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 هدف -1

اس ّإ راّثزدٕ اٗزاى  آسهاٗؾگاّٖ كٌاٍرٕ چارچَب ٍ هَاً٘ي حواٗت ؽثٌِعاسٕ  ؽلافتؼ٘٘ي ٍ  دعتَرالؼول،ّذف اس تذٍٗي اٗي 

 تدْ٘شاتٖ ّإ اٗي دعتَرالؼول، تؾَٗن هزاًش ػضَ تِ اعتلادُ تْتز ٍ ت٘ؾتز اس ظزك٘ت ًارًزد .اعتؽثٌِ اٗي  هزاًش آسهاٗؾگاّٖ ػضَ

 ؽثٌِ اعت.ّإ ًؾَر ٍ تغْ٘ل اًتوال داًؼ ٍ تدارب آسهاٗؾگاّٖ ت٘ي هزاًش ػضَ  گذارٕ ٍرٕ عزهاِٗ خَد، اكشاٗؼ تْزُ

 

 داهنه كاربرد -2

اٗي دعتَرالؼول هزاًشٕ  .ًٌذ تؾزٗح هٖ راخَد ػضَ هزاًش آسهاٗؾگاّٖ اس  ٕ ؽثٌِّا حواٗت اًَاع اراٗٔ چگًَگٖ دعتَرالؼولاٗي 

 ؽَد. ًِ ػضَ ؽثٌِ ً٘غتٌذ را ؽاهل ًوٖ

 

 هفاهين و تعاريف -3

 خوَْرٕ؛ : هؼاًٍت ػلوٖ ٍ كٌاٍرٕ رٗاعتهؼاًٍت -3-1

 اعت؛ هؼاًٍت ٕ سٗزهدوَػًِِ ّإ راّثزدٕ اٗزاى  آسهاٗؾگاّٖ كٌاٍرٕؽثٌِ: ؽثٌِ  -3-2

 اعت. ؽذُ پذٗزكتِٖ ًِ ػضَٗت آًْا در ؽثٌِ ّاٗ آسهاٗؾگاُ: آسهاٗؾگاُ -3-3

 

 هسؤوليت -4

 اعت: تِ فَرت سٗز دعتَرالؼولٍل٘ت اخزإ اٗي ؤهغ -4-1

 ؛اعتآسهاٗؾگاُ  ٓتز ػْذتِ ؽثٌِ حواٗت ٍ ارعال آًْا درٗاكت هَرد ً٘اس تزإ تِْ٘ هغتٌذات  -4-1-1

 ؽثٌِ اعت؛ دت٘زخاًِچگًَگٖ پزداخت، تز ػْذٓ  ٍ تؼ٘٘ي حواٗت ،تزرعٖ هغتٌذات -4-1-2

ؽثٌِ، تز ػْذٓ هذٗز ؽثٌِ  خاًِدت٘ز ظتؼ٘٘ي ؽذُ تَعه٘شاى تقَٗة ًْاٖٗ پزداخت حواٗت درخَاعتٖ آسهاٗؾگاُ ٍ  -4-1-3

 اعت؛

ؽذُ تِ اهَر هالٖ ٍ ّوچٌ٘ي تزرعٖ  تٌظ٘ن تَاكوٌاهِ ٍ هزاردادّإ هَرد ً٘اس ٍ ارخاع پزداخت حواٗت تقَٗة -4-1-4

 ز ػْذُ هغؤٍل اهَر هالٖ ؽثٌِ اعت؛تقل٘ٔ حواٗت پزداخت ؽذُ، ت هٌظَر تِهغتٌذات ارعالٖ اس عزف آسهاٗؾگاُ 

ّإ تخققٖ، تز ػْذٓ دت٘ز ًارگزٍُ ٍ  هغؤٍل٘ت تْ٘ٔ هغتٌذات ٍ درخَاعت حواٗت تزإ كؼال٘ت ًارگزٍُ -4-1-5

 ؽثٌِ اعت. خاًِاًدام اهَر هالٖ ٍ پزداخت حواٗت، تز ػْذٓ دت٘زّا ٍ ارخاع تزإ  هغؤٍل٘ت تزرعٖ آى

 ؛اعتهذٗز ؽثٌِ تز ػْذُ  دعتَرالؼولٍل٘ت ًظارت تز حغي اخزإ اٗي ؤهغ -4-2

 شرح روش -5

 ّإ ػضَ ؽثٌِ چگًَگٖ تخق٘ـ اػتثار حواٗتٖ تِ آسهاٗؾگاُ -5-1
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كْزعت آخزٗي ؽَد.  اًدام هٖ ؽثٌِػولٌزد آسهاٗؾگاُ در  ارسٗاتٖ آخزٗي دٍرُ تز اعاط اهت٘اس ،ّز عالدر  ؽثٌِ ّإ پزداخت حواٗت

هَظق اعت كزم ُ هتواضٖ درٗاكت حواٗت، آسهاٗؾگااعت.  ( آهذ3ُّا تز هثٌإ اهت٘اس هذًَر، در خذٍل ؽوارٓ ) تٌذٕ آسهاٗؾگاُ رتثِ

ّإ ارعال  درخَاعتعال ًواٗذ. درخَاعت حواٗت را تٌو٘ل ًوَدُ، آى را تِ پَ٘عت ًاهِ درخَاعت حواٗت خَد، تزإ هذٗز ؽثٌِ ار

هٌثغ  ،هغاتوت آى تا اٗي دعتَرالؼولپظ اس تزرعٖ ذ ٍ ًگزد هٖگذارٕ  ٍ ؽوارُثثت « پ٘گ٘زٕ درخَاعت حواٗتكزم »ؽثٌِ در ؽذُ تِ 

  ؽَد.  گزدد ٍ در ؿ٘ز اٗي فَرت، ػذم هغاتوت درخَاعت اراِٗ ؽذُ، تِ هتواضٖ اػالم هٖ پزداخت آى تؼ٘٘ي هٖ

 

 ؽَد: ّا ٗي ؽوارُ تا هالة سٗز دادُ هٖ تِ ّز ٗي اس درخَاعتپ٘گ٘زٕ درخَاعت حواٗت، در كزم 

Z-YYYYMMDD-X 

 ًِ در آى:

Z ؽَد؛ ؽزٍع هٖ 01: ؽوارُ عزٗال تِ فَرت دٍ رهوٖ اعت ًِ در اتتذإ ّز عال اس 

YYYY؛رهوٖ چْارتِ فَرت  : ؽوارُ عال 

MMؽوارُ هاُ تِ فَرت دٍ رهوٖ؛ : 

DD تِ فَرت دٍ رهوٖ؛: ؽوارُ رٍس 

X ًِاعت. ؽثٌِ: ؽوارُ ثثت ًاهِ درخَاعت در دت٘زخا 

 

