
 

 

 

 

 

 

گاه رمزکی   رفاینداهی آزمایش
گاه صنعتی شیراز  دانش



 

 سندتحلیل فرایند

 دانشجو/استادگروه هدف : 

 آزمایشگاه مرکزیحوزه : 

 

 با دانشگاه آزمایشگاهخریداری شده  مصرفی د و موافرایند تسویه حساب اقالم نام فرایند :  

 *ترکیب هر دو - دستی –نرم افزار انجام فرایند به وسیله : 

 تسویه حساب تنخواهخروجی اصلی فرایند :  

 

جهت تسگگویه حسگگاب  پژوهشگگیونت او نامه به معرییس آزمایشگگگاه های الزم تکمیل و با تأیید فرمشرح فرایند :  

 شود.فرستاده می

 

 نحوه اجرا :

   کارشناس آزمایشگاهتکمیل فرم مربوطه توسط  -1

 بررسی فاکتور از لحاظ تاریخ و قیمت -2

 مورد تأیید است؟آیا فاکتور  -3

 الف: خیر          

 جهت رفع نقصان واحد مربوطهعودت به  -           

 ب: بله 

   رییس آزمایشگاه  ارسال به  -4

 تکمیل فرم و فاکتورها توسط رییس آزمایشگاه مرکزیتأیید و  -5

جهت  دانشگگگاه  پژوهشگگی به معاونترییس آزمایشگگگاه ارسگگال نامه به همراه فرم و فاکتورها از طر   -6

 تسویه حساب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 

 آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 

 

 



جدول پاسخگویی

مکان اجرامدت زمان اجرامسئول اجراعنوان وظیفه

آزمایشگاه مرکزیدقیقه 10کارشناس آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه. تکمیل فرم مربوطه توسط 1
آزمایشگاه مرکزی دقیقه 15 کارشناس آزمایشگاه بررسی فاکتور از لحاظ تاریخ و قیمت -2

آیا فاکتور مورد تأیید است؟-3

 الف: خیر:

جهت رفع نقصان واحد مربوطهعودت به -

ب: بله

آزمایشگاه مرکزیدقیقه 5آزمایشگاه کارشناس

آزمایشگاه مرکزی دقیقه 5 کارشناس آزمایشگاه رییس آزمایشگاهارسال به  -4
آزمایشگاه مرکزی دقیقه 15 آزمایشگاه رئیس رییس آزمایشگاهتأیید و تکمیل فرم و فاکتورها توسط -5

بهرییس آزمایشگاه ارسال نامه به همراه فرم و فاکتورها از طرف  -6

دانشگاه جهت تسویه حساب پژوهشیمعاونت 

آزمایشگاه مرکزی دقیقه  15 کارشناس آزمایشگاه

 موارد ارتقا : 

 کوتاه کردن زمان : 

الکترونیکی کردن فرم های فرایند : 

 صاحب فرایند :

آزمایشگاه مرکزی 

آزمایشگاه مرکزی   

  آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 



تکمیل فرم مربوطه توسط 
کارشناس آزمایشگاه 

ارسال نامه به همراه فرم و 
فاکتورها از طر  رییس 
آزمایشگاه به معاونت 
پژوهشی  دانشگاه جهت 

تسویه حساب

تأیید و تکمیل فرم و 
فاکتورها توسط رییس 
آزمایشگاه مرکزی

ارسال به رییس آزمایشگاه   

بله

آیا فاکتور مورد تأیید است؟
عودت به واحد مربوطه 
جهت رفع نقصان

خیر

بررسی فاکتور از لحاظ تاریخ و 
قیمت

 



 

 

 

 

 سندتحلیل فرایند

 دانشجوگروه هدف : 

 آزمایشگاه مرکزیحوزه : 

 

 تسویه حساب دانشجویان با آزمایشگاه مرکزی نام فرایند :

 *ترکیب هر دو -دستی  -نرم افزار  انجام فرایند به وسیله :

 مرکزیتسویه حساب دانشجویان با آزمایشگاه   خروجی اصلی فرایند :

 

 هر دانشجو در تسویه حساب نهایی خود نیاز است تا تایید آزمایشگاه مرکزی را کسب نماید. شرح فرایند:

 

 نحوه اجرا :
 توسط متقاضی )مسئول فنی دستگاه/رئیس دانشکده( مراجعه به کارشناس آزمایشگاه  -1

 آیا دانشجو به آزمایشگاه بدهکار است؟ -2

 الف: بله

 تسویه کامل با آزمایشگاه   -

 ول فنی دستگاه، رییس آزمایشگاهئتایید کارشناس آزمایشگاه، مس -

 ب: خیر

 تایید تسویه حساب دانشجو با آزمایشگاه -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 

 

 



 

 
 

 جدول پاسخگویی

 
مدت زمان  مسئول اجرا عنوان وظیفه

 اجرا

 مکان اجرا

گاه         1 مایشگگگ کارشگگگناس آز به  توسگگگط  . مراجعه 

گاه/رئیس    درخواسگگگت کننده   )مسگگگئول فنی دسگگگت

 دانشکده(

 

 آزمایشگاه مرکزی دقیقه 5 درخواست کننده

 آیا دانشجو به آزمایشگاه بدهکار است؟ . 2

 الف: بله

 تسویه کامل با آزمایشگاه  -

تایید کارشناس آزمایشگاه، مسوول فنی دستگاه،       -

 رییس آزمایشگاه

 ب: خیر

 

 مرکزیآزمایشگاه  ده دقیقه کارشناس آزمایشگاه

 . تایید تسویه حساب دانشجو با آزمایشگاه3

 

 آزمایشگاه مرکزی دقیقه 5 کارشناس آزمایشگاه

 

 موارد ارتقا : 

 کوتاه کردن زمان : 

 الکترونیکی کردن فرم های فرایند : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 آزمایشگاه مرکزی  –فرایندها 



 

 

 

مراجعه به کارشناس 
آزمایشگاه  توسط متقاضی 

/مسئول فنی دستگاه(
)رئیس دانشکده

تایید کارشناس 
آزمایشگاه، مسئول فنی 
دستگاه، رییس 
آزمایشگاه

تسویه کامل با 
آزمایشگاه 

بله آیا دانشجو به آزمایشگاه 
بدهکار است؟

تایید تسویه حساب 
دانشجو با آزمایشگاه

خیر

 
 

 

 

 



 

 

 سندتحلیل فرایند

 کارکنان/دانشجو   گروه هدف :

 آزمایشگاه مرکزیحوزه :     

مسگگتقر در    یدسگگتگاه ها یجهت خدمت رسگگان یمصگگرف زاتیو تجه مواد و تجهیزات مصگگرفی نیتام :نام فرایند

 یمرکز شگاهیآزما

 *ترکیب هر دو   -دستی  -نرم افزار انجام فرایند به وسیله : 

صلی فرایند :      یدسگگتگاه ها یجهت خدمت رسگگان یمصگگرف زاتیو تجه مواد و تجهیزات مصگگرفی نیتامخروجی ا

 یمرکز شگاهیمستقر در  آزما

 شرح فرایند : 

به  آزمایشگاه نامه خرید از سوی رییس    ایشان ،  پس از تأییدو آزمایشگاه   رییسفرم درخواست خرید از متقاضی به   

به مسئول خرید آزمایشگاه ارجاع  دستور خرید پس از تأیید نهایی فرم مربوطه می شود.ارسال  پژوهشیدفتر معاونت 

 می شود.

