آموزش مسئولین فنی آزمایشگاه واحدهای تولیدی و آزمایشگاههای همکار و مجاز و کارآموزان
Phase

ارسال معرفینامه آموزش
مسئول فنی به آزمایشگاه

اداره نظارت

ارجاع معرفینامه به
مسئول آموزش

مدیر آزمایشگاه

تهیه گواهی آموزشی

برنامه ریزی و هماهنگی
جهت آموزش مسئول فنی
به کارشناسان طبق تقویم
آموزشی

مسئول آموزش

برگزاری امتحان و اعالم
رتبه علمی مسئول فنی به
مسئول آموزشی

برگزاری کالس آموزشی

کارشناسان

صذور و امضا گىاهی
آمىزشی

ارزیابی ٍ رتبِ بٌدی آزهایشگاّْای ٍاحد ّای تَلیدی ٍ آزهایشگاّْای ّوکارٍهجاز ٍ هجاز تَلیدی
Phase

کارشٌاساى

ارسال بِ ٍاحد
بازرسی شدُ ٍ
سازهاى

جوع بٌدی ًْایی ٍ
تعییي زهاى بارزسی

بررسی ٍ تحلیل

تعییي تین بازرسی
طبق برًاهِ

هدیرآزهایشگاُ

تْیِ ًاهِ اعالم ًَاقص

پرکردى چک لیست
هویسی ٍ ارائِ گسارش

اًجام بازرسی

تدٍیي برًاهِ بازرسی
ساالًِ

توزیع و ارزیابی فنی آزمایشگاهی نمونه های خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی
Phase

بررسی اطالعات ثبت
شده و انطباق با ضوابط
پذیرش نمونه

توزیع نمونه در بخش
های مختلف آزمایشگاه بر
اساس علت درخواست

مِسئول پذیرش

در خواست اصالخیه طبق
ضوابط پذیرش نمونه

عدم انطباق

متقاضی

رفع عدم انطباق

ارسال نمونه به آزمایشگاه

ثبت در خواست پذیرش
نمونه در سامانه لیمز

منطبق

کارشناس

ثبت نتایج آزمون در
سامانه لیمز

انجام آزمون بر روی
نمونه ها ی دریافتی

تایید نتایج آزمون و ارسال
به مدیر آزمایشگاه

کارشناس مسئول

ارسال گزارش نهایی به
واحد های متقاضی

مدیر آزمایشگاه

خرید مواد شیمیایی ،محیط های کشت و تجهیزات و دستگاهها
Phase

مسئول خرید
آزمایشگاه

تایید درخواست خرید

مدیر آزمایشگاه و
مدیر اداری و
معاون غذا و دارو

تصمیم جهت ادامه کار بر
اساس مبلغ خرید

امور مالی

بیش از معامالت جسئی

تهیه لیست اقالم مورد نیاز

تا سقف معامالت عمذه

کمیته خرید دانشگاه

تحىیل کاال به
مع ا و ن ت

انجام خریذ

ت ایی ذ

بیش از سقف معامالت عمذه
تصمیم گیری در
مىرد خریذ و
تامین اعتبار
در حذ خریذ جسئی

بررسی و ارسال
درخواست به کمیته خرید
دانشگاه

انبار

صذور حىاله کاال
برای آزمایشگاه

انجام خریذ

انتخاب شرکتهای
مىرد نظر از
طریق سامانه

واحد خرید

تحىیل به انبار

تعیین شرکت برنذه

کمیته خرید معاونت

عذم تامین اعتبار

ثبت در سامانه
الکترونیک
برای خرید عمده

استعالم از شرکت
های تامین کننده
برای خرید جزیی

تشکیل پرونده صدور موافقت اصولی آزمایشگاههای همکار و مجاز و مجاز تولیدی
Phase

متقاضی

رفع نقص

ارائه درخواست

ارائه مدارک

کمیته کارشناسی
مع ا و ن ت

رد درخواست

بررسی درخواست

تایید درخواست

اعالم نواقص به متقاضی

بررسی مدارک
ارسال مدارک به کمیته
صدور موافقت اصولی

رد

عدم صدور موافقت
ا ص ول ی

کمیته فنی آتزمایشگاه
های همکار و مجاز

صدور موافقت اصولی

ت ایی د

ت ایی د

دبیر خانه آزمایشگاه همکار

اطالع به رابط جهت رفع
نواقص

عدم تایید

مدیر آزمایشگاه
)دبیر کمیته(

ارسال مدارک به دبیر
خانه آزمایشگاه همکار

رابط دبیر خانه

بررسی مدارک و ارسال
به مدیر آزمایشگاه

اعالم به متقاضی

انجام کالیبزاسیٌن تجيیشات آسمایشگاه
Phase

شزکت کالیبزاسیٌن

صدًر گٌاىی ً
بزچسب ىای
کالیبزاسیٌن

انجام کالیبزاسیٌن

ت ع ی ین س م ان
کالیبزاسیٌن

امٌر مالی

تامین اعتبار

مدیز آسمایشگاه ً مدیز
اداری ً معاًن غذا ً
دارً

تایید درخٌاست ً تعیین
شزکت کالیبزاسیٌن اس
لیست تامیین کنندگان
دارای صالحیت

کارشناص

تيیو نامو درخٌست
کالیبزاسیٌن اس
شزکت تایید
صالحیت شده

درخٌاست
کالیبزاسیٌن
تجيیشات

تدًین بزنامو
کالیبزاسیٌن ساالنو
تجيیشات

ممیزی بخش های فنی آزمایشگاه کنترل کیفی غذا
Phase

بررسی علت ریشه ایی
عدم انطباق ها

تیم ممیزی

عدم رفع

انجام ممیزی بر اساس
برنامه زمان بندی شده
انجام ممیزی عدم انطباق

رفع

مدیران فنی بخش ها

رفع عدم انطباق ها

انجام اقدام اصالحی و
پیشگیرانه و رفع عدم
انطباق ها

مدیر آزمایشگاه

اعالم عدم انطباق ها به
مدیران فنی

برگزاری جلسه ممیزی با
تیم ممیزی با تیم ممیزی و
بررسی عدم انطباق ها

