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 -1هدف
ّذف اس تذٍٗي اٗي دستَرالؼول ،تؼ٘٘ي ٍ ضفافساسٕ چارچَب ٍ لَاً٘ي حواٗت ضثىِ آسهاٗطگاّٖ فٌاٍرّٕإ راّثزدٕ اٗزاى اس
هزاوش آسهاٗطگاّٖ ػضَ اٗي ضثىِ است .واروزد اٗي دستَرالؼول ،تطَٗك هزاوش ػضَ تِ استفادُ تْتز ٍ ت٘طتز اس ظزف٘تّإ تدْ٘شاتٖ
خَد ،افشاٗص تْزٍُرٕ سزهاِٗگذارّٕإ وطَر ٍ تسْ٘ل اًتمال داًص ٍ تدارب آسهاٗطگاّٖ ت٘ي هزاوش ػضَ ضثىِ است.

 -2دامنه كاربرد
اٗي دستَرالؼول چگًَگٖ اراٗٔ اًَاع حواٗتّإ ضثىِ اس هزاوش آسهاٗطگاّٖ ػضَ خَد را تطزٗح هٖوٌذ.
 -3مفاهيم و تعاريف
 -1-3هؼاًٍت :هؼاًٍت ػلوٖ ٍ فٌاٍرٕ رٗاستخوَْرٕ؛
 -2-3ضثىِ :ضثىِ آسهاٗطگاّٖ فٌاٍرّٕإ راّثزدٕ اٗزاى وِ ٗىٖ اس سٗزهدوَػِّإ هؼاًٍت است؛
 -3-3آسهاٗطگاُ :آسهاٗطگاُّاٖٗ وِ ػضَٗت آًْا در ضثىِ پذٗزفتِ ضذُاست.
 -4مسؤوليت
 -1-4هسؤٍل٘ت اخزإ اٗي دستَرالؼول تِ غَرت سٗز است:
 -1-1-4تِْ٘ هستٌذات هَرد ً٘اس تزإ درٗافت حواٗت ٍ ارسال آًْا تِ ضثىِ تز ػْذٓ آسهاٗطگاُ است؛
 -2-1-4تزرسٖ هستٌذات ،تؼ٘٘ي حواٗت ٍ چگًَگٖ پزداخت ،تز ػْذٓ دت٘زخاًِ ضثىِ است؛
 -3-1-4تػَٗة ًْاٖٗ پزداخت حواٗت درخَاستٖ آسهاٗطگاُ ٍ تؼ٘٘ي ضذُ تَسظ دت٘زخاًِ ضثىِ ،تز ػْذٓ هذٗز ضثىِ است؛
 -4-1-4تٌظ٘ن تَافمٌاهِ ٍ لزاردادّإ هَرد ً٘اس ٍ ارخاع پزداخت حواٗت تػَٗة ضذُ تِ اهَر هالٖ ٍ ّوچٌ٘ي تزرسٖ
هستٌذات ارسالٖ اس عزف آسهاٗطگاُ تزإ تػف٘ٔ حواٗت پزداخت ضذُ ،تز ػْذُ هسؤٍل اهَر هالٖ ضثىِ است؛
 -2-4هسٍَل٘ت ًظارت تز حسي اخزإ اٗي دستَرالؼول تز ػْذُ هذٗز ضثىِ است؛
 -5شرح روش
 -1-5چگًَگٖ تخػ٘ع اػتثار حواٗتٖ تِ آسهاٗطگاُّإ ػضَ ضثىِ
پزداخت حواٗتّإ ضثىِ در ّز سال ،تز اساس اهت٘اس ارسٗاتٖ ػولىزد آسهاٗطگاُ در ضثىِ اًدام هٖضَد .آسهاٗطگاُ هتماضٖ درٗافت
حواٗت ،هَظف است ًاهِ درخَاست حواٗت خَد را تزإ هذٗز ضثىِ ارسال ًواٗذ .درخَاستّإ ارسال ضذُ تِ ضثىِ در «فزم پ٘گ٘زٕ
درخَاست حواٗت» ثثت ٍ ضوارُگذارٕ هٖگزدد ٍ هغاتمت آى تا اٗي دستَرالؼول تزرسٖ ٍ در غَرت هغاٗزت ،ػذم هغاتمت
درخَاست اراِٗ ضذُ ،تِ هتماضٖ اػالم هٖضَد.
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در فزم پ٘گ٘زٕ درخَاست حواٗت ،تِ ّز ٗه اس درخَاستّا ٗه ضوارُ تا لالة سٗز دادُ هٖضَد:
ZYYYYMMDDX

