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ISO 17025 ضرورتی اجتناب ناپذیر برای بهبود مستمر فرایند کاری ،

 مراکز آزمایشگاهی
 

 نیانارفیت مجموعه مشاوران آزمای نفت ایکی جانشین مدیر آرش یزدانیدکتر 

  

  

 

 : دهیچک

 تیفیو ارتقاء ک ینگهدار جاا،یا نهیفاکنورها ار زم نیاز مهم تر یکی یاستتنانداراستتازامروزه، 

سطح قابل قبول جهان سنمیس شد. بنابرا یم یها، ار   زین یقاتیسازمان ها و مراکز تحق ن،یبا

سا سن ریمانند  سناندارا را از محورها یابیسازمان ها ا س یبه ا سا  یخوا م یها تیفعال یا

حضور  و یبه خوا کفائ لیار جهت ن یتواند گام مؤثر یاسناندارا م سنمیس یساز ااهیپاانند. 

 یاستتناندارا ها نیکستتو و کار و اانب باشتتد. ار ب یمؤثر و اراز مدت ار عرصتته بازار جهان

سناندارا مهم ISO/IEC 17025موجوا،  ست که ار آزما یا سیآزمون و کال یها شگاهیا  ونیبرا

سناند نیکاربرا اارا. ا سنانداراها نیگزیجا رااا سناندارا اروپا ISO/IEC GUIDE 25 یا  ییو ا

EN 4500  .ست سال شده ا سناندارا ار  شده و همانند  2017آخرین ویرایب از این ا توزیع 

ست که ار آزما یو فن ی )کیفی(نیریشامل او بخب مدسایر ویرایب های قبلی   یاشگاههیا

 افتیو ار تیفیک تیریمد سنمیموضوع س نکهیشوا. با ا یم یساز ااهیپ ونیبراسیآزمون و کال

سا شگاههایآزما یاعنبارنامه برا سناندارا  سبرا سااه ISO/IEC 17025ا  ژهیبه و ستین یا کار 

اسناندارا  نیا یاجرا یقرار اارند ول یو پژوهش یکه ار موسسات آموزش ییشگاههایآزما یبرا

عضو و  یها شگاهیتوان به: ارتقاء سطح آزما یم ایمزا نیکه از جمله ابواه  یاایز یایمزا یاارا

سو اعنبار ب سا ،یالملل نیک سناندارا  بیها، افزا شگاهیآزما ینیریو مد ییاجرا یروش ها یزا

محل انجام  حیصح یاز طراح نانیها، اطم شگاهیارائه شده توسط آزما جیاز صحت ننا نانیاطم

ما ماا مشتتتنر بیافزا ب،یآز ئه خدمات ار ستتتطح ب ان،یاعن پذ یا لملل نیامکان ارا  رشیو 

از طرف مؤستتستته استتناندارا و  رجعم شتتگاهیآزما کیبه عنوان  نامهیگواه یاارا شتتگاهیآزما

 اشاره کرا. یصنعن قاتیتحق

 

 تیریمد سنمیس ،یپژوهشو  یموسسات آموزش ،آزمایشگاه ،اسناندارا: واژگان کلیدی

 .ISO/IEC 17025 ، تیفیک
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 مقدمه -1

