

 
 مدارك مرتبط ٧

 واژگان و اصول كلي  –ارزيابي انطباق  – 17000آي اي سي  –ايزو - استاندارد ايران  ١- ٧

الزامات عمومي براي احراز صالحيت آزمايشگاه هاي آزمون و  -17025آي اي سي  -ايزو - استاندارد ايران  ٢- ٧
 كاليبراسيون

انتشار - 1388 مهر "مدت زمان الزم براي آزمون فرآورده هاي مشمول مقررات استاندارد اجباري "مجموعه   ٣- ٧
 گاه استانداردافته از سوي پژوهشي

انتشار يافته از سوي  -1388سال  "جزئي/ بحراني /نقص هاي عمده  -فرم هاي نتايج آزمون "مجموعه  ٤- ٧
  معاونت نظارت بر اجراي استاندراد

 سوابق ٨

ـ  و  ها سوابق مربوط به اجراي اين روش اجرايي در ادارات كل استان ه مركز ملي تاييد صالحيت ايران حسب مورد ب
  . شود مي پنج سال نگهداري ك تا يمدت 

 گيرندگان نسخ ٩

 ، مركز ملي تاييد صالحيت ايران ، كليه واحدهاي ستادي ، ادارات كل استاني سازمانرئيس 

 پيوست ها ١٠

 به شماره "درخواست تاييد صالحيت آزمايشگاه براساس روش اجرايي "، فرم 1پيوست شماره  10-1
  NACI-F01مدرك

  NACI-F02مدرك  به شماره "گزارش مميزي داخلي  "، فرم 2پيوست شماره 10-2
  NACI-F03مدرك  به شماره "صورتجلسه بازنگري مديريت  "، فرم  3پيوست شماره  10-3
  NACI-F04 مدرك  به شماره"ق عدم انطباگزارش  "، فرم 4پيوست شماره   10-4
  NACI-F05مدرك به شماره "تعهدات آزمايشگاه همكار  "، فرم 5پيوست شماره  10-5
  NACI -F06مدرك به شماره "گواهينامه تاييد صالحيت آزمايشگاه همكار  "فرم ، 6پيوست شماره   10-6
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  NACI-F07مدرك به شماره "گزارشات عملكرد ماهانه  "، فرم 7پيوست شماره   10-7
شـماره   بـه "هـا توسـط اداره كـل اسـتان      گزارش دهي عملكرد نظارت بر آزمايشـگاه "فرم ، 8پيوست شماره  10-8

  NACI -F08مدرك
 NACI -G01به شماره مدرك "و الزامات آزمايشگاه همكار ضوابط "راهنماي ، 9پيوست شماره   10-9

 شدهابطال  مدارك منسوخ و ١١

 منسوخ و اين 1و شماره تجديد نظر  6/8/86ر با تاريخ تجديد نظر /208/41با تصويب اين مدرك،  روش اجرايي 

 .مدرك جايگزين آن مي گردد
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  ات مورد نياز آزمايشگاه هاي متقاضي تاييد صالحيت بر اساس روش اجرايياطالع
روش اجرايي تاييد صالحيت آزمايشگاه هاي "بر اساس روش اجراييكليه متقاضيان تاييد صالحيت آزمايشگاه ها  

سبت به الزم است به موارد ذيل توجه نموده و نNACI-P13به شماره مدرک" هاهمكار و نظارت بر عملكرد آن 
  :رعايت آن ها اقدام نمايند

بـه شـماره مـدرك     "درخواست تاييد صالحيت آزمايشگاه براساس روش اجرايـي "تكميل و ارسال فرم هاي  - 1
NACI -F01  ) 1پيوست شماره( 

بـه شـماره    "همكـار  ضوابط و الزامـات آزمايشـگاه  "اي راهنم استقرار و اجراي كليه الزامات تعيين شده در  - 2
 و پايش مستمر آن و همچنين ثبت و حفظ سوابق مربوطه) 9پيوست شماره( NACI -G01مدرك

 )7پيوست شماره (NACI -F07 به شماره مدرك  "گزارشات عملكرد ماهانه  "ارسال گزارشات طبق فرم  - 3

  ) 5پيوست شماره(NACI -F05به شماره مدرك  "همكار تعهدات آزمايشگاه "رعايت  - 4
 موارد عمده مشمول اخطار، تعليق و ابطال گواهينامه  - 5

 آزمون با لوگوي آزمايشگاه همكار انجام آزمون در خارج از دامنه فعاليت و صدور برگه نتيجه ١- ٥

 صدور نتايج آزمون نادرست  ٢- ٥

الزام تعيين شده در مجموعه منتشر مطابق رعايت مدت زمان پاسخگويي و ارسال برگ نتيجه آزمون عدم  ٣- ٥
مـدت زمـان الزم بـراي آزمـون فـرآورده هـاي مشـمول         "شده از سوي پژوهشگاه استاندارد تحت عنوان 

 )جدول فوق از اداره كل استاندارد استان دريافت گردد("1388مهر  -مقررات استاندارد اجباري

 نقص در گزارشات عملكرد ماهانهوجود و يا به موقع  عدم ارسال ٤- ٥

 انجام آزمون بعد از اتمام اعتبار گواهينامه   ٥- ٥

 كاليبراسيون بدون انجام آزمون / صدور نتيجه آزمون  ٦- ٥

 عدم رفع نواقص اعالم شده در ارزيابي ها طبق مهلت تعيين شده حسب توافقات فيمابين ٧- ٥