 ّإ حواٗتٖ ؽثٌِ عزكقل -5-2

 هَرد تاٗ٘ذ ؽثٌِ ّإ آهَسؽٖ ّا ٍ دٍرُ در ًارگاُ حضَر ًارؽٌاعاىحواٗت اس تزگشارٕ ٍ ٗا  -5-2-1

تا ّإ آهَسؽٖ هزتثظ  ّا ٍ ًارگاُ ّإ هزاًش ػضَ در دٍرُ تزإ ؽزًت ًارؽٌاعاى ٍ هتخققاى دعتگاُ ،اػتثار حواٗتٖ ؽثٌِ

 ٗاتذ: ّإ ػضَ ؽثٌِ اختقاؿ هٖ فَرت سٗز تِ آسهاٗؾگاُ اعت ًِ تِ خذهات ٗا كزاٌٗذّإ آسهاٗؾگاّّٖا،  دعتگاُ

 ه٘لَ٘ى رٗال؛ 17عوق  تا عاالًِ ،الثزستْزاى ٍ ّإ  اعتاىّإ هغتوز در  الق( آسهاٗؾگاُ

 ه٘لَ٘ى رٗال. 22تا عوق  عاالًِ ّا عتاىاّإ هغتوز در دٗگز  ب( آسهاٗؾگاُ

تا عوق ًٌٌذُ اس عزف آسهاٗؾگاُ،  ّشٌٗٔ دٍرُ ٍ تؼذاد اكزاد ؽزًتتز اعاط فَرت اػتثار، ًشد ؽثٌِ خَاّذ تَد ًِ  هثلؾ حواٗت تِ

 ، سهاى تزگشارٕدٍرُ ًام تزگشارًٌٌذُ، ًامؽاهل ) دٍرُتزإ اٗي هٌظَر السم اعت آسهاٗؾگاُ هؾخقات  .خَاّذؽذپزداخت تؼ٘٘ي ؽذُ، 

تِ ؽثٌِ اػالم  در هالة ًاهِ رعوٖ تِ ّوزاُ كزم تٌو٘ل ؽذُ درخَاعت حواٗترا  اس عزف آسهاٗؾگاُ ًٌٌذُ ٍ اكزاد ؽزًت (آىٍ ّشٌِٗ 

إ تزإ  ، عٖ ًاهِرا آى گَاّٖ دٍرُ ٍ رع٘ذ پزداخت ٍخِ تقَٗز ًارؽٌاعاى در ًارگاُ،پظ اس درٗاكت تأٗ٘ذ ؽثٌِ ٍ حضَر ًواٗذ ٍ 

 ذ.واٗؽثٌِ ًغثت تِ پزداخت ّشٌِٗ اهذام ًتا  ًٌذؽثٌِ ارعال 

 )ًاهٔ اعتؼالم اس ؽثٌِ(، ارعال گزدد. پَ٘عت ًاهٔ درخَاعت حواٗتٍ تِ ػٌَاى ً٘ش تٌو٘ل  حواٗتالسم اعت كزم درخَاعت  نکته:

 اٗي حواٗت تزإ ّوِ اػضإ آسهاٗؾٖ ٍ هغؼٖ هاتل پزداخت اعت. :1 تبصره
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 دْ٘شات هَخَدحواٗت اس تؼو٘ز ٍ ًگْذارٕ، ارتوا، ًال٘ثزاعَ٘ى ٍ تأه٘ي هغؼات تزإ ت -5-2-2

تدْ٘شات تزإ هغؼات ٗذًٖ تأه٘ي ٍ سٕ ٍ ارتوإ تدْ٘شات آسهاٗؾگاّٖ اًذا اٗي حواٗت ؽاهل هَاردٕ اس هث٘ل تؼو٘ز ٍ ًگْذارٕ، راُ

تخق٘ـ دادُ  ٖهغؼػضَ  ّٕا ؾگاُٗآسهاتِ  (1) ٓتزاعاط خذٍل ؽوار ًِ تِ فَرت عاالًِ هَخَد ٍ ًال٘ثزاعَ٘ى اٗي تدْ٘شات اعت

 .ؽذُ اعت

 

 

 

 

 ؽزاٗظ السم تزإ درٗاكت اٗي حواٗت ػثارتٌذ اس: *

كزم  رعوٖ تِ ؽثٌِ تِ ّوزاُ ٍٔ ارعال آى عٖ ًاه هَخَد تخققٖ كْزعت ً٘اسّإ آسهاٗؾگاُ در سهٌ٘ٔ پؾت٘ثاًٖ تدْ٘شات درج -1

 ؛درخَاعت حواٗت

 ؛ٍ آسهاٗؾگاُ ػضَ ؽثٌِهات٘ي  آى در هزارداد كٖؽذى ؽذُ اس عزف ؽثٌِ ٍ لحاػ  هَارد درخَاعت ؽذىتأٗ٘ذ -2

 ؽثٌِاهَر هالٖ السم در تخؼ ٍ عٖ ؽذى هزاحل  ؽثٌِ( ٍ تاٗ٘ذ )تا ّواٌّگٖ آسهاٗؾگاٍُ ًواٌٗذٓ  ؽثٌِتَاكوٌاهِ ت٘ي اهضإ  -3

 .تِ آسهاٗؾگاُ هتواضٖ تزإ پزداخت حواٗت

ؽَد، ه٘شاى حواٗت تأٗ٘ذ ؽذُ تزإ آسهاٗؾگاُ هتواضٖ تِ فاحة  تزإ هَاردٕ ًِ پزداخت اس هٌاتغ خارج اس ؽثٌِ اًدام هٖ :2ه تبصر

 ؽَد تا ًغثت تِ پزداخت آى اهذام ًواٗذ. ًٖ اعالع دادُ هٖعاسها هٌثغ هالٖ تزٍى

 ٖؾگاّٗآسها شات٘تدْ ٖثاً٘پؾت ٕتزا ؽثٌِ تٗحوا ـ٘تخق ٖچگًَگ: 1جدول شواره 

 (الير وىيلي)ه تيحوا ساىيه (1111)از  شگاهيآزها ازياهت ۀهحدود

1000 – 800 350 
99/799 – 550 300 
99/549 – 500 250 

99/499 – 440 200 
99/439 – 400 150 
99/399 – 300 100 

99/299 – 0 0 
ه٘لَ٘ى رٗال در عال، حواٗت پؾت٘ثاًٖ تِ  50ؽثٌِ تا عوق  ّإ ػضَ آسهاٗؾٖ ؽثٌِ در فَرت فالحذٗذ اس آسهاٗؾگاُ :3تبصره 

 آٍرد. ػول هٖ

 تزإ هزاًش ػضَ ؽثٌِ ISO/IEC 17025اعتاًذارد  اػتثارًاهٔ حواٗت اس اخذ -5-2-3

ؽثٌِ تؼلن  ّإ ػضَ آسهاٗؾگاُتِ ّوِ ؽثٌِ،  ّإ ػضَ آسهاٗؾگاُتزإ  ISO/IEC17025الوللٖ  حواٗت اس اخذ اػتثارًاهٔ اعتاًذارد ت٘ي