هه اخ عال ر،یار ا  یها تیگستتتنرش روز افزون ف

و ...  یقاتیتحق یها شگاهیبه اسنفااه از آزما ازین یپژوهش

بخب مهم و  ،یشگاهیرا او چندان کراه است. مراکز آزما

عال یبزرگ هاییاز ف های تحق ن مان  و یدیتول ،یقاتیستتتاز

جارایگ یرا ار بر م ونیبراستتتیکال که عملکرا  یی. از آن

 نهاییفعال ییو کارآ تیفیار ک یاتیح نقبها  شگاهیآزما

ش  و یابیبرای ارز ییباز ارائه راهکارها ریاارند، از ا یپژوه

 یو تخصتتصتت یبهبوا عملکرا آنها مورا توجه جوامع علم

سنجب عملکرا ار مراکز آزما ایان ست.    یشگاهیبواه ا

اارا، آنها  ارییبستت تیاهم زیو مستتوو ن ن رانیبرای مد

ف نقاط قوت و ضع ییضمن شناسا نوانندیم لهیوس نیبد

سازمان  بیهای بهبوا و افزا نهیخوا، زم بهره وری را ار 

عملکرا،  یابیفراهم آورند. قصتتتد و من ور هر برنامه ارز

 قیهدف از طر نیاست. ا یو بهبوا اثربخش ییکارا بیافزا

برای انجام هرچه بهنر کارها،  یشگاهیبه مراکز آزماکمک 

سعه مهارتها و  سن اانببا تو  هایازیبه ن یابیآنان برای ا

. انجام ارستتت کارها ابدی یواحدهای کاری، تحقق م یآت

برخوراار استتت  ژهاییو تیاز اهم یشتتگاهیار مراکز آزما

 یشاثربخ بیآزمون، افزا جیننا تیفیامر ارتقاء ک نیا رایز

 نیاارا، همچن یرا ار پ یقاتیخدمات و اسناوراهای تحق

و تجاری ستتازی  یقاتیتحق ایاثربخب بوان استتناوراه

 زین یقاتیسازمانهای تحق ییآنها، منجر به رشد و خواکفا

و مستتتوو ن مراکز  رانیمتتد نیخواهتتد شتتتتد. بنتتابرا

عملکرا خوا، عالوه  یابیار ن امهای ارز دیبا یشگاهیآزما

شده به جنبه های اتی)کم ییبر کارآ  رگی( خدمات ارائه 

. ار ندیخدمات توجه نما تیفیک ژهیموثر بر عملکرا به و

ها نیاز مهم تر یکی نه،یزم نیا هر  یرو بیپ یچالب 

بارها  نکهیاااه ها استتت. کما ا جیصتتحت ننا شتتگاه،یآزما

نمونه ار او  کی زیآنال جیمشتتتاهده شتتتده استتتت، ننا
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 نیأمت یمشنر تینبواه و رضا کسانیمنفاوت،  شگاهیآزما

