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تخصصیدانش آزمایشگاهی ایرانسال چهارم  شماره  4 زمستان  1395 شماره پیاپی 16مق فصلنامه 

اعتباردهی،   ،17025 سی  ای  آی  ایزو 
آزمایشگاه تک اپراتور، بی طرفی.

واژه های کلیدی

استاندارد ISO/IEC 17025:2005 بیان می كند كه الزامات آن برای هر آزمایشگاهی جدا از تعداد كاركنان آن قابل اجرا 
است؛ در نتیجه، الزامات این استاندارد شامل آزمایشگاه های تک اپراتور نیز می شود. هر چند مالحظاتی وجود دارد كه آیا چنین 
آزمایشگاه هایی می توانند تمامی الزامات استاندارد را بدون به خطر افتادن استقالل، قضاوت و بی طرفی برقرار كنند. همچنین 
به نظر می رسد پیاده سازی بعضی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 شامل نظارت بر كاركنان، فرایندهای ارتباطات داخلی 
و غیره در یک آزمایشگاه تک اپراتور امکان پذیر نباشد. ISO/IEC 17025 به عنوان یک استاندارد بین المللی تضمین كیفیت، 
توسط مراجع تائید صالحیت مورد استفاده قرار می گیرد تا با كمک آن صالحیت آزمایشگاه های آزمون و كالیبراسیون ارزیابی 
شود. هر چند در این میان، اختالف نظرهایی میان كارشناسان اعتباربخشی در مورد آزمایشگاه های تک اپراتور وجود دارد. 
بعضی مراجع تایید صالحیت، آزمایشگاه های تک اپراتور را تایید صالحیت می كنند در حالی كه سایرین، وجود منابع انسانی 
بیشتری را پیش از اعتباردهی الزم می دانند. این اختالف نظر، رقابتی ناعادالنه بین آزمایشگاه هایی كه به عنوان آزمایشگاه های 
تک اپراتور نیازمند منابع كمتری هستند )مالی و انسانی(، در مقایسه با آزمایشگاه هایی كه قبل از تایید صالحیت و در راستای 
حفظ آن نیاز به منابع انسانی بیشتری دارند، ایجاد كرده است. استاندارد ISO/IEC 17025  در حال بازنگری است و هم اكنون، 
زمان مناسبی برای توجه ویژه و پرداختن به این موضوعات به منظور رفع ابهام و شفاف سازی آن ها به شمار می رود. همچنین 
امید است بتوان به مراجع تایید صالحیت كمک كرد تا در هنگام اعتباردهی آزمایشگاه های تک اپراتور، منطبق بر روشی یکسان 

و یکپارچه، این مهم را اجرا كنند.

چکیده

آیا آزمایشگاه های تک اپراتور می توانند بر همه الزامات 

استاندارد ISO/IEC 17025 منطبق باشند؟

نویسندگان

فریبا علی1و3*
احمد ظهیرمیردامادی2و3

f.ali.ars@gmail.com
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مق سال چهارم  شماره  4 زمستان  1395 شماره پیاپی 16 دانش آزمایشگاهی ایران
تخصصی

فصلنامه 

ISO/IEC 17025:2005 ]1[ استانداردی بین المللی برای به رسمیت شناختن صالحیت آزمایشگاه های آزمون و 
استناد  مورد  مراجع ذیصالح  توسط  آزمایشگاه ها  تایید صالحیت  به منظور  به طور گسترده ای  است كه  كالیبراسیون 
قرار می گیرد. این استاندارد، شاخصی كلیدی برای پذیرش متقابل نتایج آزمون و كالیبراسیون آزمایشگاه هایی است 
  5MRA و   ]2[ منطقه ای(  در سطح  )موافقت نامه چندجانبه   4MLA كننده  امضا  تایید صالحیت  مراجع  توسط  كه 
)موافقت نامه شناسایی متقابل در سطح بین المللی( ]3[ اعتباردهی شده اند؛ در واقع مراجع تائید صالحیت بین المللی و 
منطقه ای، ارزیابی اعضای هم تراز خود را به منظور حفظ MLA و MRA، به صورت منظم انجام می دهند. یکی از اهداف 
این ارزیابی ها، حصول اطمینان از تفسیر هماهنگ همه بندهای ISO/IEC 17025 در بین مراجع اعتباردهی است و 
به این معنی است كه همه مراجع تائید صالحیت صرف نظر از منطقه ای كه در آن فعال هستند، توافقی هماهنگ، 
در تفسیر كلیه بندهای استاندارد ISO/IEC 17025 دارند. اگر چه به واسطه مباحثه با كارشناسان تائید صالحیت در 
مناطق مختلف، مشخص شده است كه درباره ارزیابی آزمایشگاه های تک اپراتور، این مراجع رویه های متفاوتی را اتخاذ 

