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 -1کارشناس مهندسی صنایع ،شرکت آبسار کویر یزد
 -2کارشناس مهندسی مواد (ساخت و تولید) مجموعه آزمایشگاههای گروه مهندسی مواد دانشگاه تبریز
 -3عضو کارگروه استاندارد و کالیبراسیون شبکه آزمایشگاهی فناورینانو

چكیده:
موضوع سیستم مدیریت کیفیت و دریافت اعتبارنامه برای آزمایشگاهها براساس استاندارد  ISO/IEC 17025کار سادهای نیست
بهویژه برای آزمایشگاههایی که در موسسات آموزشی و پژوهشی قرار دارند .در زمان پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت در دو
آزمایشگاه انجام آزمون در دانشگاه فدرال ریوگراند دوسل 2در برزیل ،راهحلهای جدیدی برای مشکالتی که در چنین
محیطهایی وجود دارد ،بهدست آمده است .دانشی که در حین انجام این کار ایجاد شد ،راهنمایی برای ایجاد یك رویکرد،
فرآیندی است که از کنار هم گذاشتن چند مرحلة کلی تشکیل شدهاست که میتواند در زمان پیگیری آزمایشگاهها برای
دریافت اعتبارنامه ،کاربرد داشته باشد .این رویکرد ،استفاده از اطالعات برنامهریزی راهبردی را پیشنهاد میکند ،اهداف سیستم
مدیریت کیفیت را به فرآیندهای متناظر آن پیوند میدهد و شاخصهایی را برای پایش همزمان کارایی و اثربخشی سیستم تعیین
میکند.
واژگان کلیدی
سیستم مدیریت کیفیت،آزمایشگاههای انجام آزمون ،ISO/IEC 17025 ،رویکرد فرآیندی ،اعتباربخشی ،موسسات آموزشی و
پژوهشی.
مقدمه
در دهههای اخیر پس از بازشدن مرزهای ملی به روی تجارت بینالمللی ،تبادالت جهانی محصوالت و خدمات ،به شدت افزایش
یافته است .امضای موافقتنامههای تجاری چندجانبه نشان میدهد که تعریف استانداردهای کیفیت بینالمللی امری پذیرفته
شدهاست که موجب دستیابی به این مضمون است« :یك بار بررسی شدهاست ،همه جا مورد تایید است» [1و .]2در چنین
شرایطی ،برای برخی از آزمایشگاهها داشتن گواهی معتبر استاندارد  ISO/IEC 17025از یك عمل داوطلبانه به یك عامل رقابتی
تبدیل شده که برای برخی نیز جزء شرایط الزم برای بقا شدهاست [ .]3سازمانهای اعتباردهنده [4و ،]5شرکتهای خصوصی []6
A process approach to ISO/IEC 17025 in the implementation of a quality management system in testing laboratories
Rio Grande do Sul
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و سایر نهادها در سراسر جهان [ ،]7راهنماهایی را برای کمك به آزمایشگاهها در پیادهسازی الزامات سیستمهای مدیریت کیفیت
منتشر کردهاند اما حتی در چنین شرایطی ،فرآیند پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت ،اغلب به خدمات مشاوره برون سازمانی نیز
نیاز دارد.
با این وجود ،اعتباربخشی آزمایشگاهها در موسسات آموزشی و پژوهشی بسیار مشکلتر است .برخی از این سختیها به دلیل
ویژگیهای خاص چنین محیطهایی مانند نامشخص بودن وظایف و مسئولیتها و حضور کارکنان پارهوقت بهوجود میآید.
همچنین انگیزه پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت 3در این مکانها چندان شفاف نیست و تعیین میزان اثربخشی اعتباردهی
آزمایشگاه بر کیفیت آموزش منابع انسانی ،ظرفیت نوآوری آنها ،نتایج پژوهش و نیز کیفیت و کمیت مطالب منتشر شده توسط
آنها کار مشکلی است.
بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که بزرگترین انگیزه برای پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت و اعتباربخشی به آزمایشگاهها در
بخش آموزش و موسسات پژوهشی ،فشار (تاکیدی) است که اغلب از طرف مشتریهای بیرونی و یا سازمانهای نظارتی (مانند
آژانس بینالمللی انرژی اتمی) اعمال میشود [.]8
در برزیل بودجههایی که از طرف سازمانهای دولتی برای موسسات آموزشی و پژوهشی تامین میشود بهمنظور ایجاد انگیزه
برای تأمین کیفیت زیرساختهای آزمایشگاههای کشور است [ ]9که به تصمیمگیری برای دریافت اعتبارنامهISO/IEC 17025

کمك میکند [ .]10در طول پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت در دو آزمایشگاه در دانشگاه فدرال ریوگراند دوسل

4

راهحلهای جدیدی برای غلبه بر مشکالت پیشآمده تدوین شد [.]11
نبودن مشتری مداری و درک گسترده (صحیح) از نقش آزمایشگاه در سازمان و نداشتن برنامهریزی راهبردی ،مانع از تعریف
سیاستها و اهداف سیستم مدیریت کیفیت میشود .همچنین ،وجود چندین مسألة دیگر (مشکالت دیگر) و نبودن راهکارهای
جامع و فراگیر ،موجب دلسردی و جلوگیری از پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت و اعتباردهی به آزمایشگاهها در سازمانهای
آموزشی و موسسات پژوهشی است .به هر حال ،دانشی که از طریق تجربه در دانشگاه  UFRGSبهدست آمده است ،راهنمایی
کلی برای پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها است.

