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 چك ليست ارزیابي

 
ISO/IEC 17025:99 

عدم 

 انطباق
 شماره سیستم مدیریت کیفیت -4          انطباق

 دهينسازما -4-1

  

 (4.1.1)المللی مشخص بودن وضعیت آزمایشگاه از لحاظ موارد قانونی به صورت ملی یا بین -

المللای و  و استانداردهاي قانونی ملی یاا باین   52071تطابق سرویسها و کالیبراسیون در برابر استاندارد  -

 (4.1.2)الزامات قانونی تدوین شده داخلی آزمایشگاه 

ریت کیفیت آزمایشگاه در برابر تجهیزات موقتی و دائمای و نیاز تجهیازات در    محدوده کاربرد نظام مدی -

 (4.1.3)محل و خارج از محل آزمایشگاه 

تعریف ساختار ارتباطی بین آزمایشگاه و سازمان مادر و پرسنل آن و اختیارات آنهاا و اطمیناان از عادم     -

 (4.1.4)تضاد مسئولیتها و استقالل پرسنل 

آزمایشگاه سوم شخص در رابطه با پرسنل و مسئولیتها و وظایف آنهاا اطمیناان    تعریف ساختار ارتباطی -

 (4.1.5)از عدم تضاد مسئولیتها و استقالل پرسنل 

 (4.1.5)تعریف و تعیین مسئولیتها و جایگاه مدیریت فنی و مدیریت کیفیت  -

در کاار و یاا قضااوت    عدم فعالیتهاي غیرکاري و تجاري پرسنل مدیریتی و عملیاتی آزمایشگاه که تاثیر  -

 (4.1.5)آنها داشته باشد 

روش رازداري در رابطه با ارسال و نگهداري نتایج تستها و آزمونها / کالیبراسیون حتی در مورد ارسال و  -

 (4.1.5)نگهداري با رابطهاي الكترونیكی 

ده هااي  اي که قضااوت پرسانل و یاا محرماناه باودن اطالعاات و دا      تدوین مسئولیتها و وظایف به گونه -

 (4.1.5)مشتري حفظ شود 

تدوین شرایط احراز، مسئولیتها، اختیارات و رابطه کلیاه پرسانل ماوثر بار کیفیات آزمونهاا و تساتها و         -

 (4.1.5)کالیبراسیون از لحاظ ساختار سازمانی 

 –تدوین ارتباط بین مسئولیتها و اختیارات کلیه پرسنل مؤثر بر کیفیت تستها و آزمونها و کالیبراسیون  -

 (4.1.5)ماتریس رابطه فعالیتها 

تدوین سطوح نظارت الزم براي کلیه افرادي که مرتبط باتستها و آزمونها باوده و تدادیق آنهاا را انجاام      -

 (4.1.5)دهند توسط افراد با صالحیت می

تعیین مدیر فنی با اختیارات جامع در رابطه با عملیات تكنیكی و تهیه منابع مورد نیااز باراي عملیاات     -

 (4.1.5)اسب تكنیكی در آزمایشگاه من

انتداب رسمی مدیریت کیفیت جدا از ساایر مسائولیتها باراي اطمیناان از اجارا و نگهاداري سیساتم         -

 (4.1.5)مدیریت کیفیت در تمام سطوح آزمایشگاه 

دسترسی مدیریت کیفیت به صورت مستقیم به مدیر ارشد که تدمیم گیرنده در رابطه با منابع و خاط   -

 (4.1.5)باشد ن میمشی سازما

 (4.1.5)انتداب رسمی کلیه مدیران کلیدي  -
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 چك ليست ارزیابي
 

ISO/IEC 17025:99 
عدم 

 انطباق
 شماره سیستم مدیریت کیفیت -4          انطباق

 سيستم كيفيت -4-2

  

هاا، سیساتمهاي   ههاي دستورالعملها، برناما تدوین و حفظ و اجراي سیستم مدیریت کیفیت شامل رویه -

 (4.2.1)دسترسی پرسنل به مدارك مورد نیاز  –متناسب با محدوده تستها و آزمونها و کالیبراسیون 

تداویب توساط    تدوین خط مشی و اهداف کیفی، نظامنامه، تدوین اهداف جامع و کلی در خط مشی ا -

 (4.2.2)مدیر ارشد اجرایی 

 (4.2.2)اي ه صورت فنی و حرفهتعهد کیفیت در تستها، آزمونها و کالیبراسیون ب -

المللای و تادوین   بیانیه مدیریت ارشد براي تعهد به استانداردهاي مورد نیاز شامل اجباري ملی یاا باین   -