 ؽَد: اًدام هٖدر دٍ هزحلِ اٗي حواٗت  .گ٘زد هٖ

درفذ حواٗت پؾت٘ثاًٖ درٗاكتٖ اس ؽثٌِ، تِ ّز هتواضٖ هؼزكٖ  50آسهاٗؾگاُ درٗاكت ًٌٌذُ حواٗت، هتؼْذ اعت تا عوق 

 ، ارائِ ًواٗذ.تذٍى درٗاكت ّشٌِٗؽذُ اس عَٕ ؽثٌِ )تا اراِٗ هؼزكٖ ًاهِ(، خذهات آسهاٗؾگاّٖ السم را 
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تِ ػٌَاى ًواٌٗذُ  آسهاٗؾگاُ درتؼ٘٘ي هؾاٍر ٍ ًاظز اس عَٕ ؽثٌِ تِ هٌظَر اراِٗ هؾاٍرُ اٍلِ٘ ٍ ًظارت تز اعتوزار اعتاًذارد  -1

 ؛گزدد ّشٌٗٔ آى اس عَٕ ؽثٌِ پزداخت هٍٖ  (ؽَد را ؽاهل هٖ ّوِ اػضإ آسهاٗؾٖ ٍ هغؼٖؽثٌِ )ًِ 

)ًِ  آسهاٗؾگاُ هو٘شّٕشٌِٗ ٍ  اعتوزار اعتاًذارد هؾاٍرؽزًت ت٘ي آسهاٗؾگاُ ٍ هزارداد ّشٌِٗ هدوَع درفذ  50پزداخت  -2

 .گ٘زد( ؽثٌِ تؼلن هٖ اػضإ هغؼٖتِ  فزكاً

اًذ،  ّاٖٗ ًِ هثالً هَكن تِ اخذ اعتاًذارد هذًَر ؽذُ در آسهاٗؾگاُ (Scope) ّإ اعتاًذارد داهٌٔ آسهَى اكشاٗؼاس حواٗت  :4 تبصره

ٍ تز  تاؽٌذ آسهاٗؾگاُ كؼال٘ت در ًظز گزكتِ ؽذُ تزإ تخققٖ  حَسُّاٖٗ اعت ًِ ًاهالً هزتثظ تا   آسهَى اػضإ هغؼٖ ٍ فزكاً تزإ

 هحاعثِ خَاّذ ؽذ.داهٌِ،  ّإ هَردًظز تزإ اكشاٗؼ  ّا تِ تؼذاد ًل آسهَى اعاط ًغثت تؼذاد اٗي آسهَى

 :ISO/IEC17025عاسٕ اعتاًذارد  ؽزاٗظ السم تزإ اعتلادُ اس حواٗت پ٘ادُ *

 ؛آسهاٗؾگاُ ارعال ًاهِ درخَاعت حواٗت تِ ؽثٌِ ٍ هؼزكٖ هذٗز ً٘ل٘ت -1

 هَردًظز تزإ اعتاًذارد(؛ Scopeتِ ؽثٌِ ) ،اعتاًذارد اػتثارًاهٔ ّإ هَردًظز تزإ اخذ داهٌٔ آسهَىكْزعت ده٘ن  ِٗارا -2

 كٌاٍرٕ حَسُ ا ٍ تدْ٘شات هزتثظ تاّ تِ آسهَى داهٌٔ اعتاًذارد، ؽذُ در ّإ لحاػ اس آسهَى درفذ 33دعت ًن هزتثظ تَدى  -3

 ؛ تزإ آسهاٗؾگاُ تَعظ ؽثٌِ تؼ٘٘ي ؽذُ تخققٖ راّثزدٕ

 حواٗت؛ه٘شاى ؽثٌِ تزإ پزداخت  اس اس عَٕ ؽثٌِ ٍ درٗاكت تأٗ٘ذ ًتثٖ ،ؽذُ اػالم Scopeتأٗ٘ذ  -4

ّإ  تِ ؽثٌِ )در فَرت فالحذٗذ، ؽثٌِ اس ؽزًت ،ًن عِ اعتؼالم ه٘وت تزإ هؾاٍر داخلٖ اعتوزار اعتاًذارد ارائٔ ًتاٗح دعت -5

 دٗگز ً٘ش اعتؼالم خَاّذ ًزد(؛

)آسهاٗؾگاُ هتؼْذ خَاّذ ؽذ در فَرت تخلق اس تؼْذات،  هاُ 18حذاًثز سهاى  هذت تؼْذ آسهاٗؾگاُ تزإ اخذ اعتاًذارد در -6

 (؛ؽَد هٌذ تْزُس اٗي عزكقل حواٗت ا تَاًذ ًوٖ عال دٍهثلؾ حواٗت را تِ ؽثٌِ هغتزد ًواٗذ ٍ در اٗي فَرت تِ هذت 

عاسٕ هذارى ٍ هغتٌذات، اعتلادُ اس  در اًدام اهَر هزتَط تِ اخذ اعتاًذارد، اس هث٘ل آهادُتا ؽثٌِ تؼْذ آسهاٗؾگاُ تزإ ّوٌارٕ  -7

 ّإ آهَسؽٖ ٍ ؿ٘زُ؛ ، تزگشارٕ دٍرُهَرد تاٗ٘ذ ؽثٌِ هؾاٍر

تٌظ٘ن هزارداد، پ٘ؼ اس اهضإ آى، آى را تزإ تزرعٖ تِ ؽثٌِ ارعال ًواٗذ  پظ اس تؼ٘٘ي هؾاٍر ٍ آسهاٗؾگاُ هتواضٖ حواٗت، تاٗذ -8

پزداخت( هزتَط  هغظ اٍل )پ٘ؼ ّوچٌ٘ي، آسهاٗؾگاُ تاٗذٍ تاٗ٘ذ ؽثٌِ را در هَرد آى درٗاكت ٍ در هزارداد لحاػ ًواٗذ.  ٍ ًظزات

ّإ دٍم  پزداخت هغظ تزإخَد پزداخت ًوَدُ، اس حواٗت ؽثٌِ  ٖتِ هزارداد هؾاٍرٓ اعتوزار اعتاًذارد را اس هحل تَدخٔ عاسهاً

 تِ تؼذ اعتلادُ ًٌذ.