)quality management systems (QMS
)Federal University of Rio Grande do Sul(UFRGS
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هدف این مقاله ارائه مراحلی برای پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد  ،ISO/IEC 17025با استفاده از
رویکردی فرآیندی است که در مدیریت کسب و کار [ 12و  ]13و استاندارد  ]14[ ISO9001به کارگرفته شدهاست .این
پیشنهاد ،اهداف سیستم مدیریت کیفیت را به فرآیندهای متناظر مرتبط میسازد و شاخصهایی را برای پایش کارایی و اثربخشی
سیستم تعیین میکند.
هر مرحلة پیشنهاد شده ،در متن (جداگانه) توضیح داده شدهاست .مجموعهای از فرآیندها شامل نیازمندیهای یك آزمایشگاه
انجام آزمون ،فعالیتهای مرتبط با این فرآیندها و بندهای مرتبط با آنها در استاندارد  ISO/IEC 17025و عالوهبر آن
نمونههایی از شاخصهای پایش پیوستگی اهداف کیفی نیز ارائه شدهاست .همچنین پیشنهادهایی نیز برای مراکز آموزشی و
پژوهشی ارائه شدهاست.
روشهای پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاهها
مشکالت و محدودیتهای ایجاد سیستم مدیریت کیفیت در موسسات آموزشی و پژوهشی و فواید اعتباربخشی برای
آزمایشگاههای انجام آزمون بهطور گسترده در مقاالت مختلفی بیان شدهاست [11و .]15-21برخی از این مشکالت و
محدودیتها عبارتند از:
 -1تدارک وسایل الزم برای آزمون از اولویتهای اصلی نیست.
 -2بسیاری از کارکنان موقتی هستند (پرسنل استخدام رسمی نیستند).
 -3آزمایشگاهها در آن واحد مربوط به فعالیتهای آموزشی و پژوهشی سازمان هستند( .همزمان عالوهبر بخش پژوهشی در
بخش آموزشی نیز کار میکنند).
 -4عملکرد کارکنان و مسئولیت آنها متنوع و پراکنده است.
 -5عملکرد کارکنان بیشتر براساس فعالیتهای آموزشی و مقاالت منتشر شده توسط آنها سنجیده میشود.
فواید اصلی اعتباربخشی نیز شامل موارد زیر است:
 افزایش رضایت مشتری؛ افزایش قابلیت اطمینان از نتایج و صالحیت کارکنان؛ کاهش آسیب و یا نقص تجهیزات؛ افزایش تعداد آزمایشها و درآمد؛صفحه  3از 21

 دریافت بودجه (بیشتر) از دولت.در مورد آزمایشگاههای  ]11[ UFRGSدر مقایسه با نتایج گزارش شده بهوسیله عبدل فتاح ،]22[ 5به دلیل سازماندهی بهتری که
بر مبنای سیستم مدیریت کیفیت فراهم شدهاست ،افزایشی در تعداد آزمونها برای مشتریان خارجی (تقریبا 85درصد) در دوره
 2005-2009مشاهده شدهاست.
در طول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در یك آزمایشگاه انجام آزمون ،برطبق استاندارد  EN 45001بهعنوان پیشنیاز
 ،ISO/IEC 17025بنولیل ]23[ 6مراحل زیر را مشخص کرده است :طراحی ،مسئولیت مدیریت ،آموزش کیفیت ،آمادهسازی
مدارک ،اعتباربخشی روشهای تحلیلی ،اجرای سیستم کنترل کیفی تحلیلی و ممیزی داخلی.
فرگوسن ]24[ 7و همکارانش در یك آزمایشگاه تحقیق و توسعه با انجام آزمایشهای معمولی ،مراحل زیر را برای پیادهسازی
سیستم مدیریت کیفیت براساس  ISO 9001ارائه دادند:
 انتخاب یك استاندارد و یك نماینده رسمی برای صدور گواهینامه؛ شناسایی استانداردهای دولتی و دستورالعملهای تاثیرگذار بر سیستم؛ تعریف مشخص دفاتر نمایندگی و دامنه کاری؛ ارزیابی و بومیسازی روشهایی که در آزمایشگاه به کارگرفته میشوند؛ پیادهسازی سیستم؛ هدایت و اجرای پیش ممیزی و ممیزی نهایی.در نسخه  2005از استاندارد  ISO/IEC 17025تمامی الزامات  ISO 9001که مرتبط با دامنه خدمات آزمایشگاه کالیبراسیون و
آزمون است بهوسیله سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی پوشش داده میشود [ .]25اگر چه الزامات سیستم مدیریت در
 ISO/IEC 17025با زبانی مرتبط با عملیات آزمایشگاهی بیان شدهاست و همتراز با الزامات مربوط با  ISO 9001:2008است
رویکرد فرآیند مدیریت در  ،ISO/IEC 17025بهخصوص در مورد وسایل (تجهیزات) مورد نیاز ،به طور کامل اتخاذ نشدهاست.
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براساس مشکالت ایجاد شده در طول استقرار در آزمایشگاههای  ،]11[ UFRGSرویکرد فرآیند مدیریت میتواند به دالیل زیر
مفید باشد:
 )1موضوعات مورد توجه مشتری را نشان میدهد.
 )2داشتن دید کلی از همه فعالیتها و ارتباطاتشان را یك مزیت قلمداد میکند( .یك دید یعنی از دیدگاه .)17025
 )3مسئولیتها را مشخص میکند.
 )4به بهینهسازی فرآیندها و محدودکردن فعالیتهای غیرضروری کمك میکند.
 )5عناصر مورد نیاز برای ارزیابی و دستیابی به بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت را ایجاد میکند.
رورت و کمپانو ]26[ 8از این روش فرآیند در اجرای سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001برای فعالیتهای مرتبط با کالسهای
عملی در آزمایشگاههای آموزشی دانشگاه استفاده کرده و همچنین شاخصهای مرتبط با اهداف ارائه شده برای هریك از
فرآیندهای شناسایی شده را پایهگذاری کردند .روبینز 9و همکارانش[ ]27نیز براساس ، ISO9001هفت مرحله کلیدی را برای
انواع پژوهشها (اساسی ،راهبردی ،کاربردی) در یك موسسه تحقیقاتی شناسایی کردند و نشان دادند که کنترلهایی برای
هریك از این فرآیندها برطبق اهدافشان مورد نیاز است.
برنت ]28[ 10الزامات  ISO 15189را بازنگری کرد تا یك فرآیند و مدل سیستم مدیریت کیفیت بر پایه دستاورد ،برای استفاده
در اعتباربخشی خدمات آزمایشگاهی طبی ارائه کند.
هرینگتون ]29] 11معتقد است که از سامانههای ارزیابی کارایی برای شناسایی فرآیندها ،ایجاد اهداف بهمنظور پیشرفت و همچنین
بهمنظور درک بهتر از آنچه که برای سازمان مهم است استفاده میشود .عالوهبر آن ،مولر ]30[ 12نشان داد که برنامههای راهبردی
درست و کامل در راستای فرآیندهای سازمان ،در دستیابی به تراز دلخواه برای سازمان و حمایت از موسسه در درازمدت،
ضروری است .او معتقد است که این ارتباط بهوسیله سیستم ارزیابی عملکرد ایجاد شدهاست و در آن اهداف ،در راستای
فرآیندها ایجاد شدهاند .سپس عملکرد ،با اهداف و شاخصهای نظارتی و تنظیمی پیشبینی شده ،مقایسه شدهاست.
Rauret and Compan˜o
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علیرغم این گزارشها و یافتهها ،استفاده از فرآیند مدیریت در استقرار سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر  ISO/IEC 17025دیده
نمیشود و نویسندگان بر این باورند که این روند تکامل احتمالی استاندارد باشد.

