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 ایران های راهبردیفناوری یشگاهیدر شبکه آزما هاشگاهیآزما تیعضو لدستورالعم

 5از  2صفحه 
 

 بسمه تعالی

 هدف -1

های ناوریفعضویت در شبکة آزمایشگاهی های متقاضی تعیین چگونگی پذیرش عضویت آزمایشگاه دستورالعمل،ن یا نیتدو هدف از

 است. راهبردی

 

 دامنة كاربرد -2

 شود.را شامل می های راهبردیفناوری های متقاضی عضویت در شبکة آزمایشگاهیتمامی آزمایشگاه دستورالعملن یا

 

 مفاهیم و تعاریف -3

 .است جمهوریمعاونت علمی و فناوری ریاستهای راهبردی فناوریشبکه آزمایشگاهی منظور،  شبکه: -3-1

 .در شبکه آزمایشگاه متقاضی عضویت آزمایشگاه: -3-2

 .ت خدمات آزمایشگاهی از آزمایشگاهمتقاضی دریاف مشتری: -3-3

س و بر اسا شود. هر عضو با توجه به زمان ورود به شبکههر آزمایشگگاه در شبکه، ی  عضو نامیده می  :شبکه در تیعضو -3-4

 شود.شرایط ذکر شده در این دستورالعمل، در سطح مشخصی از انواع عضویت، طبقه بندی می

شود و اطالعات آن بندی عضگویت ررار نگیرد، عضگو شبکه شناخته نمی  اگر آزمایشگگاهی در هیککدا  از سگطوط طبقه   :تبصرره 

 آزمایشگاه در سایت شبکه منتشر نخواهد شد.

 احراز آنها به شرط زیر است:و شرایط  تیعضو سطوط

در  ،شبکه ورود به یدر ابتدا کنندیارائه م یشگاهیکه خدمات آزما ییهاشگگاه یهمه آزما :آزمایشگاه مستعد عضویت -3-4-1

 شود.اطالعات چنین آزمایشگاهی در خروجی پایگاه اینترنتی شبکه نمایش داده می .گیرندعضویت ررار میسطح  نیا

 

 آزمایشگاهی که :آزمایشی عضو -3-4-2

 ؛تمایل به ارائه خدمات اعتباری دارد -

 ؛باشدثبت شده اطالعات آنها در سایت شبکه کامل  -

 د.را امضا کرده باش با شبکهنامه همکاری تفاهم -

 شود.اطالعات چنین آزمایشگاهی در خروجی پایگاه اینترنتی شبکه نمایش داده می

 

 :فعالآزمایشگاه  -3-4-3

 ؛کندیخدمات ارائه مدهی خود، درصد ظرفیت خدمات 33 زانیمدست کم به  که یشگاهیآزما -

 .ندیاثبات نما یشگاهیحد از ارائه خدمت را به شبکه آزما نید ابتوان -

 د.شونها در خروجی پایگاه اینترنتی شبکه منتشر و در ارزیابی ساالنه نیز شرکت داده میاطالعات این دسته از آزمایشگاه
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 نهساال یابیکه در ارز یشگاهیآزما :توانمندآزمایشگاه  -3-4-4

 کسب کند؛ از شاخص کل ازیامت 333از  شیب -

 را کسب کند؛ یمدار یشاخص مشتر ازیدرصد امت 63دست کم  -

 .کندرا کسب  یاشبکه هاییدرصد شاخص همکار 33دست کم  -

 د.شونپایگاه اینترنتی شبکه منتشر و در ارزیابی ساالنه نیز شرکت داده میها در خروجی اطالعات این دسته از آزمایشگاه

 

 که یشگاهیآزما :آزمایشگاه ممتاز -3-4-5

 ؛داردمعتبر  ISO/IEC12325اعتبارنامه استاندارد  -

 را کسب کند؛ از شاخص کل ازیامت 533 دست کمبتواند  نهساال یابیدر ارز -

 را کسب کند؛ یمدار یشاخص مشتر ازیدرصد امت 03دست کم  در ارزیابی ساالنه بتواند -

 .کندرا کسب  یاشبکه هاییدرصد شاخص همکار 43دست کم  در ارزیابی ساالنه بتواند -

 د.شونها در خروجی پایگاه اینترنتی شبکه منتشر و در ارزیابی ساالنه نیز شرکت داده میاطالعات این دسته از آزمایشگاه

 