 داخل ًؾَر ذ٘تَل ٖؾگاّٗاعالػات آسها تٗزٗاكشار هذ ًزم ٕعاس ادُ٘اس پ تٗحوا -5-2-4

 LabLead ٕتا ًام تدارٍ در داخل ًؾَر تِ علارػ ؽثٌِ  ( LIMSًِ) ٖؾگاّٗاعالػات آسها تٗزٗاكشار هذ ًزم ٕعاس ادُ٘پ در ؽثٌِ

اكشار در  ًزم يٗا ٕعاس ادُ٘پ ٌٔٗدرفذ ّش 50پزداخت راتغِ،  يٗؽثٌِ در ا تٗ. حواًٌذٖ ه تٗحوا اػضإ هغؼٖاس اعت،  ؽذُ ذ٘تَل

 تِ ّوزاُ كزم تٌو٘ل ؽذُ درخَاعت حواٗت ٖخَد را تِ فَرت رعو عتدرخَا ذٗتا شً٘ ٖهتواض ؾگاُٗاعت. آسها ٖهتواض ؾگاُٗآسها

 .ذًٗوا اكتٗؽثٌِ را در ًٖتث ذٗ٘تِ ؽثٌِ ارعال ًوَدُ، تأ ،هذًَر خزٗذ ًزم اكشار كاًتَر ٍ پ٘ؼ
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 اٗزاىحواٗت اس خزٗذ تدْ٘شات خذٗذ آسهاٗؾگاّٖ عاخت  -5-2-5

إ را تزإ خزٗذ اٗي  در داخل ًؾَر، ؽثٌِ حواٗت ٍٗضُّإ راّثزدٕ  َخْٖ اس تدْ٘شات هزتثظ تا كٌاٍرٕتا تَخِ تِ تَل٘ذ تؼذاد هاتل ت

 دّذ.  ّإ ػضَ، اختقاؿ هٖ تدْ٘شات تِ آسهاٗؾگاُ

 تزإ اعتلادُ اس اٗي حواٗت، السم اعت تِ هَارد سٗز تَخِ ؽَد:

 اًدام ؽَد؛ نوايشگاه تجهيسات و هواد آزهايشگاهی ساخت ايراى اس خزٗذ دعتگاُ هَرد ًظز تاٗذ -1

ٍ تاٗغتٖ آسهاٗؾگاُ هتواضٖ، تاٗ٘ذ  گ٘زد اراِٗ ؽذُ در ًواٗؾگاُ هذًَر تؼلن هٖ 2ٍ  1 عغحّإ  دعتگاُتِ  حواٗت ؽثٌِ تٌْا -2

 ؛ًتثٖ ؽثٌِ را تزإ حواٗت اس خزٗذ دعتگاُ هَردًظز، درٗاكت ًٌذ

 ؛اعتتزإ دعتگاُ هَرد ًظز  كَمػالٍُ تز حواٗت هؼوَل اراِٗ ؽذُ در ًواٗؾگاُ حواٗت  درفذ 10 ،ه٘شاى حواٗت ؽثٌِ -3

 هٌذ ؽًَذ؛ تَاًٌذ اس اٗي عزكقل حواٗتٖ تْزُ هٖ )آسهاٗؾٖ ٍ هغؼٖ( ش ػضَ ؽثٌِّؤ هزاً -4

 ؛هٌذ ؽَد تْزُتَاًذ تٌْا تزإ ٗي دعتگاُ اس اٗي حواٗت  ّز آسهاٗؾگاُ در ّز عال هٖ -5

تِ ّوزاُ كزم تٌو٘ل ؽذُ  خَد را تواضإ ًتثٖ آسهاٗؾگاُالسم اعت پظ اس هغؼٖ ؽذى خزٗذ دعتگاُ اس ًواٗؾگاُ هذًَر،  -6

 تزإ پزداخت هاتوٖ ّشٌِٗ دعتگاُ هتثَع هزًش ػضَ. در اٗي ًاهِ تاٗذ آهادگٖ عاسهاى ًواٗذتِ ؽثٌِ ارعال درخَاعت حواٗت، 

 عاسهاى اػالم ؽَد؛( اس هٌاتغ داخلٖ ٗاراًِ ارائِ ؽذُ در ًواٗؾگاُ تزإ دعتگاُ هَرد ًظزٍ  )ّشٌِٗ دعتگاُ هٌْإ عْن ؽثٌِ

ًارگشار هالٖ تا خزٗذ إ پزداخت حواٗت، ًغثت تِ اهضإ هزارداد تأٗ٘ذ ؽثٌِ تز ًتثٖ السم اعت آسهاٗؾگاُ پظ اس درٗاكت -7

هاتوٖ كزاٌٗذ را ًارگشار هالٖ ًواٗؾگاُ تا ّواٌّگٖ ؽثٌِ پ٘گ٘زٕ خَاّذ  پزداخت هزارداد اهذام ًٌذ. ٍ پزداخت پ٘ؼًواٗؾگاُ 

 ًزد.

ٍ  ٕاًذاس ػضَ ؽثٌِ در هزًش درخَاعت دٌّذُ تاؽذ ٍ پظ اس ًقة ٍ راُ ُدر آسهاٗؾگا ٖغتٗزار دعتگاُ هَردًظز، تاهحل اعتو -8

 .ذًٗوا ِٗخذهات ارا اىٗتِ هؾتز ٖؾگاّٗؽثٌِ آسها ّٕا ؽثٌِ، عثن چارچَب ٌٖتزًتٗا گاُٗثثت اعالػات آى در پا

، ًپغَل گاس ٍ هَاردٕ STMارتؼاػ تزإ دعتگاُ  ؽَد ٍ تدْ٘شات خاًثٖ )هثل ه٘ش ضذ دعتگاُ را ؽاهل هٖ تٌْا خَد اٗي حواٗت -9

 ؽَد؛ اس اٗي دعت( را ؽاهل ًوٖ

إ تز اعاط ً٘اس هؾتزٕ در آى تؼثِ٘ ؽَد، ه٘شاى  تِ فَرت تلل٘وٖ اس چٌذ رٍػ تاؽذ ٍ ٗا اهٌاًات ٍٗضُ ،در فَرتٖ ًِ دعتگاّٖ -13

، تؼ٘٘ي ٍ اػالم تخؼ كٌٖ ًواٗؾگاُ تدْ٘شات ٍ هَاد آسهاٗؾگاّٖ عاخت اٗزاىحواٗت ؽثٌِ، پظ اس تزرعٖ دعتگاُ اس عزف 

 خَاّذ ؽذ.

