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 28 از 2 صفحه
 

 باسمه تعالی

 پیشگفتار

قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی  34در راستاي تحقق چشم انداز و اهداف تبیین شده در ماده 
یکپارچه) و مبانی تعریف شده در پیش نویس آیین نامه اجرایی این قانون و نظر به سیاست هاي ابالغی امور نظام فنی و اجرایی 
سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص ایجاد کارآمدي و اثر بخشی پروژه هاي عمرانی بواسطه حفظ و کنترل کیفیت تعیین شده، 

آیین نامه روش کار شوراي فنی استان با مشارکت آگاهانه  4از ماده  6و  4 و 3سازمان مدیریت و برنامه ریزي البرز به استناد بند هاي 

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه ایی شرکت هاي خدمات  "اجرایی استان اقدام به تهیه و تدوین و فعال عوامل فنی و 
شگاهی کنترل کیفی  نموده است.  "آزمای

در تهیه این دستور العمل تالش گردیده تا اصالت نقش مراجع تشخیص صالحیت در رسیدگی به تخلفات و ماهیت تخصصی خدمات 
  ISO/IEC 17025قابل ارائه توسط این شرکت ها مدنظر قرار گیرد. لذا در راستاي نیل به اهداف فوق الزامات استاندارد بین المللی 

تضمین کیفیت آزمایشگاه هاي آزمون و همچنین الزامات فنی استاندارد هاي ملی و بین المللی روش  به عنوان ضوابط اجرایی مدیریت
انجام آزمون به عنوان مبناي تعریف چارچوب ساختار و روش ارائه خدمات کنترل کیفی و متعاقب آن روش برخورد با تخلفات حرفه 

ساعت بازدید  -نفر 400است این دستور العمل حاصل بیش از  ایی شرکت هاي مذکور مالك عمل قرار گرفته است. شایان ذکر
ساعت جلسه کارشناسی با  -نفر 300تخصصی از آزمایشگاه هاي کنترل کیفی فعال در استان البرز و همچنین برگزاري بیش از 

ره کل راه و شهرسازي، اداره کل محوریت نظام فنی و اجرایی استان و حضور نمایندگان سازمان ملی استاندارد، اداره کل استاندارد، ادا
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك، سازمان نظام مهندسی ساختمان و نمایندگانی از انجمن صنفی شرکت هاي خدمات آزمایشگاهی 

به ریاست جناب آقاي دکتر نجفی استاندار  31/02/1397البرز می باشد. این دستورالعمل در اولین جلسه شوراي فنی استان در تاریخ 
  محترم استان البرز مصوب و از تاریخ فوق الزم االجرا می باشد.

دبیرخانه شوراي فنی استان البرز در طول زمان اجراي این دستورالعمل نسبت به دریافت نظرات و پیشنهادات کلیه ذینفعان اقدام 
ت طرح و پس از تایید مبناي بازنگري نموده و درصورت لزوم پیشنهادات و نظرات واصله در کارگروه  مصالح و تجهیزات صنعت ساخ

 و ویرایش دستوالعمل فوق قرار خواهد گرفت. 

 

 

 نظام فنی و اجرایی

 و دبیرخانه شوراي فنی استان البرز

 1397خردادماه 
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 28 از 3 صفحه
 

 : مقدمه
در کشور که اثر مستقیم بر دوام، اثربخشی، و ساخت و سازهاي بخش خصوصی با عنایت به اهمیت موضوع کنترل کیفیت در پروژه هاي عمرانی 

داشته کارآیی، اقتصاد، آسایش و حفظ سرمایه هاي ملی و .... دارد ، مدیریت بهینه کلیه عوامل فنی و مهندسی موثر در این فرآیند ، نقش کلیدي 
نترل کیفی فعال در دو حوزه : پروژه هاي کو در همین راستا ، دستورالعمل حاضر بمنظور مدیریت عملکرد شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی 

 وین گردیده است . عمومی و پروژه هاي بخش خصوصی تد
پروژه هاي کنترل کیفی ارائه دهنده خدمات به آزمایشگاهحاکم بوده و کلیه قوانین نظام فنی و اجرایی کشور  ،دستورالعمل این بخش اول در 

مرجع تشخیص صالحیت یا صدور پروانه شرکت ) مطابق الزامات این بخش از دستورالعمل مورد  ومی ( فارغ از محل تامین اعتبار پروژه وهاي عم
 بازرسی و رسیدگی قرار خواهند گرفت.

ارائه دهنده خدمات شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی و رسیدگی به تخلفات ارزیابی و بازرسی فرآیندهاي در بخش دوم دستورالعمل حاضر ، 
  خصوصی با رویکرد ارزیابی دوره اي بمنظور ارتقاء عملکرد و توجه به مقوله آموزش مورد توجه قرار گرفته است.به پروژه هاي بخش 

از صالحیت خود را بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشتغال و پروانه که خدمات آزمایشگاهی  الزم به ذکر است شرکت هاي
بر اساس معیارها و شاخصهاي بخش اول دستورالعمل روژه هاي عمومی پدر صورت ارائه خدمات به ند ، نموده ادریافت وزارت راه و شهرسازي 

 حاضر مورد بازرسی و رسیدگی قرار خواهند گرفت.
استان البرز سطح نفر ساعت بازدید تخصصی از آزمایشگاههاي کنترل کیفی فعال در  400حاصل بیش از ضر دستورالعمل حا؛ شایان ذکر است 

با محوریت اداره کل راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  کارشناسی ساعت جلسه نفر 350همچنین برگزاري بیش از و 
یشگاهی البرز و با حضور نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان البرز ، اداره کل استاندارد و انجمن صنفی شرکت هاي خدمات فنی و آزما

 لبرز می باشد. استان ا

..................... استاندار محترم دستورالعمل در جلسه ........................... شوراي فنی استان در تاریخ ......................... به ریاست جناب آقاي ........این 
      استان البرز مصوب گردید.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 دبیرخانه شوراي فنی استان البرز
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 : گروه تدوین ( بترتیب حروف الفبا )اعضاي 

 

 دفتر فنی استانداري البرز افشین باستانی

 اداره کل راه و شهرسازي استان البرز سیدسهیل بنی هاشمی

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز مهدي عبدالهی

 اداره کل استاندارد البرز مهدي غنیمتی 

 البرزآزمایشگاه فنی و مکانیک خاك اداره کل  خامنهجواد کریم پور 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اعضاي گروه هدایت و راهبري ( سازمان مدیریت و برنامه ریزي البرز ) :

 رئیس سازمان زهرا عربشاهی

 مدیر نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه شوراي فنی استان البرز سعید کالنی

 مدیریت و برنامه ریزي استان البرز رئیس گروه نظارت فنی سازمان محسن مردانی

 کارشناس نظارت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان البرز بابک کاظمی
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 بخش اول

 اي دستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه

  شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی کنترل کیفی

 هاي عمومی ارائه دهنده خدمات به پروژه
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 اهداف  -فصل اول 

                                                                                           تعاریف -فصل دوم 

 دامنه شمول   –فصل سوم 

 اعضاء گروه کارشناسی بازرسی و نظارت بر شرکت هاي خدمات آزمایشگاهی  -فصل چهارم 

 فرآیند بازرسی و رسیدگی به تخلف/ قصور آزمایشگاه   -فصل پنجم 

 تجدید نظر بر آراء   -فصل ششم 

 الزامات عمومی    -فصل هفتم 

 الزامات فنی   -فصل هشتم 

 مصادیق تخلفات/ قصور آزمایشگاه     -فصل نهم 

 شرح شغل، مسئولیت و شرایط احراز مدیر فنی آزمایشگاه    -پیوست یک 

 چارت خالصه چرخش کار    -پیوست دو 
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 اهداف –فصل اول 

قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور (نظام فنی و اجرایی یکپارچه) مبنی  34در راستاي تحقق چشم انداز و اهداف تبیین شده در ماده 
آیین نامه روش کار شوراي فنی استان با بهره  4از ماده  6و  4و  3 بند هايبه استناد بر ایجاد کارآمدي و اثر بخشی در صنعت احداث کشور و 