 (4.2.2)شده توسط خود آزمایشگاه 

 (4.2.2)تدوین اهداف کیفی در خط مشی  -

 (4.2.2)اي آنها فهتدوین کلی نیازمندیهاي پرسنل و دستورالعلمها و روشهاي اجرایی کاري و حر -

 (4.2.2) 17025تعهد مدیریت به رعایت و تطابق با استاندارد  -

تعهد به انجام تستها و آزمونها و کالیبراسیون در متادهاي تادوین شاده مطاابق نیازمنادیهاي مشاتري        -
(4.2.2) 

 (4.2.3)ارجاع به روشهاي اجرایی و یا مرجع آنها و تدوین ساختار کلی مستندات در نظامنامه کیفیت  -

 (4.2.4)مسئولیتها، اختیارات و شرایط احراز مدیر فنی و مدیر کیفیت در نظامنامه  -
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 كنترل مدارك -4-3

  

تدوین روش اجرایی مدون براي کنتارل تماامی مادارك مانناد قاوانین، اساتانداردها، مادارك مرجاع،          -

ا و نظامنامه و مدارك با منشا   ها، پوسترها، تدریحات، دستورالعملهنقشهروشهاي آزمون یا کالیبراسیون،

 (4.3.1)هاي الكترونیكی خارجی و واسطه

 (4.3.2.1)توزیع و تدویب مدارك و بازنگري توسط پرسنل مجاز قبل از صدور  -

لیست مرجعی از مدارك ذکر شده براي وایرست جااري، توزیاع، دسترسای و کنتارل مادارك منساو         -
(4.3.2.1) 

 (4.3.2.2)معتبر و مرتبط دسترسی افراد ذیربط به ویراستهاي  -

 (4.3.2.2)اي کلیه مستندات و تغییر ویراست در صورت نیاز براي اطمینان از تناسب بازنگري دوره -

 (4.3.2.2)خارج کردن فوري مدارك غیرمعتبر و عدم استفاده ناخواسته  -

ونی حفاظ  عالمتگذاري مناسب مدارك منسو  خارج نمودن فوري از محلهاي کاربرد با رعایت الزام قاان  -

 (4.3.2.2)مدارك 

کدگذاري مدارك سیستم کیفیت با کدهاي منحدر به فرد شاامل تااریخ صادور، کاد، شاماره صافحه،        -

 (4.3.2.3)مجموع صفحات و مهر تدویب هر مدرك و امضا، مجاز براي تدویب 

 (4.3.3.1)بازنگري تغییرات توسط بخشها یا افراد مرتبط اولیه یا باروش مشخص  -

 (4.3.3.2)رخود سند یا ضمائم آن شرح تغییرات د -

افراد مجاز باراي تداویب مجادد مادارك تداویب مادارك باازنگري شاده در زودتارین زماان ممكان             -
(4.3.3.3) 

 (4.3.3.4)هاي الكترونیكی روش اجرایی مشخص براي کنترل مدارك با واسطه -
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 چك ليست ارزیابي
 

ISO/IEC 17025:99 
عدم 

 انطباق
 شماره سیستم مدیریت کیفیت -4          انطباق

 بازنگري درخواست، پيشنهاد، قرارداد -4-4

  

 (4.4.1)روش اجرایی مدون براي بازنگري قرارداد  -

 (4.4.1)سنجی سازمان تعریف نیازمندیهاي قرارداد از لحاظ فنی و امكان -

 (4.4.1)اثبات توانمندي سازمان براي اجراي نیازمندیهاي فنی قرارداد  -

اب روشهاي مناسب براي برقراري نیازمندیهاي مشتري در رابطه با تسات و آزماون و کالیبراسایون    انتخ -
(4.4.1) 

 (4.4.1)حل و فدل مغایرتهاي قرارداد  -

 (4.4.1)هاي زمانبندي، قانونی هر قرارداد حتی داخلی تعیین جنبه -

ذاري تساتها شاامل   بازنگري نیازمندیهاي مربوط به امكاناات فیزیكای، پرسانل شاامل نتاایج صاحه گا        -

 (4.4.1)برداري و محاسبات عدم قطعیت هاي نمونهآزمونهاي بین آزمایشگاهی، برنامه

 (4.4.2)ایجاد و حفظ سوابق بازنگري قرارداد  -

 (4.4.2)بازنگري جامع قرارداد براي قراردادهاي جدید و پیچیده  -

 (4.4.3)در نظر گرفتن پیمانكار فرعی در بازنگري قرارداد  -

 (4.4.4)مشتري در رابطه با انحراف از قرارداد  اطالع به -
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 هاپيمانكاري فرعي تستها و كاليبراسيون -4-5

  

در صورت اصالحیه قرارداد بعد از بازنگري و انجام، تكرار سیكل باازنگري قارارداد و اطاالع باه پرسانل       -

