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دستورالعمل عضویت آزمایشگاهها در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی ایران

بسمه تعالی
 -1هدف
هدف از تدوین این دستورالعمل ،تعیین چگونگی پذیرش عضویت آزمایشگاههای متقاضی عضویت در شبکة آزمایشگاهی فناوریهای
راهبردی است.
 -2دامنة كاربرد
این دستورالعمل تمامی آزمایشگاههای متقاضی عضویت در شبکة آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی را شامل میشود.
 -3مفاهیم و تعاریف
 -1-3شبکه :منظور ،شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری است.
 -2-3آزمایشگاه :آزمایشگاه متقاضی عضویت در شبکه.
 -3-3مشتری :متقاضی دریافت خدمات آزمایشگاهی از آزمایشگاه.
 -4-3عضویت در شبکه :هر آزمایشگگاه در شبکه ،ی

عضو نامیده میشود .هر عضو با توجه به زمان ورود به شبکه و بر اساس

شرایط ذکر شده در این دستورالعمل ،در سطح مشخصی از انواع عضویت ،طبقه بندی میشود.
تبصرره :اگر آزمایشگگاهی در هیککدا از سگطوط طبقهبندی عضگویت ررار نگیرد ،عضگو شبکه شناخته نمیشود و اطالعات آن
آزمایشگاه در سایت شبکه منتشر نخواهد شد.
سطوط عضویت و شرایط احراز آنها به شرط زیر است:
 -1-4-3آزمایشگاه مستعد عضویت :همه آزمایشگگاههایی که خدمات آزمایشگاهی ارائه میکنند در ابتدای ورود به شبکه ،در
این سطح عضویت ررار میگیرند .اطالعات چنین آزمایشگاهی در خروجی پایگاه اینترنتی شبکه نمایش داده میشود.
 -2-4-3عضو آزمایشی :آزمایشگاهی که
 تمایل به ارائه خدمات اعتباری دارد؛ اطالعات آنها در سایت شبکه کامل ثبت شده باشد؛ تفاهمنامه همکاری با شبکه را امضا کرده باشد.اطالعات چنین آزمایشگاهی در خروجی پایگاه اینترنتی شبکه نمایش داده میشود.
 -3-4-3آزمایشگاه فعال:
 آزمایشگاهی که دست کم به میزان  33درصد ظرفیت خدماتدهی خود ،خدمات ارائه میکند؛ بتواند این حد از ارائه خدمت را به شبکه آزمایشگاهی اثبات نمایند.اطالعات این دسته از آزمایشگاهها در خروجی پایگاه اینترنتی شبکه منتشر و در ارزیابی ساالنه نیز شرکت داده میشوند.
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 -4-4-3آزمایشگاه توانمند :آزمایشگاهی که در ارزیابی ساالنه
 بیش از  333امتیاز از شاخص کل کسب کند؛ دست کم  63درصد امتیاز شاخص مشتری مداری را کسب کند؛ دست کم  33درصد شاخص همکاریهای شبکهای را کسب کند.اطالعات این دسته از آزمایشگاهها در خروجی پایگاه اینترنتی شبکه منتشر و در ارزیابی ساالنه نیز شرکت داده میشوند.
 -5-4-3آزمایشگاه ممتاز :آزمایشگاهی که
 اعتبارنامه استاندارد  ISO/IEC12325معتبر دارد؛ در ارزیابی ساالنه بتواند دست کم  533امتیاز از شاخص کل را کسب کند؛ در ارزیابی ساالنه بتواند دست کم  03درصد امتیاز شاخص مشتری مداری را کسب کند؛ در ارزیابی ساالنه بتواند دست کم  43درصد شاخص همکاریهای شبکهای را کسب کند.اطالعات این دسته از آزمایشگاهها در خروجی پایگاه اینترنتی شبکه منتشر و در ارزیابی ساالنه نیز شرکت داده میشوند.