مراحل عمومی برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت
استقرار سیستم مدیریت کیفیت در هر سازمانی میتواند نتیجه نیاز داخلی ،فشار خارجی[ ]11و یا حتی طرحهای راهبردی سازمان
باشد .در تصمیمگیری برای استقرار سیستم مدیریت کیفیت ،موارد زیر باید در نظر گرفته شوند[:]31
( )1فرهنگ حاکم بر سازمان؛ ( )2نیاز واقعی برای دریافت اعتبارنامه؛ ( )3زمان و منابع موجود؛ ( )4دانش کارکنان و تجربیات
قبلی آنها در زمینه کیفیت؛ ( )5شرایط جاری آزمایشگاه با توجه به مطابقت با استاندارد.
صرفنظر از این مسائل ،مدیریت ارشد باید متعهد باشد و قبل از آغاز فرآیند ،اهمیت و دالیل استقرار مدیریت کیفیت را برای
تمام کارمندان توجیه و روشن نماید .سیستم مدیریت کیفیت باید از درون سازمان و با ارج نهادن به آزمایشگاهها و پرسنل آن
توسعه یابد .حتی اگر این کار با کمك گرفتن از مشاوران خارجی باشد .زمان مورد نیاز برای نتیجه گرفتن از استقرار سیستم
مدیریت کیفیت بر طبق  ISO/IEC 17025میتواند متفاوت باشد و بستگی به فاکتورهای ذکر شده در پارگراف قبلی دارد.
برخی از آزمایشگاههای انجام آزمون موسسات تحقیقاتی و آموزشی ،زمان مورد نیاز را اینگونه گزارش کردهاند :یك سال پس
از تصمیم توسط مدیریت ارشد[ ]31و یا رئیس دانشگاه[ 31و ،]19هیجده ماه بدون احتساب تجربیات قبلی[ ، ]20در حدود سه
سال بسته به فعالیتهای دیگری مانند فعالیتهای آموزشی و پژوهشی[.]11
چهار مرحله اول شامل موارد زیر است:
 -1تعیین آزمونها و پرسنل تحت پوشش سیستم مدیریت کیفیت؛
 -2کنترل وضعیت جاری؛
 -3محاسبه هزینهها برای پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت؛
 -4ترسیم برنامه زمانی و مسئولیتها براساس طرح استقرار و اهمیت کار.
رویکرد فرآیندی در مرحله ( )5شامل طراحی و آنالیز همه فرآیندهای درگیر در انجام آزمون در آزمایشگاه و آسانسازی
انطباقهای مورد نیاز برای تطابق با الزامات استاندارد  ISO/IEC 17025است که عمدتا در آزمایشگاههای موسسات آموزشی و
پژوهشی وجود دارد.
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مرحله ( )6و ( )7نیز متناظر با فاز استقرار سیستم مدیریت کیفیت مرتبط با ایجاد الزامات فنی و مدیریتی است و مرحله ( )8و ()9
به ارزیابی داخلی سیستم مدیریت کیفیت و انطباق آن با الزامات  ISO/IEC 17025ارتباط دارد و در نهایت در مرحله ( )10نحوه
درخواست برای گواهی ارائه میشود.
تجربه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای  ،UFRGSکه شامل مشکالت به وجود آمده و راهحلهای شناسایی
شده بود ،در مقاالت قبلی بررسی شدهاست[ .]11دراین مقاله برخی از پیشنهادهای مرتبط با هر مرحله معرفی میشود.
* مرحله اول :تعیین آزمونهای دامنه پوشش سیستم مدیریت کیفیت و پرسنل مرتبط
در مرحله اول فضای فیزیکی آزمایشگاه ،آزمونها ،پرسنل و تجهیزات درگیر ،باید مشخص و توضیح داده شوند .اگر سازمان
شامل چند آزمایشگاه باشد و یا اینکه آزمایشگاه ،آزمونهای زیادی را انجام میدهد ،باید آزمایشگاهها و آزمونهای دامنه
پوشش سیستم مدیریت کیفیت مشخص شوند .انتخاب آزمونهایی که مشمول سیستم مدیریت کیفیت هستند مهم است و باید
براساس تجربیات مولف و براساس استاندارد باشد[ 7و ، ]22در میان آنها باید به جنبههای زیر توجه داشت:
 درخواست خارجی برای آزمون؛ الزامات قانونی یا مشتری در اعتبارسنجی؛ استفاده ازروشهای استاندارد آزمون که قبال ایجاد شده و کامال برای کارکنان شناخته شده هستند؛ وضعیت تجهیزات استفاده شده برای انجام آزمون و عالوهبر آن ،هزینه نگهداری ،تعمیرات و کالیبراسیون آنها.اگر سازمان در نظر دارد تا سیستم مدیریت کیفیت را در بیش از یکی از آزمایشگاهها پیاده کند ،کارمندان آزمایشگاهها باید
مشارکت داشته باشند .همچنین انتخاب افرادی بهعنوان مسئول فرآیند ،عالوهبر نماینده مدیریت ،برای پیشبرد اهداف مهم است.
تصمیم به گرفتن مشاور خارجی ،به منابع موجود ،تجربیات قبلی کارکنان در سیستم مدیریت کیفیت و به زمان تعیین شده برای
استقرار سیستم بستگی دارد .دخالت مستقیم و دریافت تعهد از کاربران سیستم مدیریت کیفیت و همچنین مدیریت ارشد برای
استقرار موفق سیستم ،ضروری است .با توجه به مجاورت و فعالیتهای مشابه انجام شده توسط دو آزمایشگاه  ،UFRGSیك
سیستم مدیریت کیفیت واحد ایجاد شد[ .]11در این مورد تفاوتهای فنی آنها مورد توجه بوده است و اساتید هر آزمایشگاه
گزارشهای خود را برای مدیریت ارشد ارائه میکردند.
به دلیل استقالل در مدیریت منابع ،این ساختار ،ارتباط بین کارکنان و مهارت فرآیندهای دخیل در ارائه خدمات آزمون را
ترجیح میداد.
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* مرحله دوم :کنترل وضعیت جاری
کنترل وضعیت جاری و نیازهای آزمایشگاه مطابق با الزامات استاندارد  ISO/IEC 17025برای ارزیابی منابع و تخمین زمان مورد
نیاز برای استقرار و اجرای برنامه راهبردی برای کار بیشتر مورد نیاز خواهد بود .برخی از جنبههای مهم مورد بررسی به شرح زیر
است:
 -1عملکرد مناسب و وضعیت کالیبراسیون تجهیزات؛
 -2مهارت و دانش کارکنان؛
 -3استفاده از روشهای تحلیلی معتبر و دارای توضیحات واضح؛
 -4کفایت امکانات.
همه تغییرات مورد نیاز سرمایهگذاری و یا ورودیهای مالی همانند خواستههای آموزشی و مشارکت و آزمون مهارت و یا
برنامههای مقایسات بین آزمایشگاهی باید مورد توجه قرار گیرد .این کار را میتوان از طریق ارزیابی خارجی بهدست آورد در
غیر این صورت استفاده از یك چك لیست پیشنهادی بهوسیله سازمانهای گواهیدهنده و یا یك پرسشنامه تهیه شده در داخل،
توصیه میشود .برای انجام این مرحله ممکن است نیاز به ارائه آموزشهایی برای کارکنان درباره  ISO/IEC 17025باشد.
* مرحله سوم :محاسبه هزینههای پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت
باید بودجه نیازهای شناسایی شده در مرحله قبل مشخص شود و همچنین الزم است به هزینههای پرداختی به مشاور خارجی و
شرکتهای گواهیدهنده توجه داشت .در تعریف نهایی از آزمایشها و پرسنل زیر نظر سیستم مدیریت کیفیت ،باید مقادیر
بهدست آمده و توانایی سرمایهگذاری موسسه در نظر گرفته شود و ممکن است الزم باشد که در مرحله اول پیادهسازی سیستم
مدیریت کیفیت ،تعداد آزمونها محدود شود و گسترش دامنه کار بعدا انجام گیرد .بعد از تعیین و تثبیت کارکنان ،باید
آموزشهای مرتبط با استاندارد  ISO/IEC 17025برای آنها فراهم گردد.
* مرحله چهارم :ترسیم برنامه زمانی و تعیین مسئولیتها
براساس نیازهای شناسایی شده در مرحله ( )2و منابع در دسترس و زمان موردنظر ،باید یك برنامه شامل فعالیتها و اشخاص
مسئول و مهم طراحی شود .اگر الزم باشد باید این برنامه بهصورت دورهای مورد بررسی قرار گیرد ،تصحیح شود و با کارکنان
هماهنگ گردد.
* مرحله پنجم :طراحی و تجزیه و تحلیل فرآیندها
صفحه  8از 21