وِ در آى:
 :Zضوارُ سزٗال تِ غَرت دٍ رلوٖ است وِ در اتتذإ ّز سال اس  11ضزٍع هٖضَد؛
 :YYYYضوارُ سال تِ غَرت چْار رلوٖ ؛
 :MMضوارُ هاُ تِ غَرت دٍ رلوٖ؛
 :DDضوارُ رٍس تِ غَرت دٍ رلوٖ؛
 :Xضوارُ ثثت ًاهِ درخَاست در دت٘زخاًِ ضثىِ است.
 -2-5سزفػلّإ حواٗتٖ ضثىِ
 -1-2-5حواٗت اس تزگشارٕ ٍ ٗا ضزوت در وارگاُّا ٍ دٍرُّإ آهَسضٖ
اػتثار حواٗتٖ ضثىِ تزإ ضزوت وارضٌاساى ٍ هتخػػاى دستگاُّإ هزاوش ػضَ در دٍرُّا ٍ وارگاُّإ آهَسضٖ هزتثظ تا
دستگاّٖ است وِ وارضٌاس هذوَر تا آى دستگاُ خذهات آسهاٗطگاّٖ اراِٗ هٖوٌذ وِ تِغَرت سٗز تِ آسهاٗطگاُّإ ػضَ ضثىِ
اختػاظ هٖٗاتذ:
الف) آسهاٗطگاُّإ هستمز در استاىّإ تْزاى ٍ الثزس ،ساالًِ تا سمف  55ه٘لَ٘ى رٗال؛
ب) آسهاٗطگاُّإ هستمز در دٗگز استاىّا ساالًِ تا سمف  22ه٘لَ٘ى رٗال.
هثلغ حواٗت تِ غَرت اػتثار آسهاٗطگاًُ ،شد ضثىِ خَاّذ تَد وِ تا تَخِ تِ ّشٌٗٔ دٍرُ ٍ تؼذاد افزاد ضزوتوٌٌذُ اس عزف آسهاٗطگاُ،
پزداخت هٖضَد .تزإ اٗي هٌظَر السم است آسهاٗطگاُ هطخػات دٍرُ ٍ افزاد ضزوتوٌٌذُ را تِ غَرت هىتَب تِ ضثىِ اػالم ًواٗذ
ٍ پس اس درٗافت تأٗ٘ذ ضثىِ ٍ حضَر وارضٌاساى در وارگاُ ،تػَٗز گَاّٖ دٍرُ ٍ رس٘ذ پزداخت ٍخِ آى را ،عٖ ًاهِإ تزإ ضثىِ
ارسال وٌذ تا ّشٌِٗ دٍرُ اس سَٕ ضثىِ پزداخت ضَد.

 -2-2-5حواٗت اس تؼو٘ز ٍ ًگْذارٕ ،ارتما ،وال٘ثزاسَ٘ى ٍ تأه٘ي لغؼات تزإ تدْ٘شات هَخَد
اٗي حواٗت ضاهل هَاردٕ اس لث٘ل تؼو٘ز ٍ ًگْذارٕ ،راُاًذاسٕ ٍ ارتمإ تدْ٘شات آسهاٗطگاّٖ ٍ لغؼات ٗذوٖ تدْ٘شات هَخَد ٍ
وال٘ثزاسَ٘ى اٗي تدْ٘شات است وِ تِ غَرت ساالًِ تِ آسهاٗطگاُّإ ػضَ تخػ٘ع دادُ هٖضَد.
* ضزاٗظ السم تزإ درٗافت اٗي حواٗت ػثارتٌذ اس:
 -1تْ٘ٔ فْزست ً٘اسّإ آسهاٗطگاُ در سهٌ٘ٔ پطت٘ثاًٖ تدْ٘شات هَخَد ٍ ارسال آى عٖ ًاهٔ رسوٖ تِ ضثىِ؛
 -2تأٗ٘ذ هَارد درخَاستضذُ اس عزف ضثىِ ٍ لحاػ وزدى آى در لزارداد فٖهات٘ي ضثىِ ٍ آسهاٗطگاُ ػضَ.
* ه٘شاى ٍ چگًَگٖ پزداخت حواٗت:
ه٘شاى حواٗت ضثىِ در سال اٍل فؼال٘ت ( )1393تِ ضزح سٗز است:
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 -1حواٗت اس وال٘ثزاسَ٘ى تدْ٘شات ػضَ ضثىِ در آسهاٗطگاُ؛ سِ دستگاُ تا سمف  51ه٘لَ٘ى رٗال؛
 -2حواٗت اس ًگْذارٕ ٍ تؼو٘زات تدْ٘شات ػضَ ضثىِ در آسهاٗطگاُ؛ ٗه دستگاُ ًَع اٍل تا سمف  211ه٘لَ٘ى رٗال.
 -3-2-5حواٗت اس اخذ اػتثارًاهٔ استاًذارد
ضثىِ اس اخذ اػتثارًاهٔ استاًذارد ت٘يالوللٖ