 -6-4-3آزمایشگاه پیشرو :آزمایشگاهی که
 اعتبارنامه استاندارد  ISO/IEC12325معتبر دارد؛ در ارزیابی ساالنه بتواند دست کم  233امتیاز از شاخص کل را کسب کند؛ در ارزیابی ساالنه بتواند دست کم  93درصد امتیاز شاخص مشتری مداری را کسب کند؛ در ارزیابی ساالنه بتواند دست کم  53درصد شاخص همکاریهای شبکهای را کسب کند.اطالعات این دسته از آزمایشگاهها در خروجی پایگاه اینترنتی شبکه منتشر و در ارزیابی ساالنه نیز شرکت داده میشوند.
نکته :سطوط عضویت در شبکه آزمایشگاهی از پایینترین سطح تا باالترین سطح ،به ترتیب عبارتند از:مستعد عضویت ،آزمایشی،
فعال ،توانمند ،ممتاز ،پیشرو

 -4مسئولیت
 -1-4مسئولیت تکمیل و ثبت فر درخواست عضویت در شبکه بر عهدة آزمایشگاه است.
 -2-4مسئولیت بررسی اولیة درخواست عضویت بر عهدة مسئول ارتباط با آزمایشگاهها و با هماهنگی دبیر شبکه است.
 -3-4مسئولیت تأیید نهایی پذیرش یا عد پذیرش عضویت آزمایشگاه در شبکه ،بر عهدة دبیر شبکه است.
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 -5شرح روش
 -1-5ارائه درخواست عضویت توسط آزمایشگاهها به شبکه
 -1-1-5آزمایشگگاه باید فر اطالعات آزمایشگگاه برای عضویت در شبکه را از بخش عضویت آزمایشگاهها در سایت شبکه ،دریافت و
پس از تکمیل ،آن را به همراه نامة درخواست عضویت در شبکه ،از طریق پنل عضویت آزمایشگاهها ثبت و برای شبکه ارسال کند؛
تبصره :ارسگال درخواست عضویت آزمایشگاه به شبکه به عنوان تأیید آزمایشگاه برای انتشار اطالعات (که در فر درخواست عضویت
ثبت نمودهاست) در سایت شبکه است و نیازی به نامه درخواست مجدد ندارد.
 -2-1-5آزمایشگاه باید فر اطالعات آزمایشگاه را با درت تکمیل نموده ،اطالعات آزمایشگاه را صحیح و کامل در آن وارد نماید.
 -2-5بررسی درخواست عضویت در شبکه
 -1-2-5کارشگناس شگبکه ،پس از دریافت درخواست عضویت آزمایشگاه ،اطالعات آن را مطالعه نموده ،با شرایط عضویت که در بند
( )4-5این دستورالعمل آورده شدهاست ،مطابقت میدهد.
 -2-2-5در صگورتی که آزمایشگگاه شگرایط اولیه عضگویت در شبکه را دارا باشد ،نامه پذیرش عضویت به همراه فایل اکسل اطالعات
پایه نوع آزمون (برای تکمیل و ارسال به دبیرخانه شبکه آزمایشگاهی) برای رابط آزمایشگاه ارسال میشود.
 -3-5تعیین سطح عضویت آزمایشگاه در شبکه
 -1-3-5در صورتی که آزمایشگاه متقاضی عضویت ،شرایط اولیه برای عضویت را دارا باشد ،به عنوان آزمایشگاه مستعد عضویت مورد
پذیرش ررار خواهد گرفت.
تبصرره :اطالعات آزمایشگگاه پس از تکمیل (ثبت تجهیزات ،پرسگنل و آزمونهای آزمایشگگاه) توسگط آزمایشگگاه ،در سگایت شبکه
نمایش داده خواهد شد.
 -2-3-5در صگورت تمایل آزمایشگگاه به ارائه خدمات اعتباری و همکنین اسگتفاده از حمایتهای شگبکه ،آزمایشگاه میتواند پس از
امضای تفاهم نامه همکاری با شبکه به عنوان عضو آزمایشی در شبکه فعالیت نماید.
تبصرره :آزمایشگاه پس از تایید عضویت آزمایشی توسط شبکه ،موظف است همه خدمات آزمایشگاه (اعتباری و غیر اعتباری) را در
سامانه شبکه ثبت نماید.