پس از رویکرد فرآیندی که قبال ذکر شد تمامی فرآیندهای دیگر در انجام آزمونها در آزمایشگاه باید مورد بررسی قرارگیرد و
ورودیها ،خروجیها و فعالیتهای مرتبط با آن باید شناسایی شود.آزمایشگاه باید از قبل ،فرآیندهای مربوط را شناسایی کند تا
(بهمنظور ایجاد تغییرات) بهوسیله مقایسه وضعیت فعلی با الزامات  ، ISO/IEC 17025مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند .براساس
الزامات  ،ISO/IEC 17025نویسندگان شانزده فرآیند را شناسایی نموده است (که در جدول ( )1آورده شدهاند) که به دسته
فرآیندهای زیر طبقهبندی میشوند:
( )1تحقق محصول )2( ،مدیریت سیستم )3( ،مدیریت منابع )4( ،اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و بهبود آن و ( )5تضمین
کیفیت آزمونها .برای هریك از این فرآیندها ،فعالیتهای وابسته اصلی و بخشهای مربوط در  ISO/IEC 17025ذکر
شدهاست.
* مرحله ششم :ایجاد الزامات مدیریتی
اگر آزمایشگاه تا حد زیادی منطبق با الزامات فنی باشد یك رویکرد رسمی (باال به پائین) میتواند استفاده شود .این وضعیت باید
با تعریف سیاست و اهداف سیستم مدیریت کیفیت همراه با نوشتن دستورالعمل کیفیت و سایر روشهای اجرایی عمومی شروع
شود .به معنی دیگر ،اگر هنوز الزامات فنی تطابق ندارد ،اتخاذ رویکرد (باال-پائین) و شروع از مسائل مشخصتر به عمومیتر
وکلیتر و تغییر جهت از مراحل ( )6و ( )7میتواند مناسب باشد.
هدف پیشنهادی در این مقاله ،استفاده از رویکرد انعطافپذیر و ترکیبی است؛ بنابراین فعالیتهای مختلفی از این مراحل میتواند
به طور همزمان و یا در جهت مورد نظر انجام شود.
لیست کاملی از الزامات مدیریتی در پانزده بند در استاندارد  ISO/IEC 17025ارائه شدهاست[ ]10که به برخی از آنها در اینجا
اشاره میشود:
نیازمندیهای سازمانی :تعیین ساختار سازمانی آزمایشگاه (و یا هر یك از آزمایشگاهها) و شناسایی جایگاه آنها در سازمان
اصلی دارای اهمیت است .در مورد موسسات آموزشی و یا پژوهشی ،وظایف مدیریت کیفیت و مدیریت فنی که معموال اساتید و
یا پژوهشگران آن را بر عهده دارند ،باید با دیگر فعالیتهایی که توسط ایشان انجام میشود ،هماهنگ شود.
با توجه به حضور مکرر محققان و دانشجویان ،بهمنظور اطمینان از محفوظ بودن اطالعات محرمانه و حقوق خصوصی مشتریان،
اجرای موارد زیر ممکن است مفید باشد )1( :امضای توافقنامه توسط کلیه پرسنل درگیر در مراحل انجام آزمونها برای صداقت
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و راستگویی )2( ،حفاظت از اطالعات مشتریان در یك محل امن و قابل کنترل و ( )3حذف کردن هویت مشتری در مراحل
آزمون.
سیستم مدیریت :خطمشی مربوط به مبحث کیفیت باید با نظر مدیران ارشد سازمان صادر گردد و شامل تعهد به تمرینات حرفهای
مناسب ،کیفیت آزمون در خدماتدهی به مشتریان ،مطابقت با استاندارد  ISO/IEC 17025و بهبود مستمر باشد.
اگر موسسه یا آموزشگاه ،یك برنامهریزی راهبردی بلندمدت را انجام دهد ،اهداف وابسته به کیفیت باید با دیدگاههای
 ISO/IEC 17025بازنگری شود و اگر برنامه راهبردی وجود ندارد و یا دیدگاههای آن به سیستم مدیریت کیفیت مرتبط نیستند،
الزم است که تدوین شوند.