که  1702۵ زویاستتتناندارا ا نه،یزم نیشتتتوا. ار ا ینم

سطت سناندارا یالملل نیسازمان ب و صار 1ا  زویا یا ار اخن

عضتتتو ااشتتتنه و  1۵7از  بیآن ار ژنو بواه و بکه مقر 

سناندارا ضا 2رانیا سازمان ملی ا صل یاز جمله اع آن  یا

 کپارچهیستتازمان،  نیشتتده استتت. هدف ا یاستتت، معرف

 التیتسه جاایاسناندارا ار سراسر جهان، ا نیکران تدو

و مصتتترف  دکنندهیاز تول تیحما ،یالملل نیار تجارت ب

 یکیتکنولوژ یعلم یهتتا یکننتتده و توستتتعتته همکتتار

صاا ست.  یاقن سناندارا مهم ISO/IEC 17025و ... ا  یا

ست که برا سیآزمون و کال یها شگاهیآزما یا ار بک ونیبرا

سناندارا ار نیروا. ا یم س اتیااامه تجرب ا سنقرار عیو  ا

سناندارا ها سناندارا اروپاو  ISO/IEC Guide  25یا  ییا

EN 45001، سازمان ب سط  سناندارا ته یالملل نیتو و  هیا

 بیرایو نیکه آخر دیمذکور گرا یاسناندارا ها نیگزیجا

 نیاستتناندارا ب نی. ا[1]بواه استتت 2017آن ار ستتال 

نا یها یژگیو یالملل جام آزمون و  ییخاص توا  ایان

 ISO/IEC 17025. ارک کند یرا مشخص م ونیبراسیکال

را  اهشگیآزما یفیک تیریمد سنمیآسان و سااه است و س

کند.  یمرتبط م گریا یشتتتگاهیآزما یبه همه روش ها

ISO/IEC 17025 یاهشگیآزما تیفیک تیریمد سنمیس ای 

بر  یاایز دیتأک ون،یبراسیآزمون و کال یها شگاهیار آزما

سناندارا ها،  حیآزمون ها و اسنفااه صح حیروش صح از ا

قت، تع یاایتمرکز ز نا نییبر ا ها و تع جین  نییآزمون 

 تیفیک ستتنمی. ستت[1,2]اارا جیمحاستتبات و ننا یخطا

 سنمیس کی جاای، باهدف اISO/IEC 17025 شگاهیآزما

نقر و مستت یطراح ت،یفیبر ک یمستتنقل و مبنن ینیریمد

 شتتتگاهیاستتتناندارا، آزما نیاز ا یریگراا تا با بهره گ یم

شنر تیفیک نیخوا را با بهنر تبنواند خدما خوا  نایبه م

 ینف ،ینیریمد یها تیفعال هیکل نیو هم چن دیارائه نما

نحو اااره نمواه و با اخذ  نیخوا را به بهنر یو تخصتتصتت

2 Institute of Standards & Industrial Research of Iran 
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مهیگواه ها نا مه  نا بار  ،یالملل نیب ای یمل یها و اعن

خدمات و  رندگانیخوا را به گ یستتنگیو شتتا تیصتتالح

 تیفیک تیریمد ستتنمی. ستتدیمااثبات ن نفعیذ یگروه ها

 یو فن ینیریمد یها تیفعال هیکل رندهیاربرگ شگاه،یآزما

تمام  گر،یا یآن بواه و از ستتو یندهایو فرآ شتتگاهیآزما

 گر،یا دگاهی. از ارایگ یرا اربر م یشتتتگاهیخدمات آزما

ار  نیهم چن شتتتگاهیآزما تیفیک تیریمد ستتتنمیستتت

 هیکل هب شتتتگاهیاستتتت که آزما یخدمات هیکل رندهیبرگ

 یخوا ارائه م یو برون ستازمان یارون ستازمان انیمشتنر

ات اامنه خدم ت،یاسناندارا با توجه به نوع فعال نی. ادینما

ماه کال تیو  بل یها ونیبراستتتیآزمون و  جام و بر  قا ان

 یعنوان الزامات عموم  ISO/IEC 17025:2017استتتاس 

 ونیبراسیآزمون و کال یها شگاهیآزما تیاحراز صالح یبرا

 از پس ریاخ یها اهه ار  است. دهیو مسنقر گرا یطراح

ها شتتتتدن باز جارت یرو به یمل یمرز  ،یالملل نیب ت

 بیافزا شتتدت به خدمات، و محصتتو ت یجهان تباا ت

 چندجانبه یتجار یها نامه موافقت یامضتتا. استتت افنهی

 نیب تیفیک یاستتتنانداراها فیتعر که اهد یم نشتتتان

ست  رفنهیپذ یامر یالملل سن موجو کهشده ا  هب یابیا

ضمون نیا ست م س بار کی: "ا ست، شده یبرر  جا همه ا

 [1,3]"است دییتا مورا

 توسط مراجعISO 17025   زویا یها نامهیگواه

ه   nonبه صورت CBیا ار اخنصار   3صدور گواهینام

accredited  ااهیها با پ شگاهیاارند و آزما امکان صدور 

امکان  یخارج ابینهاا ارز کیتوسط  یزیو مم یساز

مذکور را خواهند ااشت. اما  نامهیگواه افتیو ار یزیمم

 اعنبار یازمانهااسناندارا توسط س نیشده که ا هیتوص

با  لذا .و صاار گراا یزیمم ABیا ار اخنصار  4یبخش

 رانیمورا، سازمان اعنبار بخب حاضر ار ا نیتوجه به ا

(ABمرکز تا ،)ار  ۵رانیموسسه اسناندارا ا تیصالح دیی
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 ISO نامهیو صدور گواه یزیقاار به مم ،NACI اخنصار

