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  ISO17025:2017( آزمایشگاهی تجهیزات کیفیت مدیریت استاندارد) 

 

 الزامات ISO17025:2017 

 

  مدیریتی بخش الزامات •

  فنی بخش الزامات •

 

 اخذ مزایای ISO17025:2017 
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 خدا نام به               

 
 

 :Q.C.B ITALIA (QUALITY CERTIFICATION BUREAU ITALIA s.r.l)شرکت 

 .باشد می صنعتی خدماتی و مختلف های بخش در المللی، بین عرصه در یک شرکت مستقل صدور گواهینامه سیستم های مدیریتی    

 . است Q.C.B ITALIAگروه  اهداف جمله از شده ارائه خدمات با متناسب ای هزینه با و اثربخش ای، حرفه صورت به خدمات ارائه

Q.C.B ITALIA و جهانی اقتصاد در خود جایگاه درخور نقشی خدمات، کامل ارائه با تا است داده قرار آن براساس را خود اصلی هدف 

 .کند ایفا اجتماعی وظایف

 :بخشی اعتبار

 ارائه اعتبار و ( قدرت Italian Accreditation System)  ACCREDIAتوسط  Q.C.B ITALIA  های گواهینامه بخشی اعتبار

 روز به با و مندیم بهره ارائه خدماتمان تضمین برای روز دانش آخرین از که مفتخریم ما.است داده افزایش دنیا سراسر در را خدماتمان

 ایم. بوده پیشگام همواره نوین تحوالت همپای با خود مداوم آوری

 . شود می ( مدیریت International Accreditation Forum) IAF جهانی اعتباربخشی مرجع توسط ها فعالیت این

 :آموزش

 است Q.C.B ITALIAما در  افتخارات جمله از تخصصی سمینارهای برگزاری و آموزشی خدمات ارائه

Q.C.B ITALIA   از استفاده امکان تا کند متمرکزمی صورت به آموزشی مختلف های دوره برگزاری به اقدام ساالنه های برنامه تدوین با 

 ایجاد مختلف های سازمان پرسنل میان و تجربیات اطالعات تبادل و دانش انتقال جهت فضایی و شده فراهم ها سازمان تمامی برای ها دوره

  .دارد سازمان ها محل در را آموزشی های دوره تمامی برگزاری توانایی مشتریان نیاز بنابر،  Q.C.B ITALIAهمچنین  .شود
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 :همقدم

ISO17025:2017(آزمایشگاهی تجهیزات کیفیت مدیریت استاندارد) 
 

 و ISO/IEC Guide 25یکه در نتیجه تجربیات وسیع حاصل از اجرا  ISO/IEC 17025یضر استاندارد بین المللدر حال حا

تهیه شده است، جایگزین هر دوی آنها شده است. این استاندارد شامل کلیه الزاماتی است که  EN45001 اروپایی استاندارد

آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و از 

 .می باشد  تبر نظر فنی صالحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج مع

شناسد، باید این استاندارد را به عنوان  های آزمون و کالیبراسیون را به رسمیت می مراجع تأیید صالحیت که صالحیت آزمایشگاه

باشند یا خدمات دیگری هم ارایه  مبنای تأیید صالحیت خود قرار دهند. آزمایشگاه هایی که بخشی از یک سازمان بزرگتر می

 ذکر استانداردهای این با نیز و ISO9002 یا ISO9001 قادر به اجرای سیستم کیفیتی هستند که با استانداردهای نمایند، می

. شود می گرفته نظر در است، شده منظور آزمایشگاه کیفیت سیستم در که کالیبراسیون و آزمون خدمات گستره با مرتبط که  شده

 ISO خود الزامات استانداردهای را برآورده نمایند، خودبهISO 17025  اماتالز که کالیبراسیونی و آزمون های آزمایشگاه

به  ISO 9002 و ISO 9001 استانداردهای با انطباق گواهی حال این با. نمود خواهند برآورده نیز را ISO 9002 و 9001

 .دنخواهد بو ها و نتایج فنی معتبر تنهایی حاکی از صالحیت آزمایشگاه در فراهم آوردن و ارائه داده

را برآورده نمایند و توسط مراجعی که دارای موافقت نامة شناسایی  ISO 17025 ها الزامات استاندارد در صورتی که آزمایشگاه

متقابل با مراجع هم تراز خود در سایر کشورهای استفاده کننده از این استاندارد هستند، تأیید صالحیت شوند، پذیرش نتایج 

ها را تسهیل و  یشگاه ها و سایر سازمانآزمون و کالیبراسیون کشورها آسان خواهد شد. به کارگیری این استاندارد همکاری بین آزما

 .کند های اجرایی کمک می به تبادل اطالعات، تجارب و نیز هماهنگ کردن استانداردها و روش

مسئولیت هر آزمایشگاه این است که فعالیتهای آزمایش و کالیبراسیون خود را به نحوی انجام دهد که الزامات این استاندارد رعایت 

شناسند، نیز برآورده گردد. این  مشتریان، مراجع قانونی یا سازمانهایی که آزمایشگاهها را به رسمیت میهای  شود و خواسته

 ISO  باشد. برآورده شدن این دو به معنی داشتن صالحیت بر اساس استاندارد شامل دو بخش الزامات مدیریتی و الزامات فنی می

 .است 17025
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 :ISO17025:2017 الزامات