 (4.4.5)ذیربط 

ستاندارد و نیازمنادیهاي ساازمان و مشاتریان    پرسشنامه ارزیابی پیمانكاران فرعی در ارتباط با تطابق با ا -

 (4.5.1)سازمان و الزامات قانونی 

 (4.5.2)استفاده از پیمانكاران مجاز مشتري و در صورت نیاز تدویب مشتري در مورد پیمانكار  -

 (4.5.4)لیست پیمانكاران فرعی مجاز  -

 (4.5.4)سوابق ارزیابی پیمانكاران فرعی  -
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 و تداركات خدمات مربوط به خرید -4-6

  

دهندگان مربوط به مواد فاسد شدنی، مواد اولیه آموزشی کنندگان و سرویسروش اجرایی انتخاب تامین -

و بازرسی و انبارش آنها و نیز سرویس دهندگانی که کار آنها روي کیفیت سرویسهاي آزمایشگاه اثرگذار 

 (4.6.1)است. 

ماای  و کالیبراسایون مطاابق اساتانداردهاي ملای و      بازرسی و آزمون مواد فاسدشدنی، مواد اولیاه و آز  -

 (4.6.2)المللی و نیازمندیهاي سازمان و نگهداري سوابق بین

 (4.6.3)بازنگري مستندات خرید پی  از تدویب  -

هااي  ها، دستورالعملهاي بازرسای و داده هاي خرید شامل: نوع، درجه، طبقه، شناسایی، نقشهتدوین داده -

 (4.6.3)اي تدویب شده توسط آزمایشگاه تكنیكی شامل نیازمندیه

 (4.6.4)کنندگان در رابطه با تاثیر بر کیفیت کار آزمایشگاه شناسایی و سوابق مربوط به عرضه -
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 چك ليست ارزیابي
 

ISO/IEC 17025:99 
عدم 

 انطباق
 شماره سیستم مدیریت کیفیت -4          انطباق

 خدمات دهي به مشتري -4-7

  

بازدید مشتري یا نماینده قانونی وي از عملكرد آزمایشگاه در رابطه با سرویس درخواسات شاده و   روش  -

 (4.7)حفظ اسرار دیگر مشتریان 

 (4.7)اطالع رسانی سریع به مشتري از هر گونه مغایرت و یا انحراف از تست و آزمون و کالیبراسیون  -

2 

 شكایات -4-8

  
دگی به شكایات مشتري در همه موارد و سوابق اقادام اصاالحی و   روش اجرایی اقدام اصالحی براي رسی -

 (4.8)رسیدگی به آنها 
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 كنترل آزمونها و كاليبراسيونهاي نامنطبق -4-9

  

روش اجرایی براي زمانی که نتایج تستها، آزمونها و یا کالیبراسیون مطابق خواست مشتري و یا روشهاي  -

 (4.9.1)سازمان نباشد 

 (4.9.1)رخورد با موارد عدم انطباق تعریف مسئولیت ب -

 (4.9.1)ارزیابی اثر عدم انطباق بر آزمونها، تستها و کالیبراسیون  -

 (4.9.1)گذاري اقدامات جدید اقدام اصالحی سریع روي عدم انطباقها و صحه -

 (4.9.1)رسانی به مشتري در مورد عدم انطباقها و نیز فراخوان سرویس تحویلی در صورت نیاز اطالع -

 (4.9.1)عریف مسئولیتها براي حل و فدل عدم انطباقها ت -

سیستم ردیابی و شناسایی مناسب براي اقادام اصاالحی روي اپراتاور، ابازار، مادیریت، دساتورالعمل و        -

...(4.9.1) 

 (4.9.2)پیگیري روش اقدامات اصالحی و پیشگیرانه، در رابطه با عدم انطباقات و شكایات مشتري  -
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 حياقدامات اصال-4-11

  

اتخاذ اقدامات اصالحی و پیشگیرانه مطابق روش موجود در رابطه با عدم انطباقهااي سیساتم مادیریت     -

 (4.10.1)کیفیت و عملیات تكنیكی آزمایشگاه 

تعمیم اقدامات اصالحی و پیشگیرانه باه ماواردي نظیار عادم انطباقهاا، ممیزیهااي داخلای و خاارجی،          -

 (4.10.1)خورهاي پرسنل آزمایشگاه بازنگري مدیریت بازخورهاي مشتري، باز

اي مطابق روش اجرایی اقدامات اصالحی و پیشگیرانه مواردي نظیر دالیل پیگیري و تحلیل دالیل ریشه -

بالقوه عدم انطباق، نیازمندیهاي مشتري، نمونه و تدریحات آنها، روشاها، مهاارت پرسانل، آماوزش و ...     
(4.10.2) 