 نحوه اجرا :

 دریافت فرم مربوطه از کارشناس آزمایشگاه -1

   تکمیل فرم مربوطه توسط متقاضی -2

 آزمایشگاه رییستحویل فرم به  -3

 ؟گیردتقاضای خرید مورد موافقت قرار می آیا  -4

 الف : خیر       

 ارجاع به متقاضی  -

 : آریب     

 آزمایشگاه رییس فرم توسط  تأیید و امضا      -      

 دانشگاهپژوهشی خرید به دفتر معاونت  ارسال درخواست      -      

 آیا تقاضای خرید مورد موافقت قرار می گیرد؟ -5

 الف : خیر       

 رییس آزمایشگاهارجاع به   -

 ب: آری     

 ها جهت خریدارجاع به مسئول خرید آزمایشگاه -

 تحویل دستور خرید -

 خرید توسط مسئول خرید -

 درخواستی به مسئول آزمایشگاه. مواد و تجهیزات مصرفیتحویل  -

 

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

                                                                                                                               آزمایشگاه مرکزی   

 آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 

 

 



 

 

 جدول پاسخگویی

 
 مکان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظیفه

درخواست  .دریافت فرم مربوطه از کارشناس آزمایشگاه1

 کننده

 آزمایشگاه دقیقه 5

درخواست  . تکمیل فرم مربوطه توسط متقاضی2

 کننده

 آزمایشگاه دقیقه 10

درخواست  . تحویل  فرم به رییس آزمایشگاه3

 کننده

 آزمایشگاه دقیقه 5

 آیا تقاضای خرید مورد موافقت قرار می گیرد؟ -4

 الف : خیر

 ارجاع به متقاضی

 ب: آری

 تأیید و امضاء فرم توسط رییس آزمایشگاه -

 ارسال درخواست خرید به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه  -

رییس 

 آزمایشگاه

 آزمایشگاه هفته 1

 آیا تقاضای خرید مورد موافقت قرار می گیرد؟ -5

 الف : خیر

 رییس آزمایشگاهارجاع به  

 ب: آری

 ارجاع به مسئول خرید آزمایشگاهها جهت خرید -

 تحویل دستور خرید -

 خرید توسط مسئول خرید -

 مواد و تجهیزات مصرفی درخواستی به رییس آزمایشگاه.تحویل   -

 

امور مالی/ 

مسئول خرید/ 

کارشناس 

 آزمایشگاه

 ................ متغیر

 

 موارد ارتقا : 

 

 کوتاه کردن زمان : 

 

 

 الکترونیکی کردن فرم های فرایند : 

 

 

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 

 

 آزمایشگاه مرکزی  –فرایندها 



دریافت فرم مربوطه از 
کارشناس آزمایشگاه

ارجاع به مسئول خرید 
آزمایشگاهها جهت خرید

ارسال درخواست خرید به 
دفتر معاونت پژوهشی 

دانشگاه

تحویل دستور خرید

تحویل مواد و تجهیزات 
مصرفی درخواستی به مسئول 

.آزمایشگاه

تکمیل فرم مربوطه توسط 
متقاضی 

تحویل فرم به رییس 
آزمایشگاه

تأیید و امضا فرم توسط 
رییس آزمایشگاه 

بله

آیا تقاضای خرید مورد موافقت 
ارجاع به متقاضیقرار می گیرد؟

آیا تقاضای خرید مورد موافقت 
قرار می گیرد؟

بله

ارجاع به رییس آزمایشگاه

خرید توسط مسئول خرید

خیر

خیر

 



 

 

 

 

 

 سندتحلیل فرایند

 دانشجو و کارکنان گروه هدف :

 آزمایشگاه مرکزیحوزه :     

 

 آزمایشگاه خدمات بر گذاری تعرفهنام فرایند :                                    

 ترکیب هردو*-دستی-نرم افزارانجام فرایند به وسیله :                                     

 آزمایشگاه خدمات بر گذاری تعرفه  خروجی اصلی فرایند :                                  

 

 

 شرح فرایند :                                                     

تعرفه گذاری بر کلیه خدمات آزمایشگگگگاهی و کارگاهی دانشگگگگاه با                                                         

در صورتی که  گیرد. آزمایشگاه مرکزی و تایید معاونت پژوهش و فناوری صورت می  هماهنگی 

ویزه  و شرایط  گذاری تعرفه کرده باشد، پیشنهاد   دانشکده یا آزمایشگاهی دستگاهی خریداری   

بر مبنای ارائه خدمات مشابه در سایر آزمایشگاه های دیگر در سطح      دستگاه را   انجام خدمات

. رئیس ارسگگال می نماید مرکزیبه رییس آزمایشگگگاه و با طرح در شگگورای دانشگگکده کشگگور 

آزمایشگاه مرکزی موارد را بررسی و مراتب را جهت تصحیح به دانشکده مربوطه یا جهت تایید 

به معاونت پژوهشی ارسال می نماید. تعرفه های جدید در سایت آزمایشگاه مرکزی بارگذاری      

غیرعمومی و خاص هستند، تعرفه ها به صورت موردی مجددا توسط  در مواردی که می شوند.

شود.        شنهاد داده می  شگاه مرکزی پی شکده مربوطه به رئیس آزمای ه همچنین تعرف رئیس دان

فنی دانشگگگگاه در برهه های زمانی مشگگگخی )ترجیحا یکسگگگاله( باید بازنگری -خدمات علمی

 شوند.

 :نحوه اجرا                                              

 به رییس آزمایشگاهو شرایط خاص فنی آزمون دستگاه  خدمات بر گذاری تعرفهپیشنهاد ارسال  -1

 بررسی موارد در هسته آزمایشگاه مرکزی -2

 درخواست تصحیح موارد از دانشکده در صورت عدم پذیرش -3

 معاونت پژوهش و فناوری در صورت پذیرش جهت تایید و ابالغارسال برای  -4

 تایید معاونت پژوهش و فناوری دانشگاهتعرفه استاندار و صدور  -5

 )یا اعالم مستقیم به متقاضی( ثبت و بایگانی تعرفه ها -6

 

 احب فرایند :ص

 یآزمایشگاه مرکز

 زیآزمایشگاه مرک

 آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 

 

 



 

 
 

 

 جدول پاسخگویی                                            
 مکان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظیفه

 یخاص فن طیبر خدمات دستگاه و شرا یتعرفه گذارطرح  .1

 در شورای دانشکده آزمون

 دانشکده هفته 1 رئیس دانشکده

 طیبر خدمات دستگاه و شرا یتعرفه گذار شنهادیارسال پ .2

 هشگایآزما سییآزمون به ر یخاص فن

 دانشکده روز 1 رئیس دانشکده

 آزمایشگاه مرکزی متغیر  آزمایشگاه رییس بررسی در هسته آزمایشگاه مرکزی .3

 معاونت پژوهشی روز 3 معاونت پژوهشی توسط معاونت پژوهش و فناوریصدور تعرفه استاندار  .4

 آزمایشگاه مرکزی روز 1 کارشناس آزمایشگاه ارسال تعرفه به متقاضی  .5

 آزمایشگاه مرکزی روز 1 کارشناس آزمایشگاه ثبت و بایگانی تعرفه ها .6

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زیآزمایشگاه مرک

 

 

 آزمایشگاه مرکزی  –فرایندها 



ارسال پیشنهاد تعرفه گذاری 
بر خدمات دستگاه و شرایط 
خاص فنی آزمون به رییس 

آزمایشگاه

ارسال برای معاونت پژوهش و 
فناوری در صورت پذیرش 
جهت تایید و ابالغ

درخواست تصحیح موارد از 
دانشکده در صورت عدم 

پذیرش

صدور تعرفه استاندار و تایید 
معاونت پژوهش و فناوری 

دانشگاه

یا (ثبت و بایگانی تعرفه ها 
)اعالم مستقیم به متقاضی

بررسی موارد در هسته آزمایشگاه 
مرکزی

 



 سندتحلیل فرایند

 دانشجو/استادگروه هدف : 

 آزمایشگاه مرکزیحوزه : 

 موجود زاتیتجه ونیبراسیکال ایو  سیسرو ر،یتعم : نام فرایند

 *ترکیب هر دو -دستی  -: نرم افزار  انجام فرایند به وسیله

 موجود زاتیتجه ونیبراسیکال ایو  سیسرو ر،یتعم:   خروجی اصلی فرایند

 

ررسی و بتوسط رییس آزمایشگاه های آزمایشگاه  دستگاه ونیبراسیکال ایو  سیسرو، درخواست تعمیر شرح فرایند:

برخی دستگاه ها به صورت دوره ای بازدید و کالیبراسیون  گردد.جهت تعمیر به قسمت مربوطه ارسال میدر صورت نیاز 

 انجام می گیرد.