 عدم رسيدگي به شكايات مشتري  ٨- ٥

 عدم رعايت ضوابط و الزامات قانوني   ٩- ٥

 عدم رعايت مفاد تعهدنامه همكاري آزمايشگاه با اداره كل استان ١٠- ٥

موارد فوق و يا اثبات ساير تخلفات از سوي آزمايشگاه ، اداره كل استان مي تواند نسـبت بـه   بروز در صورت  - 6
مراتـب تخلـف ، پرونـده را در كميتـه      صدور اخطار كتبي به آزمايشگاه  اقدام نمايد و يا با توجه به دفعات و

فني استان مطرح نموده تا نسبت به تعليق گواهينامه با تعيين مهلت معـين جهـت رفـع عـدم انطبـاق هـا       
 .تصميم گيري نمايد و در صورت عدم توجه آزمايشگاه ، گواهينامه ابطال گردد 
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  . كميته فني استان  مي باشد رفع تعليق گواهينامه منوط به رفع كليه عدم انطباق ها و موافقت  - 7
اداره كل استان ، موضوع تعليق و ابطال گواهينامـه و رفـع آن را بـه اطـالع آزمايشـگاه ، سـاير ادارات كـل         - 8

نسـبت   ابطال گواهينامه ، همچنين در صورت. استاندارد استاني ، اداره كل امور استان ها و مركز مي رساند
و اطـالع رسـاني    سـازمان رست آزمايشـگاه هـاي همكـار در سـايت     به حذف نام و اطالعات آزمايشگاه از فه

  . عمومي اقدام مي نمايد
اداره كل استان و ساير ادارات كل استاندارد استاني ، در مدت زمان تعليق و ابطال گواهينامه ، نمونه اي بـه   - 9

ت شـده از سـوي   آزمايشگاه ارسال ننموده و آزمايشگاه حق انجام فعاليت بعنوان آزمايشـگاه تاييـد صـالحي   
 .كاليبراسيون بعنوان آزمايشگاه همكار نمي باشد / را نداشته و مجاز به صدور برگ نتايج آزمون  سازمان

ماه بعد از ابطال گواهينامه، آزمايشگاه حق درخواست مجـدد تاييـد صـالحيت از اداره كـل اسـتان را       6تا  -10
 .ندارد 

شماره قبلي گواهينامـه حفـظ گرديـده و صـرفا شـماره      در صورت رفع ابطال و يا صدور مجدد گواهينامه،  -11
 .مرتبه صدور گواهينامه در گواهينامه اضافه مي گردد
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  مشخصات كلي ) الف

  :                              آزمايشگاه متقاضينام  -1
  : آدرس پستي آزمايشگاه  - 2

  : آزمايشگاه آدرس شبكه وب
 :  پست الكترونيك : دورنگار:               تلفن همراه:           ثابت تلفن 

 
 
  
  :، اساسنامهو آخرين تغييرات در روزنامه رسميثبت مدارك حقوقي شامل آگهي  -3
  
  
  
  كاركنان در صورت وجود استاندارد ير پروانه كارشناسيوارائه تص -4
  
  و آدرس ديگر شعبه هاي آزمايشگاه در صورت وجود با ذكر زمينه فعاليت تعداد-5
  
 
 
  
  : آزمايشگاهنام ونام خانوادگي مدير -6
  :آزمايشگاهتحصيالت مدير -6-1
  : سوابق فعاليت ها ، تجارب و مهارت ها-6-2
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  مشخصات مدير فني) ب

  
 
 

  :                      نام خانوادگي:                     نام
  :صادره:                        شماره شناسنامه:                  تاريخ تولد

  :آدرس محل كار
  :آدرس الكترونيك                :     نمابر:                     شماره همراه      :               شماره تلفن

  :مدارك مورد نياز
  الترين مقام مركز درخواست كننده ،معرفي نامه مدير فني از باقرارداد ،   ، تصوير 3×4تصوير شناسنامه ، عكس-
  تكميل جداول ذيل بهمراه ارسال تصاوير مدارك مربوطه 
  سوابق تحصيلي  _1

 مدركتاريخ اخذ  تاريخ شروعمحل تحصيلرشته و مقاطع تحصيلي دانشگاهيرديف

     
     
     
     
     

  سوابق تجربي_2
 تاريخ خاتمه تاريخ شروعسمتمحل فعاليترديف

     
     
     
     
     

  دوره هاي آموزشي طي شده _3

 تاريخ صدور شماره گواهينامهبرگزار كنندهساعت آموزشي/عنوان دورهرديف

     
     
     
     
     

  آزمايشگاهنام ونام خانوادگي مدير                                                                                               
 امضاء / تاريخ                                                                                        



  

  فرم
  درخواست تاييد صالحيت آزمايشگاه براساس روش اجرايي

  

  NACI -F01 :شماره مدرك1391اسفند -03:شماره و تاريخ تجديد نظر                     8از5صفحه 
 

 

  كاركنان آزمايشگاه مشخصات شغلي و آموزشي) ج
نام و نام رديف 

 خانوادگي
رشته 
 تحصيلي

وضعيت سمت
 استخدامي

  سوابق تجربي
 زمينه فعاليت      

  دوره هاي آموزشي
 نفر ساعت/

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 .مرتبط با اطالعات خواسته شده در فرم همراه ليست بيمه كاركنان ضميمه شودارسال كليه مدارك 