لوگیري از تكرار مجدد و ثبت نتایج تغییرات و پیگیریهاي اقدامات اي و جاطمینان از حذف دالیل ریشه -

 (4.10.3)اصالحی  

 (4.10.4)نظارت براثربخشی اقدامات اصالحی  -

دار مناتج از اقادامات اصاالحی  در ممیازي داخلای       تار باراي بخشاهاي مشاكل    ریزیهاي فشردهبرنامه -
(4.10.5) 

50 

 



 

ISO/IEC 17025 

_

 

 چك ليست ارزیابي
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عدم 

 انطباق
 شماره سیستم مدیریت کیفیت -4          انطباق

 اقدامات پيگشيرانه -4-11

  

بهبود عملیات تكنیكی و کشف دالیل بالقوه عدم انطباقهاي سیستم مدیریت کیفیت و عملیات تكنیكی  -

رایای  ها، آنالیز ریسك و نتایج تستها و آزمونهااي تخددای مطاابق یاك برناماه اج     از طریق تحلیل داد
(4.11.1) 

در صورت نیاز به اقدامات پیشگیرانه اجارا از طریاق یاك برناماه مشاخص و اطمیناان از پاایین آمادن          -

 (4.11.10)احتمال وقوع عدم انطباقها 

 (4.11.2)اطمینان از اثربخشی اقدامات بهبود دهنده و پیشگیرانه مطابق روش اجرایی  -

55 

 كنترل سوابق -4-12

  

آوري، کدگاذاري، دسترسای یاا انباارش، نگهاداري و تعیاین       ي شناسایی، جماع روش اجرایی مدون برا -

تكلیف سوابق کیفی و تكنیكی که شامل بازنگري مدیریت به اقدامات اصاالحی و پیشاگیرانه و ممیازي    

 (4.12.1.1)داخلی باشد 

 دوره نگهداري سوابق کیفی، خوانا بودن آنهاا، قابال دسترسای باودن، جلاوگیري از آسایب در محایط        -

 (4.12.1.2)مناسب و جلوگیري از گم شدن 

 (4.12.1.2)هاي الكترونیكی براي سوابق به صورت واسطه (4.12.1.10)و  (4.12.1.2)الزامات  -

 (4.12.1.3)روش حفظ محرمانه بودن سوابق  -

 (4.12.1.4)هاي الكترونیكی و محدودیت دسترسی به آنها هاي اضافه از واسطهروش کپی -

هااي شاامل: ساوابق    شاود. ایان داده  ا دوره زمانی نگهاداري مشاخص نگهاداري مای    هاي فنی بآیا داده -

 (4.12.2.1)باشد کالیبراسیون، سوابق پرسنلی، نسخه هاي کپی از سوابق کالیبراسیون و غیره می

باشد که بتوان با هماان شارایط اثرگاذار  حتای روي عادت تطعیات        اي میآیا اطالعات سوابق به گونه -

 (4.12.2.1)ار نمود آزمونها را تكر

 (4.12.2.1)باشد برداري میآیا سوابق فنی قابل ردیابی به اشخاص مسئول انجام، وارسی، نمونه -

عدم خط خوردگی سوابق و عدم حذف اطالعات در سوابق و اطمیناان از عادم دساتكاري و گام شادن       -

ء و پااراف شاخص   هاي الكترونیكی  در صورت خط خوردگی و یاا قلام خاوردگی امضاا    سوابق با واسطه

 (4.12.2.3)مسئول روي آن  

57 

 مميزي داخلي -4-13

  

بندي شده مطابق روش اجرایی معین که شامل کلیه آیا برنامه ممیزي داخلی به صورت سالیانه و زمانب -

 (4.13.1)گیرد عناصر سیستم مدیریت کیفیت و موارد فنی گردد انجام می

یفیت تدوین گردیاده و توساط ممیزیاان مساتقل از فعالیات      آیا برنامه ممیزي داخلی توسط مدیریت ک -

 (4.13.1)گیرد؟ خودشان و ذیدالح انجام می

آیا براي عدم انطباقهاي ممیزي برناماه اقادام اصاالحی تادوین گردیاده اسات و در ماواردي کاه روي          -

 (4.13.2)سرویسهاي مشتري اثر گذاشته به اطالع مشتري رسیده است 

 (4.13.3)گردد ام شده مطابق ممیزي داخلی ثبت میآیا اقدامات اصالحی انج -

 (4.13.3)گیرد آیا ممیزي تعقیبی براي اطمینان از انجام و اثربخشی اقدامات اصالحی انجام می -
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زمانبندي و یاك روش اجرایای اقادام باه باازنگري در رابطاه باا سیساتم         آیا مدیریت ارشد طبق برنامه -

