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 1آزمون انجام یها آزمایشگاهدر ISO/IEC 17025 مبنای بر یفیتک مدیریت سیستم سازی پیاده یندآفر

  3و2بیگی حمزه علی ،3و1میرجلیلی سمیه ترجمه:

dsmirjalily@gmail.com 
 یزد ویرک آبسار تکشر ،صنایع مهندسی ارشناسک -1

 تبریز دانشگاه مواد مهندسی گروه یها آزمایشگاه مجموعه تولید( و )ساخت مواد مهندسی ارشناسک -2

 نانو فناوری آزمایشگاهی هکشب الیبراسیونک و استاندارد ارگروهک عضو -3

 :دهیچك

 نیست ای ساده ارک ISO/IEC 17025 استاندارد براساس ها آزمایشگاه برای اعتبارنامه افتیدر و یفیتک مدیریت سیستم موضوع

 دو در یتیفک مدیریت سیستم سازی پیاده زمان در .دارند قرار یپژوهش و آموزشی اتموسس در هک ییها آزمایشگاه برای ژهیو به

 نیچن در که یالتکمش برای جدیدی های حل راه ،برزیل در 2دوسل وگراندیر فدرال دانشگاه در آزمون انجام آزمایشگاه

 ،کردیرو كی جادیا یبرا ییراهنما ،شد جادیا کار نیا انجام نیح در که یدانش .است آمده دست به ،دارد وجود ییها طیمح

 یبرا ها شگاهیآزما یریگیپ زمان در تواند می هک است شده لیتشک لیک مرحلة چند گذاشتن هم کنار از که است  یندیآفر

 ستمیس اهداف ،کند یم شنهادیپ را یراهبرد یزیر برنامه اطالعات از استفاده کرد،یرو این .باشد داشته کاربرد اعتبارنامه، افتیدر

 نییتع ستمیس یاثربخش و ییکارا زمان هم شیپا یبرا را ییها شاخص و دهد می وندیپ آن متناظر یندهایآفر به را تیفیک تیریمد

 .کند یم

 لیدیک واژگان

 و آموزشی موسسات ،بخشیاعتبار ،یندیآفر ردکروی ،ISO/IEC 17025 آزمون، انجام یها آزمایشگاهیفیت،ک مدیریت سیستم

 .پژوهشی

 همقدم

 افزایش شدت به ،خدمات و محصوالت جهانی تبادالت المللی، بین تجارت روی به ملی مرزهای بازشدن از پس اخیر های دهه در

 رفتهیپذ امری المللی بین یفیتک استانداردهای تعریف هک دهد می نشان چندجانبه تجاری های نامه موافقت یامضا است. یافته

 چنین در .[2و1] «است تایید مورد جا همه است، شده بررسی بار كی» است: ضمونم نیا به تیابیدس موجب که است شده

 رقابتی عامل كی به داوطلبانه عمل كی از ISO/IEC 17025 استاندارد معتبر گواهی داشتن ها آزمایشگاه از برخی برای شرایطی،

[ 6] خصوصی های تکشر ،[5و4] اعتباردهنده یها سازمان .[3] است شده بقا برای الزم شرایط ءجز زین برخی برای هک شده تبدیل
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 یفیتک مدیریت های سیستم الزامات یساز ادهیپ در ها شگاهیآزما به کمك یبرا را ییهاراهنما ،[7] جهان سراسر در نهادها ریسا و

 زین یسازمان  برون مشاوره خدمات به اغلب ،یفیتک مدیریت سیستم یساز ادهیپ ندیآفر شرایطی، چنین در حتی اما اند کرده منتشر

 دارد. نیاز

 دلیل به ها سختی این از برخی .است تر لکمش بسیار پژوهشی و آموزشی موسسات در ها آزمایشگاه اعتباربخشی ،وجود این با

 آید. می وجود هب وقت پاره نانکارک حضور و ها مسئولیت و وظایف بودن نامشخص مانند ییها محیط نیچن خاص های ویژگی

 یدهاعتبار یاثربخش زانیم نییتع و نیست شفاف چندان ها انکم این در 3یفیتک مدیریت سیستم سازی پیاده یزهانگ همچنین

 توسط شده منتشر مطالب میتک و یفیتک نیز و پژوهش نتایج ،ها آن نوآوری ظرفیت انسانی، منابع آموزش یفیتک بر آزمایشگاه

 است. یلکمش ارک ها آن

 در ها آزمایشگاه به اعتباربخشی و یفیتک مدیریت سیستم سازی پیاده برای انگیزه ترین بزرگ هک ردک یگیر نتیجه توان می بنابراین

 مانند) نظارتی های سازمان یا و یرونیب های مشتری طرف از اغلب هک است یدی(ک)تا فشار ،یپژوهش موسسات و آموزش بخش

 .[8] شود یم اعمال (یاتم یانرژ المللی بین آژانس

 انگیزه ایجاد منظور به شود می تامین یپژوهش و یآموزش موسسات برای یدولت یها سازمان طرف از که یهای بودجه برزیل در

 ISO/IEC 17025اعتبارنامه افتیدر یبرا یریگ میتصم به هک[ 9] است شورک یها آزمایشگاه یها رساختیز تیفیک نیتأم برای

 4دوسل یوگراندر فدرال دانشگاه در آزمایشگاه دو در یفیتک تمدیری سیستم سازی پیاده طول در .[10] کند یم کمك

 .[11] شد نیتدو آمده شیپ التکمش بر غلبه برای جدیدی های حل    راه

 فیتعر از مانع ،یراهبرد ریزی برنامه نداشتن و سازمان در آزمایشگاه نقش از )صحیح( گسترده کدر و مداری مشتری نبودن

 یکارها راه نبودن و دیگر( التک)مش دیگر مسألة نیچند وجود ن،یهمچن شود. یم یفیتک یتمدیر سیستم اهداف و ها استیس

 های سازمان در ها آزمایشگاه به یاعتبارده و یفیتک مدیریت سیستم یساز ادهیپ از یریجلوگ و یدلسرد موجب ر،یفراگ و جامع

 ییراهنما است،  آمده دست به UFRGS دانشگاه در تجربه طریق از که یدانش ،حال هر به .است یپژوهش موسسات و آموزشی

 است. ها آزمایشگاه در یفیتک مدیریت سیستم سازی پیاده یبرا یکل
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 از استفاده با ،ISO/IEC 17025 استاندارد براساس یفیتک مدیریت سیستم یساز ادهیپ برای مراحلی ارائه مقاله این هدف

 این .است  شده ارگرفتهک بهISO9001 [14 ] استاندارد و [13 و 12] ارک و کسب مدیریت در که است یندیآفر یردکروی

 یاثربخش و ییکارا شیپا یابر را ییها شاخص و سازد می مرتبط متناظر یندهایآفر به را یفیتک مدیریت سیستم اهداف پیشنهاد،