گیري از ظرفیت حداکثري دستگاه هاي اجرایی در استاندارد سازي مصالح، سازمان مدیریت و برنامه ریزي البرز به واسطه مشارکت در تدوین 
به تاریخ  1013164ن جلسه شوراي فنی استان (ابالغی به شماره مصوبات هفتمی14مقررات و ضوابط فنی و در راستاي اجرایی نمودن بند 

شاغل در صنعت احداث  "دستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه ایی شرکت هاي خدمات آزمایشگاه هاي کنترل کیفی") 16/11/95

 االجرا می باشد.و پروژه هاي عمرانی استان البرز را تدوین نموده و از تاریخ تصویب و ابالغ توسط شوراي فنی الزم 

محرومیت هاي در نظر گرفته شده در این دستورالعمل به عنوان حداقل جرایم متعلقه به منظور رسیدگی به تخلفات حرفه ایی شرکت  )1ماده 

 هاي خدمات آزمایشگاهی مطرح می باشد و بدیهی است در صورتی که دستورالعمل ها و آیین نامه هاي مراجع تشخیص صالحیت از محرومیت
هاي سختگیرانه تري در این خصوص استفاده نموده باشد، ضوابط و آیین نامه هاي مذکور در رسیدگی به تخلفات حرفه ایی این شرکت ها نافذ 

 می باشد.

این دستورالعمل نافی مسئولیت هاي قانونی مراجع تشخیص صالحیت در بازرسی و رسیدگی به تخلفات حرفه ایی شرکت هاي خدمات  :1تبصره 

 مایشگاهی در کلیه مراحل تشخیص صالحیت، صدور مجوز فعالیت، ارجاع کار و انجام تعهدات این شرکت ها نمی باشد.آز

دبیرخانه شوراي فنی استان البرز در طول زمان اجرا نسبت به دریافت نظرات و پیشنهادات کلیه ذینفعان این دستورالعمل اقدام   :2تبصره  

ت و نظرات واصله در کارگروه  مصالح و تجهیزات صنعت ساخت طرح و پس از تایید مبناي بازنگري و ویرایش نموده و درصورت لزوم پیشنهادا
 دستوالعمل فوق قرار خواهد گرفت. 

 

 تعاریف –فصل دوم 

 واژه ها و اصطالحات زیر در معانی مربوط بکار می روند:) 2ماده 

 منظور شوراي فنی استان البرز است. شوراي فنی : الف)

 : منظور دبیرخانه شوراي فنی استان البرز است.دبیرخانه  ب)

شخص حقوقی واجد شرایط براي انجام خدمات آزمایشگاهی کنترل کیفی در صنعت احداث و پروژه هاي عمرانی استان البرز  پ) آزمایشگاه :

 که داراي مجوز فعالیت از سوي هر یک از مراجع تشخیص صالحیت می باشد.

 منظور واحد سازمانی صادر کننده گواهینامه صالحیت/پروانه اشتغال به کار آزمایشگاه و به شرح زیر می باشد:ت) مرجع تشخیص صالحیت : 

 گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره صادر شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان ها  -
 صالحیت آزمایشگاه همکار صادر شده توسط اداره کل استاندارد البرز گواهینامه تایید -
 آزمایشگاهی صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازي ویا اداره کل استانی آن وزارت  -پروانه اشتغال به کار خدمات فنی -

فیایی استان البرز می باشند مشمول مقررات شرکت هاي خدمات آزمایشگاهی که به نحوي داراي شعبه یا واحد مستقر در محدوده جغرا تبصره :

 مندرج در این دستورالعمل خواهند بود.

: منظور عدم رعایت قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، استانداردها و یا مفاد قرارداد در مرحله پذیرش، حین  تخلف/قصور ث)

 ارائه خدمات ویا بعد از آن است.

ش مستندي است که کمیت و کیفیت تخلف/ قصور را در چارچوب این دستورالعمل مشخص می نماید و توسط : گزار گزارش بازرسی ج)

 کمیته کارشناسی بازرسی و نظارت بر شرکت هاي خدمات آزمایشگاهی تهیه می گردد.



 

 آزمایشگاهی کنترل کیفیدستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه اي شرکتهاي خدمات 

 
 

 

 28 از 8 صفحه
 

خلف/قصور و همچنین نحوه مکاتبه ایی که مستند به گزارش بازرسی از سوي مرجع تشخیص صالحیت صادر گردیده و مصادیق ت اخطار : چ)

 برخورد را به آزمایشگاه اعالم می کند.

نتیجه تخلف آزمایشگاه می باشد که بیانگر انحراف و یا عدم انطباق در یک و یا چند مورد از شاخص هاي تعیین شده در این  ح) تعلیق:

 می گردد.دستورالعمل می باشد که منجر به محرومیت از ارائه خدمات (تعلیق) براي مدت معین 

نتیجه تخلف آزمایشگاه می باشد که بیانگر انحراف و یا عدم انطباق در یک و یا چند مورد از شاخص هاي تعیین شده در این  کسر سهمیه : خ)

 دستورالعمل و منجر به کاهش سهمیه آزمایشگاه متناسب با زمان تعلیق می شود.

و  الزم هاي مهارت و تجربه کافی تحصیالت، داراي و شود می تعیین آزمایشگاه مدیر سوي از که است وقتی تمام کارشناس : فنی مدیر د)

 آزمایشگاه (به عنوان مسئول انجام آزمایش) نظارت دارد. جاري در هاي فعالیت کلیه بر و است مرتبط آموزشی هاي دوره هاي گواهینامه
 

 دامنه شمول  -فصل سوم

 زیر تقسیم بندي می شود :دامنه شمول این دستورالعمل در سطوح ) 3ماده

 الف) کنترل پایداري ضوابط و الزامات موردنیاز جهت صدور مجوز فعالیت از سوي مرجع تشخیص صالحیت 
 ج) کنترل مدارك، سوابق، مستندات، تجهیزات، شرایط محیطی و سایر الزامات مرتبط با استاندارد انجام آزمون در حین ارائه خدمات 

 مستندات انجام آزمون پس از ارائه خدمات  ب)کنترل مدارك، سوابق و
 

 اعضاء کمیته کارشناسی بازرسی و نظارت بر شرکت هاي خدمات آزمایشگاهی  -فصل چهارم

کمیته کارشناسی بازرسی و نظارت بر شرکت هاي خدمات آزمایشگاهی ذیل کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت شوراي فنی ) 4ماده 

 تشکیل می شود :استان و با اعضاي زیر 
 الف) سازمان مدیریت و برنامه ریزي البرز (دبیر کمیته)

 ب) استانداري البرز
 پ) اداره کل استاندارد البرز

 ت) اداره کل راه و شهرسازي البرز
 ث) اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك البرز

 ج) سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز
 آزمایشگاهی البرزچ) انجمن صنفی شرکت هاي خدمات 

معتمد  و خبره نظر، صاحب اشخاص سایر استان، شهرداري ها و اجرایی هاي دستگاه سایر دبیر کمیته می تواند حسب نیاز از نمایندگان تبصره :

 در فرآیند بازرسی از شرکت هاي خدمات آزمایشگاهی دعوت بعمل آورد.
 

 آزمایشگاهفرآیند بازرسی و رسیدگی به تخلف/ قصور  -فصل پنجم

این دستورالعمل پس از صدور احکام رسمی توسط دبیرخانه  4کمیته بازرسی متشکل از نمایندگان تام االختیارتعیین شده در ماده  )5ماده

شوراي فنی، ضمن بازدید از شرکت هاي خدمات آزمایشگاهی با هدف بررسی و کنترل کلیه مدارك، سوابق، مستندات، الزامات استاندارد انجام 
 آزمون، اسناد فنی و سایر موارد مرتبط، نسبت به تنظیم گزارش بازرسی اقدام می نماید.

پس از جمع بندي نهایی مصادیق تخلف/ قصور آزمایشگاه، نسبت به ابالغ گزارش بازرسی به مرجع تشخیص  دبیرخانه شوراي فنی )6ماده 

 صالحیت اقدام خواهد نمود. 



