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 تعرفه خدمات اعتباربخشي  فرم

  

ف
ردی

 

 لایر نویلیمتعرفه  عنوان  فعالیت
 

 1401جمع تعرفه 
 لایریلیون م

1 

  91/3 2 /97 

ي 
ت ستاد

خدما
 

 

 

 درخواست ا عتباربخشی بررسی -11-دری

 68/5 بازنگری  منابع-5

 68/5 آماده سازی ارزیابی -3

 68/5 بازنگری مدارک سوابق-4
 68/5 ارزیابی -2

 68/5 اصالحیبررسی عدم انطباق واقدام -6

 68/5 دهی گزارش-7

 76/9 تصمیم گیری-9

 76/9 صدور گواهینامه-9

ن 5
آزمو

 3 ) اعطای گواهینامه و گسترش اسکوپ( تا ده آزمونخشی به ازای هر آزمون اعتبارب -1 

 اعتباربخشی به ازای هر آزمون مندرج در اسکوپ گواهینامه )تمدید و تجدید( -5

3 

شگاه
آزماي

 تسا هدشن هتفرگ رظن رد 1401 لاس یارب مریض 20تا  کوچک-1 

 تسا هدشن هتفرگ رظن رد 1401 لاس یارب 300-21 متوسط-5

 تسا هدشن هتفرگ رظن رد 1401 لاس یارب 1000-301 بزرگ-3

 تسا هدشن هتفرگ رظن رد 1401 لاس یارب به باال1001 مگالب-4
4 

    
صان

ص
ن/ متخ

ت ارزيابا
خدما

 

 1410لاس تعرفه نفر ساعت )تومان( نوع فعاليت عنوان

 000/90 سرارزیابی سرارزیاب-1

 000/90 ارزیابی ارزیاب -5

 متخصص -3

 000/62 کارشناس در تیم 

عضومشورتی/بازنگری

 / تصمیمگیری
000/160 

4-
ت

ساف
م

 

 
ي 

در ارزياب

در
 

ل
ح

م
 صفر درصد کیلومتر 99تا  1 

 درصد 2  199تا  100

 درصد 10 به باال 500

2 

تا 
10 

ن
آزمو

 تجديد تمديد اعطا عنوان فعاليت 

 روز 5سرارزیاب /1 روز1سرارزیاب /1 روز 3سرارزیاب /1 بررسی مدارک سوابق

 روز 5ارزیاب/5سرارزیاب/1 روز1ارزیاب/5سرارزیاب/1 روز 5ارزیاب/5سرارزیاب/1 آن سایت و آف سایتارزیابی 

 روز 1سرارزیاب/ 1 روز1سرارزیاب /1 روز 5سرارزیاب/ 1 دهی گزارش
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 :توجه شود  موارد زیربه تعرفه خدمات برآورد در  حسب  شرایط آزمایشگاه و دامنه درخواستی ، 

 قلم آزمون است. 10هر  تا بر مبنای، ردیف یک جدول تعرفه خدمات ستادی نهاد مطابق -1

رج به تعرفه منددر صورت درخواست تعداد اقالم بیشتر، به ازای هر بسته آزمون اضافی که می تواند شامل  یک تا ده آزمون باشد،  

 ده درصد  اضافه می شود.  ،کی فیدر رد

 آزمون مطابق ردیف دوم جدول است.  برای اقالمتعرفه ارائه خدمات  -5

در سال  تعرفه خدمات با توجه به دسته بندی  میزان مراجعات آزمایشگاه مطابق ردیف سوم جدول انجمن در خصوص اخذ -3

 های آتی تصمیم گیری می کند. 

بحث مسافت و حسب هماهنگی و اقتضا، طبق فرمول مندرج در  تیم ارزیابی مطابق ردیف چهارم جدول است.  تعرفه خدمات-4

 این ردیف میتواند مورد اقدام باشد. 

ردیف پنجم تیم ارزیابی و تعداد روز ارزیابی حسب نوع خدمات در چرخه اعتباربخشی در بندی ترکیب  رویه ینمونه ای از  -2

 و عمومیت ندارد. حسب مورد و شرایط باید زمانبندی شود. جدول ارائه گردیده است

تجدید اعتباربخشی و افزایش اسکوپ در چرخه اعتباربخشی،  -تمدید -اعطا مراحلبه تفکیک  خدمات  تعیین جمع کلی تعرفه-6

در صورت بروز تغییرات اضافی و اثر گذار بر مبلغ مزبور، مازاد تعرفه مطابق تعرفه پایه، محاسبه و  ردیف ششم جدول  است. مطابق

 در خاتمه تسویه می شود.

 وع و تعداد دامنه درخواستی طی هماهنگی با آزمایشگاه تعیین می شود.ن شرایط آزمایشگاه،  تیم ارزیابی با توجه بهترکیب -7

 . شود تعیین میحسب مورد    ارزیابی/نفر روز /بررسی بسته شدن عدم انطباق ها  و اقدامات اصالحی و اضافی/ ارزیابی پیگیری /گسترش

 شود. يمزمانبندي  . حسب مورد و شرايطو عموميت ندارد براي مثال است 5رديف 
 تعرفه چرخه اعتباربخشي 6

 4+رديف 3+رديف 2+ رديف 1رديف جمع تعرفه بندهاي:  اعطا-1

 4+رديف 3+رديف 2+ رديف 1رديف  تعرفه دوميک جمع تعرفه بند هاي:  تمديد -2

 4+رديف 3+رديف2+ رديف1رديف  تعرفهدوسوم جمع تعرفه بند هاي:   تجديد -3

 4+رديف 3+رديف  2+ رديف 1رديف  تعرفه سوميک جمع تعرفه بند هاي:  گسترش اسکوپ-4
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 است .و یا صالحدید نهاد با توجه به وضعیت آزمایشگاه بازدید اولیه یا پیش ارزیابی به درخواست آزمایشگاه -9

 4و  3و 5(و ردیف های  9-9- 6ی بندهای چناچه حسب تقاضای آزمایشگاه بازدید اولیه انجام شود، هزینه ردیف یک )به استثنا-9

مطابق رویکرد کلی که قلم آزمون  10درخواستی بیش از  خواهد بود.برای تا ده قلم آزمون مبنای محاسبه تعرفه خدمت در جدول 

 فوقا ذکر گردید، می باشد.

 زیر است.پذیرایی  تیم ارزیابی در مدت ماموریت بر عهده متقاضی بشرح -اقامت -کلیه هزینه های  ایاب ذهاب-10

 یا سواری معادل VIPهواپیما، کالس اکونومی، اتوبوس  تهیه بلیطدر صورت ضرورت -

 ل یا محل اقامت، معادل چهار ستارههت-

 شامل صبحانه ناهار شام و نیمروزی ) کیک و چای(  معمول پذیرایی-

به فرودگاه و بازگشت از فرودگاه به منزل یا محل کار،  از منزل یا محل کار عزیمتشامل است بر  هزینه های آژانس-

هزینه آژانس جهت عزیمت به محل ماموریت از محل کار یا منزل و هزینه آژانس برای  بازگشت از محل ماموریت به 

 محل کار یا منزل

اخذ کارمزدساالنه از متقاضیان  اکردیت شده ، در مقطع کنونی در فهرست تعرفه قرار ندارد ولی حسب شرایط و تصمیم گیری -11

 می گردد.و از آزمایشگاه های اکردیت شده اخذ به نحو مقتضی اطالع رسانی در صورت تصویب 

 .استالغ مصوبه جدید از سوی انجمن میزان افزایش تعرفه ساالنه، حسب اب-15

 

 

 

 