 باشد. یم 17025

 ااهیپ یبرا یبرا یمراحل مقاله نیا نگارش از هدف

ساس تیفیک تیریمد سنمیس یساز سناندارا برا  ISO ا

ست  شگاهیآزما ار 17025  تیریمد سنمیس اهداف که ا

هایفرآ به را تیفیک ناظر یند  و ستتتازا یم مرتبط من

ش و ییکارا بیپا یبرا را ییها شاخص  مسنیس یاثربخ

 حیتوض منن ار شده، شنهاایپ مرحلة هر. کند یم نییتع

 یازمندین شامل ندهایفرآ از یا مجموعه. است شده اااه

 تیفعال آزمون، انجام آن بر عالوه و شتتتگاهیآزما کی یها

 را ها آن با مرتبط یبندها و ندهایفرآ نیا با مرتبط یها

سناندارا  یها شاخص از ییها نمونه ISO/IEC 17025 ا

 اس شده ارائه زین یفیک اهداف یوسنگیپ بیپا

 تیریمد ستمیس یساز ادهیپ یها روش -2

 ها شگاهیآزما در تیفیک

 ها تیمحدوا مشکالت، موجوا، مقا ت و منابع ار

 ار تیفیک تیریمد سنمیس جاایا دیفوا نطوریهم و

 انجام یها شگاهیآزما و یپژوهش و یآموزش موسسات

 [1,4,5] .اند شده ذکر گسنراه طور به آزمون

 :از عبارتند ها تیمحدوا نیا از یبرخ

 یها تیاولو از آزمون یبرا  زم لیوسا تدارک -1

 .ستین یاصل

 واخ زاتیتجه تناوب بطور یسنیبا ها شگاهیآزما -2

 برهیکال  CRMاراخنصار ای 6شده دییتا مرجع مواا با را

  مثل ییها شرکت اریاخن ار مواا نیا اکثر.  ندینما

Paragon Scientific Limited،NBS  با که باشد یم 

 رب را یهنگفن نهیهز و بر زمان آن واراات یکنون طیشرا

 .کند یم منحمل شگاهیآزما

5 National Accreditation Center of Iran 
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 پرسنل) هسنند یموقن کارکنان از یاریبس -3