 

 آزمایشگاهی کنترل کیفیدستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه اي شرکتهاي خدمات 

 
 

 

 28 از 9 صفحه
 

 آزمایشگاه، مرجع تشخیص صالحیت می باشد. مرجع رسیدگی به تخلف/قصور تبصره :

روز از تاریخ دریافت گزارش بازرسی، ضمن بررسی شکلی مصادیق تخلف/قصور به روش هاي  10مرجع تشخیص صالحیت ظرف مدت  )7ماده 

 ذیل اقدام می نماید:
صوص بندهاي حاوي نشان * درجدول شماره الف) صدور اخطار با تعیین مدت زمان الزم جهت انجام اقدامات اصالحی توسط آزمایشگاه در خ

 یک
آزمایشگاه موظف است در طول زمان مشخص شده در اخطار، نسبت به انجام اصالحات الزم در جهت رفع موارد اعالم شده عمل نموده  -

لیق کلیه و گزارش انجام این امر را به مرجع تشخیص صالحیت اعالم نماید. در غیر این صورت مرجع تشخیص صالحیت نسبت به تع
 فعالیت هاي آزمایشگاه تا زمان انجام اصالحات مورد نظر، اقدام می نماید.

 1به صدور اخطار به منظور دریافت دفاعیه کتبی آزمایشگاه در خصوص بندهاي حاوي نشان ** در جدول شماره 
 روز از تاریخ ابالغ اخطار 10ارائه دفاعیه کتبی از سوي آزمایشگاه، حداکثر طی  -

 دفاعیه کتبی آزمایشگاه و سایر کارشناسان (در صورت لزوم) پس از دریافت دفاعیه آزمایشگاه جمع بندي -

 جمع بندي دفاعیه آزمایشگاه، بررسی محتوایی تخلف/قصور، تنظیم صورتجلسه و صدور راي -

 ابالغ راي به آزمایشگاه -

 
 تجدید نظر بر آراء -فصل ششم

در صورتیکه پس از ابالغ راي از سوي مرجع تشخیص صالحیت، آزمایشگاه نسبت به راي صادره اعتراض داشته باشد می تواند دالیل  ) 8ماده 

 روزکاري از تاریخ دریافت ابالغ راي، بصورت مکتوب به مرجع تشخیص صالحیت ارسال نماید. 10و مستندات خود را حداکثر پس از 

 است تجدید نظر آزمایشگاه، هیئت تجدیدنظر بر آراء می باشد.مرجع رسیدگی به درخو تبصره :

 هیئت تجدید نظر با حضور باالترین مقام یا معاون تخصصی مرجع تشخیص صالحیت و اعضاي زیر تشکیل می شود : )9ماده 

 الف) سازمان مدیریت و برنامه ریزي البرز 
 ب) دفترفنی استانداري البرز
 پ) اداره کل استاندارد البرز

 ت) اداره کل راه و شهرسازي البرز
 ث) اداره کل آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك البرز

 ج) سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز
 

روز از تاریخ دریافت اعتراض مطابق فرآیند  10مرجع تشخیص صالحیت در راستاي رسیدگی به تجدیدنظر بر آراي صادره ظرف مدت  )10ماده 

 زیر اقدام می نماید :
 دریافت وجمع بندي دفاعیات مکتوب آزمایشگاه،  -

 ارسال دفاعیه و خالصه پرونده آزمایشگاه براي اعضاء هیئت تجدید نظر بر آراء -

 تنظیم زمان جلسه، ارسال دعوتنامه براي اعضاي هیئت تجدید نظر بر آراء و برگزاري جلسه رسیدگی  -

 الم نظربررسی محتوایی دفاعیات آزمایشگاه، تنظیم صورتجلسه و اع -

 نظر اعالمی توسط هیئت تجدید نظر، نهایی و الزم االجرا می باشد. )11ماده 
 
 



 

 آزمایشگاهی کنترل کیفیدستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه اي شرکتهاي خدمات 

 
 

 

 28 از 10 صفحه
 

 الزامات عمومی -فصل هفتم

یک نسخه از رأي صادره به همراه خالصه گزارش فرآیند رسیدگی در خصوص تخلف/ قصور آزمایشگاه به دبیرخانه شوراي فنی استان  )12ماده 

 ارسال و نسخه دیگر در پرونده آزمایشگاه نزد مرجع تشخیص صالحیت به نحو مناسب نگهداري و بایگانی خواهد شد.

دستورالعمل متحمل جرایمی می شوند، موظفند تعهدات قراردادي در دست اجراي خود را بر اساس آزمایشگاه هایی که به استناد این  )13ماده 

قرارداد منعقده و پیوست هاي آن تحت نظارت مرجع تشخیص صالحیت انجام دهند و جرایم آنان از مسئولیت مشاور درخصوص قراردادهاي 
 قبلی و در دست اجراي آنان کسر نمی نماید.

بعد از اتمام مدت تعلیق و لزوماً پس از تایید و ابالغ کتبی مرجع تشخیص صالحیت در خصوص رفع موضوع تخلف/قصور، امکان ادامه  )14ماده 

 فعالیت آزمایشگاه میسر خواهد بود. در غیر این صورت مجدداً جریمه تعیین شده تکرار و اعمال می گردد.

 البرز شهرسازي و راه کل اداره از آزمایشگاهی فنی خدمات کار به اشتغال پروانه داراي هک هایی آزمایشگاه از دسته آن خصوص در )15ماده 

 ارسال به نسبت راساٌ،  جریمه صدور به منجر قصور /تخلفات بروز صورت در و ارسالی بازرسی گزارش به رسیدگی از پس کل اداره آن میباشند،
 مرجع هماهنگی با البرز ساختمان مهندسی نظام سازمان و اقدام البرز ساختمان مهندسی نظام سازمان انتظامی شوراي به تخلف مصادیق گزارش

 .نمود خواهد اقدام شورا آن صادره راي اجراي و پیگیري به نسبت صالحیت تشخیص
موظف است نسبت  تبصره : سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز در خصوص آن دسته از آرایی که منجر به تعلیق فعالیت آزمایشگاه می شود

 به کاهش سهمیه آزمایشگاه متناسب با زمان تعلیق اقدام نماید.

مرجع تشخیص صالحیت موظف است نسبت به بررسی مشخصات مدیر فنی معرفی شده از سوي آزمایشگاه جهت انطباق با شرایط  )16ماده 

د و صرفاً در صورت احراز شرایط فوق توسط مدیرفنی امکان این دستورالعمل اقدام نمای 1تعیین شده در بند د فصل دوم و مندرجات پیوست 
 فعالیت آزمایشگاه میسر می باشد.

) در صورت احراز چند تخلف منجر به تعلیق در یک نوبت بازرسی از آزمایشگاه، بیشترین مدت تعلیق متعلقه از میان تخلفات فوق مالك 17ماده 
 د. تعیین زمان تعلیق فعالیت آزمایشگاه قرار می گیر

 الزامات فنی -فصل هشتم

 مطابقت فعالیت هاي آزمایشگاه مبتنی بر استانداردهاي ملی یا بین المللی روش انجام آزمون  )18ماده 

آزمایشگاه موظف است نسبت به واسنجی (کالیبراسیون) کلیه تجهیزات طی دوره هاي زمانی مشخص و تجدید واسنجی آنها پس از  )19ماده 

این دوره توسط شرکت هاي واجد صالحیت اقدام نماید. همچنین به منظور امکان ردگیري گواهی کالیبراسیون تجهیزات؛ آزمایشگاه می بایست 
 ت اقدام نماید.نسبت به کدگذاري تجهیزا

کلیه اوراق آزمایشگاهی (اعم از پیش نویس و گزارش نتیجه آزمون) می بایست مطابق الگوي اعالم شده توسط مرجع تشخیص  )20ماده 

صالحیت، تکمیل و پس از امضاء و تایید توسط تکنسین آزمونگر و مدیر فنی آزمایشگاه حداقل به مدت یکسال پس از تسلیم گزارش به متقاضی 
 ه نحو مناسب نگهداري و بایگانی گردد.ب

آزمایشگاه صرفاً در زمینه مجاز قید شده در گواهینامه صالحیت/پروانه اشتغال به کار خود که توسط مرجع تشخیص صالحیت صادر  )21ماده 

 گردیده است می تواند نسبت به برون سپاري انجام آزمون به آزمایشگاه همکار واجد صالحیت اقدام نماید. 