می كنند.
 ISO/IEC 17025 الزامات  طبق  بر  اپراتور  تک  آزمایشگاه های  ارزیابی  در  اصلی  چالش های  بعضی  مقاله  این  در 

مشخص می شود.

هنگامی كه درباره كاركنان آزمایشگاه صحبت می شود، تعداد 
پرسنل آزمایشگاه آزمون/كالیبرلسیون می تواند از یک نفر در یک 
آزمایشگاه  یک  كاركنان  تا  محدود،  دامنه  با  خصوصی  آزمایشگاه 
مرتبط با صنعت با دامنه فعالیت چندین برابر به صورت بالقوه تغییر 
كند. همه آزمایشگاه هایی كه می خواهند تایید صالحیت شوند باید 
 ISO/IEC 17025 صرف نظر از تعداد پرسنل، تمام الزامات استاندارد
 ،ISO/IEC 17025 استاندارد  پیاده سازی  دلیل  كنند.  رعایت  را 
افزایش سطح اطمینان به نتایج آزمایشگاه هایی است كه الزامات آن 
را برآورده می كنند. همچنین استاندارد ISO/IEC 17025 آزمایشگاه  
را ملزم می كند تا تضاد منافع بالقوه را شناسایی كند )بند 4-1-4(، 
آزمایشگاه را از دخالت در فعالیت هایی كه سبب كاهش اطمینان 
استقالل  به  اعتماد  و   )5-1-4 )بند  می شود  قضاوت  بی طرفی  در 
بر حذر   )2 یادآوری   )1-4( )بند  می اندازد  به خطر  را  قضاوت  در 

می دارد.
با توجه به این نکات، این احتمال وجود دارد كه آزمایشگاه  های 
را  استاندارد  الزامات  منافع،  تضاد  ایجاد  بدون  نتوانند  اپراتور  تک 
قضاوتشان  استقالل  و  بی طرفی  است  ممکن  و  كنند  پیاده سازی 
تحت تاثیر قرار گیرد. این احتمال نیز وجود دارد كه الزاماتی مانند 
روابط درون سازمانی و نظارت بر كاركنان در یک آزمایشگاه تک 
اپراتور به هیچ وجه قابل اجرا نباشند. در مورد این بندها در ادامه 

بیشتر توضیح داده می شود.

بی طرفی و تضاد منافع

--  استاندارد ISO/IEC 17025 بند )4-1( »سازمان« -- 
»سازمان باید ترتیباتی داشته باشد كه بتواند اطمینان حاصل 
كند كه مدیریت و كاركنان آن از هر گونه فشار و تاثیرپذیری نابجای 
تجاری، مالی و غیره داخلی و خارجی كه اثر نامطلوبی بر كیفیت 
كار آزمایشگاه داشته باشد مبرا هستند« )بند 4-1-5 ب(. سوالی 
كه پیش می آید آن است كه آیا یک نفر در آزمایشگاه تک اپراتور، 

به تنهایی می تواند مطمئن شود كه مبرا از فشارهای مالی خارجی 
هر  خصوصی،  بخش  در  كه  گفت  می توان  زمینه  این  در  است؟ 
آزمایشگاه آزمون و كالیبراسیون بر یک بنیان تجاری بنا شده است. 
مالی،  منافع  و  فشارها  بنابراین،  است؛  درآمد  ایجاد  مالک،  انتظار 
صرف نظر از تعداد پرسنل آن آزمایشگاه، همیشه وجود دارد. اگر 
چه نظر نویسنده آن است كه آزمایشگاه هایی كه دارای تک پرسنل 
هستند در مقابل فشارهای اقتصادی آسیب پذیری بیشتری دارند. در 
نتیجه ممکن است در مقابل آزمایشگاه های بزرگتر فشارهای مالی 
آزمایشگاه های  برای  نهایت  در  كنند.  تحمل  را  بیشتری  تجاری  و 
از  خودشان  استقالل  درباره  بتوانند  كه  است  دشوارتر  اپراتور  تک 

فشارهای مالی، شواهد قابل استنادی را تهیه كنند.

