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 ------آدرس:  -3 -------دورنگار :--------:،موبایلشماره تماس -5 -------- :آزمایشگاه -1

          11/11/11لغایت  11/11/11بازه ارزیابی:            INSO-ISO 15189 :معیار ارزیابی

 دامنه مندرج در گواهینامه اعتباربخشی یپزشک شگاهیآزما یفرم درخواست اعتباربخشطبق پذیرش درخواست بند هفت   دامنه درخواست آزمایشگاه: 

        /ابطال/کاهش/تعلیقگسترش          تجدید              تمدید         اعطا  سیکل اعتباربخشی:

 بررسی عملکرد در ممیزی اندازه گیری بازنگری مدرک و پرونده  ارزیابی شهودی  ارزیابی از راه دور   های ارزیابی : ارزیابی در محل   تکنیک

PT/EQAP   بازدیدهای اعالم نشده مصاحبه   

     ارزیابی مجدد    مراقبتی ارزیابی    ارزیابی اولیه  نوع ارزیابی:  بازدید مقدماتی

 ( کارشناس فنی:3)                               :  ان( ارزیاب5)                 ( سر ارزیاب:1):تیم ارزیابیاعضای 

رد ی ف
 

 شرحِفعالیت فرآیندِ/واحدِارزیابی موضوعِارزیابی بند تیمِساعت تاریخ ِ
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اجرای ارزیابی در یک بازه زمانی ، حسب شرایط و توافقات میان تیم ارزیابی و آزمایشگاه میتواند پیوسته  و زمانبندیبا توجه به شرایط کرونا، 

 ویا غیر پیوسته ، ریموت و یا حضوری و یا ترکیبی باشد .

، جدول زمانبندی در بندهای مرتبط میتواند حسب تغییرات توافق شده ، تکمیل  برنامه در یتغییرات در پیش بینی یا بروز ضرورت صورت در -

 یا تجدید گردد. 

 فراهم گردد.  ی مرتبط با ارزیابیها قسمت سایر ت با تعیین سرارزیاب، امکان بررسی مواردی درضرور صورت در-

طی ترتیب تعیین شده برای ارزیابی امادگی  ،/واحد مورد ارزیابی فرایند و استاندارد بند با دخیل کارکنان ن/جانشینا/ مسئولین است مقتضی -

 داشته و در دسترس باشند.

الزم در اجرای آزمایشی) حسب درخواست نهاد( و ارزیابی اصلی را فراهم  تسهیالتبعنوان راهنما و رابط هماهنگی، کلیه  آزمایشگاه نماینده -

 نماید. تسهیالت از جمله موارد زیر است:

  مانند تلفن ، لپ تاپ ها نرم افزار و سخت افزار،  و انتقال اطالعات لیو تحل هی، پردازش ، تجز یابی، بازی ساز رهی، ذخ یجمع آور

تل کنفرانس  ،و تکثیر کاغذی یا فایل الکترونیک ، تجهیزات اسکن کروفونیم ایهدفون  ی یا وب کم،لمبرداریف نی، دورب انهیرا یا انواع

 اده هاد یبه اشتراک گذاری با قابلیت ثبت، ضبط و پخش جلسات و مکان های مورد ارزیابی ریموت ، قابلیت ریصو، ت یصوت های

...مطابق  Big Bluebottom ،Zoomبکارگیری پلت فرم هایی نظیر اسکایپ، ایمن به پروفایلها ، فراهم سازی و و دسترسی دهی 

تهیه فیلم های ویدیویی اعم از انکه قبال تهیه شده و یا هنگام اجرای  توافق ، برخورداری از اینترنت با پهنای باند مناسب و پایدار،

 یی تامین شود. ویدیدستگاه و یو دوام باتر صال، ات بودن قابل حملفعالیت بصورت زنده تهیه و ارائه میشود. 

 تمامی تسهیالت الزم برای ارزیابی از جمله پشتیبانی و تامین شرایط حضور در ارزیابی و دسترسی به  حضوری بای ابیارز امکان

  را فراهم کند. (منابع  مورد نیاز

 را فراهم کند. مزمان )در صورت لزوم(غیره ای( ی، به طور همزمان )در زمان واقعستنداتمی ریموت ابیارز امکان 

  جهت مشخص شدن اشخاص حاضر هر جلسه ابتدای  . در ارزیابی ریموت محیطی دور از تداخل سر وصدای پس زمینه فراهم سازد

 در اتاق و دخیل در ارزیابی، اسکن اتاق ارائه شود.

  ادیموت از نهرحضوری و  یابیارز تیدر طول فعال یکیو حذف داده ها و سوابق الکترون رهیذخ برای یمجوز قبلو اخذ  تیرضاکسب 

 ضروری است.

  اجرای ارزیابی ریموت به منزله پذیرش آزمایشگاه از استفاده از ابزارICT  بصورت  مقتضی و حفظ اطالعات الزم در پرونده واحد

  متقاضی است.