آزمایشگاه می بایست در خصوص آن دسته از آزمون هایی که به آزمایشگاه همکار واجد صالحیت برون سپاري می نماید، نسبت به  بصره :ت

حفظ و نگهداري مکاتبات و نتیجه آزمون گزارش شده توسط آزمایشگاه همکار (ضروري است گزارش آزمون به تایید و امضاي مدیر فنی و مدیر 
 ر رسیده باشد) اقدام نماید.آزمایشگاه همکا

این دستور  1پیوست آزمایشگاه موظف به رعایت مفاد و اجراي شرایط مندرج در شرح شغل و مسئولیت مدیر فنی آزمایشگاه، مطابق  )22ماده 

 می باشد.العمل 



 

 آزمایشگاهی کنترل کیفیدستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه اي شرکتهاي خدمات 

 
 

 

 28 از 11 صفحه
 

آزمایشگاه، نسبت به معرفی و  مدیر فنی آزمایشگاه موظف است در صورت مشاهده هر گونه خالء در آموزش پرسنل فنی شاغل در )23ماده 

تأمین هزینه هاي الزم جهت طی دوره هاي آموزشی مورد لزوم، توسط مراکز ذیصالح که داراي گواهینامه صالحیت آموزشی مرتبط می باشند، 
 اقدام نماید.

 مصادیق تخلفات/ قصور آزمایشگاه –فصل نهم 

می باشد. همچنین شرح تفضیلی هر یک از شاخص هاي  1وطه به شرح جدول مصادیق تخلف/قصور آزمایشگاه و میزان جرایم مرب )24ماده 

 ارائه گردیده است. 6الی  2به ترتیب در جداول  1مندرج در جدول شماره 

 مصادیق تخلف/قصور آزمایشگاه به همراه میزان جرایم مربوطه -1جدول

 
 7موارد مرتبط با بند ب ذیل ماده **                     7* موارد مرتبط با بند الف ذیل ماده 

 تکرار تخلفات/قصوري که منجر به تشدید جرایم می گردد در دوره زمانی سه ساله بررسی می گردد.

 



 

 آزمایشگاهی کنترل کیفیدستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه اي شرکتهاي خدمات 

 
 

 

 28 از 12 صفحه
 

 شرح تفضیلی شاخص هاي مرتبط با کارکنان شاغل در آزمایشگاه -2جدول
 

 
 شرح تفضیلی شاخص هاي مرتبط با تجهیزات فنی در آزمایشگاه -3جدول

 

 
 

 

کارکنان
 

 شرح کد

1P 

: تعیین و حضور مدیر فنی در آزمایشگاه به منظور  نظارت بر عملکرد  17025استاندارد ایزو  4-1-5براساس بند 
پرسنل فنی، پاسخگویی به نیاز مشتریان و اطمینان از برقراري سیستم مدیریت کیفیت الزامی می باشد. عدم 

 حضور مدیر فنی و یا عدم تعیین و معرفی جایگزین حائز صالحیت،  به عنوان تخلف محسوب می گردد.

2P 

آخرین فهرست مستندات بیمه کارکنان حداقل شامل مدیرفنی و کارکنان  : 17025استاندارد  3-2-5ساس بند برا
فنی شاغل در آزمایشگاه الزامی بوده و درصورت عدم رویت مستندات قابل قبول،  به عنوان تخلف محسوب می 

 گردد.

3P 
می بایست میزان تسلط و مهارت کارکنان آزمایشگاه احراز   : 17025استاندارد  5-2-5و  2-2-5براساس بند 

 گردد و این مهم ضمن بازرسی و ممیزي آزمایشگاه مورد توجه و ارزیابی قرار می گیرد. 

4P 
کارکنان فنی آزمایشگاه باید ضمن گذراندن دوره هاي آموزشی  : 17025استاندارد   4-2-5و  2-2-5براساس بند 

 ت آزمایشگاه، گواهینامه آموزشی از مراجع ذي صالح اخذ نمایند. مرتبط با حیطه فعالی

ت
تجهیزا

 

 شرح کد

1E 

: ، می بایست کلیه تجهیزات تاثیرگذار بر نتایج آزمون داراي گواهینامه  17025استاندارد ایزو  2-5-5بند  براساس
معتبر کالیبراسیون باشد. درصورت عدم ارائه مستندات فوق و ارسال گزارش نتایج آزمون به مشتري (بدون اعمال 

 ضریب کالیبراسیون)،  به عنوان تخلف محسوب می گردد.

2E 
: صحت عملکرد تجهیزات تاثیرگذار بر نتایج آزمون می بایست مورد  02517استاندارد ایزو  2-5-5براساس بند 

 پایش و تصدیق قرار گیرد و نقصان در صحت و سالمت تجهیزات به عنوان تخلف محسوب می گردد.

2-1E 
: کلیه تجهیزات معیوب و خارج از مشخصات استاندارد، می بایست  17025استاندارد ایزو  7-5-5براساس بند 

 از آزمایشگاه خارج گردد، عدم امحاء و استفاده از این تجهیزات تخلف محسوب می گردد. امحا و

3E 
فهرست موجودي تجهیزات آزمایشگاه باید منطبق بر فهرست اعالمی مرجع تشخیص صالحیت بوده لذا  درصورت 

 اثبات هرگونه مغایرت،  به عنوان تخلف محسوب می گردد.

4E 

:  الزم است کلیه تجهیزات از کدگذاري یکپارچه و  17025استاندارد ایزو  8-5-5و 4-5-5براساس بند 
متحدالشکل(طبق نظر مرجع تشخیص صالحیت) برخوردار بوده و درصورت مشاهده مغایرتهاي احتمالی،  به عنوان 

 تخلف محسوب می گردد.

5E 

ار و نگهداري تجهیزات توسط آزمایشگاه : الزم است دستورالعمل ک 17025استاندارد ایزو  3-5-5براساس بند 
تهیه و در دسترس کارکنان ذیربط قرار گیرد، درصورت عدم ارائه مستندات الزم،  به عنوان تخلف محسوب می 

 گردد.



 

 آزمایشگاهی کنترل کیفیدستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه اي شرکتهاي خدمات 

 
 

 

 28 از 13 صفحه
 

 فنی در آزمایشگاه -شرح تفضیلی شاخص هاي مرتبط با الزامات عمومی  -4جدول

 

ت عمومی
الزاما

- 
فنی

 

 شرح کد

1M 

: چنانچه در ضمن بازرسی و انجام آزمونهاي کنترلی، مغایرتهایی فی  17025استاندارد ایزو   9-5براساس بند 
مابین نتایج گزارش ارسالی به متقاضی با نتایج آزمونه هاي کنترلی مشاهده گردید،  به عنوان تخلف محسوب می 

 گردد.

2M 

پیشنویس ها و یا گزارش نهایی آزمون) مطابق با  کلیه آزمایشگاه ها باید از اوراق آزمایشگاهی متحدالشکل (اعم از
الگوي اعالمی از سوي مرجع تشخیص صالحیت استفاده نمایند.  همچنین کفایت اوراق از نظر تکمیل نمودن 
پارامترهاي مندرج در هر برگ و صحت محاسبات مورد توجه می باشد. عدم رعایت این بند به عنوان تخلف 

 محسوب می گردد.

3M 
در حین بازرسی، مغایرتی مابین نمونه هاي موجود(خاك،بتن و...) با سوابق جاري مشاهده گردد، به عنوان  چنانچه

 تخلف محسوب می گردد.

4M 
: چنانچه در حین بازرسی و کنترل فرآیندهاي انجام آزمون، مغایرتی  17025استاندارد ایزو   5-4-5براساس بند 

 ده گردد، این امر به عنوان تخلف محسوب می گردد.با الزامات مندرج در روش آزمون مشاه

5M 
فعالیت پس از اتمام اعتبار گواهینامه صالحیت/ پروانه اشتغال به کار و یا عدم پایداري ضوابط و الزامات مورد نیاز 

 جهت تایید صالحیت آزمایشگاه به عنوان تخلف محسوب می گردد. 

