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  1394د مردا



 ایرانهاي راهبردي فناوري شبکه آزمایشگاهی فعالیت مراکز عضو لدستورالعم

 3از  2صفحه   
 

 بسمه تعالی

 هدف  -1

د یـا تمدیـط لغـو یت و شـرایـحمانحـوه ، تیـط فعالینسبت به شـرا یشگاهیمراکز آزماسازي آگاه  دستورالعمل،ن یا نیتدو هدف از

توسـط ه خـدمات یـاراچگـونگی  يسـازکسانی اسـت کـه نتیجـه آن ایران هاي راهبرديفناوري یشگاهیدر شبکه آزما ت آنهایعضو

 .خواهد بودت خدمات یفیک ها و بهبودشگاهیآزما

 کاربردۀدامن -2

 شود.یرا شامل م ایران هاي راهبرديفناوري یشگاهیت در قالب شبکۀ آزمایعالقمند به فعال يهاشگاهیآزما یتمام دستورالعملن یا

 فیم و تعاریمفاه -3

 ؛است جمهوريمعاونت علمی و فناوري ریاست هاي راهبرديفناوري یشگاهیشبکه آزمامنظور،  شبکه: -3-1

 .ت در قالب شبکهیعالقمند به فعال يهاشگاهیآزما شگاه:یآزما -3-2

 تیولؤمس -4

 هاست؛شگاهیة آزمابر عهد دستورالعمل نیا ياجرا تیولؤسم -4-1

 ؛ستوااالختیار و یا نماینده تام شبکه تیریمد ةبر عهد دستورالعمل نیا يت نظارت بر حسن اجرایولؤمس -4-2
 

 شرح روش -5

 هاشگاهیارائه خدمات توسط آزما -5-1

 يرا، بـشـودیکه از طـرف شـبکه اعـالم مـ یبازه زمانخود را در  یدهخدماتد گزارش کامل یعضو شبکه با يهاشگاهیآزما -5-1-1

 ، به شبکه ارسال کنند؛یابیارز

) و رهیـغن و یزات، مشکل تکنسـیتجه یل خرابیدله خدمت (بهیعضو شبکه موظفند در صورت عدم امکان ارا يهاشگاهیآزما -5-1-2

 انجام دهند؛ت شبکه، یق سایرا از طر یمقتض یرساناطالعو روز کاري، حداکثر تا د، رفع مشکلپس از  همچنین

سـت، ین يدر زمـان اعـالم شـده بـه و یل، قادر به ارائۀ خـدمات بـه متقاضـیکه به هر دل یشگاه موظف است درصورتیآزما -5-1-3

 اطالع دهد؛ یمتقاض، به ساعت 24 کم تادست

 ؛بره نمایندی، کالالزم يهازات خود را در طول خدمت در دورهیعضو شبکه موظفند، تجه يهاشگاهیآزما -5-1-4

ه یـارابـه وي ج را یدر زمان مقرر نتـا اعالم کرده، یبه متقاضج را یل نتایق تحویخ دقیعضو شبکه موظفند تار يهاشگاهیآزما -5-1-5

 ؛دهند

 یدقـت کـاف ،و محرمانگی اطالعـات مشـتریان حیج صحیان و ارائه نتایمتقاض يهانمونه يشگاه موظف است در نگهداریآزما -5-1-6

 شگاه به اطالع شبکه برساند.یآزما یتواند آن را به عنوان عملکرد منفیم ینصورت متقاضیر ایدر غداشته باشد و 

، خدمات مورد نیاز وي اعتبار استفاده از خدمات آزمایشگاهیدر صورت مراجعه اشخاص داراي شگاه موظف است یآزما -5-1-7

 انه شبکه آزمایشگاهی ثبت نماید تا هزینه انجام شده، از اعتبار مشتري، کسر گردد.را ارایه نموده، اطالعات آن را در سام
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 عضو شبکه يهاشگاهیت از آزمایو حما یابیارز -5-2

اعـالم  یساعت نسبت به زمان تعهدشده (که قـبالً بـه متقاضـ 24ش از ی، بیش به متقاضیج آزمایه نتایشگاه در ارایاگر آزما -5-2-1

عنـوان شـگاه بـه یآزما یابیـن مسـأله در ارزیـص داده شود، ایرموجه تشخیر از طرف شبکه غین تأخیداشته باشد و ار یشود) تأخیم

 لحاظ خواهد شد؛ یعملکرد منف

بـار  د، شـبکه بعـد از دویـح ننمایج صـحیان و ارائه نتایمتقاض يهانمونه يرا در نگهدار یشگاه دقت کافیکه آزما یدر صورت -5-2-2

 د؛یشگاه در شبکه را لغو نمایآزمات یتواند عضویبار سوم م يتکرار، برا اخطار در صورت

عملکـرد  یابیـدستورالعمل ارزش یراین ویشبکه، براساس آخر یابیخواهند شد. ارز یابیمتناوب ارز يهاها در دورهشگاهیآزما -5-2-3

 شود؛یانجام م، عضو شبکه يهاشگاهیآزما

 یشـگاهیشـبکۀ آزما تیـدستورالعمل حمابر اساس  ،در ارزیابی از کسب شدهیعضو، متناسب با امت يهاشگاهیشبکه، به آزما -5-2-4

 .نمایدرا اعطا می ییهاتیحما ،از مراکز عضو ایران هاي راهبردييفناور

 

 ت آزمایشگاه در شبکهید عضویا تمدیلغو  -5-3

خواهد بـود و  عضو شبکه يهاشگاهیعملکرد آزما یابیدستورالعمل ارزعضو شبکه مطابق  يهاشگاهیآزما یابیارز يهاشاخص -5-3-1

 د؛یا لغو نماید و یدر شبکه را تمدشگاه یت آزمایمتناوب، عضو يهاشگاه در دورهیآزما یابیتواند بعد از ارزیشبکه م

از) در یـامت 1000(از را  300از کمتـر از ی، امتیر متوالیا سه دورة غی یش از دو دورة متوالیکه در ب ییهاشگاهیت آزمایعضو -5-3-2

 د؛یشبکه کسب کنند، لغو خواهد گرد يادوره يهایابیارز

شـود و درصـورت عـدم اصـالح عملکـرد یکبـار اخطـار داده مینـد، یت ننمایرا رعااین دستورالعمل که  ییهاشگاهیبه آزما - 5-3-3

 گردد.یم یشگاه در شبکه ملغیت آزمایشگاه، عضویآزما
 