       
 
 نام ونام خانوادگي مديرآزمايشگاه

  امضا/ تاريخ                                                                                                       
 
 
 

 
 

 
 
 
 



  

  فرم
  درخواست تاييد صالحيت آزمايشگاه براساس روش اجرايي

  

  NACI -F01 :شماره مدرك1391اسفند -03:شماره و تاريخ تجديد نظر                     8از6صفحه 
 

 

مواد/تجهيزات) د   

 
 

 
 نام ونام خانوادگي مديرآزمايشگاه

امضا/ تاريخ    

 

 
 
 
 

نام  و مشخصات  رديف
 مواد/دستگاه

كشور 
 سازنده

تاريخ ساخت و 
 شماره سريال

مشمول كاليبراسيون 
  دوره ايي

 )نمي باشد / مي باشد(

  در حال حاضر كاليبره
 )نمي باشد/مي باشد (

شماره و تاريخ 
گواهي 

 كاليبراسيون

شماره شناسنامه 
كد دستورالعمل /تجهيزات

 كار با تجهيزات

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 .تصوير گواهينامه هاي كاليبراسيون  ضميمه شود :ادآوريي



  

  فرم
  درخواست تاييد صالحيت آزمايشگاه براساس روش اجرايي

  

  NACI -F01 :شماره مدرك1391اسفند -03:شماره و تاريخ تجديد نظر                     8از7صفحه 
 

 

كاليبراسيون /آزمونمورد درخواست آزمايشگاهدامنه فعاليت ) س  
 دامنه فعاليت مورد درخواست آزمايشگاه كاليبراسيون- 1

 - سنجه مادي–كميت  رديف
 دستگاه اندازه گيري

 ±بهترين توان اندازه كيريگستره 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
  نام و نام خانوادگي مدير آزمايشگاه

  امضا/ تاريخ                                                                                                  
  
 
 
 
 

      



  

  فرم
  درخواست تاييد صالحيت آزمايشگاه براساس روش اجرايي

  

  NACI -F01 :شماره مدرك1391اسفند -03:شماره و تاريخ تجديد نظر                     8از8صفحه 
 

 

  كاليبراسيون /دامنه فعاليت مورد درخواست آزمايشگاه آزمون) س
 آزمايشگاه آزموندامنه فعاليت مورد درخواست - 2

ضابطه -  -شماره بند-شماره استانداردعنوان آزموننام محصول رديف
 *قانوني

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

براي آن وجود نداشته باشد از ضوابط قانوني مربوطه از در صورتي كه آزمون در زمينه تعيين ماهيت باشد و استاندارد مشخصي *
  .جمله حوزه هاي تعريف شده استاندارد يا فصول كتاب مقررات صادرات و واردات استفاده مي شود

  
  نام و نام خانوادگي مدير آزمايشگاه

امضا/ تاريخ                                                                                                       



  

  

 

  
  
  
  
  
  

    

  
2شمارهپيوست 



  

  فرم
  گزارش مميزي داخلي

  NACI -F02:  شماره مدرك1391اسفند -03:شماره و تاريخ تجديد نظر                                  1از 1صفحه 
 

 :شماره مميزي :      تاريخ مميزي:                   نام آزمايشگاه 

 :سمت                         : مميز

 :بخش مميزي شونده

 عدم انطباق مشاهدات  رديف
راهنمايبند - بند استاندارد

ضوابط و الزامات آزمايشگاه

:تاريخ و امضاء مميزي شونده :تاريخ و امضاء مميز



  

  

 

  
  
  

3شمارهپيوست 



  

  فرم
  صورتجلسه بازنگري مديريت

 NACI -F03:  شماره مدرك1391اسفند- 03:شماره و تاريخ تجديد نظر   1از  1صفحه 

 

  : رئيس جلسه:                                                                                      دبير جلسه
  : نام و امضاء:                                                                                       نام و امضاء

 : صفحه  :شماره جلسه  :تاريخ  :نام آزمايشگاه 

  :حاضرين در جلسه 
  
  
  

  :دروندادهاي بازنگري
  
  
 

 مهلت اقدام مسئول پيگيري :بروندادهاي بازنگري

   



  

  

 

 

  
  
  

4شمارهپيوست 



  

  فرم
  گزارش عدم انطباق

  NACI -F04:  شماره مدرك1391اسفند - 03:شماره و تاريخ تجديد نظر  1از1صفحه 

  

 .....................اداره كل استاندارد استان 

 :شگاه ينام آزما : يابيخ ارزيتار

     Oديتمد   Oينظارت    Oه ياول:     يابينوع ارز

 NACI-G01راهنماي ضوابط و الزامات آزمايشگاه به شماره مدرك .......... عنوان عدم انطباق طبق بند شماره 

 

 :شرح عدم انطباق 

 :مهلت رفع عدم انطباق  :    شگاه ير آزمايمد/ ير فنيمد يامضا :اب يسرارز يامضا

 ) :وست گردديشواهد دال بر رفع عدم انطباق پ(انجام شده  يشرح اقدام اصالح
  
  