مدیریت کیفیت و فعالیتهاي مرتبط باا آزماون و کالیبراسایون راباراي اطمیناان از کاارکرد مناساب و        

 (4.14.10)دهد؟ اثربخ  آن، و نیز اقدام به تغییرات و بهبود را انجام می

 (4.14.1)گردد: ي مدیریت حداقل شامل موارد ذیل میآیا بازنگر -

 تناسب خط مشی و روشهاي اجرایی 

  گزارشات مدیریتی و سطوح نظارتی 

  نتایج ممیزي داخلی 

  اقدامات اصالحی و پیشگیرانه 

  نتایج ارزیابیهاي خارجی 

  نتایج آزمونهاي بین آزمایشگاهی و آزمونهاي تخددی 

 زمایشگاه  تغییرات در نوع و حجم فعالیت آ 

  بازخورهاي مشتري 

  شكایات مشتري 

  سایر فاکتورها نظیر فعالیتهاي کنترل کیفی، منابع و آموزش اعضاء 

گردد؟ و آیا برنامه اجرایی با مشخص بودن فرد یا افاراد  آیا نتایج و خروجیهاي بازنگري مدیریت ثبت می -

 (4.54.7  مسئول و زمان انجام کارها را دارد؟
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 شود:آیا براي اطمینان از صحت و قابلیت اعتماد آزمونها موارد ذیل اجرا و به کار گرفته می -

گاذاري،  کالیبراسایون و صاحه   فاکتورهاي انساانی، شارایط آب و هاوایی ومحیطای، روشاهاي تسات و       -

برداري، موارد مربوط به جابجایی ابزارهااي تسات و کالیبراسایون.    گیریها، نمونهتجهیزات، ردیابی اندازه
(4.1.1)   

گاردد  در تساتها و کالیبراسایون  در    آیا آزمایشگاه فاکتورهایی را که باعا  ایجااد عادم قطعیات مای      -

رسنل و انتخااب تجهیازات تسات و کالیبراسایون لحااظ      روشهاي اجرایی، آموزش و تعیین صالحیت پ

   (5.1.2)نماید؟ می
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 پرسنل -5-2

  

آیا مدیریت آزمایشگاه اطمینان از صالحیت و شایستگی در ماورد پرسانل ذیال را دارد؟     -

استفاده و کار با تجهیزات ویژه، اجراي تستها و یا کالیبراسایون، ارزیاابی نتاایج، امضااي     

  (5.2.1)هاي کالیبراسیون. واهینامهتست ریپورتها و گ

تعیین سطوح نظارتی براي پرسنلی که در حال آماوزش باوده و باه انجاام تساتها و یاا        -

  (?)کالیبراسیون مشغولند. 

دهند بر مبنی تحدیالت، آموزش، تجرباه و  آیا پرسنلی که وظایف مشخدی را انجام می -

  (5.2.1)حیت قانونی  اند؟  گواهی تعیین صالمهارت تعیین صالحیت گردیده

اي را براي کلیه وظایف مرباوط باه   بینی شدهآیا مدیریت آزمایشگاه برنامه آموزشی پی  -

  (5.2.2)آزمایشگاه تدوین کرده است؟  مطابق روشی معین  

آیا مدیریت آزمایشگاه موارد مربوط به تحدیالت و آموزش و مهارت پرسنل آزمایشگاه را  -

  (5.2.2)ست.  در اهداف کیفی درج کرده ا

آیا کلیه پرسنل آزمایشگاه تحت استخدام آزمایشگاه و یا قراردادي مشخص با آزمایشاگاه   -

  (5.2.3)باشند؟ می

آیا آزمایشگاه اطمینان دارد که پرسنلی که به صورت تكنیكی و پشتیبانی به کار گرفتاه   -

  (5.2.3)نمایند؟ شود تحت سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه فعالیت میمی

آیا شرح مشاغل پرسنل مدیریتی، تكنیكی و پشتیبانی که درگیار در کاار آموزنهاا و یاا      -

  (5.2.4)باشند تدوین گردیده است؟ تستها و یا کالیبراسیون می

آیا آزمایشاگاه اختیاارات ویاژه مرباوط باه پرسانل ذیال را تادوین کارده و در اختیاار            -

راسیون، صدور تست ریپورت و یا گواهی برداریهاي خاص، انجام آزمون یا کالیبدارد؟نمونه

  (5.2.5)ها، کار با تجهیزات ویژه یا خاص. کالیبراسیون، تفسیر گزارشات و داده

آیا آزمایشگاه سوابق مرتبط با این اختیارات  اختیارات کنونی  و نیاز ماوارد مرباوط باه      -

