عنوان روش اجرایی :تایید صالحیت آزمایشگاه های همکار و نظارت بر عملکرد آنها به شماره مدرک /111/802ر
هدف از اجرای روش اجرایی:
تشریح فرآیند تایید صالحیت و صدور گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون و نظارت بر عملکرد آنها
می باشد که به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران  ،اقالم مورد آزمون و کالیبراسیون را آزمون یا کالیبره
نموده و نسبت به صدور گزارش آزمون و یا گواهینامه کالیبراسیون در دامنه شمول تایید صالحیت وود اقدام می نمایند
ودمت گیرندگان :کلیه آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون متقاضی تایید صالحیت به عنوان همکار سازمان ملی استاندارد
ودمت دهندگان:
اداره تایید صالحیت و سیستم های مدیریت کیفیت
مدارک و اطالعات مورد نیاز:
دروواست صدور گواهینامه آزمایشگاه همکار بر اساس روش اجرایی /111/802ر
فرم های دروواست تایید صالحیت آزمایشگاه های همکار به شماره مدرک ( NACI – F01پیوست شماره ) 1
گزارش ممیزی داولی به شماره مدرک ( NACI – F02پیوست شماره  ،) 8صورتجلسه بازنگری مدیریت به شماره مدرک
( NACI – F03پیوست شماره  ، ) 3تعهدات آزمایشگاه همکار به شماره مدرک ( NACI – F05پیوست شماره ، ) 5
گزارشات عملکرد ماهانه به شماره مدرک ( NACI – F07پیوست شماره  ، ) 7و راهنمای ضوابط و الزامات آزمایشگاه همکار
به شماره مدرک ( NACI –G09پیوست شماره ) 9

فرم های مورد استفاده :صورتجلسه کمیته فنی
شرح مراحل انجام کار:
آزمایشگاه تقاضای وود را برای تایید صالحیت به اداره کل استان ارسال می نماید  ،اداره کل پس از بررسی تقاضا در صورت
موافقت نسبت به ارسال فرمهای مربوطه اقدام می نماید و یا متقاضی را جهت دسترسی به مدارک مربوطه از طریق سایت
سازمان راهنمایی می نماید پس از تکمیل و ارسال فرم ها و سایر مدارک توسط آزمایشگاه و بررسی و تایید مدارک و
مستندات دریافتی توسط اداره کل  ،تیم ارزیابی جهت ارزیابی از آزمایشگاه به محل اعزام می شود در صورت رعایت ضوابط و
کامل بودن کار  ،کمیته فنی استان به منظور بررسی گزارش نهایی و تصمیم گیری در وصوص تایید صالحیت آزمایشگاه ،
نتایج ارزیابی و سایر مدارک و مستندات را بررسی نموده و نسبت به صدور و یا عدم صدور گواهینامه تایید صالحیت اقدام می
نماید
مسئولیت و اوتیارات:مسئولیت اجرای این روش اجرایی با ادارات کل استاندارد استان و نظارت بر حسن اجرای این روش بر
عهده مرکز ملی تایید صالحیت ایران می باشد

قوانین و مقررات :کلیه قوانین و مقررات حاکم بر سازمان ملی استاندارد ایران
نوع فناوری مورد استفاده :نرم افزار تایید صالحیت
مدت زمان انجام کار :بسته به سرعت عمل آزمایشگاه در تکمیل فرم ها و برآورده نمودن الزامات و ضوابط راهنمای آزمایشگاه
همکار به شماره مدرک ( NACI –G09پیوست شماره ) 9

نمودار گردش کار صدور گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاههای همکار
(براساس روش اجرایی /111/802ر)
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صدور گواهینامه*
*متقاضی می باید در موارد ستاره دار با توجه به جدول تعرفه های مرکز ملی تایید صالحیت نسبت به پرداوت هزینه های مربوطه اقدام نماید