 
شگاهير آزمايمد/ ير فنيمد يخ و امضايتار

 :شگاه يانجام شده توسط آزما ياقدامات اصالح يبررس
  
  
  
 

  Oد است ييمورد تا

 :ابيسرارز يخ و امضايتار                                                                            Oست يد نييمورد تا



  

  

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

5شمارهپيوست 



  

  فرم
  تعهدات آزمايشگاه همكار

  NACI -F05:  شماره مدرك1391اسفند - 03:شماره و تاريخ تجديد نظر       2از1صفحه 

  

  
دارنده گواهينامه تاييد صالحيت      كاليبراسيون / آزمايشگاه آزمون مدير     اينجانب 

، متعهد مي گردم كه كاركنان تعهد نامه ، ضمن پذيرش مفاد اين     مورخ   آزمايشگاه همكار شماره  
  . همكاري نمايند    آزمايشگاه طبق مقررات زير با اداره كل استاندارد استان 

دامنه هاي فعاليت هاي آزمـون منـدرج در گواهينامـه تاييـد     طول مدت اعتبار گواهينامه و همچنين فقط در  - ١
كاليبراسيون و گسـتره بهتـرين تـوان انـدازه گيـري منـدرج در گواهينامـه تاييـد         / صالحيت آزمايشگاه آزمون 

 .صالحيت آزمايشگاه كاليبراسيون ، ادعاي تاييد صالحيت نمايم

ليبراسيون ، كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري را با دقت كامل در گستره و بهترين تـوان  بعنوان آزمايشگاه كا - ٢
اندازه گيري آزمايشگاه مندرج در گواهينامه تاييد صالحيت آزمايشگاه ، انجام دهيم و همـواره تجهيـزات مـورد    

قابليت رديـابي بـه زنجيـره نـا      استفاده براي كاليبراسيون متعلق به آزمايشگاه داراي برنامه هاي كاليبراسيون با
 . گسسته كاليبراسيون به آزمايشگاه مرجع ملي و ساير مراجع معتبر بين المللي ، باشم 

ها را طبق استاندارد هاي ملي يا بين المللي يا ساير روشهاي معتبـر منـدرج    بعنوان آزمايشگاه آزمون ، آزمون - ٣
 . م د صالحيت آزمايشگاه ، انجام دهييدر گواهينامه تا

آزمون و ) هاي (را به طور صحيح ، واضح ، بدون ابهام در گزارش ) ها(يا كاليبراسيون / و) ها(نتايج هر آزمون  - ۴
يا /كاليبراسيون ، همراه با يكاهاي اندازه گيري همراه با نام ، سمت و امضاء آزمون كننده و ) هاي (يا گواهينامه /

 . م ر شركت ، به مشتري ارائه مي نمايربرگ داكاليبره كننده و تصويب كننده به همراه نامه س

متعهد مي گردم تا سه ماه پس از تاريخ صدور نتيجه آزمون و يا طبق توافق فيمابين با صاحب كاال نسبت بـه   - ۵
تحويل نمونه شاهد به صاحب كاال در صورت درخواست اقدام نمايم و در صورت عدم پيگيري صاحب كاال بنا بر 

 .عيت نمونه تصميم گيري مي نمايمتشخيص خود در خصوص وض

بـه اداره  ) 6شـماره  (يا كاليبراسيون را در فـرم مـرتبط   /در پايان هر ماه گزارش عملكرد فعاليت هاي آزمون و  - ۶
 .كل استاندارد استان ارسال كنم 

موافقت و  اداره كل استاندارد استان در دوره اعتبار گواهينامه تاييد صالحيت آزمايشگاه ارزيابي هاي نظارتيبا  - ٧
 . همكاري مي نمايم

، اقـدامات  ن شده در نامه اخطاردر مدت زمان تعيي ،اداره كل استاندارد استان  از اخطار كتبي دريافت پس از - ٨
. اصالحي درخواست شده را انجام مي دهم و از اداره كل استاندارد استان تقاضاي ارزيابي و تجديد نظر مي كنم 

  .ابطال نمايد تعليق ويا داره كل مي تواند گواهينامه تاييد صالحيت آزمايشگاه رادر صورت عدم اقدام به موقع ، ا
هزينه هاي صدور و تمديد گواهينامه تاييد صالحيت و ساير هزينه ها مصوب طبق تعرفه ها و بخشنامه هـاي   - ٩

 . را به شماره حسابهاي تعيين شده ، مي پردازم سازمان ملي استاندارد ايران

بـا  با انجـام آزمـون و يـا كاليبراسـيون مجـدد،      يا كاليبراسيون ، /مشتري به نتايج آزمون و در صورت اعتراض  -١٠
 .حضور كارشناس اداره كل به همراه نماينده مشتري با هماهنگي قبلي ، موافقت دارم



  

  فرم
  تعهدات آزمايشگاه همكار

  NACI -F05:  شماره مدرك1391اسفند - 03:شماره و تاريخ تجديد نظر       2از2صفحه 

  

 
 .، اعالم نظر نهايي اداره كل در مورد شكايت را مي پذيرم كايت مشتري به اداره كل استاندر صورت ش -١١

 .ما را با هماهنگي قبلي ، مي پذيره اداره كل براي شاهد بودن در اجراي آزمون) هاي(كارشناس حضور  -١٢