 .ندک می نییتع ستمیس

 آزمایشگاه كی یها یازمندین شامل ندهایآفر از یا مجموعه .است شده داده توضیح )جداگانه( متن در شده، پیشنهاد ةمرحل هر

 آن بر عالوه و ISO/IEC 17025 استاندارد در ها آن با مرتبط یبندها و هایندآفر این با مرتبط های فعالیت ،آزمون انجام

 و آموزشی زکمرا برای نیز ییپیشنهادها همچنین .است شده ارائه زین یفیک اهداف یوستگیپ شیپا یها شاخص از هایی نمونه

 است. شده هئارا یپژوهش

 ها یشگاهآزما در یفیتک یریتمد یستمس سازی یادهپ یها روش

 برای اعتباربخشی فواید و پژوهشی و آموزشی موسسات در یفیتک مدیریت سیستم ایجاد های محدودیت و التکمش

 و التکمش این از برخی .[15-21و11] است شده بیان مختلفی مقاالت در گسترده طور هب آزمون انجام یها آزمایشگاه

 :از عبارتند ها محدودیت

 نیست. اصلی های اولویت از آزمون برای الزم وسایل کتدار -1

 .نیستند( رسمی استخدام )پرسنل هستند یموقت نانکارک از بسیاری -2

 در پژوهشی بخش بر عالوه زمان )هم هستند. سازمان پژوهشی و آموزشی های فعالیت به مربوط واحد آن در ها آزمایشگاه -3

 .نند(ک می ارک نیز آموزشی بخش

 است. ندهکپرا و متنوع هاآن ولیتئمس و نانکارک ردکعمل -4

 .شود می سنجیده آنها توسط شده منتشر مقاالت و آموزشی های فعالیت براساس بیشتر نانکارک ردکعمل -5

 :است زیر موارد شامل نیز اعتباربخشی اصلی فواید

 ؛مشتری ضایتر افزایش -

 ؛نانکارک صالحیت و نتایج از اطمینان قابلیت افزایش -

 ؛یزاتتجه نقص یا و آسیب اهشک -

 ؛درآمد و ها آزمایش تعداد افزایش -
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 .دولت از )بیشتر( بودجه دریافت -

 هک بهتری ازماندهیس دلیل به ،[22] 5فتاح عبدل وسیله هب شده گزارش نتایج با مقایسه درUFRGS [11 ] یها آزمایشگاه مورد در

 دوره در (درصد85 )تقریبا خارجی مشتریان برای ها آزمون تعداد در یافزایش ،است شده فراهم یفیتک مدیریت سیستم مبنای بر

 .است شده مشاهده 2009-2005

 نیاز شپی عنوان به EN 45001 استاندارد برطبق ،آزمون انجام  آزمایشگاه كی در یفیتک مدیریت سیستم استقرار طول در

ISO/IEC 17025، سازی آماده یفیت،ک آموزش ،مدیریت ولیتئمس ،طراحی است:  ردهک مشخص را زیر مراحل[ 23] 6بنولیل 

 .داخلی ممیزی و تحلیلی یفیک نترلک سیستم اجرای ،تحلیلی های روش اعتباربخشی ،کمدار

 سازی پیاده برای را زیر مراحل ،معمولی های ایشآزم انجام با توسعه و تحقیق آزمایشگاه كی در شارانکهم و[ 24] 7فرگوسن

 دادند: رائها ISO 9001 براساس یفیتک مدیریت سیستم

 ؛نامه گواهی صدور برای رسمی نماینده كی و استاندارد كی انتخاب -

 ؛سیستم بر تاثیرگذار های دستورالعمل و دولتی استانداردهای شناسایی -

 ؛اریک دامنه و نمایندگی دفاتر مشخص تعریف -

 ؛شوند می ارگرفتهک به آزمایشگاه در هک یهای روش سازی بومی و ارزیابی -

 ؛سیستم سازی پیاده -

 .نهایی ممیزی و ممیزی پیش اجرای و هدایت -

 و الیبراسیونک آزمایشگاه خدمات دامنه با مرتبط هک ISO 9001 الزامات تمامی ISO/IEC 17025 استاندارد از 2005 نسخه در

 در مدیریت سیستم الزامات چه اگر .[25] شود می داده پوشش آزمایشگاهی یفیتک مدیریت سیستم وسیله هب است آزمون

ISO/IEC 17025 با مربوط الزامات با تراز هم و است شده بیان آزمایشگاهی عملیات با مرتبط یزبان با ISO 9001:2008 است 

 است. نشده اتخاذ املک طور به نیاز، مورد )تجهیزات( وسایل وردم در خصوص هب ،ISO/IEC 17025 در مدیریت یندآفر ردکروی

                                                             
5
 Abdel fatah 

6 Benoliel 

7 Ferguson 



 21 از 5 صفحه

 زیر دالیل به تواند می مدیریت یندآفر ردکروی ،UFRGS [11] یها آزمایشگاه در استقرار طول در شده ایجاد التکمش براساس

 باشد: مفید

 دهد. می نشان را مشتری توجه مورد اتموضوع (1

 .(17025 دیدگاه از یعنی دید ك)ی ند.ک می قلمداد مزیت كی را ارتباطاتشان و اه فعالیت همه از لیک دید داشتن (2

 ند.ک می مشخص را ها ولیتئمس (3

 ند.ک می كمک غیرضروری های فعالیت ردنکمحدود و یندهاآفر سازی بهینه به (4

 .ندک می دایجا را یفیتک مدیریت سیستم مستمر بهبود به دستیابی و ارزیابی برای نیاز مورد عناصر (5

 های السک با مرتبط های فعالیت برای ISO 9001 یفیتک مدیریت سیستم اجرای در یندآفر روش این از [26] 8مپانوک و رورت

 از كهری برای شده ارائه اهداف با مرتبط یها شاخص همچنین و هردک استفاده دانشگاه آموزشی یها آزمایشگاه در عملی

 برای را لیدیک مرحله هفت ، ISO9001براساس نیز [27]ارانشکهم و 9روبینز ردند.ک ذاریگ پایه را شده شناسایی یندهایآفر

 برای یهای نترلک هک دادند نشان و ردندک شناسایی تحقیقاتی موسسه كی در اربردی(ک ،راهبردی ،ی)اساس ها پژوهش انواع

 .است نیاز مورد اهدافشان برطبق یندهاآفر این از كهری

 استفاده برای دستاورد، پایه بر یفیتک مدیریت سیستم مدل و یندآفر كی تا کرد بازنگری را ISO 15189 الزامات [28] 10برنت

 ند.ک ارائه طبی آزمایشگاهی خدمات اعتباربخشی در

 همچنین و پیشرفت منظور به اهداف ایجاد ها،یندآفر شناسایی برای کارایی ارزیابی های سامانه از هک است معتقد [29[ 11هرینگتون

 راهبردی های برنامه هک داد شانن [30] 12مولر ،آن بر عالوه .شود می استفاده است مهم سازمان برای هک آنچه از بهتر کدر منظور به