ی شایستگی، تحدیالت، شایستگیهاي تخددی، آموزش، مهاارت، تجرباه پرسال تكنیكا    

 نماید؟ شامل قراردادي  را نگهداري می

آیا سوابق در دو مورد قبلی همراه با تاریخ تائید صالحیتها و شایستگیها به راحتای قابال    -

 (5.2.5)باشد؟ دسترس می
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ا آزمایشگاه شرایط و تسهیالتی را فراهم کرده است کاه تساتها و آزمونهاا و کالیبراسایون در شارایط      آی -

صحیح انجام گیرند که شامل مراحل منابع انرژي، نور، شرایط محیطی باد  تنها محدود باه ایان ماوارد    

   (5.3.1)گردد . نمی

گاذارد؟  گیریهاا نمای  اعتباار انادازه  آیا آزمایشگاه اطمینان دارد که شرایط محیطی اثري روي صاحت و   -

برداري خارج از محل دائمای تجهیازات آزمایشاگاه     حتی در مواردي که آزمونها و کالیبراسیون و نمونه

   (5.3.1)اند؟ پذیرد  و آیا این شرایط محیطی مستند گردیدهصورت می

ط محیطای را پاای ،   آیا آزمایشگاه مطابق تدریحاتی مشخص، روشها و یا روشهاي اجرایی معین شارای  -

نماید؟ براي نمونه این شرایط محیطی شامل: استریزه کرده از لحاظ بیولوژیكی گارد و  کنترل و ثبت می

غبار، تشعشعات الكترومغناطیسی، رادیو اکتیو، رطوبت، تشعشعات الكتریكی، درجه حرارت صدا، سطوح 

   (5.3.2)باشد. لرزش و غیره می

آزمایشگاه اقدام به متوقف کردن، تست و یا آزمون و یا کالیبراسیون  آیا در صورت وجود چنین شرایطی -

   (5.3.2)نماید؟ می

آیا آزمایشگاه از محیطیها کناري و اطراف به نحو مناسبی جدا گردیده اسات تاا اثاري روي آزمایشاگاه      -

 (5.3.3)نداشته باشد؟ 

رگذار باشاد تحات شارایط کنتارل     تواند روي آزمایشگاه اثآیا دسترسی و استفاده از محیطیهایی که می -

   (5.3.4)پذیرد؟ اي صورت میشده

 (5.3.5)نماید؟ گیري میآیا آزمایشگاه نظافت و پاکیزگی محیط آزمایشگاه را به نحو مناسبی اندازه -
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 گذاري روشهاي تست و آزمون و صحه -5-4

  

ها و آزمونها و کالیبراسایون تحات   آیا آزمایشگاه از روشهاي اجرایی و یا متدهاي معین براي تمامی تست -

برداري، جابجایی، ارسال، نگهداري و تهیه موارد نماید؟ این موارد شامل نمونهمحدوده کاري استفاده می

   (5.4.1)گردد؟ تست و یا کالیبراسیون می

ه و گیري عدم قطعیت و تكنیكهاي تجزیآیا آزمایشگاه از روشهاي اجرایی و یا متدهاي معین براي اندازه -

   (5.4.1)نماید؟ هاي آزمون یا تست و یا کالیبراسیون استفاده میتحلیل آماري در مورد داده

آیا آزمایشگاه در صورتی که وجود و استفاده از دستورالعمل براي موارد مربوط به استفاده از تجهیازات،   -

اقادام باه تهیاه آنهاا     باشاد  جابجایی تدارك مورد مربوط به تست و آزمون و یا کالیبراسیون ضروري می

کرده است؟  در صورتی که عدم وجود آنها باع  اختالل در نتایج تستها و یا آزماون و یاا کالیبراسایون    

   (5.4.1)گردد  

هاي مرتبط با کار آزمایشگاه به روز بوده و به راحتی آیا دستورالعملها، استانداردها، منوآلها و مراجع داده -

 (5.4.1)شد؟ باقابل دسترس پرسنل مرتبط می
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نمایاد:  آیا آزمایشگاه در رابطه با انحراف از آزمونها و یا روشهاي کالیبراسیون موارد ذیال را رعایات مای    -

   (5.4.1)و مجوز و تایید مشتري  مستندسازي از انحراف، توجیه تكنیكی و فنی، داشتن اختیار

آیا آزمایشگاه از روشهاي تست و کالیبراسیون که مرتبط با نیازهااي مشاتري و مارتبط باا تسات و یاا        -

   (5.4.2)گردد . برداري نیز مینماید  شامل روشهاي نمونهکالیبراسیون مورد نظر باشد استفاده می

نظار گارفتن آخارین ویارای  و نساخه معتبار        آیا روشهاي به کاار گرفتاه شاده در ماورد قبال باا در       -