، سعي وافر دارم كه شرايط الزم براي حفظ كامل مستقل و يا مستقر در واحد توليدي آزمايشگاه  مدير بعنوان -١٣
 .نياز اثبات كنم بي طرفي و استقالل در اعالم نتايج كاركنان آزمون كننده را فراهم و در صورت

بعنوان مدير آزمايشگاه متعهد مي گردم در صورت داشتن فعاليت هـاي تجـاري ماننـد صـادرات و واردات ، از      -١۴
انجام آزمون بر روي كاالهايي كه به نحوي در آن ذينفع مي باشم پرهيز نمايم مگر با حضور كارشـناس معرفـي   

 .  شده از سوي اداره كل

نبايستي بـه كـاري بپـردازم    متعهد مي گردم ي آزمون و كاليبراسيون شخص ثالث آزمايشگاه هابعنوان مدير   -١۵
 .كه اعتماد به استقالل قضاوت و درستكاري آنرا در فعاليت هاي آزمون يا كاليبراسيون به خطر اندازم

در صورت عدم همكاري مثبت با اداره كل استان و رعايت ننمـودن مفـاد ايـن توافقنامـه و در صـورت اثبـات        -١۶
آزمايشگاه توسط اداره كل استان ، تعليق گواهينامه تاييـد صـالحيت آزمايشـگاه را    ) هاي(ايت هاي مشتري شك

 .مي پذيرم 

هرگونه تغييرات در مكان ، كاركنان كليدي آزمايشگاه و تجهيزات اندازه گيري را در اسرع وقت به اطالع اداره  -١٧
 .مسانمي ركل استاندارد استان ، 

واند با داشتن داليل موجه نسـبت بـه راي صـادره از سـوي اداره كـل اسـتاندارد اسـتان        مدير آزمايشگاه مي ت -١٨
مركز ملي تاييـد  اعتراض نمايد و در اسرع وقت شكايت را به همراه مدارك مثبت براي رسيدگي و اظهار نظر به 

 . ارسال كندصالحيت ايران 

اسـخگويي در قالـب فـرم نتيجـه آزمـون      ضمن رعايت مدت زمان انجام آزمـون و پ  آزمايشگاه تعهد مي نمايد -١٩
برگ نتايج آزمون نمونه هاي ارسالي از ادارات كل اسـتان را منحصـرا    ،تعيين شده توسط سازمان ملي استاندارد

 . به آن ادارات به منظور اعالم مطابقت و يا مغايرت كاال با استاندارد ارسال نمايد

عواقب آن مه و اقدامات خارج از دامنه فعاليت خود بوده و  از گواهينا ءول هر گونه تبليغات سوئمسآزمايشگاه  -٢٠
 .را مي پذيرد

  م و نام خانوادگي مدير آزمايشگاهنا
  امضا/ تاريخ                                                                                           



  

  

 

  
  
  

6شمارهپيوست 



  

  فرم
  گواهينامه تاييد صالحيت آزمايشگاه همكار

  
  

 NACI -F06:  شماره مدرك1391اسفند - 03:شماره و تاريخ تجديد نظر  1از 1صفحه 

  جمهوري اسالمي ايران
  استاندارد ايرانسازمان ملي 

 ......اداره كل استاندارد استان 

 گواهينامه تاييد صالحيت آزمايشگاه همكار

بـه شـماره مـدرك     "آزمايشگاه هاي آزمون و كاليبراسيون صالحيت و نظارت بر عملكردتاييد  "به استناد روش اجرايي 
NACI_P13 مشروحه زير تاييد مي گردد) هاي(يا كاليبراسيون / و ) ها(براي انجام آزمون ....................... ، آزمايشگاه .  

 

  )±(گستره ، بهترين توان اندازه گيري /)مورد تاييد سازمان*ضوابط( استاندارد شماره كاليبراسيون/ عنوان آزمون عنوان محصول
 

   
   
   

  
  
  
  

    
 

  :تذكر 
  .يك سال مي باشد ديتمد/مدت اعتبار اين گواهينامه از تاريخ صدور -1
  .هاي حقوقي و جزايي دارنده آن نمي باشد  داشتن اين تأييديه رافع مسئوليت -2
  . استاندارد ايران الزامي است سازمانملي همكاري با  تعهد نامه رعايت -3
براي آن وجود نداشته باشد از در صورتي كه آزمون در زمينه تعيين ماهيت باشد و استاندارد مشخصي *

ضوابط قانوني مربوطه از جمله حوزه هاي تعريف شده استاندارد يا فصول كتاب مقررات صادرات و واردات 
  .استفاده مي شود

 
  :تلفن و نمابر :                                                             آدرس آزمايشگاه  

  ....ستاناستاندارد ا مدير كل

  : شماره گواهينامه
  :مديدت/تاريخ صدور
  :مرتبه تمديد
  :مرتبه صدور



  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
 
  

7شمارهپيوست 



  

  فرم
  گزارش عملكرد ماهانه

 NACI -F07:  شماره مدرك1391اسفند -03:نظر  شماره و تاريخ تجديد   1از 1صفحه 

  
  

 ...سال...گزارش عملكرد در ماه  .…:آزمايشگاه  نام

رديف 

دريافت تاريخ 
 نمونه

شماره  نام متقاضي نوع و نام تجارتي نمونه
 استاندارد

تاريخ صدور 
 نتايج 

  كاليبراسيون/ نتيجه آزمون
 )غير قابل قبول/قابل قبول( 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 . اين فرم بايد ماهانه تكميل و براي اداره كل استاندارد استان ارسال گردد
  