-- استاندارد ISO/IEC 17025 بند )4-3( »کنترل 
مدارک«--

مدیریت  مدارک سیستم   ISO/IEC 17025 استاندارد  بر طبق 
كیفیت باید قبل از صدور، بازنگری و تصویب شوند )بند 1-2-3-4( 
در این راستا، توسعه بازنگری و تصویب مدارک آن هم تنها به وسیله 
همچنین  برساند.  آسیب  آزمایشگاه  بی طرفی  به  می تواند  نفر  یک 
می تواند موجب تضاد منافع شود. این امر پرسش هایی مانند این را 
مطرح می كند كه اگر فرایند بازنگری و یا تصویب نادیده گرفته شود 
و این مساله كه بازنگری و تصویب مدارک توسط فردی یکسان انجام 
شود، چه تاثیری بر اطمینان از حصول كیفیت حاصل می شود؟ و 
آیا استاندارد ISO/IEC 17025 از یک فرد، انتظار دارد ذهنیت  های 
متفاوتی در هنگام بازنگری یک مدرک و تصویب آن داشته باشد؟ 
و اگر چنین انتظاری وجود دارد در نهایت، ارزیاب در حین ارزیابی، 

چگونه می تواند درجه ذهنیت آن فرد را مشخص كند؟
حفظ  مورد  در   ISO/IEC 17025 استاندارد  الزام  اگر  واقع  در 
بی طرفی )4-1-5 د( برآورده شود یک فرد نمی تواند مستندات را 

توامان تهیه، بازنگری و تصویب كند.
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--  استاندارد ISO/IEC 17025 بند )4-8( »شکایات« -- 
در مورد رسیدگی به شکایات رسیده از مشتریان و طرف های 
دیگر، بعید است مالک آزمایشگاه، به تنهایی بتواند از بی طرفی در 
تضاد منافع و فشارهای مالی غیر ضروری كه استقالل قضاوت را به 
خطر می اندازند، جلوگیری كند )4-1-5 د( و نیز بعید است بتواند 
شکایات مربوط به عملکرد خود را حل و فصل كند. انطباق بر این 

الزام، هرگز نمی تواند در آزمایشگاه تک اپراتور بر آورده شود.

--  استاندارد ISO/IEC 17025 بند )4-11( »اقدام صالحی« -- 
الزامات این بند به این موضوع اشاره دارد كه برای انطباق با 
این  باشد.  داشته  دخالت  نفر  یک  از  بیش  است  بهتر  استاندارد، 
یک  كه  دارد  وجود   ISO/IEC 17025 استاندارد  بطن  در  مساله 
فرد، عدم انطباق را ثبت كند و علل ریشه ای آن را تحلیل كند 
)4-11-2(؛ اقدام اصالحی را پیشنهاد و آن را اجرا كند )11-4( 
اقدام اصالحی را بررسی نماید. حال »چگونه  اثربخشی  و سپس 
تضاد  از  مبرا  و  طرف  بی  كه  كند  اثبات  می تواند  شخص  این 
باشد؟  آزمایشگاه  مالک  می تواند  شخص  این  آیا  است؟«  منافع 
فعالیت های خود و سیستم كنترل  انطباق  آیا در شناسایی عدم 
است  كرده  اجرا  را  آن  یا  و  داده  توسعه  خودش  كه  كیفیتی 
دارد  ضرورت  نویسنده  نظر  به  بود؟  خواهد  منصف  و  بی طرف 
بی طرفی  از  اطمینان  حصول  به منظور  دیگری  فرد  حداقل  كه 
حضور  نامنطبق  موارد  به  رسیدگی  منافع،  تضاد  از  جلوگیری  و 

باشد. داشته 

--  استاندارد ISO/IEC 17025  بند )4-14( »ممیزی داخلی«-- 
كاركنان  از  یک  هر   ISO/IEC 17025 استاندارد  براساس 
می توانند بیش از یک مسئولیت داشته باشند اگر چه واضح نیست 
اپراتور  تک  آزمایشگاه  مورد  در  )4-1-5-ج(  یادآوری  این  آیا  كه 
یک  به عنوان  فرد  این  آیا  است  چنین  اگر  و  است؟  اجرا  قابل  نیز 
را  كیفی  كنترل  سیستم  داخلی  ممیزی  یافته های  می تواند  ممیز 
و  كرده  اجرا  را  آن  خود  كه  حالی  در  كند  گزارش  و  پیاده سازی 