 نحوه اجرا :

 توسط متقاضی )مسئول فنی دستگاه/رئیس دانشکده(مراجعه به کارشناس آزمایشگاه  -1

 )تعمیر دستگاه های آزمایشگاه( دریافت فرم مربوطه -2

 تکمیل و تحویل فرم به کارشناس آزمایشگاه  -3

 آزمایشگاه رییسارائه گزارش کارشناس آزمایشگاه به همراه فرم تکمیل شده به  -4

 ارسال جهت تعمیر -5

 تاریخ  ضمانت دارد؟ آیا دستگاه -6

 : آریالف

 تماس به شرکت و هماهنگی جهت تعمیر -

 ب: خیر

 برای تعمیرارسال دستگاه جهت  معاونت پژوهشی ارسال نامه به  -7

 آیا دستگاه اموالی است؟ -8

 ب: بله

 دستگاهتکمیل فرم چهار امضا)با امضادرخواست کننده، مدیر امور اداری، مدیر امور مالی، امین اموال( خروج  -

 الف: خیر

 ارسال جهت تعمیر  -9

 دریافت دستگاه تعمیر شده -10

 کنترل عملکرد دستگاه تعمیر شده -11

  کارانجام شده توسط  کارشناس آزمایشگاه تأیید نهایی -12

  

 

 

 صاحب فرایند : 

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 

 آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 

 

 



 

 

 جدول پاسخگویی

 
مدت زمان  مسئول اجرا عنوان وظیفه

 اجرا

 مکان اجرا

 آزمایشگاه مرکزی دقیقه 5 درخواست کننده . مراجعه به کارشناس آزمایشگاه 1

 آزمایشگاه مرکزی دقیقه 5 درخواست کننده . دریافت فرم مربوطه )تعمیر دستگاه های آزمایشگاه(2

 آزمایشگاه مرکزی ساعت  1 درخواست کننده تکمیل و تحویل فرم به کارشناس آزمایشگاه -3

ارائه گزارش کارشناس آزمایشگاه به همراه فرم تکمیل شده به  -4

 آزمایشگاهمسئول 

 آزمایشگاه مرکزی روز 1 کارشناس آزمایشگاه

 آزمایشگاه مرکزی روز 1 رییس آزمایشگاه توسط رییس آزمایشگاهطرح و بررسی  -5

 آزمایشگاه مرکزی روز1 کارشناس آزمایشگاه ارسال جهت تعمیر -6

 آیا دستگاه تاریخ  ضمانت دارد؟ -7

 الف: آری

 تعمیرتماس به شرکت و هماهنگی جهت  -

 ب: خیر

 آزمایشگاه مرکزی ساعت   1 کارشناس آزمایشگاه

جهت ارسال دستگاه برای  معاونت پژوهشیارسال نامه به    -8

 تعمیر

 آزمایشگاه مرکزی دقیقه  10 رییس آزمایشگاه

 آیا دستگاه اموالی است؟  -9

 الف: خیر -

 ب: بله -

امور اداری، تکمیل فرم چهار امضا)با امضادرخواست کننده، مدیر  -

 خروج دستگاه مدیر امور مالی، امین اموال(

 آزمایشگاه مرکزی دقیقه  10 کارشناس آزمایشگاه 

 آزمایشگاه مرکزی روز1 کارشناس آزمایشگاه ارسال جهت تعمیر  -10

 آزمایشگاه مرکزی دقیقه  30 کارشناس آزمایشگاه  دریافت دستگاه تعمیر شده -11

/  مسوول فنی دستگاه کنترل عملکرد دستگاه تعمیر شده  - 12

 آزمایشگاه  رییس

 آزمایشگاه مرکزی متغیر

 آزمایشگاه  رییس تأیید نهایی کارانجام شده  -13

 کارشناس آزمایشگاه 

 آزمایشگاه مرکزی متغیر

 

 موارد ارتقا : 

 کوتاه کردن زمان : 

 الکترونیکی کردن فرم های فرایند : 
 

 

 

 

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 

 آزمایشگاه مرکزی  –فرایندها 



مراجعه به کارشناس 
آزمایشگاه توسط 

مسئول فنی (متقاضی 
)رئیس دانشکده/دستگاه

تماس به شرکت و 
هماهنگی جهت تعمیر

بله
آیا دستگاه تاریخ  ضمانت 

دارد؟

تأیید نهایی کارانجام 
شده توسط  کارشناس 

 آزمایشگاه

خیر

تکمیل و تحویل فرم به 
کارشناس آزمایشگاه 

دریافت فرم مربوطه 
تعمیر دستگاه های (

)آزمایشگاه

ارائه گزارش کارشناس 
آزمایشگاه به همراه فرم 
تکمیل شده به رییس 

آزمایشگاه

ارسال جهت تعمیر

آیا دستگاه اموالی است؟

ارسال نامه به  معاونت 
پژوهشی جهت ارسال 
دستگاه برای تعمیر

ارسال جهت تعمیر 

خیر

با (تکمیل فرم چهار امضا
امضادرخواست کننده، 
مدیر امور اداری، مدیر 
) امور مالی، امین اموال
خروج دستگاه

کنترل عملکرد دستگاه 
تعمیر شده

دریافت دستگاه تعمیر 
شده

خیر

 



 

 سندتحلیل فرایند

 دانشجو/استادگروه هدف : 

 آزمایشگاه مرکزیحوزه : 

رد عملک یمرجع در جهت گسترش و ارتقا  شگاه یو ارتقا به عنوان آزما یشگاه یآزما یکسب استانداردها   نام فرایند :

 شگاهیآزما

 *ترکیب هر دو -دستی  -نرم افزار انجام فرایند به وسیله : 

صلی فرایند :    ستانداردها   خروجی ا سب ا سترش و   شگاه یو ارتقا به عنوان آزما یشگاه یآزما یک مرجع در جهت گ

 شگاهیعملکرد آزما یارتقا

 

های آزمایشگاه فعالیتها و کالیبراسیون خود را به نحوی انجام می دهد که الزامات استاندارد رعایت شود و خواستهشرح فرایند: 

رت کلی به صوشناسند، نیز برآورده گردد. این استاندارد مشتریان، مراجع قانونی یا سازمانهایی که آزمایشگاهها را به رسمیت می

  باشد.امات فنی میشامل دو بخش الزامات مدیریتی و الز

 نحوه اجرا :