 که یشگاهیآزما :آزمایشگاه پیشرو -3-4-6

 معتبر دارد؛ ISO/IEC12325اعتبارنامه استاندارد  -

 را کسب کند؛ از شاخص کل ازیامت 233 دست کمبتواند  نهساال یابیدر ارز -

 را کسب کند؛ یمدار یشاخص مشتر ازیدرصد امت 93دست کم در ارزیابی ساالنه بتواند  -

 .کندرا کسب  یاشبکه هاییدرصد شاخص همکار 53دست کم در ارزیابی ساالنه بتواند  -

 د.شونها در خروجی پایگاه اینترنتی شبکه منتشر و در ارزیابی ساالنه نیز شرکت داده میاطالعات این دسته از آزمایشگاه

 

، آزمایشی، تیمستعد عضوترین سطح تا باالترین سطح، به ترتیب عبارتند از:سطوط عضویت در شبکه آزمایشگاهی از پایین نکته:

 شرویپ، ممتاز، توانمند، فعال

 

 ولیتئمس -4

 .فر  درخواست عضویت در شبکه بر عهدة آزمایشگاه استثبت تکمیل و  تیولئسم -4-1

 .استو با هماهنگی دبیر شبکه ها ول ارتباط با آزمایشگاهئة مسعهد ولیت بررسی اولیة درخواست عضویت برئمس -4-2

 .شبکه است دبیرولیت تأیید نهایی پذیرش یا عد  پذیرش عضویت آزمایشگاه در شبکه، بر عهدة ئمس -4-3
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 شرح روش -5

 به شبکه هاارائه درخواست عضویت توسط آزمایشگاه -5-1

 ودر سایت شبکه، دریافت ها آزمایشگاهفر  اطالعات آزمایشگگاه برای عضویت در شبکه را از بخش عضویت  د یشگگاه با یآزما -5-1-1

 ؛ندکبرای شبکه ارسال ثبت و ها از طریق پنل عضویت آزمایشگاهپس از تکمیل، آن را به همراه نامة درخواست عضویت در شبکه، 

ت آزمایشگاه به شبکه به عنوان تأیید آزمایشگاه برای انتشار اطالعات )که در فر  درخواست عضویت درخواست عضوی ارسگال تبصره: 

 .در سایت شبکه است و نیازی به نامه درخواست مجدد ندارد است(نمودهثبت 

 .باید فر  اطالعات آزمایشگاه را با درت تکمیل نموده، اطالعات آزمایشگاه را صحیح و کامل در آن وارد نماید شگاهیآزما -5-1-2

 بررسی درخواست عضویت در شبکه -5-2

اطالعات آن را مطالعه نموده، با شرایط عضویت که در بند  ،عضویت آزمایشگاه ، پس از دریافت درخواستکارشگناس شگبکه   -5-2-1

 .دهداست، مطابقت می( این دستورالعمل آورده شده5-4)

 اکسل اطالعات امه پذیرش عضویت به همراه فایلندر صگورتی که آزمایشگگاه شگرایط اولیه عضگویت در شبکه را دارا باشد،      -5-2-2

 شود.آزمایشگاه ارسال میرابط یشگاهی( برای اشبکه آزمدبیرخانه )برای تکمیل و ارسال به  نوع آزمون هیپا

 در شبکهآزمایشگاه عضویت تعیین سطح  -5-3

مورد  تیعضو مستعد شگاهیآزمابه عنوان شرایط اولیه برای عضویت را دارا باشد،  ،در صورتی که آزمایشگاه متقاضی عضویت -5-3-1

 پذیرش ررار خواهد گرفت.

های آزمایشگگاه( توسگط آزمایشگگاه، در سگایت شبکه     پس از تکمیل )ثبت تجهیزات، پرسگنل و آزمون آزمایشگگاه  اطالعات  :تبصرره 

 نمایش داده خواهد شد.