 ،درازمدت در موسسه از تحمای و سازمان برای دلخواه تراز به دستیابی در ،سازمان یندهایآفر راستای در املک و درست

 راستای در ،اهداف آن در و است شده ایجاد ردکعمل ارزیابی سیستم وسیله هب ارتباط ینا هک است معتقد او .است ضروری

 .است شده مقایسه ،شده بینی پیش تنظیمی و ارتینظ یها شاخص و اهداف با ،ردکعمل سپس اند. شده ایجاد یندهاآفر
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 دیده ISO/IEC 17025 بر نیتمب یفیتک مدیریت سیستم استقرار در مدیریت یندآفر از استفاده ،ها یافته و ها گزارش این رغم علی

 باشد. استاندارد احتمالی املکت روند این هک باورند این بر نویسندگان و شود مین

 

 یفیتک مدیریت سیستم استقرار برای عمومی مراحل

 سازمان راهبردی های حطر حتی یا و [11]خارجی فشار ،داخلی نیاز نتیجه تواند می سازمانی هر در یفیتک مدیریت سیستم استقرار

 :[31]دنشو گرفته نظر در باید زیر موارد ،یفیتک مدیریت سیستم استقرار برای گیری تصمیم در .باشد

 تجربیات و نانکارک دانش (4) ؛موجود منابع و زمان (3) ؛اعتبارنامه دریافت برای واقعی نیاز (2) ؛سازمان بر مکحا فرهنگ (1)

 .استاندارد با مطابقت به توجه با آزمایشگاه جاری شرایط (5) ؛یفیتک زمینه در آنها قبلی

 برای را یفیتک مدیریت استقرار دالیل و اهمیت ،یندآفر آغاز از قبل و باشد متعهد باید ارشد مدیریت ،مسائل این از نظر صرف

 آن پرسنل و ها آزمایشگاه به ننهاد ارج با و سازمان درون از باید یفیتک مدیریت سیستم نماید. روشن و توجیه ارمندانک تمام

 سیستم استقرار از گرفتن نتیجه برای نیاز مورد زمان باشد. خارجی مشاوران از گرفتن كمک با ارک این اگر حتی یابد. توسعه

 دارد. قبلی پارگراف در شده رکذ تورهایکفا به بستگی و باشد متفاوت تواند می ISO/IEC 17025 طبق بر یفیتک مدیریت

 پس سال كی اند: کرده گزارش گونه این را نیاز مورد زمان ،آموزشی و تحقیقاتی موسسات آزمون انجام یها آزمایشگاه از برخی

 سه حدود در ، [20]قبلی تجربیات احتساب بدون ماه هیجده[، 19و 31]دانشگاه رئیس یا و [31]ارشد مدیریت توسط تصمیم از

 .[11]پژوهشی و آموزشی های فعالیت مانند یدیگر های فعالیت به بسته سال

 :است زیر موارد شامل اول مرحله چهار

 ؛یفیتک مدیریت سیستم پوشش تحت پرسنل و ها آزمون تعیین -1

 ؛جاری وضعیت نترلک -2

 ؛یفیتک مدیریت سیستم سازی پیاده برای ها هزینه محاسبه -3

 .ارک اهمیت و استقرار طرح اساسبر ها ولیتئمس و زمانی برنامه ترسیم -4

 سازی  آسان و آزمایشگاه در آزمون انجام در درگیر یندهایآفر همه آنالیز و طراحی شامل (5) مرحله در فرآیندی ردکروی

 و آموزشی موسسات یها آزمایشگاه در عمدتا هک است ISO/IEC 17025 استاندارد الزامات با تطابق برای نیاز مورد های انطباق

 دارد. وجود پژوهشی
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 (9) و (8) مرحله و است مدیریتی و فنی الزامات ایجاد با مرتبط یفیتک مدیریت سیستم استقرار فاز با متناظر نیز (7) و (6) مرحله

 نحوه (10) مرحله در نهایت در و دارد ارتباط ISO/IEC 17025 الزامات با آن انطباق و یفیتک مدیریت سیستم داخلی ارزیابی به

 .شود می ارائه گواهی برای درخواست

 شناسایی های حل راه و آمده وجود به التکمش شامل هک ،UFRGS یها آزمایشگاه در یفیتک مدیریت سیستم استقرار ربهتج

 .شود می معرفی مرحله هر با مرتبط یپیشنهادها از برخی مقاله دراین .[11]است شده بررسی قبلی مقاالت در بود، شده

 مرتبط پرسنل و یفیتک مدیریت سیستم پوشش دامنه یها آزمون تعیین :اول مرحله *

 سازمان اگر .شوند داده توضیح و مشخص باید ،گیردر تجهیزات و پرسنل ها، آزمون آزمایشگاه، یکفیزی فضای اول مرحله در

 دامنه های آزمون و ها آزمایشگاه باید ،دهد می انجام را زیادی های آزمون ،آزمایشگاه هکاین یا و باشد آزمایشگاه چند شامل

 باید و است مهم هستند یفیتک مدیریت یستمس مشمول هک یهای آزمون انتخاب شوند. مشخص یفیتک مدیریت سیستم پوشش

 داشت: توجه زیر های جنبه به باید ها آن میان در ، [22و 7]باشد استاندارد براساس و مولف تجربیات براساس

 آزمون؛ برای خارجی درخواست -

 بارسنجی؛اعت در مشتری یا قانونی الزامات -

 هستند؛ شده شناخته نانکارک برای امالک و شده ایجاد قبال هک آزمون استاندارد های روشاز استفاده -

 .ها آن الیبراسیونک و تعمیرات نگهداری، هزینه ،آن بر عالوه و آزمون انجام برای شده استفاده تجهیزات وضعیت -

 باید ها آزمایشگاه ارمندانک ،ندک پیاده ها آزمایشگاه از یکی از بیش در را یفیتک مدیریت سیستم تا دارد نظر در سازمان اگر

 .است مهم اهداف پیشبرد برای ،مدیریت نماینده بر عالوه ،یندآفر مسئول عنوان هب افرادی انتخاب همچنین باشند. داشته تکمشار

 برای شده تعیین زمان به و یفیتک مدیریت سیستم در نانکارک قبلی تجربیات موجود، منابع به خارجی، مشاور گرفتن به تصمیم

 برای ارشد مدیریت همچنین و یفیتک مدیریت سیستم اربرانک از تعهد افتیدر و مستقیم دخالت دارد. بستگی سیستم استقرار

 كی ،UFRGS آزمایشگاه دو توسط شده انجام مشابه های فعالیت و مجاورت به توجه با .است ضروری ،سیستم موفق استقرار

 آزمایشگاه هر اساتید و است بوده توجه مورد آنها فنی های تفاوت مورد این در [.11]شد ایجاد واحد یفیتک مدیریت تمسیس