6M 

آزمایشگاه موظف است صرفا در محدوده دامنه تایید صالحیت شده فعالیت نموده و اقدام به ارائه نتیجه آزمون به 
آموزشی از این قاعده مستثنی می باشند)، عدم رعایت این بند به عناون  –مشتري نماید (فعالیتهاي پژوهشی 

 تخلف محسوب می گردد.

7M 

شده توسط آزمایشگاه باید با ضوابط مندرج در نشریات و بخشنامه هاي  تعداد آزمایشهاي کنترل کیفی انجام
سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین مقررات ملی ساختمان انطباق داشته لذا در صورت مشاهده هرگونه 

 کاستی، به عنوان تخلف/قصور محسوب می گردد.

8M 
نمونه (خاك/بتن و...) با نتایج آزمون و یا هرگونه چنانچه در حین بازرسی، مغایرتی اعم از عدم تناسب جنس 

 اشکاالت محاسباتی در گزارشات مشاهده شود،  این امر به عنوان تخلف محسوب می گردد.

9M 

: آزمایشگاه موظف است در صورت برون سپاري بخشی از خدمات موضوع  17025استاندارد ایزو   4-5براساس بند 
اجد صالحیت، کلیه مستندات مربوطه شامل مکاتبات صورت گرفته جهت واگذاري قرارداد به آزمایشگاه همکار و

نتیجه آزمون گزارش شده توسط آزمایشگاه همکار کار و مدارك احراز صالحیت آزمایشگاه دوم را به انضمام  
ناسب به نحو م(ضروري است گزارش آزمون به تایید و امضاي مدیر فنی و مدیر آزمایشگاه همکار رسیده باشد) 

 نگهداري و بایگانی گردد، درغیراین صورت این امر به عنوان تخلف محسوب می گردد.

10M 

: آزمایشگاه موظف است کلیه سوابق و مستندات(اعم از قراردادها، پیش  17025استاندارد ایزو   13-4براساس بند 
نویس ها، گزارشات آزمون،  سوابق کالیبراسیون و...) را به عنوان اسناد فنی در طول مدت فعالیت و پس از آن به 

 نحو مناسب نگهداري و بایگانی نماید. عدم رعایت مفاد این بند به عناون تخلف محسوب می گردد.

11M 
: آزمایشگاه موظف است آخرین ویرایش استانداردهاي آزمون را تهیه و  17025استاندارد ایزو   4-5براساس بند 

 مورد استفاده قرار دهد، در غیر اینصورت به عنوان تخلف محسوب می گردد.



 

 آزمایشگاهی کنترل کیفیدستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه اي شرکتهاي خدمات 

 
 

 

 28 از 14 صفحه
 

 شرح تفضیلی شاخص هاي مرتبط با شرایط محیطی در آزمایشگاه -5جدول

 

 

 شرح تفضیلی شاخص هاي مرتبط با ضوابط اجرایی در آزمایشگاه -6جدول

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی
ط محیط

شرای
 

 شرح کد

1EC 

: الزامات شرایط محیطی متناسب با مفاد مندرج در استاندارد روش انجام  17025زو استاندارد ای  3-5براساس بند 
 محسوب  هر آزمون می بایست رعایت شود. درصورت عدم تامین و پایش شرایط محیطی، این امر به عنوان تخلف

 می گردد.

2EC 

ا توجه به تعداد و تنوع تجهیزات و همچنین حجم ارائه خدمات کنترل ب : 17025استاندارد  3-5براساس بند 
نیز لحاظ  وکیفی ، فضاي آزمایشگاهی مناسب باید ایجاد شود تا بتوان بدون هرگونه تداخل فرآیندهاي آزمون 
ل دم حصوعنمودن شرایط محیطی، نسبت به ارائه خدمات مطابق ضوابط استاندارد مربوطه اقدام نمود. درصورت 

 شرایط  قابل قبول، به عنوان تخلف محسوب می گردد. 

ضوابط اجرایی
 شرح کد 

1S 
درکلیه موارد چنانچه آزمایشگاه در طول دوران تعلیق نسبت به پذیرش کار و انجام فعالیت مبادرت ورزد، این امر 

 محسوب می گردد.به عنوان تخلف 



 

 آزمایشگاهی کنترل کیفیدستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه اي شرکتهاي خدمات 

 
 

 

 28 از 15 صفحه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست یک

 (شرح شغل، مسئولیت و شرایط احراز مدیر فنی آزمایشگاه)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 آزمایشگاهی کنترل کیفیدستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه اي شرکتهاي خدمات 

 
 

 

 28 از 16 صفحه
 

 
 مسئولیت مدیر فنی -1

 مسئولیت صحت، دقت و سالمت کلیه عملیات آزمایشگاهی در آزمایشگاه را بر عهده دارد. -
 

 شرح شغل مدیر فنی  -2

 فهرست استانداردهاي مورد عمل تهیه و انجام آزمون هاي دستورالعمل و ها استاندارد ویرایش آخرین به دسترسی -

  آزمون امضاي کلیه اسناد فنی شامل پیش نویس ها و برگه هاي گزارش نتایج و تایید -

 نظارت برحفظ، نگهداري و بایگانی مناسب کلیه اسناد، مدارك و سوابق انجام آزمون -

 آزمایشگاه جهت انجام آزمون ها کارکنان فنیتوانمندي  و صالحیت بر نظارت -

 صدور دستور کارها و نظارت بر فرآیند انجام آزمایش جهت انطباق با روش استاندارد انجام آزمون -

 ها آموزش بخشی اثر ارزیابی و کارکنان آموزش برقراري ، آموزشی نیازهاي کردن مشخص -

 کالیبراسیون خدمات کننده تامین بعنوان کالیبراسیون آزمایشگاه صالحیت از اطمینان -

 اطمینان از صالحیت آزمایشگاه همکار جهت برون سپاري انجام آزمون ها -

 اطمینان از صحت و سالمت تجهیزات و تهیه دستورالعمل استفاده و نگهداري از تجهیزات -

 اطمینان از صحت و دقت نتایج آزمون -

 
 شرایط احراز شغل مدیرفنی -3

 یکی از رشته هاي اصلی و یا مرتبط، مطابق با دستورالعمل هاي مرجع تشخیص صالحیتداشتن حداقل کارشناسی در  -

 داشتن سابقه کاري با بیمه مرتبط -

 داشتن مهارت در به کارگیري نرم افزارهاي تخصصی آزمایشگاه -

 تسلط بر الزامات استاندارد روش انجام آزمون ها در زمینه مجاز فعالیت آزمایشگاه -

 ی (کالیبراسیون) تجهیزات و نحوه اعمال ضرایب اصالحی مربوطهتسلط بر مبانی واسنج -

 ISO/IEC 17025آشنایی با الزامات استاندارد  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 آزمایشگاهی کنترل کیفیدستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه اي شرکتهاي خدمات 

 
 

 

 28 از 17 صفحه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پیوست دو

 (چارت خالصه چرخش کار)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 آزمایشگاهی کنترل کیفیدستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه اي شرکتهاي خدمات 

 
 

 

 28 از 18 صفحه
 

 

 

 



 

 آزمایشگاهی کنترل کیفیدستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه اي شرکتهاي خدمات 

 
 

 

 28 از 19 صفحه
 

 

 

 بخش دوم

 اي دستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه

 کیفیشرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی کنترل 

 هاي بخش خصوصیارائه دهنده خدمات به پروژه

 

 

 

 



 

 آزمایشگاهی کنترل کیفیدستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه اي شرکتهاي خدمات 

 
 

 

 28 از 20 صفحه
 

 

 ( بترتیب حروف الفبا ) :هدایت و راهبري اعضاي گروه 
 

 مدیر کل راه و شهرسازي استان البرز جناب آقاي مهندس رضایی

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرزرئیس  جناب آقاي مهندس قنبري

 نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان البرزمدیر  جناب آقاي مهندس کالنی

 رئیس گروه نظارت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان البرز جناب آقاي مهندس مردانی

 اداره کل راه و شهرسازي استان البرز جناب آقاي مهندس بنی هاشمی

 ساختمان استان البرزسازمان نظام مهندسی مشاور  جناب آقاي مهندس کاظمیان
 
 

 