 .)سنندین یرسم اسنخدام

 یها تیفعال به مربوط واحد آن ار ها شگاهیآزما -4

 بر عالوه زمان هم). هسنند سازمان یپژوهش و یآموزش

 .)کنند یم کار زین یآموزش بخب ار یپژوهش بخب

 و مننوع آنها تیمسئول و کارکنان عملکرا -۵

 .است پراکنده

 یها تیفعال براساس شنریب کارکنان عملکرا -6

 یم دهیسنج آنها توسط شده مننشر مقا ت و یآموزش

 .شوا

 ونیبراسیکال یبرا یسنیبا ها شگاهیآزما -7

 وتریکامپ یرو را ونیبراسیکال افزار نرم نسخه نیدتریجد

 یرخب بخاطر اما د،یینما نصو بیآزما جیننا لیتحل یبرا

 .ندارا وجوا امکان نیا ها میتحر از

 :است زیر موارا شامل نیز اصلی فواید

برخورا سیسنماتیک با مشکالت، نقائص و  -1

 اشنباهات خواسنه یا ناخواسنه

 انجام خوا ارزیابی توسط آزمایشگاه -2

یافنن و محدوا سازی منابع خطاهای اندازه  -3

 گیری و کننرل خطاها

 محاسبه خطاهای غیر قابل کننرل -4

 تکلیف روش های ابداعی اندازه گیریتعیین  -۵

 کننرل و تضمین کیفیت ننایج اندازه گیری -6

تسهیل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر  -7

 سازمان ها

                                                           
7 Proficiency Test 

تباال اطالعات و تجارب بین آزمایشگاه های  -8

 همکار

 هماهنگ کران اسنانداراها و روش های اجرایی -9

 به عبارتییا  اعنماا مشنریان رضایت و افزایب -10

 آزمایشگاهارتقاء سطح مشنری مداری

 صالحیت و ننایج از اطمینان قابلیت افزایب -11

 اثبات پیااه سازی سیسنم کیفیت ویا یه عبارتی  کارکنان

 صالحیت فنی )ننایج فنی معنبر(

افزایب قدرت بازاریابی و مزیت رقابنی نسبت  -12

یت به آزمایشگاه هایی که ار کالس جهانی ن ام مدیر

 کیفیت وارا نشده اند

 ارآمد و ها آزمایب تعداا افزایب -13

 تسهیل ار پذیرش ننایج آزمون 14

 ارتقاء کیفی تجهیزات، پرسنل، فضا و سیسنم -1۵

 تجهیزات نقص یا و آسیو و کاهب

به روز کران اسنانداراها و روشهای آزمون ار  -16

 سطح آزمایشگاه ها

المللی به عنوان است یابی به اعنبار بین  -17

 آزمایشگاه آکرواینه جهانی ار ایران

افزایب ارآمد از طریق ارائه خدمات به  -18

 صاارکنندگان محصول

 آزمایشگاهی مراکز به نمونه ارسال عدم نیاز  -19

 شده تائید

آزمون   مقایسه ای و آزمون هایشرکت ار  -20

ت که از سوی مراکز اعنبار سنجی ار سطح   7مهار

 ه های آکرواینه برگزار میشواآزمایشگا



Page 5 of 8 

 

امکان پذیرش آزمایشگاه بعنوان آزمایشگاه  -21

 مرجع از طرف سازمان ملی اسناندارا

همانطور که مشخص است مزایای پیااه سازی 

به گونه ای می باشد که بنوان از  ISO 17025اسناندارا 

محدوایت ها بعضًا عبور کراه و به پیااه سازی آن روی 

 کی ار تیفیک تیریمد سنمیس اسنقرار طول ارآورا. 

 به EN 45001 اسناندارا برطبق آزمون، انجام شگاهیآزما

به این شرح باید  مراحل ISO/IEC 17025 ازین بیپ عنوان

 ،تیفیک آموزش ت،یریمد تیمسئول ،یطراح: انجام گراا

 ،یلیتحل یها روش یاعنباربخش مدارک، ،یساز آمااه

 یزیمم و یلیتحل یفیک کننرل سنمیس یاجرا

  .[6 ,1,5]یااخل

  ISOبراساس تیفیک تیریمد سنمیاسنقرار س یبرا

 :را انجام ااا ریتوان مراحل ز یم 9001

 یابر یرسم ندهینما کیاسناندارا و  کیاننخاب  -1

 نامه یصدور گواه

و اسنورالعمل  یاولن یاسنانداراها ییشناسا -2

 سنمیبر س رگذاریتاث یها

 یو اامنه کار یندگیمشخص افاتر نما فیتعر -3

که ار  ییروش ها یساز یو بوم یابیارز -4

 شوند یبه کارگرفنه م شگاهیآزما

 سنمیس یساز ااهیپ -۵

 .یینها یزیو مم یزیمم بیپ یو اجرا تیهدا -6

از آنجاییکه ار تمامی ویرایب های صورت پذیرفنه 

او بخب کییت و فنی از یکدیگر جدا شده اند، می توان 

بر اساس این او بخب کیفی و فنی با مراحل فوق را 

 جزئیاتی بیشنر نیز تقسیم بندی نموا:

 :(کیفیت)مدیرینی الزامات بخب  

 کننرل مدارک -1

 .و قراراااها شنهااهایارخواست ها، پ یبازنگر -2

 مانکارانیبه پ ونیبراسیآزمون و کال یواگذار -3

 یفرع

 خدمات و ملزومات دیخر -4

 انیارائه خدمات به مشنر -۵

 رانهیشگیاقدامات پ -6

 کننرل سوابق -7

 یااخل یها یزیمم -8

 ینیریمد یها یبازنگر -9

 و ن رسنجی اتیشکا -10

و  یاتیعمل یروش ها یاز موارا فوق، اارا کی هر

 یم یخاص یها و اسنورالعمل ها ستیچک ل ،ییاجرا

شرکت  یبا همکار شگاهیباشد که توسط پرسنل آزما

ملزم به  شگاهیآزما شده و هیاسناندارا ته یمشاور اجرا

 [7] .باشد یشده م فیتعر یآن ار چارچوب ها تیرعا

چارت  یاارا دیبا شگاهیعنوان مثال، هر آزما به

ها  تیافراا و مسئول گاهیباشد که ارآن جا یسازمان

 نیوتد دیبا شگاهیآزماهر تیفیمشخص باشد. ن امنامه ک

ماه انجام  6ار زمان مقرر، مثال هر یااخل یزیشوا. مم

 حاصل نانیاطم ISO/IEC 17025شوا تا از تداوم اسنقرار 

 یانجام شوا. روش مدون برا یاوره ا یها ی. بازنگرشوا

وق شوا. تمام موارا ف نیتدو انیمشنر تیبه شکا یدگیرس

 .و به آن عمل شوا دهیگرا نیتدو تیفیار ن امنامه ک

 :یالزامات بخب فن

 کنانکار -1

 کار یطیمح طیو شرا گاهیجا -2

 یو صحه گذار ونیبراسیآزمون و کال یروش ها -3

 بر روش ها
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 و امکانات زاتیتجه -4

