ضوابط ارزیابی آزمایشگاه های همکار نمونه استان تهران

 -1گواهینامه  :17025اخذ گواهینامه  17025صرفا در سال مورد بررسی( 10امتیاز)
 -2نیروی انسانی  :نیروی انسانی تمام وقت آزمایشگاه براساس لیست بیمه ارائه شده در سال مورد بررسی مطابق جدول زیر مورد ارزیابی
قرار می گیرد  ( .حداکثر  10امتیاز )
تعداد افراد متخصص

حداکثر

دکترا به ازائ هر نفر  2امتیاز

حداکثر  4امتیاز

فوق لیسانس به ازائ هر نفر  1/5امتیاز

حداکثر  3امتیاز

لیسانس به ازائ هر نفر  1امتیاز

حداکثر  3امتیاز

 -3انجام آزمونهای مقایسه ای ( حداکثر  25امتیاز )
 3-1شرکت در آزمونهای مقایسه ای داخلی و ارائه سوابق به ازای هر کنترل در دامنه فعالیت  1امتیاز(حداکثر10امتیاز)
 3-2شرکت در آزمونهای مقایسه ای بین المللی و ارائه سوابق به ازائ هر کنترل در دامنه فعالیت  5امتیاز(حداکثر15امتیاز)
 -4ثبت به موقع نتایج آزمون در سیستم سیماوا ( 5امتیاز )
 -5ارسال نتایج آزمون در بازه زمانی تعیین شده (  10امتیاز )
 -6رعایت دریافت تعرفه های آزمون مطابق با تعرفه اعالم شده از سوی سازمان استاندارد (  5امتیاز )
 -7ارسال گزارش عملکرد ماهانه به اداره امور آزمایشگاهها (  10امتیاز )
 -8عدم دریافت تذکر و اخطار و نداشتن سابقه شکایت تائید شده ( 10امتیاز )
یادآوری  :به ازای هر تذکر  1امتیاز منفی و به ازای هر اخطار  3امتیاز منفی از امتیاز این بند کسر خواهد شد .
 -9شرکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی ( حداکثر  5امتیاز )
به ازای هر تدوین استاندارد ملی و بین المللی :بعنوان دبیر  1امتیاز
 -10گذراندن دوره های آموزشی مرتبط پرسنل ذیربط ( حداکثر  5امتیاز )
به ازای هر  2نفر روز  1امتیاز
 -11آموزش مسئولین کنترل کیفی  ،دانشجویان دانشگاهها و کارشناسان سایر آزمایشگاههای همکار در صورت لزوم
( حداکثر  5امتیاز )
به ازای هر  3نفر روز  1امتیاز

یادآوری :1به منظور مشارکت و تشویق کلیه آزمایشگاهها در طرح انتخاب آزمایشگاه همکار نمونه خواهشمند است آزمایشگاههای همکار
استان تهران که در  3سال اخیر به عنوان نمونه برگزیده شده اند در فرایند انتخاب آزمایشگاه نمونه حذف می گردند.
یادآوری  :2آزمایشگاههایی که در سال مورد بررسی پروانه تائید صالحیتشان تعلیق شده باشد مجاز به ارسال مدارک نمی باشند.