 -3-3-5آزمایشگگاه در هر زمان پس از تایید عضگویت آزمایشی ،میتواند با ارسال فایل اکسل خدمات  3ماهه اخیر خود به دبیرخانه
شبکه ،تغییر سطح عضویت از آزمایشی به «آزمایشگاه فعال» را درخواست کند.
تبصره :آزمایشگاه حداکثر به مدت یکسال میتواند در سطح آزمایشی در شبکه باری بماند.
تبصره :شبکه بر اساس گزارش ارسالی آزمایشگاه از خدمات و نظر مشتریان و همکنین گزارش بازدید از آزمایشگاه ،در مورد تغییر
نوع عضویت به «آزمایشگاه فعال» تصمیم گیری خواهد کرد.
 -4-3-5آزمایشگگاه فعال برای تغییر سگطح عضگویت به سگطوط توانمند ،ممتاز یا پیشرو ،باید در ارزیابی ساالنه آزمایشگاههای عضو
شرکت کند.
تبصرره :شرکت در ارزیابی به معنای تغییر و ارتقای سطح آزمایشگاه نیست و آزمایشگاه باید شرایط آزمایشگاههای توانمند ،ممتاز و
پیشرو را احراز نماید (بر اساس تعاریف موجود در بند  )3و در صورت عد احراز شرایط ،به عنوان آزمایشگاه فعال باری خواهد ماند.
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تبصرره :چنانکه آزمایشگگاهی پس از شگرکت در ارزیابی ،دو سال پیاپی به عنوان آزمایشگاه فعال سطح بندی گردد ،عضویت آن به
آزمایشگاه آزمایشی تنزل داده خواهد شد و آزمایشگاه باید مجددا نسبت به تغییر سطح و شرکت در ارزیابی سالیانه اردا نماید.
تبصرره :چنانکه آزمایشگگاهی پس از تنزل به سگطح آزمایشگی طی مدت یکسگال نتواند مجددا به سگطح فعال بازگردد عضویت آن
آزمایشگاه در شبکه لغو و اطالعات آن آزمایشگاه از سایت شبکه برداشته خواهد شد.
 -5-3-5در صگورتی که نتیجة ارزیابی ذکر شده در بند ( ،)4-3-5تغییر وضعیت عضویت آزمایشگاه در شبکه باشد ،نامهای با امضای
مدیر شبکه مبنی بر تغییر سطح عضویت آزمایشگاه در شبکه ،برای آزمایشگاه ارسال میشود.
 -6-3-5آزمایشگگاهی که در ارزیابی ساالنه آزمایشگاههای عضو شرکت میکند با توجه به نتایج ارزیابی و بر اساس شرایط ذکر شده
(تعاریف موجود در بند  )3در یکی از سطوط فعال ،توانمند ،ممتاز یا پیشرو طبقهبندی میشود.
تبصره :هر آزمایشگاه که در یکی از سطوط عضویت فعال ،توانمند ،ممتاز یا پیشرو رراردارد ،با ارایه مستندات و دالیل موجه میتواند
در دو دوره غیرمتوالی ارزیابی ،حضور نداشته باشد.
 -4-5شرایط عمومی عضویت در شبکه
 -1-4-5دسگگتگاههای آزمایشگگگاه باید فعال بوده ،خدمات آزمایشگگگاهی ارایه کنند (دسگگتگاههای از کار افتاده یا درحال تعمیر ،در
بررسی عضویت تأثیری ندارند).
 -2-4-5آزمایشگگگاه باید بدون محدودیت ،به انواع مشگگتریان (درون و برونسگگازمانی ،دولتی یا خصگگوص گی) ،خدمات ارایه کند (تنها
محدودیت رابل ربول ،محدودیت فنی دستگاه در ارایه خدمت مورد نظر متقاضی است).
تبصره :در صورتی که آزمایشگاهی پس از پذیرش عضویت در شبکه ،نخواهد به مشتریان خدمات ارائه کند ،عضویت آن مجموعه در
شبکه لغو و اطالعات آن آزمایشگاه از سایت شبکه برداشته خواهد شد.
 -3-4-5آزمایشگاه متقاضی عضویت ،زیرمجموعه مستقیم سازمانهای نظامی ،دفاعی و یا هستهای نباشد.
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