 نام نام خانوادگي مدير آزمايشگاه                                          نام و نام خانوادگي مدير فني                       

  امضا/ تاريخ                                                                                           امضا  / تاريخ        
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  فرم   
  گزارش دهي  نظارت بر عملكرد     

  .....در سه ماهه ....آزمايشگاه ها توسط  ادارت كل استان   

 NACI -F08:  شماره مدرك1391اسفند - 03:شماره و تاريخ تجديد نظر     1از 1صفحه 

  
  تاييد صالحيتدرخواست هاي اوليه -1

پذيرش دامنه فعاليت نام متقاضي رديف
 تقاضا

 علت عدم پذيرش تقاضا

   
 

   

  استانبرگزاري كميته هاي فني -2
تاريخ بر  رديف

گزاري 
كميته 
 فنی

نام 
 آزمايشگاه

 نتايج تصميم گيري كميته فني استان موضوع كميته فني استان

 /صدور
 /افزايش
 كاهش

 علت عدم موافقت موافقت ابطالتعليقاخطارتمديد

   
 

        

  هاي نظارتي استاني ارزيابي -3 
تاريخ  رديف

 ارزيابي
اعضاي تيم دامنه فعاليتنام آزمايشگاه

 ارزيابي
تعداد عدم 

 انطباق
نتايج تصميم گيري در كميته فني استان بر مبناي 

 ارزيابي نظارتي

 ابطال تعليق

   
 

      

  اعالم وضعيت گزارش عملكرد ماهانه آزمايشگاه به اداره كل استان -4
 مالحظاتنتيجه بررسي گزارشتاريخ دريافت گزارشنام آزمايشگاه رديف

     

كه گزارش  ييعداد آزمايشگاه هات
 انه ارسال ننموده اندماه

 

  رسيدگي به شكايات  - 5
 نتايج رسيدگي به شكايت موضوع شكايتتاريخ شكايتنام آزمايشگاه رديف

   
 

   

 
  نام و نام خانوادگي مدير كل استان

  امضا/ تاريخ                                                                                                                                  
  



  

  

 

  
  
  

9شمارهپيوست 
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كليه آزمايشگاه هاي متقاضي تاييد صالحيت موظفند قبل از تكميل و ارسال فرم هاي درخواسـت تاييـد صـالحيت    

سـتقرار الزامـات ذيـل اقـدام     ، نسبت به رعايـت و ا  NACI-F01مدرك بر اساس روش اجرايي به شمارهآزمايشگاه 
  :نمايند

  :الزامات مديريتي   -1
 .احراز هويت قانوني آزمايشگاه از طريق ارائه اساسنامه و آگهي ثبت در روزنامه رسمي  ١- ١

طبـق   يحقـوق  مـدارك  وي قـانون  تيـ هوي بررس خصوص دردر مواردي كه آزمايشگاه بخشي از سازمان بزرگتر است 
  :ذيل اقدام مي شود موارد
 شگاهيآزما بعنواني ديتول واحد در مستقر آزمايشگاه فعاليت به مادر سازمان اساسنامه در كه صورتي در ١-١- ١
 به اساسنامه اصالح جهت ، نامهيگواه ديتمد زمان تا ، باشد نشده اشاره ونيبراسيكال/آزمون خدمات دهنده ئهاار

  .شودي م داده مهلت شگاهيآزما
 مستقل اساسنامه فاقد كهي دولت مراكز ريسا اي و ها پژوهشگاه ها، دانشگاه در مستقر هاي آزمايشگاه  ٢-١- ١

ضمن  و شوندي م شناختهي حقوق تيشخص كي بعنوان ، رنديگي م مادر سازمان از را خودي قانون تيهو و باشنديم
فشارهاي  ، منافع تعارض، به دور از هر گونه كاليبراسيون /آزمون ارائه خدمات حفظ محرمانگي و بي طرف بودن در

 يدارا ديبا شگاهيآزماي طيشرا نيچن در.  دارندي قانون تيمسئول خودي ها تيفعال هيكلي برا ، مالي ، تجاري
 در و شود داده نشاني اجراي يفرايندها و آزمايشگاه چارت طريق از آزمايشگاه طرفي بي و باشد قبول ساختارقابل

 .گيرد قرار نظر مد ، هاي ابيارز و ها بررسي
ي دارا ، كنند يم دريافت مربوطه صنف از را خود اعتبار كه بها گران فلزات عيار تعيين هاي آزمايشگاه   ٣-١-١
  .دارند عهده بر را خودي ها تيفعال هيكل تيمسئول و شده يتلق شده ثبتي قانون تيهو
  آزمايشگاهچارت سازماني وارائه  تهيه   1-2
  وتعيين جانشين آن ها  ها و اختيارات و روابط ميان تمامي كاركنان تاثيرگذار بر كيفيت كار تعيين مسئوليت   1-3
 NACI مدركبه شماره  "تعهدات آزمايشگاه همكار  "فرم  5پيوست شماره براورده نمودن الزامات مندرج    4- 1

-F05  تعهد مديريت آزمايشگاه در مورد برآورده كردن الزامات مرتبط با ضوابط و مقررات تعيين شده از سوي و
  سازمان و دستگاه هاي قانون گذار 