ارائه دهنده خدمات  شرکتهاي خدمات آزمایشگاهی کنترل کیفیاي دستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه تدوینکارگروه  اعضاي
 ) :ترتیب حروف الفبا ( ب به پروژه هاي بخش خصوصی

 علی افراسیابی -1

 علی افالکی پاشاکی -2

 فرشید چراغی -3

 حجازیانسیدامیرحسین  – 4

 علی دهقان - 5

 روشن ضمیرانهادي  – 6

 مهدي عبدالهی - 7

 بابک کاظمیان - 8

 محمد جواد مرانی -9

 آیدین مطبوع -10

 نوید نظافت -11

 

 



 

 آزمایشگاهی کنترل کیفیدستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه اي شرکتهاي خدمات 

 
 

 

 28 از 21 صفحه
 

 گفتار   پیش
 

ستاي  در سی  نظام قانون 2 ماده در شده  تبیین اهداف تحقق را  از 5 بند و مذکور قانون 15 ماده از 5 بند همچنین و ساختمان  کنترل و مهند

ستناد  به و الذکر فوق قانون اجرایی نامه آئین 91 و 90 مواد و 73 ماده ستان،  فنی شوراي  کار روش نامه آئین 4 ماده از 6و  4و  3هاي بند ا با   ا

شارکت امور نظام فنی و اجرایی البرز،   سازي    و راه کل ادارهم ستان  شهر سی  نظام سازمان و  البرز ا ستان  ساختمان  مهند و با محوریت   البرز ا

 خدمات هاي شــرکت ایی حرفه تخلفات به رســیدگی دســتورالعمل "، نســبت به تهیه و تدوین بخش دوم  البرز اســتان فنی شــوراي دبیرخانه

شگاهی  صی اقدام گردید        "کیفی کنترل آزمای صو شگاهی ارائه دهنده خدمات به پروزه هاي بخش خ شرکتهاي خدمات آزمای  همین به و براي 

شکل  اي کمیته منظور سان    از مت شنا صان    و مدیران ، کار ص شکیل  اجرایی و فنی متخ سات  برگزاري با و گردید ت ستمر  جل  به فرآیند این ، م

 .رسید سرانجام

در تهیه این بخش دستورالعمل تالش گردیده تا اصالت نقش مراجع تشخیص صالحیت در رسیدگی به تخلفات و ماهیت تخصصی خدمات قابل  

شرک    سط این  سه رکن آموزش، ارزیابی،      ارائه تو ستور العمل بر پایه  ستاي نیل به اهداف فوق این د سی و  ت ها مدنظر قرار گیرد. لذا در را بازر

به عنوان راهنما جهت نیل به مدیریت تضمین کیفیت   ISO/IEC 17025بازدید تدوین گردیده و در آن ضمن استفاده از استاندارد بین المللی    

ساختار و       ستاندارد هاي ملی و بین المللی روش انجام آزمون به عنوان مبناي تعریف چارچوب  شگاه هاي آزمون و همچنین الزامات فنی ا آزمای

 روش ارائه خدمات کنترل کیفی مالك عمل قرار گرفته است.

نفر ساعت بازدید تخصصی از آزمایشگاه هاي کنترل کیفی فعال در استان البرز و       400ل حاصل بیش از  شایان ذکر است این دستورالعمل حاص    

ستان البرز و با               -نفر 350همچنین برگزاري بیش از  ساختمان ا سی  سازمان نظام مهند سازي و  شهر سه با محوریت اداره کل راه و  ساعت جل

ستا      سازمان مدیریت و برنامه ریزي ا ضور نمایندگان  شگاهی         ح شرکت هاي خدمات فنی و آزمای صنفی  ستاندارد و انجمن  ن البرز ، اداره کل ا

ــتان در تاریخ ....................    ــوراي فنی اس ــه ........................... ش ــتورالعمل در جلس ــد. بازنگري این دس ــتان البرز می باش ــت جناب اس ..... به ریاس

 تاندار محترم استان البرز مصوب گردید.آقاي ............................. اس

 

 

 زهرا عربشاهی تقی رضایی شهروز قنبري

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
 استان البرز

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي  مدیرکل راه و شهرسازي استان البرز
 استان البرز

 

 



 

 آزمایشگاهی کنترل کیفیدستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه اي شرکتهاي خدمات 

 
 

 

 28 از 22 صفحه
 

 :هدف  - 1
ستاي  در    از 5 بند و مذکور قانون 15 ماده از 5 بند همچنین و ساختمان  کنترل و مهندسی  نظام قانون 2 ماده در شده  تبیین اهداف تحقق را

و بنا  استان فنی شوراي کار روش نامه آئین 4 ماده از 6و  4و  3هاي بند استناد به و الذکر فوق قانون اجرایی نامه آئین 91 و90 مواد و 73 ماده
  هاي شرکت  ایی حرفه تخلفات به رسیدگی  دستورالعمل  "، تهیه و تدوین بخش دوم  البرز استان  ساختمان  مهندسی  نظام سازمان به پیشنهاد  

شگاهی  خدمات سوي         "کیفی کنترل آزمای صی از  صو شگاهی ارائه دهنده خدمات به پروزه هاي بخش خ شرکتهاي خدمات آزمای  دبیرخانهبراي 
 واگذار گردید. البرز استان شهرسازي و راه کل ادارهبا مشارکت  البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمانبه  البرز استان فنی شوراي

و همچنین الزامات فنی استانداردهاي ملی و بین  ISO/IEC 17025استاندارد مفاهیم کلیدي و اصول اولیه ورالعمل ، دست تدویند در فرآین
 خدماتعملکرد شرکتهاي  و بازدید ارزیابی و بازرسیآموزش، تدوین معیارهاي مورد نیاز جهت ساختار و در ایجاد  ، المللی روش انجام آزمون

 مالك عمل قرار گرفته است.، فنی آزمایشگاهی در زمینه ارائه خدمات 

 ـ دامنه کاربرد :2
 –بتن  –سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز ( ژئوتکنیک آزمایشگاهی عضو  فنی  شرکتهاي خدمات، دستورالعمل دامنه کاربرد این 

اند، میباشند که در صورت وجود و ابقاء توامان هر چهار عامل زیر دریافت نموده اشتغال بکار از اداره کل راه و شهرسازي البرز پروانه جوش) که 
 این دستورالعمل نافذ و قابل اجرا میباشد : 

  جغرافیایی -1-2

 فعالیت ساختمانی در حوزه جغرافیاي استان البرز باشد.انجام 

  مرجع صدور پروانه  -2-2

 مرجع صدور پروانه اشتغال وزارت راه و شهرسازي باشد.

  تبعیت قانونی  -3-2

و همچنین کلیه استنادات قانونی باید بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، آیین نامه اجرایی آن ، مقررات ملی ساختمان 
 راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسی ساختمان باشد.ابالغی وزارت دستورالعملهاي 

  تاریخ  -4-2

 .کلیه فعالیتها و شکایاتی که پس از تاریخ تصویب و ابالغ این دستورالعمل انجام می پذیرد، مشمول مفاد و ضوابط این دستورالعمل میباشند

 ـ تعاریف :3

 منظور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز می باشد. : سازمان •

 : منظور اداره کل راه و شهرسازي استان البرز است.اداره کل •

 : منظور هیت رئیسه وقت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز است.  هیات رئیسه •

 : منظور شوراي انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز است. شوراي انتظامی •

 : منظور شوراي انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان است. شوراي انتظامی کشور  •

کنترل کیفی در صنعت ساختمان و پروژه هاي بمنظور آزمایشگاهی فنی شخص حقوقی واجد شرایط براي انجام خدمات  آزمایشگاه : •

 از اداره کل راه و شهرسازي استان البرز میباشد.پروانه اشتغال بکار استان البرز که داراي در سطح و روستایی  شهريمانی ساخت

 منظور واحد خدمات آزمایشگاهی سازمان می باشد. : واحد •

 یشگاهی سازمان می باشد.امنظور مدیریت واحد خدمات آزم مدیر واحد: •

 )  1394آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (  اصالحی  سال  91مصادیق بند الف ماده  : حرفه اي تخلف •
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 )   1394آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (  اصالحی  سال  91مصادیق بند ب ماده  :انضباطی  تخلف •

سامحه غیرعمدي در رعایت قوانین  خطا :  • ستانداردها و یا مفاد قرارداد در    سهل انگاري و م ستورالعمل ها، ا و مقررات، آیین نامه ها، د

 مراحل پذیرش، ارائه خدمات و یا پس از ارائه خدمات

نقض غیرعمدي قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دســـتورالعمل ها، اســـتانداردها و یا مفاد قرارداد در مراحل قصــور / عدم انطباق :  •

شگاه       پذیرش، ارائه خدمات سهوي که تاثیر مهمی بر نتایج آزمون و کیفیت عملکرد آزمای صورت جزیی و یا  و یا پس از ارائه خدمات ب
 نداشته باشد.