   (5.4.2)پذیرد؟ اي و ملی صورت میالمللی، منطقهاستانداردهاي بین

تار تادوین   آیا در صورت ضرورت آزمایشگاه استانداردهاي ذکر شده در مورد قبال را باا جزئیاات واضاح     -

   (5.4.2)نموده است؟ که سازگارتر با شرایط کاربردي باشد  

مشتري استفاده از روشی خاص را توصیه نكرده باشد، آیا آزمایشاگاه از روشاهاي منتشار    در صورتی که  -

هایی علمی معتبر، یا اي یا ملی، سازمانهاي معتبر تكنیكی و فنی، مجلهالمللی، منطقهشده در منابع بین

   (5.4.2)نماید؟ هاي شرکتهاي سازنده، تجهیزات استفاده میتوصیه

آیا روشهاي توسعه یافته توسط آزمایشگاه و یا روشاهاي اقتبااس شاده توساط آزمایشاگاه متناساب باا         -

   (5.4.2)گذاري گردیده است؟ شرایط کاربردي بوده و صحه

آیا مشتري از روش انتخابی توسط آزمایشگاه مطلع گردیده است و آیا آزمایشگاه تددیق کرده است که  -

باشاد. و نیاز آیاا آزمایشاگاه در صاورت تغییار روش،       ستفاده مناسب میروش انتخابی قبل از معرفی و ا

 گذاري را تكرار نموده است؟ شرایط صحه

باشد مطلع گردانیاده  آیا آزمایشگاه مشتري را در صورتی که روش انتخابی مناسب نبوده و یا به روز نمی -

   (5.4.2)است؟ 

کالیبراسیون که توسط خود آزمایشگاه توسعه یافته آیا آزمایشگاه در مواردي که از روشهاي آزمونها و یا  -

ریزي کرده است و نیز از پرسنل با صالحیت همراه با منابع کافی در ایان  برد آنها را برنامهاست بهره می

   (5.4.3)برد. رابطه بهره می

اط ماؤثري  باشد و نیز ارتبا آیا برنامه ریزي که براي روشهاي توسعه یافته تدوین گردیده است به روز می -

 (5.4.3)باشد. بین پرسنل درگیر در این رابطه برقرار می

آیا با مشتري توافق نموده است و هدف  گیرددر صورتی که آزمایشگاه از روشهاي غیراستاندارد بهره می -

هاي مشتري در آن در نظار گرفتاه شاده اسات؟ آیاا      آزمون یا کالیبراسیون مشخص گردیده و خواسته

گاذاري  ایان روشاها را باه نحاو مناسابی صاحه       ز به کارگیري روشهاي غیراساتاندارد، ا آزمایشگاه پی 

   (5.4.4)نماید؟ می

نماید؟ روشاهاي غیار اساتاندارد، روشاهاي توساعه      گذاري در موارد ذیل میآیا آزمایشگاه اقدام به صحه -

ي آزمایشگاه است، یافته و یا طراحی شده توسط آزمایشگاه، روشهاي استانداردي که خارج از حیطه کار

   (5.4.5.2)روشهاي استانداردي که توسط آزمایشگاه توسعه و یا اصالح گردیده است. 

   (5.4.5.2)گردد؟ هاي عملی اجرا میهایی کاربردي و محدودهگذاري در صورت نیاز تا مرحلهآیا صحه -

 (5.4.5.2)گردد؟ گذاري ثبت میآیا نتایج صحه -
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گذاري مرتبط با نیازهاي مشتري است؟ این آیا محدوده و صحت ارزشهاي بدست آمده از روشهاي صحه -

تواند شامل موارد: عدم قطعیات نتاایج بدسات آماده، انتخااب روش، خطای باودن، محادوده         موارد می

تواند اهداف تساتها  ، روشهاي جلوگیري از اثرگذاریی عوامل بیرونی که میتكرارپذیري و یا تكثیرپذیري

   (5.4.5.3)و آزمونها را تحت تاثیر قرار دهد. 

