فرمت کاغذی آزمایشگاههای همکار
دارد

نوع مدرک

ندارد

توضیحات

درخواست کتبی ،مبنی بر صدور یا تمدید پروانه ضمن ثبت در دبیرخانه
اصل گواهی نامه سال قبل آزمایشگاه
تسویه حساب مالی
اساسنامه (ذکر عبارت:ارائه خدمات آزمایشگاهی در موضوع
اساسنامه الزامی می باشد درغیر این صورت اساسنامه از
طریق اداره ثبت اصالح کردد).
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی
چارت سازمانی مستقر
فرم الف

چارت سازمانی مستقل
لیست نام و امضاء پرسنل کلیدی و جانشینان ضمیمه شود.
مدارک آموزشی مدیر ارشد مرتبط با دامنه فعالیت ازمایشگاه
فرم تعهد مدیریت (از سایت دانلود و تکمیل شود)
مدارک آموزشی

فرم ب

مدارک

مدارک شناسائی(کپی شناسنامه-عکس و کپی

مدیر فنی

کارت ملی
ابالغیه و قرارداد کار مدیر فنی

فرم ج

قراداد کاری پرسنل ازمایشگاه
لیست بیمه

فرم د
فرم س

پیوست های فرم د کاغذی نباشد فقط رویCD
قرار گیرد .
فقط فرم س از سایت دانلود و تکمیل گردد.
مستر لیست استانداردهای کاری ازمایشگاه

فرم های فوق را از سایت WWW– isfahan.isiri.orgقسمتواحد ها و بخش های اداری-قسمت تایید
صالحیت –فرم درخواست )دانلود کرده،سپس تکمیل و هر فرم را به همراه پیوست های آمده در جداول مقابل
آن در کاور  A4مجزا و در ذونکن قرار داده ،لوح فشرده را نیز مطابق با فرمت زیر این برگه تکمیل و پس از
تهیه  ،جهت بررسی به اداره تائید صالحیت واقع در ساختمان شماره  4اداره کل تحویل نمائید.
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