عنوان روش اجرایی :تایید صالحیت آزمایشگاه های همکار و نظارت بر عملکرد آنها /111/802ر
هدف از اجرای روش اجرایی:
تشریح فرآیند 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 خود اقدام می نمایند.
خدمت گیرندگان :آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون همکار سازمان ملی استاندارد ایران
خدمت دهندگان :ادارات کل استاندارد استانی
مدارک و اطالعات مورد نیاز:
درخواست تمدید گواهینامه آزمایشگاه همکار بر اساس روش اجرایی /111/802ر و فیش واریزی کارمزد خدماتی تمدید
فرم های مورد استفاده :صورتجلسه کمیته فنی  ،گزارش فنی  ،نهایی ارزیابی و چک لیست ارزیابی
شرح مراحل انجام کار:
آزمایشگاه تقاضای خود را برای تمدید تایید صالحیت حد اقل دو ماه پیش از اتمام اعتبار گواهینامه به اداره کل استان
ارسال می نماید  ،اداره کل با توجه به عملکرد آزمایشگاه و گزارش دهی مستمر فعالیت ها  ،پیگیری های الزم جهت تمدید
گواهینامه را در دستور کار قرار می دهد و در صورت مثبت بودن نتایج ارزیابی و موافقت کمیته فنی استان با درخواست
آزمایشگاه  ،نسبت به تمدید گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه همکار اقدام می نماید.
مسئولیت و اختیارات: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
مدت زمان انجام کار :دوماه
نوع فناوری مورد استفاده :نرم افزار تایید صالحیت

نمودار گردش کار تمدید گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاههای همکار
(براساس روش اجرایی /111/802ر)
اعزام تیم ارزیابی جهت انجام ارزیابی از
آزمایشگاه همکار

اعالم کتبی نواقص به آزمایشگاه همکار

ارائه مستندات الزم مبنی بر انجام اقدامات
اصالحی و رفع کامل نواقص

بررسی مدارک توسط سرارزیاب و
بازرسی مجدد در صورت لزوم

طرح پرونده در
کمیته فنی استان

اعالم نواقص
به متقاضی

تمدید گواهینامه *

بایگانی سوابق

*متقاضی می باید در موارد ستاره دار با توجه به جدول تعرفه های مرکز ملی تایید صالحیت نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه اقدام نماید.