جدول  :1فعالیتهای مربوط به فرآیندهای آزمایشگاهی و بندهای استاندارد  ISO/IEC 17025مربوط به آنها
دسته فرآیند

اقدام

فرآیند

بند استاندارد

تماس با مشتری
مشخص کردن نیازمندیها
بررسی درخواستها ،مناقصات و
قراردادها

ایجاد توافق در روش ،قیمت و

4-4

مهلت قرارداد
ایجاد قرارداد رسمی
جمعآوری نمونه ،دریافت،

تحقق محصول

شناسایی ،حمل و نقل و حفاظت و

 5-4و 1-5

ثبت موارد آزمون

انجام آزمون

برونسپاری یا انجام آزمون توسط
پیمانکار فرعی

 8-5و 7-5

تجزیه و تحلیل دادههای آزمون،
گزارشدهی نتایج

ثبت ،حفظ و ارسال گزارش

10-5

آزمون ،مطالبه بها از مشتری
تأمین نیازهای سازمان
مدیریت سیستم

مسئولیت مدیریت

تعیین اهداف و سیاستهای
سیستم مدیریت کیفیت ()QMS
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1-4

2-4

برنامهریزی ،اجرا و ثبت صورت
جلسات بازنگری مدیریت

 10-4و 15-4

تدوین ،توزیع و مدیریت اسناد
سیستم مدیریت کیفیت
مدیریت اطالعات

شناسایی ،جمعآوری ،فهرست،

 3-4و  13-4و  4-5و 10-5

ذخیرهسازی ،نگهداری و تنظیم
سوابق و مستندات با در نظر داشتن
جزئیات کیفیت و مشخصات فنی
ارزیابی تامینکنندگان ،ایجاد و
نگهداری فهرست تامینکنندگان
خرید

معتبر ،مشخص کردن نیازمندیها
برای خرید ،انجام خرید و تصدیق

6-4

انطباق اقالم خریداری شده با
مشخصات درخواست شده
استخدام ،آموزش ،ارزیابی و
تعیین مجوزها و اختیارات برای
کارکنان

کارکنان

 1-4و  1-5و 2-5

تشریح وظایف و مسئولیتهای
کارکنان
مدیریت منابع

پایش ،کنترل و ثبت شرایط
محیطی
زیرساخت

متناسبسازی تجهیزات

 1-5و 3-5

آزمایشگاهی ،کنترل دسترسی و
استفاده از فضاهای آزمایشگاهی
شناسایی ،تهیه کردن،
صحهگذاری ،پیادهسازی و
روشها

استفاده از روشهای انجام آزمون

 1-5و 4-5

و روشهای مرتبط ،تخمین عدم
قطعیتها
تجهیزات

شناسایی ،نظارت ،نگهداری و
تعمیرات و کالیبراسیون تجهیزات
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 1-5و 5-5

و ابزارآالت
طراحی روش دقیق برای حمل و
نقل ایمن ،انبارش ،استفاده
ونگهداری و تعمیرات برنامهریزی
شده برای تجهیزات اندازهگیری
فراهم کردن دسترسی مناسب به
آزمایشگاه؛ فراهم کردن راهنما
برای آمادهسازی؛ بستهبندی و
ارسال اقالم آزمون؛  ،فراهمسازی

خدمت به مشتری

7-4

امکان ارتباط در حین انجام
فرآیند ،پیگیری بازخورد رضایت
مشتری از طریق نظرسنجی
اثربخشی سامانه مدیریت کیفیت و
بهبود آن

ثبت و حل شکایات

شکایات

8-4

ثبت و تجزیه و تحلیل عدم
عدم انطباقها ،اقدام اصالحی و

انطباقها؛ برنامهریزی و اجرای

پیشگیرانه

اصالحات؛ اطمینان از اقدامات

 9-4و  10-4و  11-4و 12-4

اصالحی و پیشگیرانه

ممیزیها

برنامهریزی و اجرای ممیزی و
ثبت سوابق ممیزی داخلی

 10-4و 14-4

تدوین برنامه و روش برای
کالیبراسیون تجهیزات و فراگیری
استانداردها؛
کنترل کیفیت بیرونی

شرکت در مقایسات بین

 1-5و  6-5و 9-5

آزمایشگاهی یا برنامههای آزمون
مهارت و تجزیه و تحلیل کارایی

تضمین کیفیت آزمونها

آزمایشگاه
برگزاری بررسیهای میاندوره به
کنترل کیفیت داخلی

منظور اطمینان از وضعیت
کالیبراسیون تجهیزات و
استانداردهای مرجع
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 5-5و  6-5و 9-5

توسعه مقایسات بین آزمایشگاهی
تدوین روشهای کنترل کیفیت
برای استفاده منظم از مواد مرجع،
انجام آزمونهای مکرر و یا تکرار
آزمون روی باقیمانده مواد
تجزیه و تحلیل دادههای بهدست
آمده

خطمشی و اهداف سیستم مدیریت کیفیت باید به کارکنان ابالغ و بهطور کامل توسط آنها درک شود .موسسه ( )UFRGSکه
در این مقاله گزارش شدهاست ،در زمان پیادهسازی سامانه مدیریت کیفیت ،هیچ برنامهریزی راهبردی نداشت .اهداف سیستم
مدیریت کیفیت به شرح زیر تصویب شد:
 -1پاسخگویی به نیازهای مشتری از طریق تضمین کیفیت و خدمات قابل اطمینان؛
 -2اطمینان از بهبود شخصیت و مهارتهای فنی کارکنان؛
 -3اطمینان از تبعیت سیستم مدیریت کیفیت از استاندارد ISO/IEC 17025

 -4تضمین پایداری و ثابت بودن آزمایشگاه.
 کنترل اسناد و سوابق:اسناد باید مطابق آنچه که در استاندارد  ISO/IEC17025توصیه میشود با حفظ بیشترین نظم و ترتیب و13

سادگی ،در عین جلوگیری از پیچیدگی ،ایجاد شوند؛ همانطور که ورمرک اعالم کرده است[« :]32آنچه را که انجام
میدهید بنویسید و آنچه را که نوشتهاید ،انجام دهید» .همچنین استاندارد  ]33[ ISO/TR 10013میتواند بهعنوان «یك کمك در
ایجاد یك سیستم مستند که الزمهی یك سیستم استاندارد مدیریت کیفیت کاربردی است» استفاده شود.
برای دستیابی به هر یك از سیاستها و روشهای الزامات مدیریت  ISO/IEC 17025باید با بررسی ،تجزیه و تحلیل و کفایت
فرآیندها و فعالیتهایی که قبال شناسایی شده و همچنین شناسایی روندهای موجود ،تثبیت و اجرای تنظیمات درصورت لزوم،
صورت پذیرد .برای جلوگیری از مستندسازی بیش از حد ،روشهای ساده را میتوان تنها در نظامنامه کیفیت پیاده کرد .در
صورت امکان ،میتوان از کنترل اسناد الکترونیکی استفاده کرد.