توسعه داده است.
ممیزی ها  »این  می كند  مقرر   ISO/IEC 17025 استاندارد 
انجام گیرد.  باید به وسیله كاركنان آموزش دیده و واجد شرایط 
از  مستقل  باید  كاركنان  این  دهد،  اجازه  موجود  منابع  چنانچه 
پیشنهاد  بند  این   .)1-14-4 )بند  باشند«  ممیزی  مورد  فعالیت 
می دهد اگر آزمایشگاه منابع محدودی دارد، خودش كار ممیزی 
را انجام دهد. »اگر آزمایشگاه های آزمون یا كالیبراسیون الزمات 
این استاندارد را برآورده كنند، سیستم مدیریت كیفیتی را برای 
كه  می گیرند  كار  به  خود  كالیبراسیون  و  آزمون  فعالیت های 
 .)6-1 )بند  می كند«  تامین  نیز  را   ISO 9001 استاندارد  اصول 
-2-8( بند  در   ISO 9001 استانــدارد  كه  شــود  توجه  باید 
انجام  و  ممیزان  انتخاب  »چگونگی   ،]4[ می كند  عنوان  ب(   2
بی طرف  و  بودن  عینی  از  اطمینان  حصول  باعث  باید  ممیزی ها 
مغایرت  به  منجر  مطلب  این  كه  شود«  ممیزی  فرایند  بودن 
ISO/ استاندارد  و   ISO 9001:2015 استاندارد  بندهای  بین 

IEC 17025 در این مورد خاص می شود. حال این سوال مطرح 
 ISO/IEC 17025 در  »خود«  فعالیت  ممیزی  اگر  كه  می شود 
قبول است؛ چنین موردی  ISO 9001 غیرقابل  و در  قبول  قابل 
ایجاد  آزمایشگاه  در  بی طرفی  ایجاد  و  منافع  تضاد  شناسایی  در 

می كند؟ مشکل 
در این راستا برای حفظ سازگاری در ممیزی داخلی و افزایش 
مورد تجدید نظر قرار گرفته،  انسجام بین دو استاندارد، كه اخیراً 

باید الزامات ISO/IEC 17025 در راستای ISO 9001 باشد.

-- استاندارد ISO/IEC 17025 بند )4-13( »کنترل سوابق« -- 
سوابق فنی استاندارد ISO/IEC 17025 الزام می كند كه هویت 
نتایج  بررسی  و  كالیبراسیون  آزمون،  دهنده  انجام  افراد  شناسه  و 
فرد،  هر  اپراتور  تک  آزمایشگاه  در   .)1-2-13-4( شوند  مشخص 
خودش نتیجه كالیبراسیون و آزمون را بررسی می كند و این مساله 
می تواند عامل بالقوه ای برای از دست رفتن بی طرفی و استقالل در 

قضاوت باشد )بند 4-1 یادآوری 2(.
آزمایشگاه های  در  كه   ISO/IEC 17025 استاندارد  از  بندهایی 

تک اپراتور قابل اجرا نیستند:

بندهایی از استاندارد ISO/IEC 17025 که در 
آزمایشگاه های تک اپراتور قابل اجرا نیستند

كه  می كند  بیان   ISO/IEC 17025 دوم  پاراگراف   )2-1( بند 
»هرگاه آزمایشگاهی یک یا چند فعالیت مذكور در این استاندارد، 
انجام  را  ابداع روش های جدید  یا  و طراحی  نمونه برداری  قبیل  از 
اعمال  این فعالیت  به  الزامات مذكور در بندهای مربوط  نمی دهد، 
نمی شود«. به نظر می رسد این معافیت به فعالیت های آزمایشگاه و 