 .ردندک می ارائه ارشد مدیریت برای را خود های گزارش

 را آزمون اتخدم ارائه در دخیل یندهایآفر مهارت و نانکارک بین ارتباط ،ساختار این ،منابع مدیریت در استقالل دلیل به

 داد. می ترجیح
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 جاری وضعیت نترلک دوم: مرحله *

 مورد زمان تخمین و منابع ارزیابی برای ISO/IEC 17025 استاندارد الزامات با مطابق آزمایشگاه نیازهای و جاری وضعیت نترلک

 زیر شرح به بررسی مورد مهم های جنبه از برخی .بود خواهد نیاز مورد بیشتر ارک برای بردی راه برنامه اجرای و استقرار برای نیاز

 :است

 ؛تجهیزات الیبراسیونک وضعیت و مناسب ردکعمل -1

 ؛نانکارک دانش و مهارت -2

 ؛واضح توضیحات دارای و معتبر تحلیلی های روش از استفاده -3

 .اناتکام فایتک -4

 یا و مهارت آزمون و تکمشار و آموزشی ایه خواسته همانند مالی های ورودی یا و گذاری سرمایه نیاز مورد تغییرات همه

 در آورد دست به خارجی ارزیابی طریق از توان می را ارک این گیرد. قرار توجه مورد باید آزمایشگاهی بین مقایسات های برنامه

 ،داخل در شده تهیه نامه پرسش كی یا و دهنده گواهی یها ناسازم وسیله به پیشنهادی لیست كچ كی از استفاده صورت این غیر

 باشد. ISO/IEC 17025 بارهدر نانکارک برای هایی آموزش ارائه به نیاز است نکمم مرحله این انجام برای .شود می توصیه

 یفیتک مدیریت سیستم سازی پیاده های هزینه محاسبه سوم: مرحله *

 و خارجی مشاور به پرداختی های نههزی به است الزم همچنین و شود مشخص قبل مرحله در شده شناسایی نیازهای بودجه باید

 مقادیر باید ،یفیتک مدیریت سیستم نظر زیر پرسنل و ها آزمایش از نهایی تعریف در داشت. توجه دهنده گواهی های تکشر

 سیستم سازی پیاده اول مرحله در هک باشد الزم تاس نکمم و شود گرفته نظر در موسسه گذاری سرمایه توانایی و آمده دست هب

 باید ،نانکارک تثبیت و تعیین از بعد د.گیر انجام بعدا ارک دامنه گسترش و شود محدود ها آزمون تعداد یفیت،ک یتمدیر

 گردد. فراهم ها آن برای ISO/IEC 17025 استاندارد با مرتبط های آموزش

 ها ولیتئمس تعیین و زمانی برنامه ترسیم :چهارم مرحله *

 اشخاص و ها فعالیت شامل برنامه كی باید ،موردنظر زمان و دسترس در منابع و (2) حلهمر در شده شناسایی نیازهای براساس

 نانکارک با و شود تصحیح گیرد، قرار بررسی مورد ای دوره صورت به برنامه این باید باشد الزم اگر شود. طراحی مهم و ولئمس

 د.گرد هماهنگ

 فرآیندها تحلیل و تجزیه و طراحی :پنجم مرحله *
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 و قرارگیرد بررسی مورد باید آزمایشگاه در ها آزمون انجام در دیگر یندهایآفر تمامی شد رکذ قبال هک فرآیندی درکروی از پس

 تا ندک شناسایی را مربوط یندهایآفر ،قبل از باید آزمایشگاه.شود شناسایی باید آن با مرتبط های فعالیت و ها خروجی ،ها ورودی

 براساس د.نگیر قرار وتحلیل تجزیه مورد ، ISO/IEC 17025 الزامات با فعلی وضعیت مقایسه وسیله به (تغییرات ایجاد منظور هب)

 دسته به هک (اند شده آورده (1) جدول در که) است نموده شناسایی را یندآفر شانزده گاننویسند ،ISO/IEC 17025 الزامات

 شوند: می بندی طبقه زیر یندهایآفر

 تضمین (5) و آن بهبود و یفیتک مدیریت سیستم اثربخشی (4) ،منابع مدیریت (3) سیستم، تمدیری (2) ،محصول تحقق (1)

 رکذ ISO/IEC 17025 در مربوط های بخش و اصلی وابسته های فعالیت ،یندهاآفر این از كهری برای .ها زمونآ یفیتک

 .است شده

 یمدیریت الزامات ایجاد :ششم مرحله *

 باید وضعیت این .شود استفاده تواند می پائین( به )باال رسمی ردکروی كی باشد فنی الزامات با طبقمن زیادی حد تا آزمایشگاه اگر

 شروع عمومی اجرایی های روش سایر و یفیتک دستورالعمل نوشتن با همراه یفیتک مدیریت سیستم اهداف و سیاست تعریف با

 تر عمومی به تر مشخص مسائل از شروع و پائین(-)باال ردکروی ذاتخا ندارد، تطابق فنی الزامات هنوز اگر دیگر، معنی به شود.

 باشد. مناسب تواند می (7) و (6) مراحل از جهت تغییر و تر لیکو

 تواند می مراحل این از مختلفی های فعالیت بنابراین ؛است یبیکتر و پذیر انعطاف ردکیرو از استفاده ،مقاله این در پیشنهادی هدف

 شود. انجام نظر مورد جهت در ای و زمان هم طور هب

 اینجا در آنها از برخی به هک [10]است شده ارائه ISO/IEC 17025 ردااستاند در بند پانزده در یمدیریت الزامات از املیک لیست

 :شود می اشاره

 سازمان در ها آن اهجایگ شناسایی و (ها آزمایشگاه از كی ره یا و) آزمایشگاه سازمانی ساختار تعیین سازمانی: های نیازمندی

 و اساتید معموال هک فنی مدیریت و یفیتک مدیریت وظایف ،پژوهشی یا و آموزشی موسسات مورد در .است اهمیت دارای اصلی

 شود. هماهنگ شود، می انجام ایشان توسط که ییها فعالیت دیگر با باید دارند، عهده بر را آن پژوهشگران یا

 ،مشتریان خصوصی حقوق و مانهمحر اطالعات بودن ظومحف از اطمینان منظور به دانشجویان، و محققان مکرر حضور به توجه با

 صداقت برای ها آزمون انجام مراحل در گیردر پرسنل لیهک توسط نامه توافق یامضا (1) :باشد مفید است نکمم زیر موارد اجرای
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 مراحل در مشتری هویت ردنک حذف (3) و نترلک قابل و امن محل كی در مشتریان اطالعات از حفاظت (2) ،راستگویی و

 .آزمون

 ای حرفه مریناتت به تعهد شامل و دگرد صادر سازمان ارشد انمدیر نظر با باید یفیتک مبحث به مربوط مشی خط مدیریت: سیستم

 د.باش مستمر بهبود و ISO/IEC 17025 استاندارد با مطابقت ،مشتریان به دهی خدمات در آزمون یفیتک مناسب،