Vermaercke
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13

 بررسی درخواستها ،مناقصهها و مزایدهها و قراردادها :برای اطمینان از درک کامل نیازهای مشتریان ،عالوهبر در دست داشتنسوابق ،این روند باید به سادهترین و کاملترین حالت ممکن خود انجام گیرد و به خوبی توسط کارکنان درک شده باشد .در
موسسات آموزشی و تحقیقاتی درخواست آزمون ،اغلب از طریق اساتید و محققان انجام میگیرد .گاهی اوقات ،ماهیت کار
پژوهشی انجام شده توسط آنها ممکن است مانع از این شود که مواد مورد نیاز ،قبل از اجرای آزمون به طور کامل شناخته شده
باشد .بنابراین ،برای تستهای تحت پوشش سیستم مدیریت کیفیت ،هرگونه تفاوت بین درخواست و قرارداد باید قبل از شروع
آزمونها حل و فصل گردد و هر قرارداد باید مورد قبول هر دو طرف (آزمایشگاه و مشتری) باشد .در آزمایشگاههای ،UFRGS
بررسی درخواستها ،مناقصهها و قراردادها در یك پوشه واحد ثبت شدهاست .برای حفظ چابکی این روند ،تماس با مشتری
ممکن است از طریق تلفن ،ایمیل و یا توسط خود فرد انجام شده باشد .به طور کلی در این آزمایشگاهها ،مشتریان خارجی
(کسانی که خارج از دانشگاه ،در استخدام دیگر موسسات باشند) باید پرداخت هزینه برای خدمات انجام شده را در دستور کار
خود قرار دهند .مشتریان داخلی  ،UFRGSاساتید ،محققان و دانشجویانی هستند که نتایج بهدست آمده از آزمون را برای
آموزش و یا تحقیق نیاز دارند و اغلب برای آزمون ،هزینه پرداخت نمیکنند .در این شرایط ،بررسی درخواست ،میتواند سادهتر
و مطابق آنچه که در استاندارد  ISO/IEC 17025مجاز شدهاست ،انجام شود زیرا که تعداد نمونهها ،نیاز به تغییرات در متغیرهای
آزمون و یا حتی عدم آگاهی از مدت زمان انجام بهینه آزمون ،در همان ابتدا معلوم نباشد.