تَاًٌذ تزإ خزٗذ تدْ٘شات آسهاٗؾگاّٖ عاخت اٗزاى ٍ اعتلادُ اس  ل عال ً٘ش هّٖإ خقَفٖ ػضَ ؽثٌِ، در عَ آسهاٗؾگاُ :5 تبصره

 اهذام ًواٌٗذ.  حواٗت ؽثٌِ

 ًؾَر اس اس خارج ٗ٘ذ ؽثٌِأهَرد ت آسهاٗؾگاّٖ خذٗذ خزٗذ تدْ٘شاتحواٗت اس  -5-2-6

 اسٍ٘ تزاعاط اهت رتثٔ تزتز ؽثٌِ 20 يًِ٘ اس ت اتذٖٗ اختقاؿ ه هغؼٖ ػضَ 10تِ  ّز عال ذ،ٗخذ ٖخارخ شات٘تدْ ذٗاس خز تٗحوا

 .ؽًَذٖ دعتگاُ، اًتخاب ه ذٗخز ٕتزا ًزد ٌِٗهؾارًت آًْا در ّش شاىٍ٘ ه (3)خذٍل ؽوارُ  اًدام ؽذُ ٖاتٗارس يٗدر آخز ّا ؾگاُٗآسها
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تزإ هزاًش دٍلتٖ ًِ  هَردًظز اعت دعتگاُ وت٘درفذ ه 50رٗال ٍ تا عوق  ارد٘ل٘ه 4حذاًثز ، تخؼ يٗؽثٌِ در ا تٗعْن حوا

 .گزددهٖپزداخت  هتواضٖآسهاٗؾگاُ تِ  الحغٌِ هزك الت٘تغْدر هالة تزإ هزاًش خقَفٖ فَرت حواٗت تالػَك ٍ  تِ

 هزًش اس ت٘ي هزاًش هتواضٖ ٍ تا تَخِ تِ ؽزاٗظ سٗز، اختقاؿ خَاّذ داد: 10خارخٖ را تِ  خذٗذ ؽثٌِ، حواٗت اس خزٗذ تدْ٘شات *

ًِ در خذٍل ؽوارُ  ّا ؾگاُٗآسها ت٘اًدام ؽذُ اس كؼال ٕتٌذ ٍ رتثِ ٖاتٗارس يٗرتثِ اٍل ؽثٌِ در آخز 20هزارگ٘زٕ در ت٘ي  -1

 ؛( آٍردُ ؽذُ اعت2)

 زٗػضَ ؽثٌِ ًغثت تِ عا ّٕا ؾگاُٗػولٌزد آسها ٖاتٗارس يٗدر آخز تٗاعتلادُ اس حوا ٖهتواض ؾگاُٗآسها اس٘اهتتزتزٕ  -2

 اى؛٘هتواض

هثٌٖ تز تأه٘ي دعت ًن  ؾگاُٗعاسهاى هتثَعِ آسها)اراِٗ تأٗ٘ذِٗ ًتثٖ  دعتگاُ هَرد ًظز ذٗدر خز ؾگاُٗهؾارًت آسها شاى٘ه -3

 ؛الشاهٖ اعت( ًل دعتگاُ وت٘درفذ اس ه 50

 ؛ّإ راّثزدٕٕ ٍ كٌاٍر ٖهتواض ؾگاُٗآسها ٖارتثاط دعتگاُ تا حَسٓ تخقق -4

 (؛زُ٘هٌاعة ٍ ؿ ٖؾگاّٗآسها ٕكضا ،ٖاًغاً ٕزٍ٘دعتگاُ )ً ت٘كؼال ٕهٌاعة تزا ظٗكزاّن تَدى ؽزا -5

 ؽثٌِ؛ ٖشات٘تدْ ًٕؾَر ٍ ًوثَدّا اسً٘ شاى٘ه -6

 ؛اى٘هتواض ًٖتث ّٕا درخَاعت ٖسهاً تٗاٍلَ -7

ًٌذ، كزفت دارًذ  اتالؽ هٖ فادر ٍپظ اس سهاًٖ ًِ ؽثٌِ اٗي دعتَرالؼول را  هاُ چهارتا  حذاًثز ّإ هتواضٖ، آسهاٗؾگاُ -8

اهذام ًوَدُ، تواضإ خَد را تِ ؽثٌِ ارعال  ٍ ارعال هغتٌذات السم تا ًغثت تِ اًتخاب دعتگاُ هَردًظز خَد تزإ خزٗذ

 ًٌٌذ؛

ؽذُ  ّإ اػالم تٌذٕ چٌاًچِ آسهاٗؾگاّٖ تزإ درٗاكت حواٗت خزٗذ اًتخاب ؽَد، ٍلٖ در ّز هزحلِ اس كزآٌٗذ خزٗذ، سهاى :6تبصره 

 را رػاٗت ًٌٌذ ٗا هغتٌذات السم را كزاّن ًٌزدُ تاؽذ، تا آسهاٗؾگاُ هتواضٖ تؼذٕ خاٗگشٗي خَاّذ ؽذ.

 ؛ًظز دعتگاُ هَرد ذٗتِ خز اس٘ثٌِ، در خقَؿ ًتِ ؽ ًٖاك ْٖ٘تَخ ٍ عزح لًٗاهل ٍ دال ٖارائٔ هؾخقات كٌ -9

 شً٘ ٕگزٗد ّٕا ؽثٌِ اس ؽزًت ذ،ًٗظز تِ ؽثٌِ )در فَرت فالحذ دعتگاُ هَرد ٕتزا ذٗاعتؼالم خزارائِ دعت ًن عِ  -10

اعت  ٖراتغِ الشاه يٗؽزًت عاسًذُ در ا ٖكزٍػ دعتگاُ، گَاّ ٌٖذگٗتَدى ًوا ٕاعتؼالم خَاّذ ًزد(. در فَرت اًحقار

 عِ هَرد اعتؼالم را السم ًذارد؛ ٍٔ٘ تْ

دعتگاُ ٍخَد ًذارد؛ هگز در هَارد خاؿ  ذٗاس خز تٗچٌاًچِ ًوًَِ عاخت داخل دعتگاُ هَرد ًظز هَخَد تاؽذ، اهٌاى حوا -11

فَرت السم  يٗتاؽذ؛ در ا ؾتز٘ت ،ٖدعتگاُ هَرد ًظز ًغثت تِ ًوًَِ هؾاتِ داخل ّٕا ت٘ؽثٌِ ًِ هاتل ٖشات٘تدْ ّٕا تٍٗ اٍلَ

 تِ ؽثٌِ ارعال گزدد.   ٖ،عاخت داخل ٍ خارخ دعتگاُ ًٕارتزد ّٕاٖ ضگٍٗ غِٗتِ ّوزاُ هوا ًٖاك ْٖ٘تَخ لٗاعت دال

 دعتگاُ هَردًظز؛رعوٖ ؽثٌِ تزإ خزٗذ  تأٗ٘ذدرٗاكت  -12

فَرت تخلق اس )آسهاٗؾگاُ هتؼْذ خَاّذ ؽذ در ًظز ؽثٌِتؼْذ آسهاٗؾگاُ تزإ ارائٔ خذهات در ؽثٌِ تا سهاى هَرد -13

 تؼْذات، هثلؾ حواٗت را تِ ؽثٌِ هغتزد ًواٗذ(؛

 تِ ؽثٌِ ارعال گزدد. ٖتزرع ٕتزا ٖغتٗاس اهضا تا ؼ٘دعتگاُ هَرد ًظز پ ذٗهزارداد خز -14
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 ّٕا را اس هحل تَدخِ ؽذُٕ ذارٗ( هزتَط تِ دعتگاُ خزپزداخت ؼ٘هغظ اٍل )پ ذٗتا ت،ًٌٌٗذٓ حوا اكتٗدر ّٕا ؾگاُٗآسها -15

