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بسمه تعالی
 -1هدف
ّذف اص تذٍٗي اٗي دستَسالعول،تع٘٘ي چگًَگٖ پزٗشش عضَٗت آصهاٗطگاُّإ هتقاضٖ عضَٗت دس ضبکٔ آصهاٗطگاّٖ فٌاٍسّٕإ
ساّبشدٕ است.
 -2دامنة كاربرد
اٗي دستَسالعول تواهٖ آصهاٗطگاُّإ هتقاضٖ عضَٗت دس ضبکٔ آصهاٗطگاّٖ فٌاٍسّٕإ ساّبشدٕ سا ضاهل هٖضَد.
 -3مفاهیم و تعاریف
 -1-3شبکه :هٌظَس ،ضبکِ آصهاٗطگاّٖ فٌاٍسّٕإ ساّبشدٕ هعاًٍت علوٖ ٍ فٌاٍسٕ سٗاستجوَْسٕ است؛
 -2-3آزمایشگاه :آصهاٗطگاُ هتقاضٖ عضَٗت دس ضبکِ؛
 -3-3مشتری :هتقاضٖ دسٗافت خذهات آصهاٗطگاّٖ اص آصهاٗطگاُ.
 -4مسؤولیت
 -1-4هسؤٍل٘ت تکو٘ل ٍ اسسال فشم دسخَاست عضَٗت دس ضبکِ بش عْذٓ آصهاٗطگاُ است؛
 -2-4هسؤٍل٘ت بشسسٖ اٍل٘ٔ دسخَاست عضَٗت بش عْذٓ هسؤٍل استباط با آصهاٗطگاُّا ٍ با ّواٌّگٖ دب٘ش ضبکِ است؛
 -3-4هسؤٍل٘ت تأٗ٘ذ ًْاٖٗ پزٗشش ٗا عذم پزٗشش عضَٗت آصهاٗطگاُ دس ضبکِ ،بش عْذٓ هذٗش ضبکِ است؛
 -4-4هسؤٍل٘ت ًظاست بش حسي اجشإ اٗي دستَسالعول بش عْذٓ هذٗشٗت ضبکِ ٍ ٗا ًواٌٗذُ تاماالخت٘اس اٍست؛؛
 -5شرح روش
 -1-5ارائه درخواست عضویت توسط آزمایشگاهها به شبکه
 -1-1-5آصهاٗطگاُ باٗذ فشم اعالعات آصهاٗطگاُ بشإ عضَٗت دس ضبکِ سا اص بخص عضَٗت دس ساٗت ضبکِ ،دسٗافت ًووَدُ ،پوا اص
تکو٘ل ،آى سا بِ ّوشاُ ًاهٔ دسخَاست عضَٗت دس ضبکِ ،بشإ هذٗش ضبکِ اسسال ًواٗذ؛
تبصره  :1اسسال دسخَاست عضَٗ ت آصهاٗطگاُ بِ ضبکِ بِ عٌَاى تأٗ٘ذ آصهاٗطگاُ بشإ اًتطاس اعالعوات آى کهوِ دس فوشم دسخَاسوت
عضَٗت ثبت ًوَدُاست) دس ساٗت ضبکِ است ٍ ً٘اصٕ بِ ًاهِ دسخَاست هجذد ًذاسد؛
 -2-1-5آصهاٗطگاُ باٗذ فشم اعالعات آصهاٗطگاُ سا با دقت تکو٘ل ًوَدُ ،اعالعات آصهاٗطگاُ سا صح٘ح ٍ هاهل دس آى ٍاسد ًواٗذ؛
 -2-5بررسی درخواست عضویت در شبکه
 -1-2-5هذٗش ضبکِ پا اص دسٗافت دسخَاست عضَٗت آصهاٗطگاُ آى سا بِ هسؤٍل استباط با آصهاٗطگاُّا اسجاع هٖدّذ؛
 -2-2-5هسؤٍل استباط با آصهاٗطگاُّا ،پا اص دسٗافت دسخَاسوت عضوَٗت آصهاٗطوگاُ ،اعالعوات آى سا هغالعوِ ًووَدُ ،بوا ضوشاٗظ
عضَٗت هِ دس بٌذ ک )4-5اٗي دستَسالعول آٍسدُ ضذُاست ،هغابقت هٖ دّذّ .وچٌ٘ي اٗي هسوؤٍل ،اعالعوات دسخَاسوت عضوَٗت
آصهاٗطگاُ سا دس «فشم پ٘گ٘شٕ دسخَاست عضَٗت» ثبت ًوَدُ ،هشاحل پ٘طشفت بشسسٖ دسخَاست سا دس آى ثبت هٖهٌذ .دس اٗي فوشم
بِ ّش ٗک اص دسخَاستّا ٗک ضواسُ با قالب صٗش دادُ هٖضَد:
ZZYYYYMMDDX

هِ دس آى:
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 :Zضواسُ سشٗال بِ صَست دٍ سقوٖ است هِ دس ابتذإ ّش سال اص  11ضشٍع هٖضَد؛
 :YYYYضواسُ سال ضوسٖ است؛
 :MMضواسُ هاُ ضوسٖ بِ صَست دٍ سقوٖ؛
 :DDضواسُ سٍص ضوسٖ دس هاُ بِ صَست دٍ سقوٖ؛
 :Xضواسُ ثبت ًاهِ دسخَاست دس دب٘شخاًِ ضبکِ است.