 الزامات بخش مدیریتی

 :الزامات مدیریتی شامل موارد زیر است

 سازماندهی و نحوه آن -1

 سیستم کیفیت مدیریت -2

 کنترل مدارک -3

 اها، پیشنهادها و قراردادهبازنگری درخواست -4

 واگذاری آزمون و کالیبراسیون به پیمانکاران فرعی -5

 خرید خدمات و ملزومات -6

 خدمات به مشتریانارائه  -7

 اقدامات پیشگیرانه -8

 کنترل سوابق -9

 های داخلیممیزی -10

 های مدیریتیبازنگری -11

 شکایات بررسی -12

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                             

 

 

                                                                                      

 

 آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 

 

 



 :بخش الزامات فنی شامل موارد زیر است

 کارکنان -1

 جایگاه و شرایط محیطی کار -2

 روشهای آزمون و کالیبراسیون و صحه گذاری بر روشها -3

 تجهیزات و امکانات -4

 بردارینمونه -5

 جابجایی اقالم مورد آزمون و کالیبراسیون -6

 نتضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیو -7

 نتایجدهی گزارش -8

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                       

 

                                                                                                    

        

 

 آزمایشگاه مرکزی  –فرایندها 



 

 

 جدول پاسخگویی

 الزامات بخش مدیریتی

مدت  اجرامسئول  عنوان وظیفه

 زمان اجرا

 مکان اجرا

رییس آزمایشگاه  .سازماندهی و نحوه آن .1

 مرکزی

 آزمایشگاه مرکزی متغیر

 شگاهیآزما سییر .سیستم کیفیت مدیریت .2

 یمرکز

 آزمایشگاه مرکزی ریمتغ

 شگاهیآزما سییر .کنترل مدارک .3

 یمرکز

 آزمایشگاه مرکزی ریمتغ

 شگاهیآزما سییر .پیشنهادها و قراردادهاها، بازنگری درخواست .4

 یمرکز

 آزمایشگاه مرکزی ریمتغ

 شگاهیآزما سییر .واگذاری آزمون و کالیبراسیون به پیمانکاران فرعی .5

 یمرکز

 آزمایشگاه مرکزی ریمتغ

 شگاهیآزما سییر .خرید خدمات و ملزومات .6

 یمرکز

 آزمایشگاه مرکزی ریمتغ

 شگاهیآزما سییر .ارائه خدمات به مشتریان.7

 یمرکز

 آزمایشگاه مرکزی ریمتغ

 شگاهیآزما سییر .اقدامات پیشگیرانه .8

 یمرکز

 آزمایشگاه مرکزی ریمتغ

 شگاهیآزما سییر .کنترل سوابق .9

 یمرکز

 آزمایشگاه مرکزی ریمتغ

 شگاهیآزما سییر .های داخلیممیزی  .10

 یمرکز

 آزمایشگاه مرکزی ریمتغ

 شگاهیآزما سییر .مدیریتیهای بازنگری  .11

 یمرکز

 آزمایشگاه مرکزی ریمتغ

 شگاهیآزما سییر .شکایات بررسی  .12

 یمرکز

 آزمایشگاه مرکزی ریمتغ

 

 احب فرایند :ص

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 

 

 

 آزمایشگاه مرکزی  –فرایندها 



 

 

 :بخش الزامات فنی شامل موارد زیر است

مدت  مسئول اجرا فهیعنوان وظ

زمان 

 اجرا

 مکان اجرا

 شگاهیآزما سییر .کارکنان  .1

 یمرکز

 شگاهیآزما ریمتغ

 یمرکز

 شگاهیآزما سییر .جایگاه و شرایط محیطی کار .2

 یمرکز

 شگاهیآزما ریمتغ

 یمرکز

آزمون و کالیبراسیون و صحه گذاری بر روشهای   .3

 .روشها

 شگاهیآزما سییر

 یمرکز

 شگاهیآزما ریمتغ

 یمرکز

 شگاهیآزما سییر .تجهیزات و امکانات   .4

 یمرکز

 شگاهیآزما ریمتغ

 یمرکز

 شگاهیآزما سییر .بردارینمونه  .5

 یمرکز

 شگاهیآزما ریمتغ

 یمرکز

 شگاهیآزما سییر .کالیبراسیونجابجایی اقالم مورد آزمون و   .6

 یمرکز

 شگاهیآزما ریمتغ

 یمرکز

 شگاهیآزما سییر .تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون  .7

 یمرکز

 شگاهیآزما ریمتغ

 یمرکز

 شگاهیآزما سییر .دهی نتایجگزارش  .8

 یمرکز

 شگاهیآزما ریمتغ

 یمرکز

 موارد ارتقا : 

 کوتاه کردن زمان : 

 الکترونیکی کردن فرم های فرایند : 

 

 احب فرایند :ص

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمایشگاه مرکزی  –فرایندها 



 

 

 سندتحلیل فرایند

 کارکنانگروه هدف : 

 آزمایشگاه مرکزیحوزه : 

 ها وکارگاه ها آزمایشگاه درخصوص واحد داخلی یا مرکزی سازمان های بخشنامه دقیق اجرای فرآیندنام فرایند :  

 ترکیب هر دو*-نرم افزاری -دستیانجام فرایند به وسیله :  

 وکارگاه ها آزمایشگاه درخصوص واحد داخلی یا مرکزی سازمان های بخشنامه دقیق اجرای  اصلی فرایند :خروجی 

 ها

 

 هاوکارگاه ها آزمایشگاه درخصوص واحد داخلی یا مرکزی سازمان های بخشنامه دقیق اجرایشرح فرایند :   

 نحوه اجرا :

 آزمایشگاه و کارگاه مربوطه و درخواست اجرا آن و ارائه گزارش از نحوه اجرا ارسال بخشنامه به -1

 اجرا بخشنامه جهتبازدید  ونظارت  -2

 ؟شده است اجرا آیا بخشنامه به نحو احسن -3

 الف: آری    

 بایگانی گزارش -    

 ب: خیر    

 پیگیری تا اجرایی شدن بخشنامه -4

 

 

 

 

 

 صاحب فرآیند:

 آزمایشگاه مرکزی

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 
 

 آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 

 

 



 

 

 جدول پاسخگویی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 
 

 

 آزمایشگاه مرکزی  –فرایندها 

مدت زمان  مسئول اجرا عنوان وظیفه

 اجرا

 مکان اجرا

. ارسال بخشنامه به آزمایشگاه و کارگاه مربوطه و درخواست اجرا آن و 1

 ارائه گزارش از نحوه اجرا

 رییس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه

 آزمایشگاه مرکزی دقیقه 5

 آزمایشگاه مرکزی متغیر رییس آزمایشگاه بازدید در خصوص اجرا بخشنامه و. نظارت 2

 . آیا بخشنامه به نحو احسنت اجرا شده است؟3

 الف: آری

 بایگانی گزارش -

 ب: خیر

 رییس آزمایشگاه

 آزمایشگاه کارشناس

 آزمایشگاه مرکزی روز  1

 . پیگیری تا اجرایی شدن بخشنامه4
 

 رییس آزمایشگاه

 کارشناس آزمایشگاه

 آزمایشگاه مرکزی متغیر

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                              



ارسال بخشنامه به 
آزمایشگاه و کارگاه 
مربوطه و درخواست 
اجرا آن و ارائه گزارش از 

نحوه اجرا

بایگانی گزارش

بله

آیا بخشنامه به نحو احسن 
اجرا شده است؟

خیر
پیگیری تا اجرایی شدن 

بخشنامه

نظارت و بازدید جهت اجرا 
بخشنامه

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 سندتحلیل فرایند

 افراد خارج از دانشگاهگروه هدف : 

 آزمایشگاه مرکزیحوزه : 

 دانشگاه خارج انیبه متقاض یشگاهیارائه خدمات آزما ندیفرآ :نام فرایند

 *ترکیب هر دو   -دستی  -نرم افزار انجام فرایند به وسیله : 

 دانشگاه خارج انیبه متقاض یشگاهیخدمات آزماارائه خروجی اصلی فرایند :  

 

 شرح فرایند : 

 آزمایشگگگاه مرکزی بهاز سگگایت دانشگگگاه دریافت شگگده و پس از تکمیل  متقاضگگیدرخواسگگت توسگگط فرم مربوط به  

به کارشگگناس  و نمونه و کارشگگناس فنی دسگگتگاه، فرم رییس آزمایشگگگاهتأیید پس از. فرسگگتاده می شگگوددانشگگگاه 

شگاه   شود. تحویل آزمای ضی قبل از       داده می  سط متقا ست تو ساب خدمات     انجامهزینه ت ست به ح شگاهی   ت آزمای

توسگگط ، خدمتاز انجام پس  دانشگگگاه واریز می شگگود و رسگگید آن به کارشگگناس آزمایشگگگاه تحویل داده می شگگود. 