 های دیدگاه با باید یفیتک به وابسته اهداف ،دهد انجام را بلندمدت راهبردی ریزی برنامه كی آموزشگاه، یا موسسه اگر

ISO/IEC 17025 نیستند مرتبط یفیتک مدیریت سیستم به آن های دیدگاه یا و ندارد وجود راهبردی برنامه اگر و شود بازنگری، 

 .شوند تدوین هک است الزم

 

 آنها به مربوط IEC 17025/ISO استاندارد بندهای و آزمایشگاهی یندهایآفر به مربوط های فعالیت :1 جدول

 استاندارد بند اقدام فرآیند فرآیند دسته

 محصول تحقق

 و مناقصات ها، درخواست بررسی

 قراردادها

مشتری با تماس  

ها نیازمندی کردن مشخص  

 و قیمت روش، در توافق ایجاد

 قرارداد مهلت

 رسمی قرارداد یجادا

4-4 

 آزمون انجام

 دریافت، ،نمونه آوری جمع

 و حفاظت و نقل و حمل شناسایی،

 آزمون موارد ثبت

 1-5 و 4-5

 توسط آزمون انجام یا سپاری ن برو

 فرعی پیمانکار
 7-5 و 5-8

 نتایج دهی گزارش

 آزمون، های داده تحلیل و تجزیه

 گزارش ارسال و حفظ ،ثبت

 مشتری از بها بهلامط آزمون،

5-10 

 مدیریت مسئولیت سیستم مدیریت

 1-4 سازمان نیازهای تأمین

 های سیاست و اهداف تعیین

 (QMS) کیفیت مدیریت سیستم
4-2 
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 صورت ثبت و اجرا ریزی، برنامه

 مدیریت بازنگری جلسات
 15-4 و 4-10

 اطالعات مدیریت

 اسناد مدیریت و توزیع ،تدوین

 فیتکی مدیریت سیستم

 فهرست، آوری، جمع شناسایی،

 تنظیم و نگهداری سازی، ذخیره

 داشتن نظر در با مستندات و سوابق

 فنی مشخصات و کیفیت جزئیات

 10-5 و 4-5 و 13-4 و 4-3

 منابع مدیریت

 خرید

 و ایجاد کنندگان، تامین ارزیابی

 کنندگان تامین فهرست نگهداری

 ها نیازمندی کردن مشخص معتبر،

 تصدیق و خرید انجام ،خرید برای

 با شده خریداری اقالم انطباق

 شده درخواست مشخصات

4-6 

 کارکنان

 و ارزیابی آموزش، استخدام،

 برای اختیارات و مجوزها تعیین

 کارکنان

 های ولیتئمس و وظایف حیشرت

 کارکنان

 2-5 و 1-5 و 4-1

 زیرساخت

 شرایط ثبت و کنترل ،پایش

 محیطی

 تجهیزات سازی متناسب

 و دسترسی کنترل زمایشگاهی،آ

 آزمایشگاهی فضاهای از استفاده

 3-5 و 5-1

 ها روش

 ،کردن تهیه ،شناسایی

 و سازی پیاده ،گذاری صحه

 آزمون انجام های روش از استفاده

 عدم تخمین ،مرتبط های روش و

 ها قطعیت

 4-5 و 5-1

 و نگهداری نظارت، شناسایی، تجهیزات

 یزاتتجه کالیبراسیون و تعمیرات
 5-5 و 5-1
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 آالتابزار و

 و حمل برای دقیق روش طراحی

 استفاده ،انبارش ،ایمن نقل

 ریزی برنامه تعمیرات و نگهداریو

 گیری اندازه تجهیزات برای شده

 و کیفیت مدیریت سامانه اثربخشی

 آن بهبود

 مشتری به خدمت

 به مناسب دسترسی کردن فراهم

 راهنما کردن فراهم ؛آزمایشگاه

 و بندی بسته ؛سازی ادهآم برای

 سازی فراهم ، آزمون؛ اقالم ارسال

 انجام حین در ارتباط امکان

 رضایت بازخورد پیگیری یند،آفر

 سنجی نظر طریق از مشتری

4-7 

 8-4 شکایات حل و ثبت شکایات

 و اصالحی اقدام ،ها انطباق عدم

 پیشگیرانه

 عدم تحلیل و تجزیه و ثبت

 اجرای و ریزی برنامه ها؛ انطباق

 اقدامات از اطمینان اصالحات؛

 پیشگیرانه و اصالحی

 12-4 و 11-4 و 10-4 و 4-9

 ها ممیزی
 و ممیزی اجرای و ریزی برنامه

 داخلی ممیزی وابقس ثبت
 14-4 و 4-10

 ها آزمون کیفیت تضمین

 بیرونی کیفیت کنترل

 برای روش و برنامه تدوین

 فراگیری و تجهیزات کالیبراسیون

 ؛ااستاندارده

 بین اتمقایس در شرکت

 آزمون های برنامه یا آزمایشگاهی

 کارایی تحلیل و تجزیه و مهارت

 آزمایشگاه

 9-5 و 6-5 و 5-1

 داخلی کیفیت کنترل

 به دوره میان های بررسی برگزاری

 وضعیت از اطمینان منظور

 و تجهیزات کالیبراسیون

 مرجع استانداردهای

 9-5 و 6-5 و 5-5
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 آزمایشگاهی بین اتمقایس توسعه

 کیفیت کنترل های روش نتدوی

 ،مرجع مواد از منظم استفاده برای

 تکرار یا و مکرر های آزمون انجام

 مواد مانده باقی روی آزمون

 دست به های داده تحلیل و تجزیه

 آمده

 

 هک (UFRGS) وسسهم .شود کدر ها آن توسط املک طور به و ابالغ نانکارک به باید یفیتک مدیریت سیستم اهداف و مشی خط

 سیستم اهداف نداشت. راهبردی ریزی برنامه هیچ ،یفیتک مدیریت سامانه سازی پیاده زمان در است، شده گزارش مقاله این در

 :شد تصویب زیر شرح به یفیتک مدیریت

 ؛اطمینان قابل خدمات و یفیتک تضمین طریق از مشتری نیازهای به گویی پاسخ -1

 ؛کارکنان فنی های مهارت و یتشخص بهبود از اطمینان -2

 ISO/IEC 17025 استاندارد از یفیتک مدیریت سیستم تبعیت از اطمینان -3

 آزمایشگاه. بودن ثابت و پایداری تضمین -4

 و ترتیب و نظم بیشترین حفظ با شود می وصیهت ISO/IEC17025 استاندارد در هک آنچه مطابق باید اسنادسوابق: و اسناد نترلک -

کورمر هک طور همان ؛شوند ایجاد ،پیچیدگی از جلوگیری عین در ،سادگی
13

 انجام که را چه آن» :[32]است کرده اعالم 

 در كمک كی» عنوان به تواند میISO/TR 10013  [33 ]استاندارد همچنین .«دهید انجام اید، نوشته که را آنچه و بنویسید دهید می

