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 بازه بازنگری اطالعات مدون:                                          گسترش دامنه□  تجدید  □  تمدید □ اعطا  □نوع درخواست :                      ایمیل:                       شماره تماس:                نام رابط:                       نام آزمایشگاه:

                        ، ارزیابان               ارزیابی: سرارزیاب: اعضای تیم 

 جمع بندی سرارزیاب:                                نام و نام خانوادگی بررسی کننده

ف
ردي

 

 موضوع/عنوان

 

 شرح وضعیت

 مالحظات)شرح نواقص(

 

 توضیح  نهاد

 

ل
كام

ص 
ناق

عدم وجود 
 

       IACLD-F18در فرم درخواست اعتباربخشي اطالعات ارائه شده  1

      است.   امضا  شده    IACLD-F19فرم موافقت نامه  2

      .اطالعات و تصوير مدارک حقوقي ارسال شده و كامل است 3

       قرارداد امضا شده و تصوير فيش پرداخت تعرفه ارائه شده است. 4

       اعضاي هيئت مديره و سهامداران شماره هاي تماس و دورنگار    اسامي 5

      پست الکترونيک     -تلفن همراه    -تلفن ثابت  -نام و نام خانوادگي مدير ارشد  6

      پست الکترونيک  -تلفن همراه -نام و نام خانوادگي شخص رابط  7

      پست الکترونيک  -تلفن همراه -نام و نام خانوادگي مدير كيفيت  8

طالعات مربوط به مالکين، مديران و سهامداران و موسس  و مسئولين فني و رئيس ا 9

  آزمايشگاه و جانشينان در فرم درخواست ارائه شده است.

     

     چارت سازماني   11

 
 

      دامنه درخواست اعتبار بخشي در جدول هفت فرم درخواست  11

-4خط مشي كيفيت ارائه شده است.بند و  15189نظامنامه كيفيت بر اساس استاندارد  12

  ISO15189-2012استاندارد 2-2-2

     

       فهرست اصلي مستندات ارسال شده 13

      چک ليست خود اظهاري ارائه شده است. 14

الزام گرديده در چک ليست كنترل  15189كليه روش هاي اجرايي كه در استاندارد  15

 آدرس دهي شده است IACLD-F28 15189الزامات استاندارد 

      

 

رونوشت مقررات قانوني از جمله آيين نامه هاي ابالغي از سوي وزارت بهداشت و مرجع  16

 سالمت، استانداردها در فهرست مدارک برون سازماني
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17  
 سوابق اخرين مميزي داخلي ارائه شده 

     

 

      سوابق اخرين بازنگري مديريت ارائه شده  18

      وجود دارد  PT/EQAسوابق مرتبط با   19

      فهرست تجهيزات نيازمند كاليبراسيون ارائه شده  21

      ذخیره کردن ترج فهرست مواد ارائه شده 21

      فهرست كاركنان مرتبط با دامنه درخواست اعتباربخشي ارائه شده است 22

23       

 
 
 
 

 طالعات مدون، تيم آماده ورود به مرحله ارزيابي است. الف( نظر به كفايت بررسي ا □
 بررسي كننده:.  

 تاريخ: 

 فراهم شود. □در طول ارزيابي     □ب( دسترسي به اطالعاتي كه بعنوان نقص يا عدم وجود نشانه گذاري شده، الزم است قبل از آغاز ارزيابي   □

 بعنوان نقص يا عدم وجود نشانه گذاري شده، توصيه بر توقف ارزيابي مي شود. ج( در صورت عدم دسترسي و ارائه مناسب اطالعاتي كه  □

 

 بررسي كننده:. 

 تاريخ: 

 
 

معذور است.   IACLD-F18جدول هفت فرم درخواست  ----در دامنه مندرج در رديف   □------حوزه  □د( نهاد از ارائه خدمات اعتباربخشي به  تقاضاي آزمايشگاه  در   □

 يل در صورت مقتضي()ذكر دل

  :.بررسي كننده

 تاريخ: 

 

  :بررسی کننده دفتر نهاد
 برنامه ارزیابی اجرا شود.□                   مهلت تعیین شده جهت پاسخ گویی آزمایشگاه: □مکاتبه با آزمایشگاه انجام شود.                            □ اقدام نهاد :  

 

 

 