 شود. و نمونه به متقاضی تحویل داده مینتیجه تست، کارشناس مربوطه، 

 نحوه اجرا :

 متقاضیتوسط  آنتکمیل دریافت فرم مربوطه از سایت دانشگاه و  -1

 و ارجاع به مسئول فنی دستگاه کارشناس آزمایشگاهتحویل فرم به  -2

 ؟مورد موافقت قرار می گیرد استفاده از امکانات آزمایشگاهتقاضای آیا  -3

 الف : خیر       

 ارجاع به متقاضی -

 : آریب     

 ول فنی دستگاهئمستایید فرم مربوطه توسط  -4

 واریز هزینه خدمت به حساب خدمات آزمایشگاهی دانشگاه و تحویل رسید پرداخت به کارشناس آزمایشگاه -5

 تایید نهایی انجام آزمایش توسط رئیس آزمایشگاه مرکزی -6

  توسط کارشناس مربوطه انجام خدمت -7

 مربوطهتحویل نتیجه و نمونه به متقاضی توسط کارشناس  -8

 بایگانی رسید پرداخت و فرم خدمات  -9

 
  

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 

 آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 

 

 



 :جدول پاسخگویی

 
زمان مدت  مسئول اجرا عنوان وظیفه

 اجرا

 مکان اجرا

 متقاضیدرخواست توسط فرم  لیتکم .1
 

 مرکزی آزمایشگاه دقیقه 10 متقاضی

کارشناس آزمایشگاه و ارجاع به مسئول تحویل  فرم به  .2

 فنی

 مرکزی آزمایشگاه نصف روز کارشناس آزمایشگاه

 آیا با تقاضای استفاده از خدمات آزمایشگاه موافقت شد؟ -4

 الف : خیر

 ارجاع به متقاضی

 ب: آری

رییس آزمایشگاه مرکزی و تأیید و امضاء فرم توسط  -

 مسوول فنی دستگاه

 

 مرکزی آزمایشگاه روز 1 مسئول فنی دستگاه

واریز هزینه خدمت به حساب خدمات آزمایشگاهی . 5

 دانشگاه و تحویل رسید پرداخت به کارشناس مربوطه

 مرکزی آزمایشگاه روز 1 متقاضی

 مرکزی آزمایشگاه نصف روز رئیس آزمایشگاه تایید نهایی انجام آزمایش توسط رئیس آزمایشگاه -6

 مرکزی آزمایشگاه ریمتغ کارشناس انجام خدمت توسط کارشناس مربوطه .7

 مرکزی آزمایشگاه متغیر کارشناس تحویل نتیجه و نمونه به متقاضی توسط کارشناس مربوطه. 8

 مرکزی آزمایشگاه قهیدق 5 کارشناس گاهشیکارشناس آزماتوسط فرم   و بایگانی رسید پرداخت -9

 

 موارد ارتقا : 

 کوتاه کردن زمان : 

 الکترونیکی کردن فرم های فرایند : 

 

 

 

 

 

 

 

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 زی                                                                                                                              کآزمایشگاه مر   

 

   آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 



دریافت فرم مربوطه از سایت 
دانشگاه و تکمیل آن توسط 

متقاضی

بایگانی رسید پرداخت و فرم 
خدمات 

بله

آیا تقاضای استفاده از امکانات آزمایشگاه 
مورد موافقت قرار می گیرد؟

ارجاع به متقاضیخیر

تحویل فرم به کارشناس آزمایشگاه 
و ارجاع به مسئول فنی دستگاه

تایید فرم مربوطه توسط مسئول 
فنی دستگاه

واریز هزینه خدمت به حساب 
خدمات آزمایشگاهی دانشگاه و 
تحویل رسید پرداخت به کارشناس 

آزمایشگاه

تایید نهایی انجام آزمایش توسط 
رئیس آزمایشگاه مرکزی

تحویل نتیجه و نمونه به متقاضی 
توسط کارشناس مربوطه

انجام خدمت توسط کارشناس 
مربوطه 

 



 

 

 

 

 سندتحلیل فرایند

 دانشجو/استادگروه هدف : 

 آزمایشگاه مرکزیحوزه : 

 داخل دانشگاه انیبه متقاض یشگاهیارائه خدمات آزما :نام فرایند

 *ترکیب هر دو   -دستی  -نرم افزار انجام فرایند به وسیله : 

 داخل دانشگاه انیبه متقاض یشگاهیارائه خدمات آزماخروجی اصلی فرایند :  

 

ستاد راهنما      شرح فرایند :   شجو به ا سط دان ست تو شود    نامه درخوا ستاد       نامهارائه می  سط ا صوص تو یا فرم مخ

شجو به ری  ستقیما   یس راهنمای دان شکده یا م شگاه مرکزی به رئیس  دان شود.    آزمای ستاده می  ییس رتأیید   پس ازفر

   داده می شود.تحویل به کارشناس آزمایشگاه جهت انجام آزمون  و نمونه دستگاه، فرمو کارشناس فنی  آزمایشگاه

 نحوه اجرا :

 استاد راهنماتوسط ارسال نامه درخواست  -1

 کارشناس آزمایشگاهیا  آزمایشگاه مرکزیسایت دریافت فرم مربوطه از  -2

 استاد راهنماتکمیل فرم مربوطه توسط  -3

 مسئول فنی دستگاهتحویل فرم به  -4

 ؟مورد موافقت قرار می گیرد استفاده از امکانات آزمایشگاهتقاضای آیا  -5

 الف : خیر       

 متقاضی توسط کارشناس آزمایشگاهارجاع به  -

 : آریب     

 آزمایشگاهتایید فرم مربوطه توسط رییس ارجاع و  -6

 انجام خدمت و بایگانی فرم توسط کارشناس آزمایشگاه     -7

 

     

 

 

 

 

 
 

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 

 آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 

 

 



 :جدول پاسخگویی

 
 مکان اجرا مدت زمان اجرا مسئول اجرا عنوان وظیفه

 استاد راهنماتوسط یا فرم مربوطه .ارسال نامه درخواست 1
 

 دانشکده دقیقه 10 استاد راهنما

 آزمایشگاه دقیقه 10 دانشجو کارشناس آزمایشگاهتحویل  فرم به . 2

 آزمایشگاه روز 1 مسئول فنی  درخواست تایید آزمون توسط مسئول فنی دستگاه -3

 آزمایشگاه موافقت شد؟خدمات آیا با تقاضای استفاده از  -4

 الف : خیر

 متقاضیارجاع به 

 ب: آری

آزمایشگاه مرکزی و مسوول رییس تأیید و امضاء فرم توسط  -

 فنی دستگاه

 