 .شود استفاده «است کاربردی یفیتک مدیریت ستانداردا سیستم یك ی الزمه که مستند سیستم كی ایجاد

 فایتک و تحلیل و تجزیه بررسی، با باید ISO/IEC 17025 مدیریت الزامات های روش و ها سیاست از كی هر به دستیابی رایب

 ،لزوم رصورتد تنظیمات اجرای و یتتثب ،موجود روندهای شناسایی همچنین و شده شناسایی قبال هک ییها تفعالی و فرآیندها

 در .ردک پیاده یفیتک نامه نظام در تنها توان می را ساده های وشر حد، از بیش مستندسازی از جلوگیری رایب .پذیرد صورت

 .ردک استفاده یکترونیکال اسناد نترلک از توان می ان،کام صورت
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 داشتن دست در بر عالوه مشتریان، ینیازها املک کدر از میناناط برای :قراردادها و ها مزایده و ها مناقصه ها، درخواست بررسی -

 در .باشد شده کدر نانکارک توسط خوبی به و گیرد انجام خود نکمم حالت ترین املک و ترین ساده به باید روند این سوابق،

 ارک تماهی اوقات، گاهی .گیرد می انجام محققان و اساتید طریق از اغلب ،آزمون درخواست تحقیقاتی و یآموزش موسسات

 شده شناخته املک طور به آزمون اجرای از قبل ،نیاز مورد مواد هک شود این از مانع است نکمم آنها توسط شده انجام پژوهشی

 شروع از قبل باید قرارداد و درخواست بین تفاوت هرگونه یفیت،ک مدیریت سیستم پوشش تحت های تست برای بنابراین، باشد.

 ،UFRGS یها آزمایشگاه در باشد. (مشتری و آزمایشگاه) طرف دو هر قبول مورد باید قرارداد هر و دگرد فصل و حل ها آزمون

 مشتری با تماس روند، این یکچاب حفظ برای .است شده ثبت واحد پوشه كی در قراردادها و ها مناقصه ،ها درخواست بررسی

 خارجی مشتریان ،ها آزمایشگاه این در لیک طور هب .باشد شده انجام فرد خود توسط یا و ایمیل ،تلفن طریق از است نکمم

 ارک دستور در را شده انجام خدمات برای هزینه پرداخت باید (باشند موسسات دیگر خداماست در دانشگاه، از خارج هک سانیک)

 برای را آزمون از آمده دست به نتایج هک هستند جویانیدانش و محققان ،اساتید ،UFRGS داخلی مشتریان .دنده قرار خود

 تر ساده تواند می ،درخواست بررسی شرایط، این در د.ننک نمی پرداخت هزینه ،آزمون برای اغلب و دارند نیاز تحقیق یا و آموزش

 متغیرهای در تغییرات به نیاز ها، نمونه تعداد هک زیرا شود انجام ،است شده مجاز ISO/IEC 17025 استاندارد در هک آنچه مطابق و

 .نباشد معلوم ابتدا همان در ،آزمون بهینه انجام زمان مدت از آگاهی عدم تیح یا و آزمون

 

 جا این در ها آن از برخی به هک  شده مرتب ISO/IEC 17025 استاندارد در بند ده قالب در فنی الزامات ایجاد :هفتم مرحله *

 :است  شده اشاره

 استاندارد با آشنایی) شوند داده آموزش یفیتک به مربوط تلفمخ های جنبه به توجه با باید نانکارک :نیاز مورد پرسنل -

ISO/IEC 17025، خود شغل به مربوط فنی مسائل در ،نیاز صورت در و داخلی( های ممیزی و یگیر اندازه قطعیت عدم تخمین 

 را یمسائل است نکمم هاآن در وقت پاره نانکارک حضور هک یپژوهش و یآموزش موسسات برای ویژه به ؛باشند شرایط واجد

 های گیریپی طریق از تواند می آموزش بخشیاثر است. پایه موارد از[ 21 و 19 ،11] نظارت و[ 21 و 20 ،11] آموزش کند؛ ایجاد

 مجاز مدیر توسط رسمی طور به خود های آزمایش انجام برای باید ارشد ارشناسیک دانشجویان ؛شود پایش آزمایشگاه اخلد

 نند.ک امضا را اطالعات بودن همحرمان قرارداد و ندببین آموزش ،آزمایشگاه
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 روش با مطابق و آن به مربوط های فعالیت دیگر و آزمایش برای مناسب باید هآزمایشگا اناتکام :محیطی شرایط و محل -

 و ادهاستف به مربوط محیطی، شرایط نترلک اجرایی روش كی باید ودب الزم اگر .باشد تجهیزات یراهنما تابچهک و آزمون

 محدود یفیتک مدیریت سیستم پوشش زیر مناطق دسترسی ،UFRGS آزمایشگاه در .شود ایجاد مختلف های بخش به دسترسی

 .گیرد می انجام مدیر رسمی مجوز با یا مدیره تئهی عضو كی عنوان به فقط دیگران و پژوهشگران ،جویاننشدا ورود و است شده

 های روش باید ترجیحا» :شود می بیانISO/IEC 17025 [10 ] در هک طور همان روش: تصدیق و آزمون انجام عمومی های روش -

 ،یپژوهش و یآموزش های ناسازم در اغلب .«گیرد قرار استفاده مورد ملی یا ای منطقه لی،المل بین انداردهایاست  شده منتشر

 با شده منتشر و اعتماد قابل های روش اما ودش می استفاده داخلی( های )روش خودشان توسط شده ایجاد آزمون انجام های روش

 انکام حد تا حال این با .شود استفاده است نکمم پژوهش از حمایت منظور به حتی یا و خارجی مشتریان درخواست به توجه

 تایید درستی هب ،استفاده مورد روش اعتبار و بودن مناسب باید صورت این غیر در ؛شود می پیشنهاد استاندارد های روش از استفاده

 .گردد

 توسط نباید یفیتک مدیریت سیستم در شده داده پوشش های آزمون برای استفاده مورد تجهیزات :نیاز مورد تجهیزات -

 مربوط املک دستورالعمل بودن دسترس در شود. اریکدست ،هستند آزمایشگاه در آموزشی اهداف برای هک سانیک یا دانشجویان

 نظارت، و شدید های آموزش اجرای و ISO / IEC 17025 استاندارد نیازهای به توجه اب تجهیزات، از نگهداری و استفاده به

 افراد به تجهیزات از استفاده ردنک محدود با UFRGS آزمایشگاه در شد. خواهد موقت نانکارک حضور اثرات کاهش باعث

 .اند داده اهشک را مجازغیر دسترسی از ناشی التکمش ،مجاز نانکارک و شرایط دارای دیده، آموزش

 با آزمون نتایج یفیتک تضمین ،است شده داده نشان (1) شماره جدول در هک طور همان :آزمون نتایج یفیتک از اطمینان -