 ینمونه براار -۵

 ونیبراسیاقالم مورا آزمون و کال ییجابجا -6

 ونیبراسیآزمون و کال جیننا تیفیک نیتضم -7

 جیننا یگزارش اه -8

جهت  یاتیو عمل ییاجرا یخصوص، روش ها نیار ا

 شگاهیالزامات وجوا اارا. به عنوان مثال، هر آزما یبرقرار

و  اراتیاخن یباشد که اارا یو فن کیفیکاار  یاارا دیبا

 یخوا باشد و وقوع هر انحراف فیانجام وظا یمنابع  زم برا

مربوط به  ییاجرا یاز روش ها ای تیفیک سنمیرا از س

 یاتکنند و اقدام ییشناسا ونیبراسیکال ایآزمون ها و  نجاما

 انحرافات انجام نیبه حداقل رساندن ا ای یریشگیپ یبرا

 زم را  یآموزش ها دیبا شگاهیآزما یاهند. کاار پرسنل

ر کار، ه یطیمح طیو شرا گاهیگذرانده باشند. ار بخب جا

 سرانه و یکیزیمناسو از ن ر ف یفضا یاارا دیبا شگاهیزماآ

و امکانات،  زاتیکار مناسو باشد. از ن ر تجه یفضا

 و از هیو امکانات مناسو را ته زاتیتجه دیبا شگاهیآزما

 دیاب شگاهیحاصل کند. آزما نانیبوان آن ها اطم برهیکال

ااشنه باشد که بر  ییاجرا یها و روش ها یخط مش

اساسآن بنواند از حفاظت اطالعات محرمانه و حقوق 

ااشنه باشد. هم  نانیاطم نبایمشنر ینومع تیمالک

 یمناسو و روش ها یها یخط مش دیبا شگاهیآزما ن،یچن

ااشنه باشد که بر اساس آن بنواند از اخالت ار  ییاجرا

 یب ت،یکه باعث کاهب اعنماا به صالح یهر نوع کار

 یریعمل آن گراا جلوگ یارسن ایقضاوت  یارسن ،یطرف

 [8] .دینما

 س  تمیتقرار س  س  ا یبرا یمراحل عموم -3

 تیفیک تیریمد

س سنقرار  سازمان تیفیک تیریمد سنمیا  یار هر 

شار خارج ،یااخل ازین جهیتواند نن یم رح ط یحن ایو  یف

 یبرا یریگ میستتتازمان باشتتتد. ار تصتتتم یراهبرا یها

س سنقرار  ن ر  ار دیبا ریموارا ز ت،یفیک تیریمد سنمیا

 :گرفنه شوند

 فرهنگ حاکم بر سازمان -1

 اعنبارنامه افتیار یبرا یواقع ازین -2

 زمان و منابع موجوا -3

کارکنان و تجرب -4 ها ار زم یقبل اتیاانب   هنیآن

 تیفیک

با توجه به مطابقت با  شتتگاهیآزما یجار طیشتترا -۵

 .اسناندارا

 منعهد دیارشد با تیریمسائل، مد نین ر از ا صرف

استتتنقرار  لیو ا  تیاهم ند،یباشتتتد و قبل از آغاز فرآ

و روشتتتن  هیتمام کارمندان توج یرا برا تیفیک تیریمد

سدینما سازمان و ب دیبا تیفیک تیریمد سنمی.  ا از ارون 

 ی. حنابدیها و پرسنل آن توسعه  شگاهیارج نهاان به آزما

باشتتتد.  یبا کمک گرفنن از مشتتتاوران خارج رکا نیاگر ا

 مستتنیگرفنن از استتنقرار ستت جهینن یبرا ازیزمان مورا ن

ISO/IEC 17025  ه ب یواند منفاوت باشتتد و بستتنگت یم

ها مد یفاکنور بر طبق   تیفیک تیریذکر شتتتده اارا. 

