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ت موافقاين دارد كه كليه مفاد  اعالم مي بوده و  اعتباربخشي متقاضي،                      آزمايشگاه مدير           اينجانب    

ا رسوي نهاد اعتباربخشي انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي به شرح ذيل و مقررات تعيين شده از  نامه

 آن نهاد محق است در صورت مشاهده عدم رعايت تعهدات برابر ضوابط و مقرراتآن نهاد پذيرفته و تبعيت مي نمايم و 

                                                                                                        اقدام نمايد. ، در مورد اين آزمايشگاه 

 موافقت نامهمفاد 

 :به متعهد مي گردد آزمايشگاهاين 

شده است و تعهد به ارائه  ي اعتباربخشيدرخواست يا اعطااي كه دامنه در  اعتباربخشيبه اجراي مداوم الزامات  -الف

 نيز مي شود، اعتباربخشيشواهد اجراي آن. اين موضوع شامل توافق نامه براي پذيرش تغييرات در الزامات 

 سازد، اعتباربخشيتا آن را قادر به تصديق برآورده سازي الزامات  IACLDدر مواقع لزوم همکاري كردن با نهاد  -ب

فراهم كردن دسترسي به كاركنان، محل ها، تجهيزات، اطالعات،مدارک و سوابق نهاد ارزيابي انطباق تا اجراي  -پ

 را آن گونه كه ضروري است تصديق نمايد، اعتباربخشيالزامات 

 خواسته مي شود، IACLDوقتي كه توسط نهاد  مربوطه  فعاليت هاي از ترتيب دادن ارزيابي شهودي-ت

در   فعاليتي كه از ارزيابي وفراهم كردن دسترسي  مبني برن ترتيبات الزم االجراي حقوقي با كارفرمايان دارا بود -ث

 درخواست تيم ارزيابي  محل كارفرما صورت مي پذيرد در صورت اقتضا و حسب

 اعطا شده است ،به آن اعتبار دامنه اي كه  در،تنها ادعاي اعتباربخشي -ج

 IACLD-P14طبق  اعتباربخشيبراي استفاده از نماد  IACLDنهاد  طضوابعهد به پيروي از ت -چ

 را خدشه دار كند ،  IACLDنهادبه نحوي كه شان  اعتباربخشي عدم استفاده از  -ح

از جمله  اعتباربخشي در آزمايشگاهدر مورد تغييرات قابل توجه مرتبط با  IACLDاطالع رساني بدون تاخير به نهاد  -خ

 تغيير در 

  حقوقي،تجاري،مالکيت يا سازماني؛وضعيت 

 سازمان،مديريت رده باال و كاركنان كليدي؛ 

 منابع و محل)ها(؛ 

  اعتباربخشيدامنه، 

  ؛اعتباربخشي تاثير بگذارددر اجراي الزامات  آزمايشگاهساير موضوعاتي كه مي تواند برتوانايي 
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 ؛IACLDپرداخت هزينه هاي تعيين شده توسط نهاد  -د

ه آزمايشگاه كدر مورد  اعتباربخشيفرايند تحقيق و تجزيه و تحليل هر گونه شکايات مرتبط با كمک كردن در  -ذ

 ارجاع شده است. به آن IACLDتوسط نهاد 

 

                                                  

 آزمايشگاهمديري نام و نام خانوادگ                                                                                                                         

 تاريخ  /   امضا                                                                                                                                     

 