 ISO/IECتزإ هزاوش ػضَ ضثىِ

 ISO/IECتَسظ آسهاٗطگاُّإ ػضَ ،حواٗت هٖوٌذ .اٗي حواٗت تِ دٍ غَرت سٗز

اًدام هٖضَد:
 -1تؼ٘٘ي هطاٍر ٍ ًاظز اس سَٕ ضثىِ تِ هٌظَر اراِٗ هطاٍرُ اٍلِ٘ ٍ ًظارت تز استمزار استاًذارد در آسهاٗطگاُ؛
 -2پزداخت  51درغذ ّشٌِٗ هطاٍرُ ٍ هو٘شٕ.
تبصره :حواٗت اس افشاٗص داهٌٔ آسهَىّإ استاًذارد ( )Scopeدر آسهاٗطگاُّاٖٗ وِ لثالً هَفك تِ اخذ استاًذارد هذوَر ضذُاًذ ،غزفاً
تزإ آسهَىّاٖٗ است وِ واهالً هزتثظ تا حَسُّإ فٌاٍرٕ راّثزدٕ آسهاٗطگاُ تَدُ ٍ تز اساس ًسثت تؼذاد اٗي آسهَىّا تِ تؼذاد ول
آسهَىّإ هَردًظز تزإ افشاٗص داهٌِ ،هحاسثِ خَاّذ ضذ.
* ضزاٗظ السم تزإ استفادُ اس حواٗت پ٘ادُساسٕ استاًذارد