 .دٍم تِ تؼذ اعتلادُ ًٌٌذ ّٕا پزداخت هغظ ٕؽثٌِ تزا تًٗوَدُ، اس حوا ي٘خَد تاه ٖعاسهاً

 ٕاًذاس ػضَ ؽثٌِ در هزًش درخَاعت دٌّذُ تاؽذ ٍ پظ اس ًقة ٍ راُ ؾگاُٗدرآسها ٖغتٗهحل اعتوزار دعتگاُ هَردًظز، تا -16

 اىٗتِ هؾتز ٖؾگاّٗؽثٌِ آسها ّٕا ؽثٌِ ثثت گزدد ٍ عثن چارچَب ٌٖتزًتٗا گاُٗؽثٌِ، اعالػات آى در پا ذٍٗ٘ تأ ذٍٗ تاسد

 .ذًٗوا ِٗخذهات ارا

عاسهاى  ٖهَاكوت ًتث اٗؽذُ، تِ ؽثٌِ ارعال ًٌٌذ ٍ  اػالم ٖخَد را در هذت سهاً ٕتاالتز، تواضا ٔتا رتث ٖؾگاّٗاگز آسها :7تبصره 

ؽذُ  ًِ هذارى السم را در هْلت اػالم تز يٗ٘پا ٔتا رتث ٖؾگاّٗآسها ذ،ٗادرفذ اس هثلؾ دعتگاُ ارائِ ًٌو 50پزداخت حذاهل  ٕخَد را تزا

 خَاّذ ؽذ. يٗگشٗاعت، خا تِ ؽثٌِ ارائِ ًزدُ

ًِ دعتگاُ هَرد ًظز را  ٖاًذ تا سهاً اعتلادُ ًزدُ شات٘تدْ ذٗخز ٕؽثٌِ تزا تٗهثل، اس حوا ّٕا ًِ در عال ّٖٗا ؾگاُٗآسها :8 تبصره

 .ؽًَذٖ ًو ذٗدعتگاُ خذ ذٗخز تٗاًذ، هؾوَل حوا ًٌزدُ ٕاًذاس ًقة ٍ راُ

 تٗاس اٍلَ ،ٕهغاٍ ظٗاًذ، در ؽزا اعتلادُ ًٌزدُ شات٘تدْ ذٗخز ٕؽثٌِ تزا تٗهثل، اس حوا ّٕا ًِ در عال ّٖٗا ؾگاُٗآسها :9 تبصره

 تزخَردارًذ. ذٗدعتگاُ خذ ذٗخز ٕؽثٌِ تزا ّٕا تٗاعتلادُ اس حوا ٕتزا ٕتاالتز

 ّإ تخققٖ كؼال٘ت ًارگزٍُحواٗت اس  -5-2-7

 يٗا اٍل  دعتِ. ًٌذٖ ه تٗحوا ،ٖتخقق ّٕا ًارگزٍُ ت٘كؼال اس زٗتِ فَرت س ٕراّثزد ّٕإ كٌاٍر ٖؾگاّٗؽثٌِ آسها

 ّٕا ًارگزٍُ ّٕا ت٘كؼال ٖتواه. ؽَدٖ ه اًدام ؽثٌِ، ذٗ٘تحون ّز هَرد ٍ تأ ٕ( ٍ در اسا2) ؽوارُ خذٍل اعاط تز ّا تٗحوا

 اس ؽثٌِ. اعت ًوَدُ ذٗ٘تأ را آى ؽثٌِ ٍ ؽذُ ِٗارا ؽثٌِ تِ ًارگزٍُ ز٘دت عزف اس ًِ ؽَدٖ ه اًدام ٕا تزًاهِ تزاعاط ٖتخقق

 1/1 تا 5/0 ي٘ت ٖثٗضز آى، ت٘لً٘ اعاط تز هَرد، ّز ؽذى هحون اس پظ. ًٌذٖ ًو تٗحوا ًؾذُ، ذٗ٘تأ ٍ ٕشٗر تزًاهِ ّٕا ت٘كؼال

 .ؽذ خَاّذ ضزب ٖتٗحوا هثلؾ در ًِ ؽَدٖ ه دادُ ـ٘تخق آى تِ

 ٖتخقق ّٕا ًارگزٍُ ت٘كؼال اس ؽثٌِ ّٕا تٗاٍل حوا ٕ كْزعت دعتِ: 2جدول شواره 

 تيحوا ساىيه                  عنواى                                             فيرد

1  
چاج 

 *هوالِ

 الٗر ISI 600000000 ٕ هوالِ در هدلِ اًتؾار

 الٗر 500000000 ٖكارع ٖدٗتزٍ-ٖػلو اٗ ٖپضٍّؾ-ٖػلو ٕ هدلِ در ٕگزدآٍر ٍ ق٘تأل

 لاٗر 300000000 ٖكارع ٖدٗتزٍ-ٖػلو اٗ ٖپضٍّؾ-ٖػلو ٕ تزخوِ در هدلِ

 الٗر 700000000 ٖغ٘اًگل ٖدٗتزٍ-ٖػلو اٗ ٖپضٍّؾ-ٖػلو هدلِ در ٕگزدآٍر ٍ ق٘تأل

 الٗر 405000000 زاىٗا ٖؾگاّٗداًؼ آسها ٖكقلٌاهِ تخقق اٗ ًاًَ ٕكٌاٍر هاٌّاهِ در ٕگزدآٍر ٍ ق٘تأل

 الٗر 205000000 زاىٗا ٖؾگاّٗداًؼ آسها ٖكقلٌاهِ تخقق اًٗاًَ  ٕتزخوِ در هاٌّاهِ كٌاٍر

2  
چاج 

 ًتاب

 رٗال 2000000000 عوق تا ًتاب خلذ 100 وت٘هؼادل ه ٖخارخ ًتاب درفذ 50 اس ًوتز اٗ 50 ٕگزدآٍر اٗ ق٘تأل

 رٗال 5000000000 عوق تا ًتاب خلذ 100 وت٘هؼادل ه ٖخارخ ًتاب درفذ 50 اس ؼ٘ت ٕگزدآٍر اٗ ق٘تأل

 الٗر 3000000000خلذ ًتاب تا عوق  300 وت٘هؼادل ه ٖداخل ًتاب ق٘تأل

 رٗال 2000000000خلذ ًتاب تا عوق  200 وت٘هؼادل ه ًتاب تزخوِ
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 تيحوا ساىيه                  عنواى                                             فيرد