 -3-2-5دس صَستٖ هِ آصهاٗطگاُ ضشاٗظ اٍلِ٘ عضَٗت دس ضبکِ سا داسا باضذ ،هسؤٍل استباط با آصهاٗطگاُّا با ّواٌّگٖ آصهاٗطگاُ ٍ
دب٘ش ضبکِ ،صهاًٖ سا بشإ باصدٗذ اص آصهاٗطگاُ ٍ تَاًوٌذّٕإ آى تع٘٘ي هٖهٌذ؛
 -4-2-5دس صهاى باصدٗذ اص آصهاٗطگاُ ،هسؤٍل استباط با آصهاٗطگاُّا ،فشم باصدٗذ اص آصهاٗطگاُ سا تکو٘ل ًوَدُ ،پوا اص باصدٗوذ ،آى سا
بِ دب٘ش ضبکِ اساِٗ هٖهٌذ؛
 -5-2-5دب٘ش ضبکِ ،فشم باصدٗذ اص آصهاٗطگاُ سا بِ ّوشاُ ًظش هاسضٌاسٖ خَد ،بِ هذٗش ضبکِ اسجاع هٖدّذ؛
 -6-2-5هذٗش ضبکِ پا اص دسٗافت فشم ،بشاساس ًظش دب٘ش ضبکِ ٍ اعالعات فشم باصدٗذ اص آصهاٗطگاًُ ،سبت بِ تأٗ٘ذ ٗوا عوذم تأٗ٘وذ
عضَٗت آصهاٗطگاُ دس ضبکِ تصو٘ن هٖگ٘شد؛
 -7-2-5هذٗش ضبکِ ًظش ًْاٖٗ خَد سا بِ دب٘ش ضبکِ اعالع هٖدّذ ٍ دب٘ش ضبکِ آى سا دس قالب ًاهِ بِ آصهاٗطگاُ ابالغ هٖهٌذ.
 -3-5عضویت در شبکه
 -1-3-5دس صَستٖ هِ آصهاٗطگاُ هتقاضٖ عضَٗت ضشاٗظ اٍلِ٘ بشإ عضَٗت سا داسا باضذ ،بوا ّوواٌّگٖ آصهاٗطوگاُ ،ضوص هواُ بوِ
عٌَاى هذت صهاى دٍسُ عضَٗت آصهاٗطٖ تع٘٘ي هٖضَد.
 -2-3-5دس دٍسٓ عضَٗت آصهاٗطٖ ،آصهاٗطگاُ هَظف است عبق دستَسالعول فعال٘ت هشاهض آصهاٗطگاّٖ دس ضبکِ سفتاس ًواٗذ؛
 -3-3-5پا اص اتوام دٍسٓ عضَٗت آصهاٗطٖ ،عولکشد آصهاٗطگاُ بش اساس دستَسالعول اسصٗابٖ عولکشد آصهاٗطگاُّوإ عضوَ ضوبکِ
اسصٗابٖ هٖضَد؛
 -4-3-5دس صَستٖ هِ ًت٘جٔ اسصٗابٖ رهش ضذُ دس بٌذ ک ،)3-3-5قغعٖ ضذى عضَٗت آصهاٗطگاُ دس ضبکِ باضذً ،اهوِإ بوا اهضوإ
هذٗش ضبکِ هبٌٖ بش پزٗشش آصهاٗطگاُ بِ عٌَاى عضَ قغعٖ دس ضبکِ ،بشإ آصهاٗطگاُ اسسال هٖضَد.
