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داًطگاُ داهغاى                                                   

آزهایطگاُ هرکسی 

تحت پَضص ضبکِ آزهایطگاّی فٌآٍری ّای راّبردی 

هؼاًٍت ػلوی ٍ فٌآٍری ریاست جوَْری 

دٍهیي جلسِ ضَرای هرکسی آزهایطگاُ    
1394,7,19
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ریاست جمًُریيری افىعلمی ي معايوت 
ضبکٍ آزمایطگاَی فىايری َای راَبردی

Iran High-Tech Laboratory Network



:ػٌاٍیي

گسارش ػضَیت قطؼی آزهایطگاُ هرکسی داًطگاُ در ضبکِ  -1

هرٍری بر اقذاهات اًجام ضذُ–آزهایطگاّْای راّبردی 

ٍضؼیت ٍ گسارش ػولکرد هالی آزهایطگاّْای تخصصی تحت  -2

.پَضص

راّکارّای ػولی در خصَظ خذهات آزهایطگاّی-3

طرح استاًذارد سازی آزهایطگاُ ّای تحت پَضص-4

3



رًٍذ ػضَیت قطؼی آزهایطگاُ

هکاتبات برای عضَیت زر ضبکِ آزهایطگاّْای زًجیرُ ای فٌآٍری ًاًَ ــ        ــ  
  1388ضرٍع ٍ پیگیری از سال 

1392,12,11هَرخ  « غیر ػضَ»ثبت آزهایطگاُ هرکسی بِ غَرت -
«   ػضَیت آزهایطی»باززیس کارضٌاس ضبکِ از آزهایطگاّْا برای بررسی -

.1393,6,17در تاریخ 
یکسالِ تَسط ضبکِ آزهایطگاّْای  « ػضَیت آزهایطی»ًاهِ تاییس رسوی -

1393,7,22 راّبرزی
تَسط آزهایطگاُ هرکسی   1393ارائِ گسارش ٍ آهار عولکرز سال  -

1394,2,20
 1394,6,25 -آزهایطگاُ هرکسی« ػضَیت قطؼی»ًاهِ رسوی هبٌی بر -
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تسْیالت ٍ هسایای ػضَیت بر اساس اهتیاز ٍ رتبِ بٌذی  
آزهایطگاُ

برای خریذ تجُیسات داخلی ( بال عًض ي يام ) ارائٍ تسُیالت مالی  -  
زر بیي هراکس 20احراز رتبِ زیر برای تسْیالت ذریس ي خارجی 

«  سريیس ي وگُذاری دستگاَُا»پرداخت َسیىٍ َای -
آمًزش کارضىاسان آزمایطگاَُا برای ارتقأء داوص فىی ي تخصصی-
وطست َای علمی: تطکیل کار گريَُای تخصصی  -
تقًیت ارتباطات بیه داوطگاَی: تطکیل جلسات رابطیه- 
در آزمایطگاَُای تخصصی تًسط ( 17025)اجرای استاوذارد سازی -

ضرکت َای تحت حمایت ضبکٍ
حمایتُای تطًیقی از اعضاء فعال ي کارضىاسان آزمایطگاَُا -
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 94-93ضرکت کارضىاسان در ديرٌ َای آمًزضی 

ٍ  اهیری -ضاکری - زریاًی آقایاى کارضٌاساى ضرکت-
 زر ترػػی آهَزضی ّای زٍرُ جْت هرتاریاى ذاًن
1393,10,22 تارید

   اهیری -ضاکری  - زریاًی آقایاى  کارضٌاساى  ضرکت-
   1394,2,1 تارید زر ترػػی آهَزضی ّای زٍرُ جْت
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ذالع از هٌابع ذارج از زاًطگاُ بسٍى ) عولکرز هالی 
(احتساب ّسیٌِ پایاى ًاهِ ّای  ارضس ٍ زکترا

ریال  40,000,000  -1385زرآهس سال  
ریال  60,000,000 -1386زرآهس سال  
ریال  120,000,000 -1387زرآهس سال  
ریال  130,000,000 -1388زرآهس سال  
ریال  200,000,000 -1389زرآهس سال  
ریال  250,000,000 -1390زرآهس سال  