 یقاتیانجام آزمون موسسات تحق یها شگاهیاز آزما یبرخ

گونه گزارش کراه اند:  نیرا ا ازیزمان مورا ن ،یو آموزشتت

 سیرئ ایارشد و  تیریتوسط مد میسال پس از تصم کی

ر ، ا یقبل اتیماه بدون احنستاب تجرب جدهیاانشتگاه ، ه

 تیمانند فعال یگریا یها تیحدوا سه سال بسنه به فعال

 .[9,10,11]یو پژوهش یآموزش یها

 :است ریمرحله اول شامل موارا ز چهار

 نمسیآزمون ها و پرسنل تحت پوشب س نییتع -1

 تیفیک تیریمد

 یجار تیکننرل وضع -2
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 ستنمیست یستاز ااهیپ یها برا نهیمحاستبه هز -3

 تیفیک تیریمد

ها براستتاس  تیو مستتئول یبرنامه زمان میترستت -4

 کار تیطرح اسنقرار و اهم

 زیو آنال یشامل طراح ۵ار مرحله  یندیفرآ کرایرو

و  شتتتگاهیار انجام آزمون ار آزما ریارگ یندهایهمه فرآ

موسسات  یها شگاهیکه عمدتا ار آزما است یآسان ساز

ش  یبرا ازیمورا ن یانطباق هاISO/IEC 17025  و یآموز

 6وجوا اارا. مرحله   یتطابق با الزامات اسناندارا پژوهش

مرتبط  تیفیک تیریمد سنمیمنناظر با فاز اسنقرار س زین

مات فن جاایبا ا به  7استتتت و مرحله   ینیریو مد یالزا

ا و انطباق آن ب تیفیک تیریمد ستتنمیستت یااخل یابیارز

مات  ها ISO/IEC 17025الزا باط اارا و ار ن ار  تیارت

 تیفیک تیریمد سنمیس یااخل یابینحوه به ارز 8مرحله 

ست برا ISO/IEC 17025و انطباق آن با الزامات   یارخوا

 شوا. یارائه م یگواه

 نتیجه گیری -5

 افتیو ار تیفیک تیریمد ستتتنمیموضتتتوع ستتت

مه برا نا بار ندارا  شتتتگاهیآزما یاعن نا ها براستتتاس استتت

ISO/IEC 17025 که ار  ییها شتتتگاهیآزما یبرا ژهیبه و

ش سات آموز س ش یمو سااه ا یو پژوه  یقرار اارند کار 

از  یبرخ شتتتنهاایمقاله، پ نی. هدف ازنگارش استتتتین

 تیفیک تیریمد سنمیس یساز ااهیپ یبرا یمراحل عموم

سناندارا  ساس ا ساز ی، برا ISO/IEC 17025برا  یآمااه 

ست. ار  یمه رسمها به من ور کسو اعنبارنا شگاهیآزما ا

سا یبرا قات،یبر تحق یابندا، مرور  ییشنهااهایپ ییشنا

 و تیفیک تیریمد ستتتنمین ام مند کران ستتت یکه برا

 ندیشتتتدن به فرآ کینزا یاستتتنفااه از آن برا نیهمچن

 اتیها و تجرب افنهیانجام شتتتد. با توجه به  ه،بوا دیمف

با پ  تیفیک تیریمد ستتتنمیستتت یستتتاز ااهیمحققان 

ISO/IEC 17025 مقاله ارائه شده است.  نیار اISO/IEC 

 یهستتنند تا با تفاوت ها ریمراحل نستتبنا انعطاف پذ نیا

ها و کارکنان مخنلف، ستتتازگار  شتتتگاهینهااها، آزما نیب

 شوند.

 سپاسگزاری

شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان، محنرم  رعاملیمداز 

 ارائه ن رهای ساخناریجهت  جناب آقای وحید ابراهیمی

و قدراانی  تشتتکر کمال و حمایت های بی شتتائبه شتتان
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