:ISO/IEC

 -1ارسال ًاهِ درخَاست حواٗت تِ ضثىِ ٍ هؼزفٖ هذٗز و٘ف٘ت؛
 -2اراِٗ فْزست دل٘ك داهٌٔ آسهَىّإ هَردًظز تزإ اخذ اػتثارًاهٔ استاًذارد ،تِ ضثىِ ( Scopeهَردًظز تزإ استاًذارد)؛
 -3هزتثظ تَدى دست ون  32درغذ اس آسهَىّإ لحاػضذُ در داهٌٔ استاًذارد ،تِ آسهَىّا ٍ تدْ٘شات هزتثظ تا حَسُ فٌاٍرٕ
راّثزدٕ تؼ٘٘ي ضذُ؛
 -4تأٗ٘ذ  Scopeاػالمضذُ اس سَٕ ضثىِ ٍ درٗافت تأٗ٘ذ وتثٖ اس ضثىِ تزإ پزداخت ه٘شاى حواٗت؛
 -5ارائٔ ًتاٗح دستون سِ استؼالم ل٘وت تزإ هطاٍر داخلٖ استمزار استاًذارد ،تِ ضثىِ (در غَرت غالحذٗذ ،ضثىِ اس ضزوتّإ
دٗگز ً٘ش استؼالم خَاّذ وزد)؛
 -6تؼْذ آسهاٗطگاُ تزإ اخذ استاًذارد در سهاى تؼ٘٘ي ضذُ (آسهاٗطگاُ هتؼْذ خَاّذ ضذ در غَرت تخلف اس تؼْذات ،هثلغ حواٗت
را تِ ضثىِ هستزد ًواٗذ ٍ در اٗي غَرت تِ هذت دٍ سال اس اٗي سزفػل حواٗت هحزٍم خَاّذ ضذ)؛
 -7تؼْذ آسهاٗطگاُ تزإ ّوىارٕ در اًدام اهَر هزتَط تِ اخذ استاًذارد تا ضثىِ ،اس لث٘ل آهادُساسٕ هذارن ٍ هستٌذات ،استفادُ اس
هطاٍر ،تزگشارٕ دٍرُّإ آهَسضٖ ٍ غ٘زُ؛
 -8آسهاٗطگاُ هتماضٖ حواٗت ،تاٗذ پس اس تؼ٘٘ي هطاٍر ٍ تٌظ٘ن لزارداد ،پ٘ص اس اهضإ آى ،آى را تزإ تزرسٖ تِ ضثىِ ارسال ًواٗذ
ٍ ًظزات ضثىِ را در هَرد آى درٗافت وٌذّ .وچٌ٘ي ،آسهاٗطگاُ تاٗذ لسظ اٍل (پ٘صپزداخت) هزتَط تِ لزارداد هطاٍرٓ استمزار
استاًذارد را اس هحل تَدخٔ ساسهاًٖ خَد پزداخت ًوَدُ ،اس حواٗت ضثىِ تزإ پزداخت لسظّإ دٍم تِ تؼذ استفادُ وٌذ.
 -4-2-5حواٗت اس خزٗذ تدْ٘شات خذٗذ آسهاٗطگاّٖ ساخت اٗزاى
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تا تَخِ تِ تَل٘ذ تؼذاد لاتل تَخْٖ اس تدْ٘شات هزتثظ تا فٌاٍرّٕإ راّثزدٕ در داخل وطَر ،ضثىِ حواٗت ٍٗژُإ را تزإ خزٗذ اٗي
تدْ٘شات تِ آسهاٗطگاُّإ ػضَ ،اختػاظ هٖدّذ.
تزإ استفادُ اس اٗي حواٗت ،السم است تِ هَارد سٗز تَخِ ضَد:
 -5خزٗذ دستگاُ هَرد ًظز تاٗذ اس نمايشگاه تجهيسات و مواد آزمايشگاهی ساخت ايران اًدام ضَد؛
 -2ضثىِ ػالٍُ تز حواٗت هؼوَل اراِٗ ضذُ در ًواٗطگاُ فَق 21 ،درغذ ّشٌِٗ خزٗذ ٗه دستگاُ را اس هزاوش ػضَ حواٗت هٖوٌذ؛
ّ -3ؤ هزاوش ػضَ ضثىِ هٖتَاًٌذ اس اٗي سزفػل حواٗتٖ تْزُهٌذ ضًَذ؛
ّ -4ز آسهاٗطگاُ در ّز سال هٖتَاًذ تٌْا تزإ ٗه دستگاُ اس اٗي حواٗت استفادُ وٌذ؛
 -5السم است پس اس لغؼٖ ضذى خزٗذ دستگاُ اس ًواٗطگاُ هذوَر ،آسهاٗطگاُ تماضإ وتثٖ خَد را تزإ استفادُ اس اٗي حواٗت تِ
ضثىِ ارسال ًواٗذ .در اٗي ًاهِ تاٗذ آهادگٖ ساسهاى هتثَع هزوش ػضَ تزإ پزداخت هاتمٖ ّشٌِٗ دستگاُ (ّشٌِٗ دستگاُ هٌْإ
سْن ضثىِ) اس هٌاتغ داخلٖ ساسهاى اػالم ضَد؛
 -6اٗي حواٗت تٌْا خَد دستگاُ را ضاهل هٖ ضَد ٍ تدْ٘شات خاًثٖ (هثل ه٘ش ضذارتؼاش تزإ دستگاُ  ،STMوپسَل گاس ٍ هَاردٕ
اس اٗي دست) را ضاهل ًوٖضَد؛
 -7در غَرتٖ وِ دستگاّٖ ،تِ غَرت تلف٘مٖ اس چٌذ رٍش تاضذ ٍ ٗا اهىاًات ٍٗژُإ تز اساس ً٘اس هطتزٕ در آى تؼثِ٘ ضَد ،ه٘شاى
حواٗت ضثىِ ،پس اس تزرسٖ دستگاُ اس عزف تخص فٌٖ ًواٗطگاُ تدْ٘شات ٍ هَاد آسهاٗطگاّٖ ساخت اٗزاى ،تؼ٘٘ي ٍ اػالم
خَاّذ ضذ.