 آزمایشگاه روز 1 دانشجو

 شگاهیآزما ریمتغ کارشناس  . انجام خدمت توسط کارشناس مربوطه5

 آزمایشگاه متغیر کارشناس . تحویل نتیجه و نمونه به متقاضی توسط کارشناس مربوطه6

 شگاهیآزما قهیدق 5 کارشناس شگاهیفرم توسط کارشناس آزما یگانیبا. 6

 

 د ارتقا :  موار

 کوتاه کردن زمان : 

 الکترونیکی کردن فرم های فرایند : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 

 

   آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 



ارسال نامه درخواست توسط استاد 
راهنما

بله

آیا تقاضای استفاده از امکانات آزمایشگاه 
مورد موافقت قرار می گیرد؟

خیر
ارجاع به متقاضی توسط کارشناس 

آزمایشگاه

تحویل فرم به مسئول فنی دستگاه

ارجاع و تایید فرم مربوطه توسط 
رییس آزمایشگاه

انجام خدمت و بایگانی فرم توسط 
کارشناس آزمایشگاه  

تکمیل فرم مربوطه توسط استاد 
راهنما

دریافت فرم مربوطه از سایت 
آزمایشگاه مرکزی یا کارشناس 

آزمایشگاه

 



 

 سندتحلیل فرایند

 دانشجوگروه هدف : 

 آزمایشگاه مرکزیحوزه : 

 

 ی/ جانبیلیتکم زاتیتجه دیو خر یموجود ، به روز رسان زاتیارتقاء تجه :نام فرایند

 *ترکیب هر دو   -دستی  -نرم افزار انجام فرایند به وسیله : 

 ی/ جانبیلیتکم زاتیتجه دیو خر یموجود ، به روز رسان زاتیارتقاء تجهخروجی اصلی فرایند :  

 

 شود.می، تهیه ی مورد نیازلیتکم زاتیتجهشده یا  یموجود ، به روز رسان زاتیتجهشرح فرایند : 

 نحوه اجرا :
 دانشجو( و تکمیل فرم مربوط / استاد دانشکده / مسئول فنی دستگاه//رییس آزمایشگاهدرخواست نیاز توسط متقاضی ) -1

 با هماهنگی مسئول فنی دستگاه رییس آزمایشگاه مرکزی توسط  دستگاه / وسیله، نیاز بهبررسی درخواست  -2
 مورد موافقت قرار می گیرد؟ رییس آزمایشگاه،سط تو دستگاه / وسیله،خرید آیا تقاضای  -3

 ریالف : خ          

 یارجاع به متقاض 

 یب: آر          

 ؟در انبار موجوداست تجهیزآیا  -4

 الف: آری       

 در سیستم نرم افزار انبار درخواستی دستگاه / وسیله،ثبت  -

 به رییس آزمایشگاه توسط مسئول دستگاه / وسیله،تحویل  -

 ب: خیر 

 اعالم مسئول انبار به رییس آزمایشگاه -

 ارسال درخواست خرید به معاونت پژوهشی دانشگاه -5

 ؟مورد موافقت قرار می گیرد  دستگاه / وسیله،تهیه  دخریه مرکزی درخصوص رییس آزمایشگاتقاضای آیا  -6

 الف : خیر            

 ارجاع به متقاضی       

  : آریب            

 ها جهت خریدارجاع به مسئول خرید آزمایشگاه -

 تحویل دستور خرید -

 خرید توسط مسئول خرید -

 به انبار جهت ثبت دستگاه / وسیله،تحویل  -

 توسط مسئول انبار رییس آزمایشگاهبه  دستگاه / وسیله،تحویل   -

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 

 

 



 

 

 :جدول پاسخگویی
مدت زمان  اجرا مسئول عنوان وظیفه

 اجرا

 مکان اجرا

شگاه،      -1 ضی )رییس آزمای سط متقا ست نیاز تو ستاد،    درخوا شکده، ا دان

 دانشجو( و تکمیل فرم مربوط

 آزمایشگاه مرکزی دقیقه 5 درخواست کننده

توسط رییس آزمایشگاه     دستگاه / وسیله،  بررسی درخواست نیاز به     -2

 مرکزی

رییس آزمایشگاه 

 مرکزی

 آزمایشگاه مرکزی متغیر

 مورد موافقت قرار می گیرد؟ تهیهآیا تقاضای  -3

 الف : خیر   

 ارجاع به متقاضی -       

 ب: آری      

هماهنگی با مسئول انبار جهت بررسی و اعالم موجودی توسط  -

 کارشناس آزمایشگاه

رییس آزمایشگاه 

 مرکزی

 آزمایشگاه مرکزی متغیر

 آیا وسیله در انبار موجوداست؟ -4    

 الف: آری

 درخواستی در سیستم نرم افزار انبار دستگاه / وسیله،ثبت  -

 به رییس آزمایشگاه توسط مسئول انبار  دستگاه / وسیله،تحویل   -

 ب: خیر

 آزمایشگاهاعالم مسئول انبار به رییس  -

 خرید به معاونت پژوهشی دانشگاه درخواستارسال    -

 کارشناس

 آزمایشگاه

 آزمایشگاه مرکزی هفته 1

 آیا تقاضای خرید مورد موافقت قرار می گیرد؟ -5

 الف : خیر       

 ارجاع به رییس آزمایشگاه مرکزی -

 ب: آری     

 ارجاع به مسئول خرید آزمایشگاهها جهت خرید -

 تحویل دستور خرید -

 خرید توسط مسئول خرید -

 به انبار جهت ثبت دستگاه / وسیله،تحویل  -

توسط مسئول  رییس آزمایشگاهدرخواستی به  دستگاه / وسیله،تحویل     -          

 .انبار

مسئول امور مالی/ 

  خرید

 ................ متغیر

 

 موارد ارتقا : 

 کوتاه کردن زمان : 

 الکترونیکی کردن فرم های فرایند : 

 احب فرایند :ص

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 آزمایشگاه مرکزی  –فرایندها 



رییس (درخواست نیاز توسط متقاضی 
/ دانشکده / مسئول فنی دستگاه/آزمایشگاه
و تکمیل فرم مربوط) دانشجو/ استاد 

تحویل دستور خرید

ارجاع به مسئول خرید آزمایشگاهها جهت 
خرید

ارسال درخواست خرید به معاونت پژوهشی 
دانشگاه

اعالم مسئول انبار به رییس آزمایشگاه

خرید توسط مسئول خرید

وسیله، به انبار جهت ثبت/ تحویل دستگاه 

بله

وسیله، توسط رییس / آیا تقاضای خرید دستگاه 
آزمایشگاه، مورد موافقت قرار می گیرد؟ ارجاع به متقاضی       

آیا تجهیز در انبار موجوداست؟

بله

وسیله، درخواستی در / ثبت دستگاه 
سیستم نرم افزار انبار

وسیله، به رییس / تحویل  دستگاه 
آزمایشگاه توسط مسئول

آیا تقاضای رییس آزمایشگاه مرکزی 
وسیله،  / درخصوص خرید تهیه دستگاه 

مورد موافقت قرار می گیرد؟

بله

خیر

خیر

خیر

وسیله،  توسط / بررسی درخواست نیاز به دستگاه 
رییس آزمایشگاه مرکزی با هماهنگی مسئول فنی 

دستگاه

 



 

 

 

 

 

 

 سندتحلیل فرایند

 افراد خارج از دانشگاهدانشجو/گروه هدف : 

 آزمایشگاه مرکزیحوزه : 

 

 یخارج اتی، ه یخصوص یدانشگاه ها، ارگان ها، شرکت ها انیدانشجو دیامکان بازد :نام فرایند