  وجود تعهد نامه كاركنان در خصوص رازداري و بي طرفي   1-5
  بين المللي-ها مبتني بر استاندارد ملي مطابقت فعاليت   1-6
 "گزارش مميزي داخلي  "، فرم 2پيوست شماره گهداري سوابق مميزي هاي داخلي مطابق ، ثبت و نانجام   7- 1

  NACI-F02مدرك به شماره 
صورتجلسه بازنگري  "، فرم 3پيوست شماره وابق انجام بازنگري مديريت مطابق س ، ثبت و نگهداريانجام   8- 1

  NACI-F03مدرك به شماره "مديريت 
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مشتري و برگه هاي نتيجه آزمون صادره و امضـا   با اطالعجاع كار به پيمانكار فرعي سوابق ار ثبت و نگهداري   1-9
  كننده

     ازمايشگاه همكار سازمان، تنها در دامنه گواهينامه خود، مجـاز بـه اسـتفاده از خـدمات پيمانكـار فرعـي ذي صـالح        
  . مي باشد

  بررسي رضايت و بازخورد مشتري از سوي آزمايشگاه   1-10
  سوابق مربوط به شكايات از آزمايشگاه و رسيدگي به آن در خصوص خدمات آزمون ثبت و نگهداري   1-11
  سوابق توافق با مشتري در موارد مرتبط با فرآيند آزمون   ثبت و نگهداري   1-12
 مانند رسيدگي به شكايات ، بازنگري مـديريت و ايجـاد، ثبـت و   هاي اجرايي مناسب  بكارگيري متد و روش   1-13

  نگهداري سوابق مرتبط 
  
  الزامات كاركنان   2
  )شرح شغل( تعيين شرايط احراز مشاغل   2-1
فرم درخواست تاييد صالحيت آزمايشگاه "ج"بند ، 1پيوست شمارهطبق  ليست كاركنان و تكميل تهيه   2- 2

  NACI-F01 مدرك  به شماره "مشخصات شغلي و آموزشي كاركنان آزمايشگاه  " براساس روش اجرايي
  عقد قرار داد كاري بين آزمايشگاه و كاركنان   2-3
  تسلط كاركنان بر استانداردهاي مرتبط    2-4
تحصيالت ، تجربه  آزمايشگاه تعيين مي شود و داراي است كه از سوي مدير كارشناس تمام وقتي:مدير فني    5- 2

و ضمن نظارت بر كليه فعاليت هاي جاري  هاي الزم وگواهينامه هاي دوره هاي آموزشي مرتبط است كافي و مهارت
  .مدير آزمايشگاه تاييد مي نمايد يامضا را قبل ازويا گواهينامه كاليبراسيون ، برگ نتايج آزمون در آزمايشگاه

  :وظايف مدير فني 
و تهيـه فهرسـتي    اطمينان از دسترسي بـه آخـرين ويـرايش اسـتاندارد هـا و دسـتورالعمل هـاي كـاري            2-5-1

  استانداردها
  تاييد مدارك تهيه شده بوسيله كاركنان مجاز   2-5-2
  امضاي برگه هاي نتايج آزمون صادره از آزمايشگاهتاييد و    2-5-3
تعيـين  ، نظارت برثبت سوابق از جمله ثبت بموقع مشاهدات ، تاييد داده هاي خام و محاسبات انجام شده    2-5-4

  ق هاي حفظ سواب زمان
به شكايت مشتريان ، بازخورهاي مشتريان، گزارش هاي رسيده  و نگهداري سوابق مربوط مسئول رسيدگي   2-5-5

  از كاركنان 
 بازخورهاي حاصل از نتايج مقايسه هاي بـين ازمايشـگاهي يـا آزمـون    و نگهداري سوابق  مسئول رسيدگي   2-5-6

  هاي كفايت تخصصي و توصيه هاي بهبود
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  و نگهداري سوابق  اقدام اصالحي ،عدم انطباق ها در رفع  مديريت   2-5-7
  اطمينان از برقرار بودن برنامه تعمير ، نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات    2-5-8
  عملكرد كاركنان آزمايشگاه  و نظارت بر صالحيت   2-5-9
  ها خشي آموزشارزيابي اثر ب و آموزش كاركنان مشخص كردن نيازهاي آموزشي ، برقراري   2-5-10
  تامين كننده خدمات كاليبراسيون اطمينان از صالحيت ازمايشگاه كاليبراسيون بعنوان   2-5-11
  
  الزامات فني  3
فـرم درخواسـت تاييـد صـالحيت     ، "س"، بنـد  1پيوست شماره طبق  مشخص بودن دامنه فعاليت ازمايشگاه   3-1

 به شـماره مـدرك   "كاليبراسيون/ آزموندامنه فعاليت مورد درخواست آزمايشگاه  "آزمايشگاه براساس روش اجرايي

NACI-F01  
  مربوطهمشخص بودن روش آزمون و كاليبراسيون بر حسب آخرين ويرايش استانداردهاي    3-2
  نگهداري، كد دهي و آماده سازي نمونه نمونه، پذيرش تعيين معيارهاي   3-3
  ت تعيين شده در استانداردهاي مربوطهشرايط محيطي مناسب بر اساس الزامابرقراري جايگاه و    3-4
  پايش، كنترل، نگهداري و ثبت شرايط محيطي محل آزمون    3-5
  بر اساس الزامات استانداردهاي مرتبط در آزمايشگاه جدا سازي موثر بخش هاي الزم   3-6
  نمونه شاهد پس از انجام آزمون تعيين تكليف در خصوص باقيمانده نمونه و   3-7
  