نه تعداد پرسنل آزمایشگاه مربوط باشد.
اپراتور  تک  آزمایشگاه های  در  استاندارد،  بندهای  از  نعدادی 
ISO/IEC 17025 به صورت قاطعانه،  اما استاندارد  صدق نمی كنند 
آزمایشگاه را از برقراری آن ها معاف نمی كند. این مطلب را می توان 
در بند )4-1-5 ز( استاندارد مشاهده نمود. بند مذكور بیان می كند 
آزمون  انجام دهنده  بر كاركنان  باید نظارت كافی  كه »آزمایشگاه 
و یا كالیبراسیون، از جمله بر كارورزان را به وسیله اشخاصی فراهم 
كند كه با روش های آزمون و یا كالیبراسیون وغیره و همچنین با 
باشد«. در مورد آزمایشگاه های  نتایج آن ها آشنایی داشته  ارزیابی 
تک اپراتور، از آنجا كه كارشناس و یا كارآموز دیگری در آزمایشگاه 
بند  بنابراین  نمی آید؛  وجود  به  نیز  نظارت  به  نیاز  ندارد،  وجود 
مربوطه نمی تواند قابل اجرا باشد. بند )4-1-5 ی( انتصاب جانشین 
به یک  بند  این  الزامی می كند؛ هر چند  را  كلیدی  كاركنان  برای 
یادآوری ارجاع داده می شود كه بیان می كند »شاید عملی نباشد 
كه  هنگامی  لیکن  شود«  تعیین  جانشین  یک  سمتی  هر  برای 
انتصاب در  برای  اپراتور،  آزمایشگاه های تک  كارشناس دیگری در 
این مسئولیت ها وجود ندارد، عمال این بند نیز زاید به نظر می رسد.

را  آزمایشگاه ها   )4-2-4( و   )1-6-4( بندهای  مشابه،  به طور 
و  كنند  ایجاد  را  مناسبی  ارتباطاتی  فرآیندهای  تا  می كنند  ملزم 
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الزامات  مانند  نیز  را  مشتری  كردن خواسته های  برآورده  اهمیت 
دارند.  نگه  برقرار  آزمایشگاه  داخل  مقررات  و  قوانین  به  مربوط 
ایجاد  خواهان  اپراتور  تک  آزمایشگاه های  است  ممکن  كه  آن  با 
ارتباطی  فرآیندهای  اما  باشند،  مشتری  با  ارتباطی  فرآیندهای 
مقاله  این  نویسنده  نمی شود.  اعمال  آزمایشگاه ها  این  در  داخلی 
مقاله  این  كار  دامنه  كه  كند  مشخص  را  موضوع  این  می خواهد 
 )2-5( بند  تمامی  و  است  مرتبط  آزمایشگاه  پرسنل  تعداد  به 
مورد  باید  »كاركنان«  به  مربوط   ISO/IEC 17025 استاندارد 
آزمایشگاه  های  اجرایی آن  در  قابلیت  تا میزان  قرار گیرد  بررسی 

تک اپراتور مشخص شود.

روش اتخاذ شده توسط مراجع تائید صالحیت

نویسنده این مقاله در طول بیست سال فعالیت، به عنوان فردی 
پیشگام و ارزیاب فنی تائید صالحیت در كشور نروژ، با تعداد زیادی 
از كارشناسان تائید صالحیت برخورد داشته است و در طول این 
در  آزمایشگاه ها  تائید صالحیت  مراجع  زمانی مشخص شد،  دوره 
هنگام ارزیابی آزمایشگاه های تک اپراتور، صرف نظر از دامنه فعالیت 
آن آزمایشگاه از یک روش مورد اجماع استفاده نمی كنند. در برخی 
مناطق، آزمایشگاه های تک اپراتور تائید صالحیت می شوند در حالی 
كه در منطقه ای دیگر، مشابه این آزمایشگاه، برای تایید صالحیت، 
باید نیروی انسانی )كارشناسان( بیشتری داشته باشد. تفاوت این 
و  آزمون  نتایج  پذیرش  اصلی  هسته  به عنوان  اجرایی  روش های 
ناسازگاری هایی  به  كالیبراسیون در فراسوی مرزها می تواند منجر 

شود كه تهدید بالقوه برای MRA به حساب می آیند.