* مرحله هفتم :ایجاد الزامات فنی در قالب ده بند در استاندارد  ISO/IEC 17025مرتب شده که به برخی از آنها در این جا
اشاره شدهاست:
 پرسنل مورد نیاز :کارکنان باید با توجه به جنبههای مختلف مربوط به کیفیت آموزش داده شوند (آشنایی با استاندارد ،ISO/IEC 17025تخمین عدم قطعیت اندازهگیری و ممیزیهای داخلی) و درصورت نیاز ،در مسائل فنی مربوط به شغل خود
واجد شرایط باشند؛ بهویژه برای موسسات آموزشی و پژوهشی که حضور کارکنان پارهوقت در آنها ممکن است مسائلی را
ایجاد کند؛ آموزش [ 20 ،11و  ]21و نظارت [ 19 ،11و  ]21از موارد پایه است .اثربخشی آموزش میتواند از طریق پیگیریهای
داخل آزمایشگاه پایش شود؛ دانشجویان کارشناسی ارشد باید برای انجام آزمایشهای خود بهطور رسمی توسط مدیر مجاز
آزمایشگاه ،آموزش ببینند و قرارداد محرمانه بودن اطالعات را امضا کنند.
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 محل و شرایط محیطی :امکانات آزمایشگاه باید مناسب برای آزمایش و دیگر فعالیتهای مربوط به آن و مطابق با روشآزمون و کتابچه راهنمای تجهیزات باشد .اگر الزم بود باید یك روش اجرایی کنترل شرایط محیطی ،مربوط به استفاده و
دسترسی به بخشهای مختلف ایجاد شود .در آزمایشگاه  ،UFRGSدسترسی مناطق زیر پوشش سیستم مدیریت کیفیت محدود
شدهاست و ورود دانشجویان ،پژوهشگران و دیگران فقط بهعنوان یك عضو هیئت مدیره یا با مجوز رسمی مدیر انجام میگیرد.
 روشهای عمومی انجام آزمون و تصدیق روش :همانطور که در  ]10[ ISO/IEC 17025بیان میشود« :ترجیحا باید روشهایمنتشر شده استانداردهای بینالمللی ،منطقهای یا ملی مورد استفاده قرار گیرد» .اغلب در سازمانهای آموزشی و پژوهشی،
روشهای انجام آزمون ایجاد شده توسط خودشان (روشهای داخلی) استفاده میشود اما روشهای قابل اعتماد و منتشر شده با
توجه به درخواست مشتریان خارجی و یا حتی بهمنظور حمایت از پژوهش ممکن است استفاده شود .با این حال تا حد امکان
استفاده از روشهای استاندارد پیشنهاد میشود؛ در غیر این صورت باید مناسب بودن و اعتبار روش مورد استفاده ،به درستی تایید
گردد.
 تجهیزات مورد نیاز :تجهیزات مورد استفاده برای آزمونهای پوشش داده شده در سیستم مدیریت کیفیت نباید توسطدانشجویان یا کسانی که برای اهداف آموزشی در آزمایشگاه هستند ،دستکاری شود .در دسترس بودن دستورالعمل کامل مربوط
به استفاده و نگهداری از تجهیزات ،با توجه به نیازهای استاندارد  ISO / IEC 17025و اجرای آموزشهای شدید و نظارت،
باعث کاهش اثرات حضور کارکنان موقت خواهد شد .در آزمایشگاه  UFRGSبا محدود کردن استفاده از تجهیزات به افراد
آموزش دیده ،دارای شرایط و کارکنان مجاز ،مشکالت ناشی از دسترسی غیرمجاز را کاهش دادهاند.
 اطمینان از کیفیت نتایج آزمون :همانطور که در جدول شماره ( )1نشان داده شدهاست ،تضمین کیفیت نتایج آزمون بافرآیندهای درون و برون سازمانی مرتبط است که میتواند شامل استفاده از نمودار کنترلی ،مواد مرجع تایید شده ،تکرار کل
آزمایش و یا برخی از بخشهای آن و شرکت مکرر در برنامههای داخلی و خارجی آزمایشگاه باشد .این موارد بهویژه در
صورت حضور کارکنان موقت اهمیت پیدا میکنند.
* مرحله هشتم :ایجاد و پیگیری شاخصهای پایش
شاخصها ابزاری اساسی در ارزیابی درجه حصول اهداف پیشنهادی هستند و تعریف مناسب آنها به تدوین واقع بینانهای از
اهداف منجر میشود[ .]26در این مرحله ،باید شاخصهای مربوط به هر یك از مراحل مرتبط با اهداف سیستم مدیریت کیفیت
ایجاد شده باشند .قالب ارائه شده در جدول شماره ( ،)2استقرار و نظارت بر اهداف و اجرای اقدامات مربوطه را درصورت نبودن
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آن ،تسهیل میکند .همچنین به همه اجازه فهم و درک آن و حصول اطمینان از بهینهسازی تخصیص منابع را میدهد .بهعنوان
مثال ،نظارت بر تعدادی از آزمایشها و درآمد هر نوع آزمون ،امکان آزمون بیشتر و یا حتی قطع یك آزمون به دلیل توجیه
نبودن از نظر تعداد نمونههای ارائه شده ،میتواند برای تخمین پایداری و توانایی آزمایشگاه در زمانی که مسئول تهیه بودجه برای
فعالیتهای خود است ،مورد استفاده قرار گیرد.
* مرحله نهم :ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت
اولین ارزیابی رسمی داخلی که شامل همه موارد سیستم مدیریت کیفیت است باید توسط افراد آموزش دیده و دارای شرایط که
ترجیحا دارای تجربه قبلی در ممیزی بر اساس الزامات استاندارد  17025 ISO/IECو دانش فنی الزم با توجه به دامنه آزمایشگاه
باشند ،انجام پذیرد .چك لیستها ،پرسشنامه داخلی و یا حتی خود استاندارد میتواند استفاده شود .اگر کارکنان آزمایشگاه
دارای تجربه در ممیزی نیستند ،بهکارگیری ممیزان خارجی توصیه میشود .بهتر است آزمایشگاه زیر نظر سیستم مدیریت کیفیت
مدتی پیش از چنین ارزیابیهایی فعالیت کند.
عالوهبر این ،اولین بازنگری سیستم مدیریت کیفیت باید توسط مدیریت ارشد براساس استاندارد  ISO/IEC 17025انجام شود تا
از ادامه فعالیت ،مناسب بودن و اثربخشی کار اطمینان حاصل شده و تغییرات الزم و یا بهبود آنها انجام گیرد[.]10
آناستاساکیس 14و تئودور ]34[ 15فهرستی را برای استفاده در این فرآیند ارائه کردهاند .یافتهها از بررسی و اقدامات بهوجود آمده
باید بهطور کامل به همه کارکنان ابالغ شود به طوری که همه کارکنان درک صحیحی از آن داشته باشند.
نتایج ارزیابی داخلی و بازنگری مدیریت ،به اصالحات الزم و تنظیمات اشاره میکند و اجازه میدهد که عدم انطباقها کنترل
شوند .این فرآیند ،پس از ارزیابی کامل اثربخشی اقدامات پیشنهادی برای جلوگیری از بازگشت عدم انطباقها ،به پایان میرسد.
* مرحله دهم :درخواست اعتبارسنجی
آزمایشگاه باید صالحیت فنی خود را برای انجام آزمون در دامنه استاندارد ،در نظر گرفته و با ارائه نتایج آزمون قابل اعتماد و
صحیح و منطبق با تمام الزامات  ،ISO/IEC 17025اعتبار خود را تایید نماید .بنابراین همیشه یك وقفه زمانی بین پیادهسازی
کامل سیستم مدیریت کیفیت و درخواست برای اعتبارسنجی وجود دارد .این زمان ممکن است برای کارکنان الزم باشد تا با کار
کردن با سیستم مدیریت کیفیت و تولید شواهد عینی ارتباط و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت عادت کنند .بهعنوان مثال،

Anastasakis
Theodorou
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پرونده برنامهها و نتایج حاصل از درون آزمایشگاه و ارزیابی داخلی و نظرسنجی رضایت مشتری در طی این دوره جمعآوری
میشود و این ممکن است حدود یك سال و [ 19 ،11و  ]20یا حتی بیشتر طول بکشد.
بر اساس استاندارد  ،ISO/IEC 17025پذیرش نتایج آزمون بهصورت بینالمللی در صورتی میتواند فراهم شود که سازمانهای
گواهیدهنده ایجاد شده ،موافقتنامههایی را برای به رسمیت شناخته شدن با سازمانهای گواهیدهنده معادل در کشورهای
دیگر ایجاد کرده باشند .موسسه ملی اندازهگیری دقیق ،استاندارد و کیفیت صنعتی 16نهاد بینالمللی به رسمیت شناخته شدهای
است که در کنار سایر سازمانهای منطقهای شخص ثالث ،مسئول اعتباربخشی آزمایشگاهها در برزیل است که صالحیت فنی
آزمایشگاهها را از طریق ارزیابی و تایید انطباق با الزامات  ISO/IEC 17025را مشخص مینماید .مزایای استفاده از سازمانهای
شخص ثالث ،هزینههای کم و نزدیکی آن به آزمایشگاههای مختلف است اما به رسمیت شناخته شدن توسط آنها در داخل
کشور قابل قبول است و برخالف مجوز رسمی توسط  INMETROاست.
بنا به دالیل خاص و با توجه به تقاضای مشتریان ،دو آزمایشگاه در  UFRGSتصمیم گرفتند تا ابتدا برای به رسمیت شناخته
شدن ،از سازمانی منطقهای واقع در جنوب برزیل (شبکه مترولوژیکی ریو گرانده دو سول) استفاده کنند.
جدول  :2نمونههایی از شاخصهای مرتبط به اهداف و فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت
اهداف سیستم مدیریت کیفیت