 :یمدیریت بخش الزامات 

 :ی شامل موارد زیر استالزامات مدیریت

 نسازماندهی و نحوه آ      .1

  تسیستم کیفیت مدیری      .2

 ککنترل مدار      .3

 اها، پیشنهادها و قرارداده بازنگری درخواست      .4

 یواگذاری آزمون و کالیبراسیون به پیمانکاران فرع      .5

 تخرید خدمات و ملزوما      .6

 نارائه خدمات به مشتریا      .7

 هاقدامات پیشگیران      .8

 قکنترل سواب      .9

 یهای داخل ممیزی    .11

 یهای مدیریت بازنگری    .11

 تشکایا   .12

باشد که هر آزمایشگاه ملزم به رعایت آن در  هایی می هر یک از موارد فوق دارای روشهای عملیاتی و اجرایی خاص خود و رویه

 .باشد ه میهای تعریف شد چارچوب

 

 :یفن شالزامات بخ   

 :بخش الزامات فنی شامل موارد زیر است

 نکارکنا      .1

 رجایگاه و شرایط محیطی کا      .2

 اروشهای آزمون و کالیبراسیون و صحه گذاری بر روشه      .3

 تتجهیزات و امکانا      .4

 یبردار نمونه      .5

 ناسیوجابجایی اقالم مورد آزمون و کالیبر      .6

 نتضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیو      .7

 جدهی نتای گزارش      .8

 

در این خصوص نیز روشهای اجرایی و عملیاتی جهت برقراری الزامات وجود دارد. آزمایشگاه در منظر کلی و عمومی باید کارکنان 
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مدیریتی و فنی داشته که دارای اختیارات و منابع الزم برای انجام وظایف خود باشد و وقوع هر انحرافی را از 

انجام آزمونها و یا کالیبراسیون شناسایی کنند و اقداماتی برای سیستم کیفیت یا از روشهای اجرایی مربوط به 

پیشگیری یا به حداقل رساندن این انحرافات انجام دهند. ترتیب آزمایشگاه ها باید طوری باشد که بتواند از این 

ه اثر نامطلوبی بر کیفیت که مدیریت و کارکنان آن از هر گونه فشار و تأثیرپذیری نابجای تجاری، مالی و غیرة داخلی و خارجی ک

 .کار آزمایشگاه داشته باشد، اطمینان حاصل کنند

 

 

 :ISO17025 مزایای اخذ استاندارد

 :برخی از مزایای اخذ این استاندارد عبارتست از

 

 یالملل های عضو و کسب اعتبار بین ارتقا سطح آزمایشگاه 

 

 اه افزایش اطمینان از صحت نتایج ارایه شده توسط آزمایشگاه 

 

 اه کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات آزمایشگاه 

 

 اسازمانه سایر و اه آزمایشگاه تسهیل همکاری میان 

 

 اه آزمایشگاه مدیریتی و یروشهای اجرای کردن داستاندار 

 

 اه شتری مداری آزمایشگاهارتقاء سطح م 

 

 دها به عنوان آزمایشگاه مرجع از طرف موسسه استاندار امکان پذیرش آزمایشگاه 

 

 یامکان ارایه خدمات در سطح بین الملل 

 

 انطباق استانداردهای ISO 9001-9002 داستاندار این مقدمات با 

 

 های عادی ایجاد مزیت رقابتی تبلیغاتی نسبت به آزمایشگاه 
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 المللی های بازرسی و مؤسسات کنترل کیفیت ملی و بین امکان همکاری با سازمان 

 های روزانه آزمایشگاه ایجاد نظم عمومی در فعالیت 

 بندی متناسب ای صحت عملکرد تجهیزات براساس یک برنامه زمان کنترل دوره 

 طور سیستمی اجرای فرآیندهای بهبود و اصالح به 

 آتی آزمایشگاه های ها در فعالیت ایجاد یک روند معین جهت دریافت بازخورد مشتریان و لحاظ کردن آن 

 هدایت اصولی کلیه فرآیندهای جاری در جهت هدف و خط مشی تعیین شده 

 های آتی ریزی شده و متناسب با نیازهای فعلی با نگاه به توسعه آموزش برنامه 

 ها ایجاد روند معین و ساده جهت بازیابی و کنترل مجدد نتایج خام آزمون 

 نحوه گزارش نتایج نهایی سازی یکنواخت 

 ها دهی و شناسایی اقالم آزمون جهت تکرار احتمالی آزمون ایجاد یک روند متمرکز جهت سامان 

 یساز سازمانی و برون مدارک درون های مناسب جهت ثبت و بایگانی اسناد، سوابق و ایجاد رویه 
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 :ISO 17025کاربرد  دامنه

 

 استاندارد بین المللی ISO 17025  الزامات کلی برای احراز صالحیت انجام آزمون ها و یا کالیبراسیون و همچنین

، روش های استاندارد و روش های غیر  ISO 17025 نمونه برداری را مشخص می سازد. استاندارد بین المللی

آزمون و کالیبراسیون مورد استفاده قرار می گیرند را استاندارد و روش های توسعه یافته توسط آزمایشگاه که در اجرای 

 .پوشش می دهد

 

 

 راهنمایی های استاندارد بین المللی ISO 17025  برای همه سازمان های مجری آزمون و کالیبراسیون قابل استفاده

دهنده بخشی از می باشد. این استاندارد به عنوان مثال طرف اول، دوم و آزمایشگاه هایی که آزمون در آن ها تشکیل 

 .گواهی محصول و بازرسی می باشد، را در بر می گیرد

 

 

 استاندارد ISO 17025  و یا کالیبراسیون، بین المللی فارغ از تعداد پرسنل سازمان یا گستره دامنه فعالیت های آزمون

 .برای همه آزمایشگاه ها قابل کاربرد می باشد

 

 استاندارد بین المللی ISO 17025 توسط آزمایشگاه هایی که در حال ایجاد سیستم های کیفی، اجرایی  برای استفاده

 .و فنی برای فعالیت های خود می باشند توصیه می گردد
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