 **پضٍّؼ  3

 دعتگاُ ًٕارتز ٕ هؾتزى در حَسُ ٕ اًدام پزٍصُ
 الٗر 2000000000 عوق تا ٌِٗپزداخت ّش

 رٗال 1000000000 هثلؾ تِ تٗپزداخت حوا

 زاىٗاعاخت  ٖؾگاّٗآسها ّٕا دعتگاُ ّٕا ت٘هاتل ؼٗاكشا هٌظَر تِهؾتزى  ٕ اًدام پزٍصُ
 الٗر 4000000000 عوق تا ٌِٗپزداخت ّش

 رٗال 1500000000 هثلؾ تِ تٗپزداخت حوا

4  
اًتؾار 

 اعتاًذارد

 الٗر 305000000 آسهَى اًدام ٍ دعتگاُ َى٘ثزاعٍ٘ تزخوِ اعتاًذارد ًال ٕگزدآٍر

 الٗر 2000000000 ًارگزٍُ ت٘كؼال حَسُ در ٖهل اعتاًذارد يٗتذٍ

 تا ارتثاط در ؽذُ چاج هوالِ ًِ ؽذ خَاّذ پزداخت ؽثٌِ عزف اس ٖفَرت در ،ٖدٗتزٍ-ٖػلو اٗ ٖپضٍّؾ-ٖػلو ٕ هوالِ چاج ٖوٗتؾَ تٗ* حوا

هواالت هٌتؾز ؽذُ،  ٖ. در تواهتاؽذ ًؾذُ پزداخت آى ٕتزا ٖتٗ، حوإراّثزد ٕ كٌاٍر حَسُ ّٕاعتاد عزف اس ٍ تَدُ ٖتخقق ًارگزٍُ ت٘كؼال حَسُ

 ٖؾگاّٗ)ًام ًارگزٍُ(..... ؽثٌِ آسها  ًٖارگزٍُ تخقق ػضَ ؾاىٗا تاؽذ ؽذُ درج اكزاد، هؾخقات تز ػالٍُ غٌذگاى،ًَٗ ٖهؼزك هغوت در ذٗتا

 .ّغتٌذ ٕراّثزد ّٕإ كٌاٍر

 خَاّذ پزداخت پزٍصُ ن٘ت تِ ؽذُ ي٘٘تؼ عوق تا ّا ٌِّٗش هثلؾ پزٍصُ، ؾزكت٘پ تزاعاط ؽثٌِ، ذٗ٘تأ اس پظ ٍ ؽَد ارعال ؽثٌِ تِ ذٗ** عزح پزٍصُ تا

 .ؽذ خَاّذ پزداخت پزٍصُ ن٘ت تِ ؽثٌِ، ذٗ٘تأ اس پظ ٍ پزٍصُ اىٗپا اس پظ شً٘ ٖتٗحوا هثلؾ. ؽذ

ؽثٌِ ّغتٌذ ًِ دعت ًن دٍ ًلز اس  ذٗ٘هَرد تأ ٖاعتاًذارد، در فَرت يٗتذٍ اٗهوالِ، اًتؾار ًتاب، تزخوِ ٍ  ِٕ ٗارا :11تبصره 

 دٍ هزًش هتلاٍت، در اًدام آى، هؾارًت داؽتِ تاؽٌذ.

 ًارؽٌاط حضَر آهذ ٍ ركت ّٕا ٌِّٗش پَؽؼ هٌظَر تِ ؽثٌِ ٖآهَسؽ تٗحوا اس تَاًٌذٖ هزاًش ػضَ ؽثٌِ ه :11 تبصره

 .ًٌٌذ اعتلادُ شً٘ ًارگزٍُ ًؾغت در ؾگاُٗآسها

 تٗحوا درخَاعت كزم ذٗتا ًارگزٍُ ز٘دت ٍ ؽَدٖ ه اًدام تٗحوا هَرد ؽذى هحون فَرت در تٌْا ٖوٗتؾَ تٗپزداخت حوا

 اعاط تز تا ؽذ خَاّذ پزداخت ًارگزٍُ ز٘دت تِ ًظز هَرد تٗحوا عپظ. ًٌذ ارعال ؽثٌِ تِ هَرد، آى ٕتزا را ؽذُ ل٘تٌو

 .گزدد پزداخت ؾاىٗا تِ آى، ٕاخزا در ّوٌار اكزاد هؾارًت درفذ

هوالِ،  زػًٗاؽز در هَرد پذ ذٗ٘تأ اكتذ،٘ت زًِ٘ هوٌي اعت سهاى اًتؾار هوالِ اس عزف ًاؽز تِ تأخ ٖچاج هوالِ در هدالت ٕتزا

 اعت. ٖهزتَط تِ آى ًاك تٗحوا اكتٗدر ٕتزا

 ؽاهل ٍ زد٘گٖ ه تؼلن ّا ًارگزٍُ كؼال ٕاػضا تِ ًِ اعت ٕا ضٍُٗ ّٕاشُٗخا ،ٖتخقق ّٕا ًارگزٍُ اس ؽثٌِ تٗحوا دٍم دعتِ

 ٖؾگاّٗآسها شات٘تدْ ٖتخقق ّٕا ؾگاًُٗوا تِ اػشام ،ٖخارخ ٍ ٖداخل ضٍُٗ ٖآهَسؽ ّٕا دٍرُ تِ اػشام هاًٌذ ٕهَارد

 .اعت زُ٘ؿ ٍ ٖؾگاّٗآسها ؽثٌِ هتٌَع اػتثارات ـ٘تخق ،ٖالولل ي٘ت

 (1394)ػولٌزد عال  دٍرٓ ارسٗاتٖ دٍه٘يدر  ػضَ ؽثٌِهزاًش كْزعت رتثِ ٍ اهت٘اس  :3جدول شواره 

 نام آزهايشگاه  رتبه
 اهتياز نهايی

 (1000)اس 

 40/807 هزًش پضٍّؼ هتالَرصٕ راسٕ  1

 10/594 هزًش تحو٘وات كزآٍرٕ هَاد هؼذًٖ اٗزاى  2
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 نام آزهايشگاه  رتبه
 اهتياز نهايی

 (1000)اس 

 70/527 داًؾگاُ ػلَم پشؽٌٖ ؽْ٘ذ تْؾتٖ  خاهغ تحو٘وات ٍ دارٍعاسّٕإ  آسهاٗؾگاُهدوَػِ   3