 -4-5شرایط عضویت در شبکه
 -1-4-5آصهاٗطگاُ هتقاضٖ عضَٗت دست هن باٗذ سِ هَسد اص دستگاُّإ تخصصوٖ هوشتبظ بوا ٗکوٖ اص حوَصُّوإ فٌواٍسّٕوإ
ساّبشدٕ کدستگاُّإ ًَع اٍل دس دستَسالعول عضَٗت) سا داضتِ باضذ تا بتَاًذ دسخَاست خَد بشإ عضَٗت دس آى حَصُ اص فٌاٍسٕ
دس ضبکِ سا اسسال ًواٗذ؛
 -2-4-5دستگاُّإ آصهاٗطگاُ باٗذ فعال بَدُ ،خذهات آصهاٗطگاّٖ اساِٗ ًواٌٗذ کدستگاُّوإ اص هواس افتوادُ ٗوا دسحوال تعو٘وش ،دس
بشسسٖ عضَٗت تأث٘شٕ ًذاسًذ)؛
 -3-4-5آصهاٗطگاُ باٗذ دست هن  5سٍص دس ّفتِ ٍ ّش سٍص دست هن  8ساعت بِ هطتشٗاى خذهات آصهاٗطگاّٖ اساِٗ ًواٗذ؛
 -4-4-5آصهاٗطگاُ باٗذ بذٍى هحذٍدٗت ،بِ اًَاع هطتشٗاى کدسٍى ٍ بشٍىساصهاًٖ ،دٍلتٖ ٗا خصَصوٖ) ،خوذهات اساٗوِ ًواٗوذ کتٌْوا
هحذٍدٗت قابل قبَل ،هحذٍدٗت فٌٖ دستگاُ دس اساِٗ خذهت هَسد ًظش هتقاضٖ است).
 -5-4-5آصهاٗطگاُ هتقاضٖ عضَٗت ،صٗشهجوَعِ هستق٘ن ساصهاىّإ ًظاهٖ ،دفاعٖ ٍ ٗا ّستِإ ًباضذ.
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تبصره  :2ضشاٗظ ب٘اى ضذُ دس بٌذّإ ک 1-4-5تا  ،)5-4-5جضٍ ضشاٗظ اٍلِ٘ عضَٗت است.
 -6-4-5دس صَستٖ هِ آصهاٗطگاُ ،صٗشهجوَعٔ ٗک داًطگاُ باضذ ٍ قبال اص آى داًطگاُ عضَٕ دس ضبکِ پزٗشش ضذُ باضذ ،پزٗشش
آصهاٗطگاُ جذٗذ ،تٌْا بِ ّوشاُ عضَ قبلٖ ٍ دس قالب ٗک عضَ اهکاىپزٗش است؛
تبصره  :3دس صَست ٍجَد ضشاٗظ بٌذ ک ،)6-4-5آصهاٗطگاُ جذٗذ باٗذ با آصهاٗطگاّٖ هِ قبال بِ عضَٗت ضبکِ دس آهذُ است ،بشإ
عضَٗت دس ضبکِ دس قالب ٗک عضَ ،بِ تفاّن بشسٌذ ٍ صَستجلسٔ اٗي تفاّن بِ ّوشاُ ًاهِإ اص عشف آصهاٗطگاُ اٍل ،بِ ضبکِ
اسسال گشدد؛
تبصره  :4دس صَست هحقق ضذى تبصشُ ک ،)3بذٍى دس ًظش گشفتي بٌذّإ ک ٍ )1-3-5ک ،)1-4-5آصهاٗطگاُ جذٗذ دس ضبکِ بِ
صَست قغعٖ پزٗشش خَاّذ ضذ.
تبصره  :5با تَجِ بِ اّذاف هالى ضبکِ ،دس صهاى بشسسٖ دسخَاست عضَٗت ٗک آصهاٗطگاُ ،هذٗشٗت ضبکِ هٖتَاًذ با تَجِ بِ
صهٌ٘ٔ هاسٕ ،تَاًوٌذٕ ،سابقٔ فعال٘تّا ٍ هَقع٘ت جغشاف٘اٖٗ آصهاٗطگاُ هتقاضٖ عضَٗت ،آصهاٗطگاّٖ هِ ضشاٗظ هاهل عضَٗت سا
ًذاضتِباضذ سا ً٘ض بِ عٌَاى عضَ دس ضبکِ تأٗ٘ذ ًواٗذ.
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