رقابت مالی ناعادالنه

مراجع  بین  در  آزمایشگاه،  اعتبار  حصول  و  حفظ  معیارهای 
برای  تایید صالحیت  تایید صالحیت متفاوت است. برخی مراجع 
 پیاده سازی الزامات مربوط به بی طرفی و تضاد منافع، در استاندارد 
ISO/IEC 17025 وجود نیروی انسانی بیشتر را الزم می دانند و این 
آزمایشگاه هایی می شود كه  بین  ناعادالنه ای  مساله، موجب رقابت 
توسط مراجع تائید صالحیت مختلف با 6ILAC-MRA  )اتحادیه 
بین المللی تایید صالحیت آزمایشگاهی( یکسان اعتباردهی شده اند 
به  توافق،  عدم  این  كردن  برجسته  با  دارد  نظر  در  نویسنده   .]3[ 
این  مورد  بتوانند در  تا  بدهد  تایید صالحیت، فضایی  كارشناسان 
مرتبط،  اجرایی  درباره روش های  و  بپردازند  نظر  تبادل  به  مسائل 
بازنگری مورد نیاز انجام شود. این امید وجود دارد كه در انتها توافق 
نظر  صرف  صالحیت،  تایید  مراجع  عملکرد  یکپارچگی  و  جمعی 
از منطقه فعالیت آن ها حاصل شود. در این حالت، هر آزمایشگاه 
می تواند با اطمینان انتظار داشته باشد الزامات یکسانی را برآورده 
اقدام  این  می شود.  اعتباردهی  عادالنه  فرآیند  یک  و طی  می كند 
 MLA می تواند وضعیت مراجع تایید صالحیت را بهبود دهد و روح

و MRA را تقویت  كند.

بـه  مقالـه  ایـن  در  شـده  مطـرح  مباحـث 
ایـن واقعیـت اشـاره دارنـد كـه آزمایشـگاه تـک 
اسـت  بیشـتری  انسـانی  نیـروی  نیازمنـد  اپراتـور 
را   ISO/IEC 17025 بندهـای  همـه  بتوانـد  تـا 
بـرآورده كنـد. زیـرا نامحتمـل اسـت كـه اپراتـور 
بی طرفـی  بـه  مربـوط  منافـع  تضـاد  از  بتوانـد 
اسـتقالل  كـه  غیرضـروری  مالـی  فشـارهای  و 
اجتنـاب  می اندازنـد،  خطـر  بـه  را  قضـاوت 
اسـتاندارد  در  بندهایـی  مشـابه،  به طـور   كنـد. 
ISO/IEC 17025 وجود دارد كه در آزمایشگاه های 

ISO/ تـک اپراتـور قابل اجـرا نیسـتند در حالی كه
IEC 17025 به طـور قاطـع آزمایشـگاه را از اجرای 

آن هـا معـاف نمی كند.
 ISO/IEC 17025 استاندارد  حاضر  حال  در 
می كند  توصیه  نویسنده  و  است  ویرایش  حال  در 
به  مربوط  بندهای  و  معافیت ها  و  كاربردها  كه 
این  شود.  شفاف سازی  اپراتور  تک  آزمایشگاه های 
ویرایش  به  می تواند  كه  است  پیشنهادی  مطلب 

استاندارد ISO/IEC 17025 اضافه شود.
»این مسـاله به صورت گسـترده ای به رسـمیت 
شـناخته می شـود كه آزمایشـگاه های تـک اپراتور، 
ممکـن اسـت بـه وجـود نیـروی انسـانی بیشـتری 
انجـام  نیـاز داشـته باشـند و دلیـل آن می توانـد 
كاری خـاص، در زمانی كه ضروری تشـخیص داده 
می شـود و یـا به منظـور جلوگیـری از ایجـاد تضاد 
منافـع و یـا كسـب اطمینـان از حفـظ بی طرفـی 
آزمایشـگاه باشـد. حتـی ممکـن اسـت این مسـاله 
بـرای كسـب اطمینـان از برآوردن تمامـی بندهای 
اسـتاندارد باشـد. ولـی ایـن نکتـه نیـز قابـل قبول 
اسـت كـه برخی بندهـای اسـتاندارد ممکن اسـت 

در ایـن آزمایشـگاه ها قابـل اجـرا نباشـند.«
نهادهای تایید صالحیت منطقه ای و بین المللی 
 در هنگام ارزیابی آزمایشگاه ها منطبق بر استاندارد

ایجاد یکپارچگی  باید به دنبال   ،ISO/IEC 17025

در بین آن ها باشند. به وجود آمدن این هماهنگی، 
بهبود  حوزه ها  همه  در  را  استاندارد  پیاده سازی 
 MRA و   MLA كه  چارچوبی  در  و  می دهد 
مشخص می كنند، گسترش و اعتبار آن را افزایش 

خواهد داد. 
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