ریال  300,000,000 -1391سال  زرآهس 
     XRD  ٍXRFریال فقط زستگاّْای  363,000,000 -1392سال  زرآهس 

ریال 122,000,000بِ اًضوام داًطکذُ ضیوی + ریال  364,000,000 -1393سال  درآهذ 
جوؼا هبلغ : ریال  51,000,000داًطکذُ ػلَم زهیي  - 33,000,000داًطکذُ  زیست ضٌاسی  

ریال  570,000,000
( XRD  ٍXRF)ریال  235,000,000 -1394زرآهس ضص هاِّ اٍل تا هْرهاُ  
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راّکارّای عولی هوکي برای افسایص سطح ذسهات 
آزهایطگاّی

اطالع رساًی ٍ تَجیِ رٍسای زاًطکسُ ّا ٍ هسیراى گرٍّْا برای اًجام   -
ذسهات آزهایطگاّی

 -اهتیاز ٍیژُ برای گرًت اساتیس زر ذػَظ ذسهات آًالیس-
زرغس حق آًالیس% 15تطَیق هالی کارضٌاساى بػَرت اعوال -
تطَیق هالی برای اساتیس ًاظر بر اًجام ذسهات آزهایطگاّی-
اغالح قَاًیي آهَزضی زر هَرز ذسهات کارضٌاساى زر آزهایطگاّْای   -

ترػػی
برای ذسهات آزهایطگاّی زر آزهایطگاّْای ترػػی  ارائِ برًاهِ ٍیژُ-

زاًطکسُ ّا ٍ آزهایطگاّْای تازُ تاسیس
هَرز حوایت ضبکِ( LIMS)اجرای ًرم افسار اطالعات جاهع آزهایطگاّی -
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استاًذارد سازی آزهایطگاّْای تحت پَضص   

17025اجرای استاًذارد   
- ریال 50,000,000حوایت ضبکِ از اجرای استاًسارز تا هبلغ  -

با اجرای ایي استاًسارز هجَز آًالیس برای زستگاّْای زٍلتی ٍ   -
.ازارات استاًسارز غٌعتی فراّن هی ضَز

زر ضبکِ استاًی، هراجعِ ٍاحسّای غٌعت ٍ هعسى با تاییس   -
.آزهایطگاُ افسایص هی بایس

بسیاری از زاًطگاّْا ٍ هَسسات بسرگ تحقیقاتی بِ ایي استاًسارز   -
.رٍی آٍرزُ اًس

.ایي استاًسارز تَسط ضرکتْای هَرز تاییس ضبکِ اًجام هی ضَز -
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مشتریان آزمایشگاه مرکسی دانشگاه 

  -(هازًذراى) ساری –گرگاى –ضاّرٍد –سوٌاى : داًطگاّْای اطراف •
–ػلَم پسضکی ساری –هجتوغ آهَزش ػالی ًَر  -اًَضیرٍاًی بابل-بابلسر

هٌابغ طبیؼی  گرگاى ٍ داًطگاّْای آزاد داهغاى ٍ ضوال
یسد –کرهاى  -زاّذاى -بیرجٌذ -فردٍسی هطْذ: داًطگاّْای ضرق کطَر•

  -قَچاى -اسفرایي–ٍلی ػصر رفسٌجاى 
تربیت  -هالک اضتر–ػلن ٍ صٌؼت –داًطگاُ تْراى : داًطگاّْای تْراى•

اًستیتَ فیسیک  -(هقاطغ زهیي ضٌاسی) پژٍّطگاُ صٌؼت ًفت –هذرس 
کاربردی تْراى ٍابستِ بِ ٍزارت دفاع

هالک اضتر اصفْاى -خرهطْر–بٌذر ػباس  -اَّاز: داًطگاّْای جٌَب•
هؼذى  -سراهیک بْرًگ -ضایاى سٌگ سوٌذ سوٌاى: هؼادى ٍ صٌایغ اطراف•

هؼذى سٌگ  -(آًالیس خاک) ضرکت فالت سبس ضاّرٍد –هظفری داهغاى 
آّي رباػی داهغاى
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