نقض عمدي قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، استانداردها و یا مفاد قرارداد در مراحل پذیرش، ارائه خدمات و   تقصیر :   •

 یا پس از ارائه خدمات

گردد . می تدوینشرکت در چارچوب این دستورالعمل    کیفی گزارش مستندي است که بر اساس عملکرد    گزارش بازدید و بازرسی :  •

و توسط کمیته بازدید   کرده مشخص  دریافتی اعتراض و یا گزارش ارتباط با قصور را در   / که کیفیت تخلفمدرکی است  این گزارش، 
 می گردد. تدوینزمایشگاهی آو بازرسی شرکت هاي خدمات 

 منظور اداره کل راه و شهرسازي استان البرز می باشد.  مرجع تشخیص صالحیت: •

 توضیح داده شده است. بازدید و بازرسی دستورالعمل  1-4 بندعضو می باشند که در  9متشکل از  کمیته بازدید و بازرسی : •

 استان البرز می باشد.ساختمان خدمات فنی آزمایشگاهی کارفرمایی شرکتهاي منظور انجمن صنفی  انجمن صنفی : •

سئول   مدیر • شگاه   فنییا م تعیین  یآزمایشــگاهشــرکت خدمات فنی  عاملکارشــناس تمام وقتی اســت که از ســوي مدیر :آزمای

شیوه نامه بند      می شی ( صیالت، تجربه کافی و مهارت هاي الزم و گواهینامه هاي دوره هاي آموز تفاهم نامه  5ماده 2شود و داراي تح
 ول انجام آزمایش) نظارت دارد.ئآموزشی چهارجانبه) مرتبط است و بر کلیه فعالیت هاي جاري آزمایشگاه ( به عنوان مس

 صنفی انجمن توسط آنان ازیک نفر  که اي حرفه صالحیت داراي کارشناسان نفر هفت از متشکل اي کمیته:  ارتقاء و ارزیابی کمیته •

)  باشد سازمان برنامه و طرح مدیر بایستی شش نفر این از یکی(  میگردند معرفی ساختمان مهندسی نظام سازمان توسط شش نفر و
 .دارد عهده بر را ارزیابی فرآیند گذاري صحه و ارزیابی ریزي، برنامه وظیفه کمیته این و

 . باشند عمران رشته در یک پایه بکار اشتغال پروانه داراي حداقل بایستی کمیته اعضاي - مهم تذکر

 سازمان با موضوع تذکر فوق الزامی نمیباشد.تطبیق پروانه اشتغال بکار و یا رشته مدیر طرح و برنامه  –تبصره 

مهندسی  نظام سازمان رئیسه هیات و البرز استان شهرسازي و راه کل اداره نماینده از کمیسیونی مرکب: کمیسیون رسیدگی بدوي •

دستورالعمل  مفاد مطابق ، سازمان انتظامی شوراي به متخلفین معرفی یا و انضباطی اقدامات تشخیص ساختمان استان که مرجع
 میباشد.

 ـ روش اجرا  4 

 دستورالعمل ساختار -4-1
و شرایط متفاوت احراز صالحیت در کنار تفاوت مراجع تشخیص صالحیت  ، سعی شده است تا تمایزدستورالعمل فرآیند بازنگري و اصالح در 

فنی شرکت هاي خدمات تخصصی شرکتها ، بعنوان راهبرد اصلی در تدوین دستورالعملها و معیارهاي مدیریت عملکرد خدمات ماهوي در ارائه 
و غیرقابل تفکیک رشد و ارتقاء شرکتها که بر اصول اولیه مبتنی و لذا در راستاي نیل به اهداف فوق ، مورد توجه ویژه قرار گیرد .  آزمایشگاهی

، متشکل از کنترل کیفی  زمایشگاهیآشرکت هاي خدمات رسیدگی به تخلفات حرفه اي دستور العمل در ارتباط منطقی با یکدیگر میباشند، 

 )پیوست یک وین گردیده است (تصویرمستندات زیر تد ، در قالب و بازدید بازرسی ، ارزیابی،  آموزشفرآیند کلیدي : سه 

 ، کامال مستقل عمل میکنند : محتوایی و ساختاريحاضر، این مستندات بطور دستورالعمل  از نظر میزان اثرگذاري در تحقق اهداف عملکردي
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 ) پیوست یک (  WI-LA-002 کد -تفاهم نامه آموزشی چهارجانبه  5ماده  3شیوه نامه بند )  4-1-1

 ) پیوست دو (  WI-LA-003 کد -دستورالعمل ارزیابی شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی  ) 4-1-2

 ) پیوست سه (  WI-LA-004 کد -شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی بازدید و بازرسی دستورالعمل )  4-1-3

 ) چهارپیوست  (  WI-TR-001 کد -آیین نامه آموزشی مسئولین فنی شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی )  4-1-4

 

 ارکان دستورالعمل -4-2
مراجع زیر بوده و لذا بعنوان ارکان این دستورالعمل شناخته توسط و ایفاي مسئولیت حضور مستلزم فوق ، کلیدي اجراي کامل فرآیندهاي 

 : میشوند
 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز )1
 البرزهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان  )2
 هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز )3
 شوراي انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز )4
 ) کشور شوراي انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ( )5
 کمیته ارزیابی و ارتقاء )6

 کمیته بازرسی و بازدید )7

 و تشخیص خدمات آزمایشگاهی کمیته آموزش )8
 رسیدگی بدويکمیسیون  )9

 دستورالعملتعامل فرآیندهاي کلیدي  -4-3
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مدیریت عملکرد شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی بر عهده دستورالعمل یت پیاده سازي مسئول

، استفاده خواهند )  سازماناز داخل یا خارج یا سازمانهاي مرتبط (  واحدهااز همکاري و خدمات  تشخیص ضرورت ،حسب بر باشد که البرز می
 .نمود

) در خصوص دوره هاي آموزشی مسئولین فنی (پیوست یک WI-LA-002کد  - تفاهم نامه آموزشی چهارجانبه 5ماده  3شیوه نامه بند 
در جلسه ........................... مورخ .............................. هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی بوده که 

بایست براساس این نمایند میمیآزمایشگاهی ارائه ت اکه در بخش خصوصی خدمعضو سازمان هاي استان البرز مصوب گردیده و کلیه شرکت
با سازمان نظام مهندسی شیوه نامه روزرسانی نموده و یا آن را درصورت لزوم ارتقا دهند. مسئولیت اجراي این بهپیوست دانش و مهارت خود را 

 باشد.ساختمان استان البرز می
که در جلسه........................مورخ ..............................  پیوست دو )(  WI-LA-003کد  –دستورالعمل ارزیابی شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی 

شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی فرآیند ارزیابی مستمر روش اجراي هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز مصوب گردید، 
آمادگی کامل براي این  ستبایمی نمایند میشگاهی ارائه آزمایت اکه در بخش خصوصی خدمعضو سازمان هاي شرکتو را مشخص نموده 

و درصورتیکه  نمودهها یا رفع نواقص براساس فرآیندهاي تعریف شده در آن اقدام باشند و درصورت لزوم نسبت به اصالح کاستیها را داشته ارزیابی
 مورد تشویق قرار گیرند. عملکرد کیفی مناسبی داشته باشند ، 

فرآیندهاي بازدید و بازرسی را مشخص ) پیوست سه( WI-LA-004کد  –شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی و بازدید زرسی دستورالعمل با
البرز مصوب گردیده و  نمایند که در جلسه......................... مورخ.................................. هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استانمی
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، فرآیند بازرسی کتبی ارائه شودو بصورت  هدیگردهاي نظارتی واقع حقوقی یا دستگاهحقیقی، رتیکه عملکرد شرکتی مورد اعتراض اشخاص درصو
  توسط کمیته بازرسی و بازدید اجرا خواهد گردید.