 *ترکیب هر دو   -دستی  -نرم افزار انجام فرایند به وسیله : 

 یخارج اتی، ه یخصوص یدانشگاه ها، ارگان ها، شرکت ها انیدانشجو دیامکان بازدخروجی اصلی فرایند :  

 

سط     شرح فرایند :   ست تو ضی نامه درخوا شگاه مرکزی یس به ری متقا شود.     آزمای ستاده می  یس ریتأیید پس ازفر

بازدید تعیین و به درخواسگگت کننده اعالم می  با کارشگگناسگگان مربوطه هماهنگی به وجود می آید و زمان  آزمایشگگگاه

 .شود

 نحوه اجرا :

 باذکر تعداد نفرات و زمان بازدید متقاضیتوسط  ارسال نامه درخواست بازدید -1

 آیا امکان بازدید وجود دارد؟ -2

 الف : خیر      

 به متقاضی اعالم -

 : آریب     

 هماهنگی با کارشناسان آزمایشگاه و تعیین زمان قطعی بازدید -3

 اعالم زمان بازدید به متقاضی -4

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 

 

 



 

 

 :جدول پاسخگویی

 

زمان مدت  مسئول اجرا عنوان وظیفه

 اجرا

 مکان اجرا

ارسال نامه درخواست بازدید توسط متقاضی  -1

 باذکر تعداد نفرات و زمان بازدید
 

 مرکزی  آزمایشگاه دقیقه 10 متقاضی

 آیا امکان بازدید وجود دارد؟ -2

 الف : خیر

 اعالم به متقاضی

 ب: آری

 

 مرکزی  آزمایشگاه دقیقه 10 رییس آزمایشگاه

کارشناسان آزمایشگاه و تعیین زمان هماهنگی با  -3

 قطعی بازدید

 مرکزی  آزمایشگاه روز 2 رییس آزمایشگاه

 مرکزی  آزمایشگاه روز 2 رییس آزمایشگاه اعالم زمان بازدید به متقاضی -4

 

 موارد ارتقا : 

 کوتاه کردن زمان : 

 الکترونیکی کردن فرم های فرایند : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

   آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 



بله

اعالم به متقاضیخیرآیا امکان بازدید وجود دارد؟

ارسال نامه درخواست بازدید 
توسط متقاضی باذکر تعداد 
نفرات و زمان بازدید

هماهنگی با کارشناسان 
آزمایشگاه و تعیین زمان قطعی 

بازدید

اعالم زمان بازدید به متقاضی

 
 



 

 

 

 

 

 سندتحلیل فرایند

 دانشجوگروه هدف : 

 آزمایشگاه مرکزیحوزه : 

 انجام آزمون توسط دانشجو در آزمایشگاه مرکزی :نام فرایند

 *ترکیب هر دو   -دستی  -نرم افزار انجام فرایند به وسیله : 

 داخل دانشگاه انیبه متقاض یشگاهیارائه خدمات آزماخروجی اصلی فرایند :  

سط نامه ای از جانب           شرح فرایند :   ست تو شگاه مرکزی را دارد نخ شی در آزمای صد فعالیت پژوه شجویی که ق دان

ستاد           ست ا سپس درخوا شود.  شجو معرفی می  شکده معرفی و آزمون ها و تجهیزات مورد نیاز دان ستاد راهنما به دان ا

ی شگگود. در صگگورتی که مشگگکل راهنمای دانشگگجو با نامه رئیس دانشگگکده به رئیس آزمایشگگگاه مرکزی انتقال داده م

 جهت تسهیل در تردد به حراست  عمومی وجود نداشته باشد، نامه معرفی دانشجو به کارشناس آزمایشگاه مرکزی یا       

ارجاع می شود. درصورتی که فعالیت پژوهشی جنبه های فنی خاصی داشته باشد، نیاز است تا حتما توسط مسئول           

 فنی دستگاه به تایید برسد.  

 : نحوه اجرا

 به رئیس دانشکده استاد راهنماتوسط ارسال نامه درخواست  -1

 ارسال نامه معرفی دانشجو توسط رئیس دانشکده به آزمایشگاه مرکزی -2

 بررسی درخواست و ارجاع نامه به مسئول فنی دستگاه -3

 بررسی و ارسال تاییدیه مسئول فنی به رئیس آزمایشگاه -4

 اهارجاع معرفی نامه دانشجو به کارشناس آزمایشگ -5

 ارسال نامه معرفی به حراست در صورت نیاز جهت تسهیل تردد. -6

ثبت حضگگور دانشگگجو، تسگگت های مربوطه در کل محدوده زمانی اسگگتفاده از دسگگتگاه توسگگط کارشگگناس   -7

 آزمایشگاه

کسب مجوز تایید فنی برای آزمایش های غیر روتین با اطالع رسانی به کارشناس آزمایشگاه و هماهنگی با       -8

 در صورت نیاز رئیس آزمایشگاه مرکزیمسئول فنی و 

 
 

 

 

 

 

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 

 

 



 

 جدول پاسخگویی

 
مدت زمان  مسئول اجرا عنوان وظیفه

 اجرا

 مکان اجرا

ارسال نامه درخواست توسط استاد راهنما به  -1 .1

 دانشکده سیرئ

 دانشکده دقیقه 10 استاد راهنما

 سیبه رئ رئیس دانشکدهتوسط  معرفیارسال نامه . 2

 آزمایشگاه

 دانشکده دقیقه 10 رئیس دانشکده

 آزمایشگاه دقیقه 10 رئیس آزمایشگاه ارجاع معرفی نامه و درخواست به مسئول فنی دستگاه 3

 آزمایشگاه موافقت شد؟خدمات آیا با تقاضای استفاده از  -4

 الف : خیر

 ارجاع به متقاضی

 ب: آری

آزمایشگاه مرکزی و رییس تأیید و امضاء فرم توسط  -

 مسوول فنی دستگاه

 

 آزمایشگاه روز 2 رئیس آزمایشگاه

 شگاهیآزما ریمتغ کارشناس  معرفی متقاضی به کارشناس آزمایشگاه. 5

 آزمایشگاه متغیر کارشناس مربوطه یثبت حضور دانشجو، تست ها. 6

 د ارتقا :  موار

 کوتاه کردن زمان : 

 الکترونیکی کردن فرم های فرایند : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 

   آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 



ارسال نامه درخواست توسط استاد راهنما 
به رئیس دانشکده

کسب مجوز تایید فنی برای آزمایش های 
غیر روتین با اطالع رسانی به کارشناس 
آزمایشگاه و هماهنگی با مسئول فنی و در 
صورت نیاز رئیس آزمایشگاه مرکزی

ثبت حضور دانشجو، تست های مربوطه در 
کل محدوده زمانی استفاده از دستگاه 

توسط کارشناس آزمایشگاه

ارسال نامه معرفی به حراست در صورت 
.نیاز جهت تسهیل تردد

ارجاع معرفی نامه دانشجو به کارشناس 
آزمایشگاه

ارسال نامه معرفی دانشجو توسط رئیس 
دانشکده به آزمایشگاه مرکزی

بررسی و ارسال تاییدیه مسئول فنی به رئیس 
آزمایشگاه

بررسی درخواست و ارجاع نامه به مسئول فنی 
دستگاه

 



 

 

 

 

 سندتحلیل فرایند

 استاد/کارکنانگروه هدف : 

 آزمایشگاه مرکزیحوزه : 

 

 یشگاهیآزما زاتیدانش و تجه نهیدر زم یتخصص یها و همایش نارهایسم یبرگزارنام فرایند : 

 ترکیب هر دو *-دستی  -نرم افزار انجام فرایند به وسیله : 