 50/527 اتي عٌ٘ا -خْادداًؾگاّٖ سٗغتّٖإ ًَٗي ػلَم  پضٍّؾگاُ كٌاٍرٕ   4

 30/514 پضٍّؾگاُ پل٘وز ٍ پتزٍؽ٘وٖ اٗزاى   5

 70/509 پضٍّؾگاُ هَاد ٍ اًزصٕ    6

 40/480 داًؾگاُ فٌؼتٖ اه٘زًث٘زّإ  آسهاٗؾگاُ  7

 10/479 هتالَرصٕ عاسهاى خْاد داًؾگاّٖ ٍاحذ فٌؼتٖ ؽزٗقّإ  هدوَػِ آسهاٗؾگاُ  8

 80/475 آسهاٗؾگاُ هزًشٕ داًؾگاُ كزدٍعٖ هؾْذ  9

 20/475 داًؾگاُ افلْاىّإ  آسهاٗؾگاُ  10

 40/463 ّا ٍ هزاتغ ًؾَر ّإ هَعغِ تحو٘وات خٌگل هدوَػِ آسهاٗؾگاُ  11

 80/460 داًؾگاُ تْزاىػلَم پزدٗظ ّإ  آسهاٗؾگاُ  12

 60/452 پضٍّؾٖ ػلَم ٍ كٌاٍرٕ رًگ ٍ پَؽؼ هَعغِ  13

 00/442 داًؾگاُ تثزٗشّإ  آسهاٗؾگاُهدوَػِ   14

 10/440 ّإ ػلوٖ ٍ فٌؼتٖ اٗزاى ّإ هزخغ عاسهاى پضٍّؼ آسهاٗؾگاُ  15

 50/439 آسهاٗؾگاُ هزًشٕ داًؾگاُ ؽْ٘ذ چوزاى اَّاس  16

 30/439 تٌ٘اد ػلَم ًارتزدٕ راسٕ  17

 60/438 آتغار ًَٗز آسهاٗؾگاُ تحو٘وات فٌؼتٖ  18

 60/433 هؤعغِ تحو٘واتٖ پزعاٍٍط  19

 70/431 ّإ داًؾگاُ داهـاى  هدوَػِ آسهاٗؾگاُ  20

 90/428 پضٍّؾٌذُ گ٘اّاى ٍ هَاد اٍلِ٘ دارٍٖٗ داًؾگاُ ؽْ٘ذ تْؾتٖ  21

 40/424 گزٍُ پضٍّؾٖ آًال٘شٕ ً٘و٘اسٕ  22

 10/423 خذهاتٖ، آهَسؽٖ ٍ تحو٘واتٖ هزخؼاى خاتن ّإ آسهاٗؾگاُ  23

 90/422 داًؾگاُ ػلَم پشؽٌٖ ٍ خذهات تْذاؽتٖ درهاًٖ تثزٗش هزًش تحو٘وات ًارتزدٕ دارٍٖٗ  24

 20/421 داًؾگاُ ػلَم پشؽٌٖ هؾْذ -آسهاٗؾگاُ خاهغ تحو٘وات ؽزم ًؾَر    25

 00/421  ًاًغاراى تٌ٘الَدّإ  آسهاٗؾگاُ  26

 70/416 هزًش خذهات آسهاٗؾگاّٖ داًؾگاُ فٌؼتٖ ؽزٗق   27

 40/413 پضٍّؾٌذُ كٌاٍرٕ ًاًَ داًؾگاُ ع٘غتاى ٍ تلَچغتاى   28

 80/412 هزًش تحو٘وات كٌاٍرٕ تي ٗاختِ   29

 50/412 آسهاٗؾگاُ هزًشٕ پضٍّؾگاُ ؽ٘وٖ ٍ هٌْذعٖ ؽ٘وٖ اٗزاى  30

 60/411 ؽٌاعٖ ٍ اًتؾاكات هؼذًٖ ًؾَر   ّإ عاسهاى سه٘ي هدوَػِ آسهاٗؾگاُ  31
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 نام آزهايشگاه  رتبه
 اهتياز نهايی

 (1000)اس 

 50/411 داًؾگاُ ػلَم پشؽٌٖ ؽ٘زاسآسهاٗؾگاُ هزًشٕ تحو٘وات   32

 80/405 ع٘االت حلارٕ پارط  ّإ آسهاٗؾگاُ  33

 00/402 داًؾگاُ فٌؼتٖ افلْاىّإ  آسهاٗؾگاُ  34

 10/397  اٗزاى كضاٖٗ هٌْذعٖ عاسهاى پضٍّؾٌذُ  35

 20/396 آسهاٗؾگاُ پضٍّؾٖ ٍ تحو٘وات ًارتزدٕ داًؾگاُ تاٌّز ًزهاى   36

 20/396 فٌؼت ًلتّإ پضٍّؾگاُ  آسهاٗؾگاُ  37

 30/395 پضٍّؾٌذُ تَ٘تٌٌَلَصٕ ًؾاٍرسٕ اٗزاى ّٕا هدوَػِ آسهاٗؾگاُ   38

 10/394 پضٍّؾگاُ ه٘زاث كزٌّگٖ ٍ گزدؽگزٕ   39

 70/393 آسهاٗؾگاُ خاهغ تحو٘وات داًؾگاُ ػلَم پشؽٌٖ تْزاى  40

 70/392 تَعؼِ فٌاٗغ ًلت ٍ گاس عزٍ ّإ آسهاٗؾگاُ  41

 10/391 ٍاحذ ػلَم دارٍٖٗ داًؾگاُ آساد اعالهّٖإ  آسهاٗؾگاُهدوَػِ   42

 70/386 داًؾگاُ ًؾاٍرسٕ ٍ هٌاتغ عث٘ؼٖ راه٘ي خَسعتاى  43

 30/386 پضٍّؾٖ ً٘و٘ا ؽٌگزف پارط ّإ آسهاٗؾگاُ  44

 00/384 آسهاٗؾگاُ هزًشٕ داًؾگاُ ػلن ٍ فٌؼت  45

 10/383 داًؾگاُ اراىّإ  آسهاٗؾگاُهدوَػِ   46

 40/382 خٌذٕ ؽاپَر اَّاسداًؾگاُ ّإ  آسهاٗؾگاُ  47

 70/379 هٌْذع٘ي هؾاٍر آسهَى فٌؼت عثش ّإ آسهاٗؾگاُ  48

 60/378 هزًش تحو٘وات تَ٘تٌٌَلَصٕ داًؾگاُ ػلَم پشؽٌٖ تثزٗش  49

 10/374 پضٍّؾگاُ ً٘زٍّإ  آسهاٗؾگاُهدوَػِ   50

 20/372 ؽْزى ػلوٖ ٍ تحو٘واتٖ افلْاى  51

 80/371 هَعغِ تحو٘وات آب  52

 80/367 سٗغت هٌْذعٖ سٗغت عپز اًغاًٖ ؽَ٘اآسهاٗؾگاُ   53

 20/348 هَعغِ تحو٘وات ػلَم ؽ٘التٖ ًؾَرّإ  آسهاٗؾگاُ  54

 20/325 داًؾگاُ ت٘زخٌذّإ  آسهاٗؾگاُ  55

 00/271 ّإ تٌ٘ادٕ پضٍّؾگاُ داًؼّإ  آسهاٗؾگاُ  56

 50/34 ّإ ًاًَعاختار داًؾگاُ پ٘ام ًَر اعتاى ٗشد پضٍّؾٌذُ پَؽؼ  57

 10/10 كٌاٍرٕ ًاًَ داًؾگاُ ؽ٘زاسپضٍّؾٌذُ   58

 