  تجهيزات و مواد  3-8
اساس  فرم درخواست تاييد صالحيت آزمايشگاه بر"د  "بند  ،1پيوست شماره تهيه تجهيزات و مواد طبق    1- 8- 3

  NACI-F01به شماره مدرك  "مواد آزمايشگاه / تجهيزات  "روش اجرايي ، 
درخواسـتي و طبـق الـزام منـدرج در     فعاليـت   نيـاز بـر حسـب دامنـه    وجود و كافي بودن تجهيزات مورد    3-8-2

  استانداردهاي مربوط
  : شناسنامه تجهيزات شاملتهيه   3-8-3
  ها  مشخصات دستگاه   3-8-3-1
  هاي سازنده و دستورالعمل هاي كار و برچسب گذاري و حفاظت تجهيزات  دستورالعمل   3-8-3-2
  يرو نگهداري برنامه پايش، كنترل،  تعم   3-8-3-3
  بررسي هاي ميان دوره اي همراه با ثبت و نگهداري سوابق    3-8-3-4
  قابليت رديابي كاليبراسيون به همراه ثبت و نگهداري سوابق -گواهي كاليبراسيون-برنامه كاليبراسيون    3-8-3-5
  
  اطمينان از كيفيت نتايج آزمون 3-9
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برنامه ريزي و بكارگيري حداقل يكي از  ، موظف بهكاليبراسيون/آزموناطمينان از كيفيت نتايج آزمايشگاه به منظور 
  :مي باشد روش هاي ذيل

  مشاركت در برنامه مقايسه هاي بين آزمايشگاهي مناسب همراه با تجزيه تحليل نتايج حاصله  3-9-1
  آزمايش كفايت تخصصي همراه با تجزيه تحليل نتايج حاصله   شركت در  3-9-2
يا كنترل كيفيت داخلي با استفاده از مواد مرجع ثانوي همراه با / مرتب از مواد مرجع گواهي شده و استفاده  3-9-3

  تجزيه تحليل نتايج حاصله
تكرار آزمون ها يا كاليبراسيون با استفاده از همان روش يا روش هاي ديگر همراه بـا تجزيـه تحليـل نتـايج       3-9-4

  حاصله
  ن مجدد اقالم نگهداري شده همراه با تجزيه تحليل نتايج حاصلهآزمون مجدد يا كاليبراسيو  3-9-5
  
  گزارش دهي نتايج  3-10
  .نتايج بايد به طور صحيح ، واضح ، بدون ابهام و مبتني بر استانداردها باشد 3-10-1
  :هاي آزمون و گواهينامه هاي كاليبراسيون بايد موارد زير ثبت شود در گزارش 3-10-2

  عنوان -
 آزمايشگاه و مشترينام و نشاني  -

 مشخص كردن روش استاندارد -

  نام اقالم آزمون يا كاليبره -
  تاريخ دريافت نمونه، انجام آزمون و صدور برگه نتيجه آزمون -
  نام ، سمت ، امضاء تاييد كننده -

  يا مشخصات/در صورت لزوم ، ذكر انطباق يا عدم انطباق با الزامات و 3-10-3
كاليبراسـيون بـا قابليـت رديـابي بـه       يآزمايشگاه هات اندازه گيري شده در ذكر مقدار تخمين عدم قطعي 3-10-4

  SIيكاهاي اندازه گيري 
مصـوب در معاونـت نظـارت بـر      هـاي  ارائه گزارش نتيجه آزمون و گواهينامه هاي كاليبراسيون طبق فـرم  3-10-5

  1388سال  "جزيي/بحراني/ نقص هاي عمده-فرم هاي نتايج آزمون "در مجموعه اجراي استاندارد 
  سوابق برگه هاي نتايج آزمون  ثبت و نگهداري  3-10-6
رعايت مدت زمان پاسخگويي به مشتري و ارسال برگ نتيجـه آزمـون بـر مبنـاي الـزام تعيـين شـده در          3-10-7

مشـمول   مدت زمان الزم براي آزمون فرآورده هاي "تحت عنوان سوي پژوهشگاه استاندارد از منتشر شده مجموعه 
  1388مهر "مقررات استاندارد اجباري
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    نمونـه  ات ، مجـاز بـه انجـام آزمـون بـر همـان       وارد ماننـد آزمايشگاه همكار در صورت انجام ساير فعاليت ها   3-11
  مسئوليت مدير كل استاندارد استان و حضور كارشناس اداره كل نمي باشد مگر به 

صالحيت آزمون فرآورده هاي مشمول استاندارد اجباري، بايـد قـادر بـه اخـذ     آزمايشگاه هاي متقاضي تاييد   3-12
تاييد صالحيت براي كليه اقالم آزمون تعيين شده در استاندارد ويژگي هاي محصول باشد و تمامي الزامـات تعيـين   

  .صادر نمايدشده در استاندارد را تامين و استقرار نموده و بكار بندد ومطابق با آن آزمون كرده و نتايج را 
  
  
  

  
  

      