فرآیند

فرآیند کلی

بازنگری درخواستها ،مناقصات

تحقق محصول

و قراردادها

اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت
برآوردسازی نیازهای مشتری با

و بهبود آن

تضمین کیفیت خدمات همراه با

اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

قابلیت اطمینان

و بهبود آن

خدمات مشتری

شکایات

شاخص
درصد مطابقت با نیازهای
توافقشده با مشتری (قیمت ،زمان
و روش)
درجه رضایتمندی مشتری
براساس نظرسنجی

تعداد شکایات مشتریان

تعداد شرکت در مقایسات بین
تضمین کیفیت آزمون

مقایسات بین آزمایشگاهی

مدیریت منابع

پرسنل

آزمایشگاهی یا شرکت در
برنامههای آزمون مهارت و
کارایی آزمایشگاه

تضمین پیشرفت نیروی انسانی و

تعداد ساعت آموزش درون و

)The National Institute of Metrology, Standardization and Industrial Quality (INMETRO

صفحه  17از 21

16

برونسازمانی

فنی کارکنان

اطمینان از کیفیت آزمونهای
انجام شده

درصد رضایتبخشی از نتایج در
مقایسات بین آزمایشگاهی

و برونسازمانی

اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت
تضمین تطابق سیستم مدیریت
کیفیت با استاندارد ISO/IEC
17025

مقایسات بین آزمایشگاهی درون

ممیزیها

و بهبود آن

تعداد ممیزیها و تعداد عدم
انطباقها

اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت

عدم انطباقها و اقدامات اصالحی

تعداد عدم انطباقهای تکرارشده

و بهبود آن

و پیشگیرانه

و تعداد اقدامات پیشگیرانه
تعداد مشتریان جدید ،میزان

تحقق محصول

بازنگری درخواستها ،مناقصهها

درآمد آزمایشگاه ،تعداد

و قراردادها

آزمونهای هر مشتری ،میزان
درآمد به ازای هر نوع آزمون

تضمین پایداری آزمایشگاه
اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت
وبهبود آن

درصد مشتریانی که در فرمهای
خدمات به مشتری

نظرسنجی ،آزمایشگاه را به
دیگران توصیه میکنند

پس از آنکه مدارک مورد نیاز برای اعتبارسنجی به سازمان اعتباردهنده ارسال شد ،برنامه زمانی ارزیابی تنظیم میشود.
آزمایشگاه باید تمام اطالعات ،اسناد و مدارک درخواست شده را با رعایت قوانین و مقررات سازمان گواهیدهنده تهیه نماید.
همانند ارزیابی داخلی ،باید اقداماتی را برای حل عدم انطباقهای شناسایی شده پیشنهاد شود .این کار با دریافت اعتبارنامه پایان
نمییابد و آزمایشگاه باید بهصورت دورهای ارزیابیهای داخلی را برنامهریزی و اجرا کند و هماهنگی الزم را برای انجام
ممیزیهای مراقبتی از سوی سازمانهای گواهیدهنده انجام دهد .بر مبنای استاندارد  ISO/IEC 17025آزمایشگاه باید بهصورت
مداوم اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت خود را بهبود بخشد .نگهداری از گواهی صادر شده میتواند به همان اندازه بهدست
آوردن آن ،بهویژه در موسسات آموزشی و پژوهشی ،دشوار و چالش برانگیز باشد .سیستم مدیریت کیفیت باید خودکفا بوده و
ارزش (مالی) آزمایشگاه و یا موسسه را افزایش دهد .هزینههای سیستم مدیریت کیفیت در دو آزمایشگاه  UFRGSدر طول
چهار سال گذشته با درآمد بهدست آمده از طریق افزایش ارائه خدمات و بودجه دولتی تامین شدهاست.
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نتیجهگیری
هدف از این مقاله ،پیشنهاد برخی از مراحل عمومی برای پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد ISO/IEC

 ،17025برای آمادهسازی آزمایشگاهها بهمنظور کسب اعتبارنامه رسمی است .در ابتدا ،مروری بر تحقیقات ،برای شناسایی
پیشنهادهایی که برای نظاممند کردن سیستم مدیریت کیفیت و همچنین استفاده از آن برای نزدیك شدن به فرآیند مفید بوده،
انجام شد .با توجه به یافتهها و تجربیات محققان با پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت ،برخی از پیشنهادها در دو آزمایشگاه مورد
آزمون در  UFRGSدرقالب ده مرحله برای دستیابی به استقرار الزامات استاندارد  ISO/IEC 17025در این مقاله ارائه شدهاست.
این مراحل نسبتا انعطافپذیر هستند تا با تفاوتهای بین نهادها ،آزمایشگاهها و کارکنان مختلف ،سازگار شوند .چهار مرحله
اولیه عبارتند از:
 -1تعیین آزمونها و پرسنل مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت؛
 -2بررسی وضعیت فعلی؛
 -3محاسبه هزینههای پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت؛
 -4تعیین برنامه زمانی و تثبیت مسئولیتها برای موفقیت کار.
در برخی از مراحل ،راهحلهایی برای غلبه بر مشکالت عمومی که درآزمایشگاههای آموزشی و موسسات تحقیقاتی با آن مواجه
میشوید نیز پیشنهاد شدهاست.
رویکرد فرآیندی با پیشنهادهای ارائه شده ،سازگاری مورد نیاز برای تطابق با استاندارد  ISO/IEC 17025را درآزمایشگاههای
آموزشی و موسسات پژوهشی آسان میکند که آن نیز دارای مزایای زیر است:
– برجستهسازی موضوعات مورد توجه مشتری؛
 پیشنهادهای کلی از تمام فعالیتها و روابط متقابل؛ کمك به ایجاد مسئولیتها؛ اجازه بهینهسازی فرآیندها و حذف فعالیتهای غیرضروری؛ ایجاد عوامل مورد نیاز برای ارزیابی و بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت.نویسندگان بر این باورند که این مراحل پیشنهاد شده باید کمکی باشد برای آزمایشگاههای آزمون ،بهویژه کسانی که در
موسسات آموزشی و پژوهشی قرارگرفتهاند تا بتوانند گواهی معتبر را براساس استاندارد  ISO/IEC 17025کسب کنند.
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 الزم است این موضوع نهادینه شود که عامل، با وجود تجهیزات کامل مرتبط و روشهای انجام آزمون مناسب،با این حال
 تعهد تك تك افرادی است که در، دستیابی به اعتبارنامه نگهداری آن،کلیدی موفقیت در پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت
.آن نقش دارند
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