 -5-2-5حواٗت اس پ٘ادُساسٕ ًزمافشار هذٗزٗت اعالػات آسهاٗطگاّٖ تَل٘ذ داخل وطَر
ضثىِ اس پ٘ادُساسٕ ًزمافشار هذٗزٗت اعالػات آسهاٗطگاّٖ ( )LIMSوِ در داخل وطَر تا ًام تدارٕ  ،LabLeadتَل٘ذ ضذُاست،
حواٗت هٖوٌذ .حواٗت ضثىِ در اٗي راتغِ ،تا سمف  52درغذ ّشٌٗٔ پ٘ادُساسٕ اٗي ًزمافشار در آسهاٗطگاُ هتماضٖ است .آسهاٗطگاُ
هتماضٖ ً٘ش تاٗذ درخَاست خَد را تِ غَرت رسوٖ ،تِ ضثىِ ارسال ًوَدُ ،تأٗ٘ذ وتثٖ ضثىِ را درٗافت ًواٗذ.
 -6-2-5حواٗت اس خزٗذ تدْ٘شات اس خارج وطَر
حواٗت اس خزٗذ تدْ٘شات خارخٖ خذٗذ ،تِ پٌح آسهاٗطگاُ ػضَ اختػاظ هٖٗاتذ وِ اس ت٘ي  11رتثٔ تزتز ضثىِ ٍ تزاساس اهت٘اس
آسهاٗطگاُّا در آخزٗي ارسٗاتٖ اًدام ضذُ ٍ ه٘شاى هطاروت آًْا در ّشٌِٗوزد تزإ خزٗذ دستگاُ ،اًتخاب هٖضًَذ .سْن حواٗت
ضثىِ در اٗي تخص ،حذاوثز  3ه٘ل٘ارد رٗال ٍ تا سمف  51درغذ ل٘وت دستگاُ هَردًظز است وِ تزإ هزاوش خػَغٖ در لالة
تسْ٘الت ون تْزُ تِ آسهاٗطگاُ پزداخت ضَد.
* ضاخعّإ اًتخاب آسهاٗطگاُ ٍ ضزاٗظ السم تزإ استفادُ اس اٗي حواٗت تِ غَرت سٗز است:
 -1رتثِ آسهاٗطگاُ (تاٗذ در ت٘ي  11رتثِ اٍل ضثىِ در آخزٗي ارسٗاتٖ ٍ رتثِتٌذٕ اًدام ضذُ اس فؼال٘ت آسهاٗطگاُّا تاضذ)؛
 -2اهت٘اس آسهاٗطگاُ هتماضٖ استفادُ اس حواٗت در آخزٗي ارسٗاتٖ ػولىزد آسهاٗطگاُّإ ػضَ ضثىِ ًسثت تِ ساٗز هتماض٘اى؛
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 -3ه٘شاى هطاروت آسهاٗطگاُ در خزٗذ دستگاُ هَرد ًظز (اراِٗ تأٗ٘ذِٗ وتثٖ ساسهاى هتثَعِ آسهاٗطگاُ هثٌٖ تز تأه٘ي دست ون 51
درغذ اس ل٘وت ول دستگاُ الشاهٖ است)؛
 -4ارتثاط دستگاُ تا حَسٓ تخػػٖ آسهاٗطگاُ هتماضٖ ٍ فٌاٍرّٕإ راّثزدٕ؛
 -5فزاّن تَدى ضزاٗظ هٌاسة تزإ فؼال٘ت دستگاُ (ً٘زٍٕ اًساًٖ ،فضإ آسهاٗطگاّٖ هٌاسة ٍ غ٘زُ)؛
 -6ه٘شاى ً٘اس وطَر ٍ ووثَدّإ تدْ٘شاتٖ ضثىِ؛
 -7اٍلَٗت سهاًٖ درخَاستّإ وتثٖ هتماض٘اى.
 -8ارائٔ هطخػات فٌٖ واهل ٍ دالٗل تَخْٖ٘ وافٖ تِ ضثىِ ،در خػَظ ً٘اس تِ خزٗذ دستگاُ هَرد ًظز؛
 -9ارائٔ دست ون سِ استؼالم خزٗذ تزإ دستگاُ هَرد ًظز تِ ضثىِ (در غَرت غالحذٗذ ،ضثىِ اس ضزوتّإ دٗگزٕ ً٘ش استؼالم
خَاّذ وزد) .در غَرت اًحػارٕ تَدى ًواٌٗذگٖ فزٍش دستگاُ ،گَاّٖ ضزوت ساسًذُ در اٗي راتغِ الشاهٖ است ٍ تْ٘ٔ سِ هَرد
استؼالم را السم ًذارد؛
 -11تؼْذ آسهاٗطگاُ تزإ ارائٔ خذهات در ضثىِ تا سهاى هَرد تَافك (آسهاٗطگاُ هتؼْذ خَاّذ ضذ در غَرت تخلف اس تؼْذات ،هثلغ
حواٗت را تِ ضثىِ هستزد ًواٗذ)؛
 -11آسهاٗطگاُّإ درٗافت وٌٌذٓ حواٗت ،تاٗذ لسظ اٍل (پ٘صپزداخت) هزتَط تِ دستگاُ خزٗذارٕضذُ را اس هحل تَدخِّإ
ساسهاًٖ خَد تاه٘ي ًوَدُ ،اس حواٗت ضثىِ تزإ پزداخت لسظّإ دٍم تِ تؼذ استفادُ وٌٌذ.
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