را امتیاز کل درصد  50کمتر از ) WI-LA-003کد ( شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی ارزیابیدستورالعمل همچنین شرکتهایی که براساس 
توسط کمیته بازرسی و بازدید بازرسی  فرآینددر  ، درصد را بدست آورند 25امتیازي کمتر از  ،نموده و یا در هریک از زیرمعیارهاي ارزیابیکسب 

 قرار خواهند گرفت.

مسئول اجراي این و یا دستگاه نظارتی خواهد رسید. به اطالع فرد معترض انجام گرفته گزارش اقدامات تایج و ، نفرآینداین س از اجراي پ
 باشد.عهده بازرسان میبر ها بازرسی، سالمت و دقت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز بوده و مسئولیت صحت دستورالعمل ، 

ستورالعمل اصالحیه تشخیص صالحیت در صورت مغایرت این دستورالعمل و محتواي آن با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و د – تذکر

و صدور پروانه اشتغال بکار شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی ، اداره کل راه و شهرسازي استان البرز هیچگونه محدودیتی ناشی از این 
 دستورالعمل در اجراي وظایف قانونی خود نخواهد داشت.

 بازنگري دستورالعمل  -4-4

حسب نیاز و به سالی یکبار این دستورالعمل بهینه سازي و ارتقاء فرآیند مدیریت عملکرد شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی ، در راستاي 
نگري قرار زحاصله ، مورد بابر اساس پایش و اندازه گیري نتایج تشخیص دبیرخانه یا درخواست دستگاههاي ذینفع و مشارکت کننده در آن ، 

 . خواهد گرفت

  و دستاوردهاالع رسانی نتایج اط -4-5

تغییرات بوجود آمده در عملکرد کیفی شرکتهاي خدمات بر اساس شاخصهاي مدون ، و ، در بازه هاي زمانی شش ماهه ارزیابی و ارتقاء کمیته 
به کلیه تدوین و ، در سطوح مختلف را گزارشات تحلیلی و مدیریتی ، بصورت دوره اي وقرار داده و پایش ارزیابی ورد مفنی آزمایشگاهی را 

 اطالع رسانی مینماید.ذینفعان 

  فعال در پروژه هاي عمومی خصوصی  بخش آزمایشگاهی خدمات شرکتهاينحوه ارزیابی کیفی  -4-6

راه و شهرسازي شرکتهاي خدمات آزمایشگاهی که پروانه اشتغال و صالحیت خود را بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از وزارت 
دریافت نموده اند، در صورت ارائه خدمات به پروژه هاي عمومی بر اساس معیارها و شاخصهاي بخش اول دستورالعمل حاضر مورد بازرسی و 

 رسیدگی قرار خواهند گرفت.
 تخلفات مصادیق پذیرد، می انجام اجرایی و فنی نظام الزامات مطابق که بازدیدي و بازرسی یا و اي حرفه تخلفات به رسیدگی فرآیند در چنانچه

 البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمان به موضوع گردد، مشاهده خصوصی بخش آزمایشگاهی خدمات شرکتهاي انتظامی یا و اي حرفه
 استان فنی شوراي به سازمان طریق از نتیجه ، شورا این توسط رسیدگی از پس تا گردید خواهد طرح سازمان انتظامی شوراي در سپس و ارجاع

 .گردد منعکس
 انتظامی شوراي توسط خصوصی بخش آزمایشگاهی خدمات شرکتهاي براي انتظامی یا و اي حرفه تخلف قطعی حکم صدور صورت در بعالوه

 قرار عمومی بخش هاي پروژه کنندگان تامین(BLACK LIST)  سیاه لیست در شرکتها این ، البرز استان ساختمان مهندسی نظام سازمان
 .گردید خواهد تعلیق ، موضوع تکلیف تعیین زمان تا یا و یافته خاتمه ها پروژه قبیل این در آنها فعالیت ادامه و گرفت خواهند
 .شد نخواهند محدودیت این مشمول خصوصی بخش آزمایشگاهی خدمات شرکتهاي اجراي دست در قراردادهاي:  تبصره
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 ـ وظایف و مسئولیتها : 5

 ( دبیرخانه ) سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان البرز 
 اداره کل راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسی ساختمان استاندریافت شکایات واصله و ارجاع به  •

 اجراي دستورالعملنظارت عالیه بر  •

 معرفی نماینده جهت کمیته بازرسی و بازدید •

  استان البرزاداره کل راه و شهرسازي  /استانداري البرز 
 اجراي دستورالعملنظارت عالیه بر  •

 معرفی نماینده جهت کمیته بازرسی و بازدید •

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز 

 کمیته ارزیابی و ارتقاء / کمیته بازرسی و بازدید
 نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل •

 پرسشنامه و گزارشهاي بازرسی / ارزیابیبررسی و تایید  •

 تدوین گزارش نهایی بازرسی / ارزیابی  •

 تدوین برنامه بازرسی / ارزیابی •

 پیشنهاد بازنگري معیارهاي بازرسی / ارزیابی •

 سایر موارد و وظایف مرتبط با اجراي دستورالعمل •

 شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان استان 
 سازمان نظام مهندسی ساختمانرسیدگی و صدور احکام بدوي متخلفان معرفی شده توسط هیات رئیسه  •

 
  ( کشور ) شوراي انتظامی نظام مهندسی ساختمان 

 قطعی و صدور احکام به پرونده هاي تجدیدنظر شوراي انتظامی استان رسیدگی  •

 

 مستندات مرتبط :  – 6

 1374قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال  •

 1375آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال  •

 1394آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال اصالحیه  •

معاونت محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در خصوص  11/09/91مورخ  91/400/55745نامه شماره  •

 العمل تشخیص صالحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت هاي خدمات فنی آزمایشگاهی  ابالغ اصالحیه دستور

 WI-LA-002کد  –چهارجانبه آموزشی تفاهم نامه  5ماده  3شیوه نامه بند  •

 WI-LA-003کد  –دستورالعمل ارزیابی شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی  •

 WI-LA-004کد  –دستورالعمل بازرسی و بازدید شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی  •

   WI-TR-001 کد -آیین نامه آموزشی مسئولین فنی شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی  •



 

 آزمایشگاهی کنترل کیفیدستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه اي شرکتهاي خدمات 

 
 

 

 28 از 27 صفحه
 

 

 : کنترل سوابق – 7

 مسئول تکمیل کد فرم عنوان فرم ردیف
مسئول 
 نگهداري

 مدت نگهداري محل نگهداري

       

 

   سوابق بازنگري :  – 8

 تدوینتاریخ  تدوین کننده شرح کلی ( موضوع تغییرات ) شماره بازنگري

 25/09/1399 مدیر طرح و برنامهکمیته تدوین /  تدوین مستند صفر



 

 آزمایشگاهی کنترل کیفیدستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه اي شرکتهاي خدمات 

 
 

 

 28 از 28 صفحه
 

 :پیوست یک  – 9

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات حرفه اي 
شرکتهاي خدمات فنی آزمایشگاهی

پروژه هاي بخش خصوصیدولتی -پروژه هاي بخش عمومی 

آزمایشگاههایی که از اداره کل راه و 
شهرسازي پروانه دریافت نموده اند

آزمایشگاههایی که از سازمان مدیریت پروانه 
دریافت نموده اند

پیوست یکپیوست دوپیوست یک
آموزش

پیوست دو
ارزیابی

پیوست سه
بازرسی و بازدید

هیات رئیسه سازمان 
نظام مهندسی ساختمان کمیته ارزیابی و ارتقاء

شوراي انتظامی سازمان نظام کمیسیون رسیدگی بدوي
مهندسی ساختمان استان البرز

شوراي انتظامی سازمان نظام 
کشور -مهندسی ساختمان 

 شکل یک
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