 یشگاهیآزما زاتیدانش و تجه نهیدر زم یتخصص یها و همایش نارهایسم یبرگزارخروجی اصلی فرایند :  

 

 یشگاهیآزما زاتیدانش و تجه نهیدر زم یتخصص یهمایش هاو  نارهایسم یبرگزارشرح فرایند : 

 نحوه اجرا :

تعیین فرد پیشنهادی به عنوان  ،رییس آزمایشگاه مرکزیتوسط  سمینار و همایشطرح و بررسی برگزاری  -1

 رییس آزمایشگاه مرکزی به معاون پژوهشی دانشگاهارائه نظرات و   سمینار و همایشدبیر 

سمینار و همایش به معاون در خصوص تعیین زمان و مکان برگزاری  آزمایشگاه مرکزیارسال مصوبه  -2

 سمینار و همایشن دبیر تعیی و جهت تأییده دانشگا پژوهشیطرح در شورای  پژوهشی دانشگاه و

وسط ت سمینار و همایشو تهیه پرونده  تشکیل جلسات مشترک پیرامون نحوه اجرای همایش و تقسیم کار -3

  سمینار و همایشدبیر 

 سمینار و همایشبرگزاری مکان  و تعیین زمان -4

 سمینار و همایشتوسط دبیر و کمیته برگزاری  برنامه ریزی جهت زمان بندی امور -5

 رییس آزمایشگاه و ارجاع به  سمینار و همایشمورد نیاز توسط دبیر برآورد هزینه و امکانات  -6

 جهت دریافت تنخواه رییس آزمایشگاهتوسط  پژوهشی دانشگاهدرخواست تنخواه به معاونت ارسال نامه  -7

و هماهنگی با واحد سمعی و بصری دانشگاه  سمینار و همایشو اطالعیه جهت فراخوان در  پوسترتهیه  -8

 سمینار و همایش خبر جهت تهیه

 رانان مدعونارسال دعوت نامه به سخ -9

 در زمان مقرر سمینار و همایشبرگزاری  -10

و تسویه تنخواه دریافتی از  توسط مسئول برگزاری سمینار و همایشاز اجرای  جمع بندی و ارزشیابی -11

 پژوهشیمعاونت 

 جهت مستند سازی معاون پژوهشی دانشگاهبه  سمینار و همایشتحویل پرونده و گزارش  -12
 

 

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 

 

 



 

 :پاسخگوییجدول 
مدت  مسئول اجرا عنوان وظیفه

 زمان اجرا

 مکان اجرا

طرح و بررسی برگزاری سمینار و همایش توسط  – 1

رییس آزمایشگاه مرکزی تعیین فرد پیشنهادی به 

رییس ارائه نظرات عنوان دبیر سمینار و همایش و  

 آزمایشگاه مرکزی به معاون پژوهشی دانشگاه

 آزمایشگاه مرکزی روز 1  رییس آزمایشگاه

 

ارسال مصوبه آزمایشگاه مرکزی در خصوص تعیین  -2

زمان و مکان برگزاری سمینار و همایش  به معاون 

پژوهشی دانشگاه و طرح در شورای پژوهشی دانشگاه  

 و تعیین دبیر سمینار و همایش جهت تأیید

 آزمایشگاه مرکزی هفته   2 رییس آزمایشگاه
 

پیرامون نحوه اجرای تشکیل جلسات مشترک  -3

و تهیه پرونده سمینار و همایش  همایش و تقسیم کار

 توسط دبیر سمینار و همایش

مسئول برگزاری 

 سمینار و همایش

 آزمایشگاه مرکزی هفته   2
 

مسئول برگزاری  سمینار و همایشتعیین زمان ومکان  برگزاری  -4

 سمینار و همایش

 آزمایشگاه مرکزی روز  1
 

برنامه ریزی جهت زمان بندی امور توسط دبیر و کمیته  -5

 سمینار و همایشبرگزاری 

مسئول برگزاری 

 سمینار و همایش

 آزمایشگاه مرکزی هفته   2
 

برآورد هزینه و امکانات مورد نیاز توسط دبیر  -6

 سمینار و همایش و ارجاع به رییس آزمایشگاه

مسئول برگزاری 

 سمینار و همایش

 آزمایشگاه مرکزی روز 2
 

ارسال نامه درخواست تنخواه به معاونت پژوهشی  -7

 دانشگاه توسط رییس آزمایشگاه جهت دریافت تنخواه

معاون پژوهشی 

  دانشگاه

 آزمایشگاه مرکزی دقیقه    30
 

سمینار و و اطالعیه  جهت فراخوان در  پوسترتهیه   -8

و هماهنگی با واحد سمعی و بصری دانشگاه جهت  همایش

 سمینار و همایشتهیه خبر 

مسئول برگزاری 

 سمینار و همایش

 آزمایشگاه مرکزی هفته   1
 

مسئول برگزاری  ارسال دعوت نامه به سخرانان مدعو -  9

 سمینار و همایش

 آزمایشگاه مرکزی روز  1
 

مسئول برگزاری  در زمان مقرر سمینار و همایشبرگزاری   -10

 سمینار و همایش

سمینار و محل برگزاری  روز1

 همایش
 

 سمینار و همایشاز اجرای  جمع بندی و ارزشیابی -11

توسط مسئول برگزاری و تسویه تنخواه دریافتی از معاونت 

 فرهنگی

مسئول برگزاری 

 سمینار و همایش

 آزمایشگاه مرکزی روز2

معاون به  همایشسمینار و تحویل پرونده و گزارش  -12

 جهت مستند سازی پژوهشی دانشگاه

   

 

 صاحب فرایند :

 آزمایشگاه مرکزی 

 آزمایشگاه مرکزی                                                                                                                                 

 

   آزمایشگاه مرکزی –فرایندها 



طرح و بررسی برگزاری سمینار و همایش 
توسط رییس آزمایشگاه مرکزی، تعیین فرد 
پیشنهادی به عنوان دبیر سمینار و همایش 

رییس آزمایشگاه مرکزی به و  ارائه نظرات 
معاون پژوهشی دانشگاه

تحویل پرونده و گزارش سمینار و همایش 
به معاون پژوهشی دانشگاه جهت مستند 

سازی

ارسال نامه درخواست تنخواه به معاونت 
پژوهشی دانشگاه توسط رییس آزمایشگاه 

جهت دریافت تنخواه

برآورد هزینه و امکانات مورد نیاز توسط 
دبیر سمینار و همایش و ارجاع به رییس 

آزمایشگاه 

برنامه ریزی جهت زمان بندی امور توسط 
دبیر و کمیته برگزاری سمینار و همایش

ارسال مصوبه آزمایشگاه مرکزی در 
خصوص تعیین زمان و مکان برگزاری 
سمینار و همایش به معاون پژوهشی 

دانشگاه و طرح در شورای پژوهشی دانشگاه 
جهت تأیید و تعیین دبیر سمینار و همایش

تعیین زمان و مکان برگزاری سمینار و 
همایش

تشکیل جلسات مشترک پیرامون نحوه 
اجرای همایش و تقسیم کار و تهیه پرونده 
سمینار و همایش توسط دبیر سمینار و 

همایش 

تهیه پوستر و اطالعیه جهت فراخوان در 
سمینار و همایش و هماهنگی با واحد 
سمعی و بصری دانشگاه جهت تهیه خبر 

سمینار و همایش

ارسال دعوت نامه به سخنرانان مدعو

برگزاری سمینار و همایش در زمان مقرر

جمع بندی و ارزشیابی از اجرای سمینار و 
همایش توسط مسئول برگزاری و تسویه 
تنخواه دریافتی از معاونت پژوهشی

 