 لک رارکت ،شده تایید مرجع مواد ،ینترلک نمودار از استفاده شامل تواند می هک است مرتبط سازمانی  برون و درون فرآیندهای

 در ویژه به موارد این باشد. آزمایشگاه یخارج و یداخل های برنامه در ررکم تکشر و آن های بخش از برخی یا و آزمایش

 د.ننک می پیدا اهمیت موقت نانکارک حضور صورت

 پایش یها شاخص پیگیری و ایجاد :هشتم مرحله *

 از ای  بینانه واقع تدوین به ها آن اسبمن تعریف و هستند پیشنهادی اهداف حصول درجه ارزیابی در اساسی یابزار ها شاخص

 یفیتک مدیریت سیستم اهداف با مرتبط مراحل از كی هر به مربوط یها شاخص باید مرحله، این در .[26]شود می منجر اهداف

 نبودن صورت در را مربوطه اقدامات اجرای و اهداف بر نظارت و استقرار ،(2) شماره جدول در شده ارائه قالب باشند. شده ایجاد
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 عنوان به دهد. می را منابع تخصیص سازی بهینه از اطمینان حصول و آن کدر و فهم اجازه همه به همچنین .ندک می تسهیل ،آن

 توجیه دلیل به آزمون كی قطع حتی یا و بیشتر آزمون انکام آزمون، نوع هر درآمد و ها آزمایش از تعدادی بر نظارت مثال،

 برای بودجه تهیه ولئمس هک زمانی در آزمایشگاه توانایی و پایداری تخمین برای تواند می ،شده ارائه ایه نمونه تعداد نظر از نبودن

 گیرد. قرار استفاده مورد ،است خود های فعالیت

 یفیتک مدیریت سیستم ارزیابی :نهم مرحله *

 هک شرایط دارای و دیده آموزش افراد توسط باید است یفیتک مدیریت سیستم موارد همه شامل هک داخلی رسمی ارزیابی اولین

 آزمایشگاه دامنه به توجه با الزم فنی دانش و ISO/IEC 17025 استاندارد الزامات اساس بر ممیزی در قبلی تجربه دارای ترجیحا

 زمایشگاهآ نانکارک اگر .شود استفاده تواند می استاندارد خود حتی یا و داخلی نامه پرسش ها، لیست كچ پذیرد. انجام ،دنباش

 یفیتک مدیریت سیستم نظر زیر آزمایشگاه است بهتر .شود می توصیه خارجی ممیزان کارگیری به ،نیستند ممیزی در تجربه دارای

 .کند فعالیت یهای ارزیابی چنین از پیش مدتی

 تا شود نجاما ISO/IEC 17025 استاندارد براساس ارشد مدیریت توسط باید یفیتک مدیریت سیستم بازنگری اولین ،این بر عالوه

[. 10]گیرد انجام آنها بهبود یا و الزم تغییرات و دهش حاصل اطمینان ارک اثربخشی و بودن مناسب فعالیت، ادامه از

 آمده وجود هب اقدامات و بررسی از ها یافته .اند ردهک ارائه یندآفر این در استفاده برای را یهرستف[ 34] 15ودورئت و 14یسکآناستاسا

 .باشند داشته آن از صحیحی کدر نانکارک همه هک طوری به شود بالغا نانکارک همه به املک طور به باید

 نترلک ها  انطباق عدم هک دهد می اجازه و ندک می اشاره تنظیمات و الزم اصالحات به ،مدیریت بازنگری و داخلی ارزیابی نتایج

 رسد. می پایان به ،ها انطباق عدم بازگشت از جلوگیری برای پیشنهادی اقدامات اثربخشی املک ارزیابی از پس ،یندآفر این .شوند

 سنجیاعتبار درخواست :دهم مرحله *

 و اعتماد قابل آزمون نتایج ارائه با و گرفته نظر در ،استاندارد دامنه در آزمون انجام برای را خود فنی صالحیت باید آزمایشگاه

 سازی پیاده بین زمانی وقفه كی همیشه بنابراین .نماید تایید را خود اعتبار ،ISO/IEC 17025 الزامات تمام با منطبق و صحیح

 ارک اب تا باشد الزم نانکارک برای است نکمم زمان این دارد. وجود سنجیاعتبار برای درخواست و یفیتک مدیریت سیستم املک

 مثال، عنوان به .نندک عادت یفیتک مدیریت سیستم اثربخشی و ارتباط عینی شواهد تولید و یفیتک مدیریت سیستم با ردنک
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 آوری جمع دوره این طی در مشتری رضایت نظرسنجی و داخلی ارزیابی و آزمایشگاه درون از حاصل نتایج و ها برنامه پرونده

 شد.کب طول بیشتر حتی یا [20 و 19 ،11] و سال كی حدود است نکمم این و شود می

 یها ناسازم هک شود فراهم تواند می صورتی در المللی بین صورت به آزمون نتایج ذیرشپ ،ISO/IEC 17025 استاندارد اساس بر

 شورهایک در معادل دهنده گواهی یها ناسازم با شدن شناخته رسمیت به برای را یهای نامه موافقت ،شده ایجاد دهنده گواهی

 ای شده شناخته رسمیت به المللی بین نهاد 16صنعتی تیفیک و استاندارد دقیق، یگیر اندازه ملی موسسه باشند. ردهک ایجاد دیگر

 فنی صالحیت هک است برزیل در ها آزمایشگاه اعتباربخشی مسئول ثالث، شخص ای منطقه یها ناسازم سایر نارک در هک است

 یها ناسازم از ادهاستف مزایای نماید. می مشخص را ISO/IEC 17025 الزامات با انطباق تایید و ارزیابی طریق از را ها آزمایشگاه

 داخل در ها آن توسط شدن شناخته رسمیت به اما است مختلف یها آزمایشگاه به آن یکنزدی و مک های هزینه ،ثالث شخص

 .است INMETRO توسط رسمی مجوز برخالف و است قبول قابل شورک

 هشناخت رسمیت به برای ابتدا تا تندگرف تصمیم UFRGS در آزمایشگاه دو ،مشتریان تقاضای به توجه با و خاص دالیل به بنا

 .نندک استفاده سول( دو گرانده ریو یکمترولوژی هک)شب برزیل جنوب در واقع ای منطقه یسازمان از ،شدن