تواند پس از میآزمایشگاه های شگبکه،  در صگورت تمایل آزمایشگگاه به ارائه خدمات اعتباری و همکنین اسگتفاده از حمایت    -5-3-2

 در شبکه فعالیت نماید. یشیآزما عضوامضای تفاهم نامه همکاری با شبکه به عنوان 

خدمات آزمایشگاه )اعتباری و غیر اعتباری( را در همه آزمایشگاه پس از تایید عضویت آزمایشی توسط شبکه، موظف است  :تبصرره 

 شبکه ثبت نماید.سامانه 

به دبیرخانه خود ماهه اخیر  3تواند با ارسال فایل اکسل خدمات میپس از تایید عضگویت آزمایشی،  آزمایشگگاه در هر زمان   -5-3-3

   کند. را درخواست «فعالآزمایشگاه »به از آزمایشی تغییر سطح عضویت  ،شبکه

 .بماندباری تواند در سطح آزمایشی در شبکه می کسالیآزمایشگاه حداکثر به مدت  :تبصره

غییر مورد تدر  ،مایشگاهآزاز  گزارش بازدیدو همکنین  انیاز خدمات و نظر مشتر شگاهیآزما یگزارش ارسال بر اساسشبکه  :تبصره

 تصمیم گیری خواهد کرد. «فعالآزمایشگاه »نوع عضویت به 

های عضو آزمایشگاهساالنه در ارزیابی باید  ،، ممتاز یا پیشروسگطوط توانمند به تغییر سگطح عضگویت   برای  فعالآزمایشگگاه   -5-3-4

 .کندشرکت 

ند، ممتاز و توانمهای مایشگاهآز طیشرا دیبا شگاهیو آزما ستین شگاهیسطح آزما ارتقایو  رییتغ یبه معنا یابیشرکت در ارز تبصرره: 

 .خواهد ماند یبار فعالبه عنوان آزمایشگاه  ،طیو در صورت عد  احراز شرا( 3)بر اساس تعاریف موجود در بند  دیرا احراز نما پیشرو
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سال پیاپی به عنوان آزمایشگاه فعال سطح بندی گردد، عضویت آن به دو  چنانکه آزمایشگگاهی پس از شگرکت در ارزیابی،   :تبصرره 

 اید.اردا  نم مایشگاه آزمایشی تنزل داده خواهد شد و آزمایشگاه باید مجددا نسبت به تغییر سطح و شرکت در ارزیابی سالیانهآز

چنانکه آزمایشگگاهی پس از تنزل به سگطح آزمایشگی طی مدت یکسگال نتواند مجددا به سگطح فعال بازگردد عضویت آن       :تبصرره 

 آزمایشگاه در شبکه لغو و اطالعات آن آزمایشگاه از سایت شبکه برداشته خواهد شد.

ای با امضای آزمایشگاه در شبکه باشد، نامهعضویت  یر وضعیتتغی(، 4-3-5در صگورتی که نتیجة ارزیابی ذکر شده در بند )  -5-3-5

 شود.برای آزمایشگاه ارسال می آزمایشگاه در شبکه،تغییر سطح عضویت مدیر شبکه مبنی بر 

شده کر ذبا توجه به نتایج ارزیابی و بر اساس شرایط  کندهای عضو شرکت میآزمایشگاهساالنه آزمایشگگاهی که در ارزیابی   -5-3-6

 .شودبندی میطبقهممتاز یا پیشرو توانمند، فعال،  سطوطیکی از در ( 3)تعاریف موجود در بند 

تواند ممتاز یا پیشرو رراردارد، با ارایه مستندات و دالیل موجه میتوانمند، هر آزمایشگاه که در یکی از سطوط عضویت فعال،  :تبصره

 باشد.در دو دوره غیرمتوالی ارزیابی، حضور نداشته 

 

 عضویت در شبکهعمومی شرایط  -5-4

در یا درحال تعمیر، از کار افتاده  یها)دسگگتگاه کنند هیارا یشگگگاهیفعال بوده، خدمات آزما دیبا شگگگاهیآزما یهادسگگتگاه -5-4-1

 .(تأثیری ندارند تیعضو یبررس

)تنها  کند هی(، خدمات ارایخصگگوصگگ ای یدولت ،یسگگازمان)درون و برون انیبه انواع مشگگتر ت،یبدون محدود دیبا شگگگاهیآزما -5-4-2

 است(. یخدمت مورد نظر متقاض هیدستگاه در ارا یفن تیرابل ربول، محدود تیمحدود

ه در آن مجموع تیعضوکند، نخواهد به مشتریان خدمات ارائه  ،پذیرش عضویت در شبکهپس از  یشگاهیکه آزما یدر صورت تبصره:

 .آزمایشگاه از سایت شبکه برداشته خواهد شدو اطالعات آن شبکه لغو 

 نباشد. یاهسته ایو  یدفاع ،ینظام یهاسازمان میمستق رمجموعهیز ،تیعضو یمتقاض شگاهیآزما -5-4-3

 