 یفیتک مدیریت سیستم یندهایآفر و اهداف به مرتبط های شاخص از یهای نمونه :2 جدول

 شاخص فرآیند لیک فرآیند یفیتک مدیریت سیستم اهداف

 با مشتری نیازهای آوردسازیبر

 با همراه خدمات یفیتک تضمین

 اطمینان قابلیت

 محصول تحقق
 مناقصات، ها درخواستبازنگری 

 قراردادها و

درصد مطابقت با نیازهای 

 زمان ،)قیمتشده با مشتری  توافق

 روش( و

 یفیتک مدیریت سیستم بخشیاثر

 آن بهبود و
 مشتری خدمات

 مشتری مندی رضایت درجه

 نظرسنجیاساس بر

 یفیتک مدیریت سیستم بخشیاثر

 آن بهبود و
 مشتریان ایاتکش تعداد ایاتکش

 ات بین آزمایشگاهیمقایس آزمون یفیتک تضمین

 بینات مقایس در تکشر تعداد

شرکت در  یا آزمایشگاهی

 و مهارتآزمون  های برنامه

 آزمایشگاه اراییک

درون و  آموزش ساعتتعداد  پرسنل منابع دیریتم و انسانینیروی  پیشرفت تضمین
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 سازمانی برون نانکارک فنی

 های آزمون یفیتک از اطمینان

 شده انجام
 ات بین آزمایشگاهیمقایس

 در نتایج از بخشی رضایت درصد

ات بین آزمایشگاهی درون مقایس

 سازمانی و برون

 مدیریت سیستم تطابق تضمین

 ISO/IECاستاندارد  با یفیتک

17025 

 یفیتک مدیریت یستمس بخشیاثر

 آن بهبود و
 ها ممیزی

 عدم تعداد و ها ممیزی تعداد

 ها انطباق

 یفیتک مدیریت سیستم بخشیاثر

 آن بهبود و

 اصالحی اقدامات و ها انطباق عدم

 پیشگیرانه و

تکرارشده  های انطباق عدم تعداد

 پیشگیرانه اقداماتتعداد  و

 آزمایشگاه پایداری تضمین

 محصولتحقق 
 ها ناقصهم ها، درخواستی بازنگر

 قراردادها و

میزان  جدید، مشتریان تعداد

 تعداد ،آزمایشگاه درآمد

میزان  مشتری، هر های آزمون

 آزمون نوع هر ازای به درآمد

 یفیتک مدیریت سیستم بخشیاثر

 آن وبهبود
 مشتری به خدمات

های  در فرم هک مشتریانی درصد

 به را آزمایشگاه نظرسنجی،

 نندک می هتوصی دیگران

 

 .شود می تنظیم ارزیابی زمانی برنامه ،شد رسالا هاعتباردهند سازمان هب اعتبارسنجی برای نیاز مورد کمدار هکآن از پس

 نماید. تهیه دهنده گواهی سازمان مقررات و قوانین رعایت با را شده درخواست کمدار و اسناد اطالعات، تمام باید آزمایشگاه

 پایان اعتبارنامه افتیدر با ارک این .شود پیشنهاد شده شناسایی های انطباق عدم حل برای را اقداماتی باید ،داخلی ارزیابی همانند

 انجام برای را الزم هماهنگی و کند اجرا و ریزی برنامه را اخلید های ارزیابی ای دوره صورت به باید آزمایشگاه و یابد نمی

 صورت به باید آزمایشگاه ISO/IEC 17025 استاندارد مبنای بر .دهد انجام دهنده هیگوا یها ناسازم سوی از مراقبتی های ممیزی

 دست هب اندازه همان به تواند می شده صادر گواهی از نگهداری بخشد. بهبود را خود یفیتک مدیریت سیستم اثربخشی مداوم

 و ودهب فاکخود باید یفیتک مدیریت یستمس .باشد برانگیز چالش و دشوار ،پژوهشی و آموزشی موسسات در ویژه به ،آن آوردن

 طول در UFRGS آزمایشگاه دو در یفیتک مدیریت سیستم های هزینه .دهد ایشافز را موسسه یا و آزمایشگاه )مالی( ارزش

 .است شده تامین یدولت بودجه و خدمات هئارا افزایش طریق از آمده دست هب درآمد با گذشته سال چهار
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 گیری نتیجه

 ISO/IECاستاندارد براساس یفیتک مدیریت سیستم سازی پیاده برای عمومی مراحل از برخی پیشنهاد مقاله، این از هدف

 شناسایی برای ،تحقیقات بر مروری ،ابتدا در .است رسمی اعتبارنامه سبک منظور به ها آزمایشگاه سازی آماده برای ،17025

 بوده، مفید یندآفر به شدن كنزدی برای آن از استفاده همچنین و یفیتک مدیریت سیستم ردنک مند نظام برای هک ییپیشنهادها

 مورد آزمایشگاه دو در پیشنهادها از برخی ،یفیتک مدیریت سیستم سازی پیاده با محققان تجربیات و ها یافته به توجه با .شد انجام

 .است شده ارائه مقاله این در ISO/IEC 17025 رداستاندا الزامات استقرار به دستیابی برای مرحله ده درقالب UFRGS در آزمون

 مرحله چهار .شوند سازگار ،مختلف نانکارک و ها آزمایشگاه نهادها، بین های تفاوت با تا هستند پذیر انعطاف نسبتا مراحل این

 :از عبارتند اولیه

 ؛یفیتک مدیریت سیستم با مرتبط پرسنل و ها آزمون تعیین -1

 ؛فعلی وضعیت بررسی -2

 ؛یفیتک مدیریت سیستم سازی پیاده های هزینه محاسبه -3

 .ارک موفقیت برای ها مسئولیت تثبیت و زمانی برنامه تعیین -4

 مواجه آن با تحقیقاتی موسسات و آموزشی یها آزمایشگاهدر هک عمومی التکمش بر غلبه برای یهای حل راه مراحل، از برخی در

 .است شده پیشنهاد نیز شوید می

 یها آزمایشگاهدر را ISO/IEC 17025 داستاندار با تطابق برای نیاز مورد سازگاری ،شده ارائه یپیشنهادها با یندیآفر ردکروی

 است: زیر مزایای دارای نیز آن هک ندک می آسان پژوهشی موسسات و آموزشی

 ؛مشتری توجه مورد اتموضوع سازی برجسته –

 ؛متقابل روابط و ها فعالیت تمام از لیک یپیشنهادها -

 ؛ها ولیتئمس ایجاد به كمک -

 ؛غیرضروری های فعالیت حذف و هافرآیند سازی بهینه اجازه -

 .یفیتک مدیریت سیستم مستمر بهبود و ارزیابی برای نیاز مورد عوامل ایجاد -

 در هک سانیک یژهو به ،آزمون یها آزمایشگاه برای باشد یکمک باید شده پیشنهاد مراحل این هک باورند این بر نویسندگان

 نند.ک سبک ISO/IEC 17025 استاندارد براساس را معتبر گواهی بتوانند تا اند قرارگرفته پژوهشی و آموزشی موسسات
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 عامل که شود نهادینه موضوع این است الزم مناسب، آزمون انجام های روش و مرتبط کامل تجهیزات وجود با ،حال این با

 در که است افرادی تك تك تعهد آن، نگهداری اعتبارنامه به دستیابی کیفیت، مدیریت ستمسی سازی پیاده در موفقیت کلیدی

 دارند. نقش آن
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