آیا آزمایشگاه از روش اجرایی معین و مشخدی براي محاسبات عدم قطعیت در ماورد تماامی تساتها و     -

   (5.4.6.1)نماید؟ آزمونها و کالیبراسیون استفاده می

واردي که محاسبات عدم قطعیت به دلیل ماهیت آزمای  مشكل است اقدام به برآورد و تعریاف  آیا در م -

  (5.4.6.2)گردد و نیز گزارش دهی آن واضح است. کلیه اجزاء عدم قطعیت می

آیا محاسبات عدم قطعیت برمبنی آگاهی و دان  در مورد آزمون مورد نظر و محدوده آزمون و تجاارت   -

   (5.4.6.2)پذیرد. ها صورت میادهگذاري دقبلی و صحه

   (5.4.6.3)گردند؟ آیا اجزاء دخیل در عدم قطعیت با روشهاي مناسبی تجزیه و تحلیل می -

هاا و جابجاایی آنهاا باه صاورت سیساتمی وارسای        آیا محاسبات انجام گرفته در آزمایشگاه و نیاز داده  -

   (5.4.7.1)گردد؟ می

هااي  کسب، پردازش، ثبت، گزارش دهی، ذخیاره و بازیافات داده  آیا در مواردي که آزمایشگاه به منظور  -

بارد از ماوارد ذیال اطمیناان حاصال      آزمون و یا کالیبراسیون از ...... و یا تجهیزات اتوماتیك بهاره مای  

   (5.4.7.2)نماید: می

 افزارهاي کاربردي باا جزئیاات کاافی مساتند گردیاده و قبال از اساتفاده باه نحاو مناسابی           نرم

 گردد.  ي میگذارصحه

 گردند، در روش باه ماواردي نظیار    ها روشهاي اجرایی مدون و اجرا میبه جهت حفاظت از داده

 ها اشاره گردد.  ها، انتقال و پردازش دادهدادهها ذخیرهرازداري و حفظ داده

  نگهداري از کامپیوتر و تجهیزات خودکاردر شرایط تعریف شده و مناسب به جهت حفظ درستی

 آزمون و یاکالیبراسیون. هايداده

 

 تجهيزات -5-5

  

نماید اطمینان دارد کاه ایان   آیا در صورتی آزمایشگاه از تجهیزاتی خارج از محل دائمی خود استفاه می -

   (5.5.1)باشند؟ المللی میتجهیزات مطابق این استاندارد بین

گیري و تجهیزات آزماون را کاه باراي    برداري، اندازهآیا آزمایشگاه تمامی لوازم و اسباب مربوط به نمونه -

  (5.5.1)اجراي صحیح آزمونها و کالیبراسیون الزم است تهیه نموده است؟ 

افزارهاي به کارگرفته شده توسط آزمایشگاه باه منظاور آزماون و کالیبراسایون و یاا      آیا تجهیزات و نرم -

   (5.5.2)باشند؟ فته میبرداري داراي صحت الزم براي مقاصد مربوط به تدریحات به کار رنمونه

آیا برنامه کالیبراسیون براي تمامی اجزاء کلیدي مربوط به مقادیر کمی و یا عددي تجهیزات که اثرگذار  -

   (5.5.2)باشد طراحی و به اجرا گذاشته شده است؟ روي نتایج می

   (5.5.2)اند؟ آیا کلیه تجهیزات آزمایشگاه قبل از استفاده وارسی و کالیبره گردیده -
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شوند و آیا دستورالعملهاي کاربري و تعمیار  آیا تجهیزات آزمایشگاه توسط پرسنل مجاز به کارگرفته می -

   (5.5.3)شود. تجهیزات به روز بوده و به راحتی توسط پرسنل مربوطه به کار گرفته می

افزارها و تجهیزات تست و آزمون و کالیبراسیون را به صورت منحدار  آیا آزمایشگاه در صورت امكان نرم -

 (1.1.4 نماید؟به فرد شناسایی می

افزارهااي باه کارگرفتاه شاده در تسات و آزماون و       آیاآزمایشگاه تمامی سوابق مرتبط با تجهیزات و نرم -

 (5.5.5)باشد: شامل حداقل موارد ذیل مینماید که کالیبراسیون را نگهداري می

 افزار هویت وسیله / ابزار و یا نرم 

   نام سازنده، شماره سریال و یا سایر موارد شناسایی 

  وارسی مناسب بودن وسیله در برابر تدریحات 

  محل مكان فعلی استفاده در صورت مربوط بودن 

  دستورالعملهاي سازنده در صورت دسترسی 

 لیبراسیون، تنظیم، معیارهاي پذیرش، داشتن تاریخها، نتایج و غیره  در رابطه با کا 

   در صورت کاربرد برنامه تعمیر و به روز بودن برنامه 

  گزارش هر گونه صدمه، تعمیر، اصالح در رابطه با تجهیزات 

آیا آزمایشگاه روشهاي اجرایی در رابطه باا جابجاایی مطمائن، ارساال نگهاداري و انباارش، اساتفاده و         -

آزمایشگاه را تدوین نوده است  به منظور جلوگیري از کاربري، تعمیرات و نگهداري در رابطه با تجهیزات

  (5.5.6)خرابی و صدمه به  تجهیزات . 

نماید تا از به کاارگیري  گذاري و جداسازي میآیا آزمایشگاه تجهیزات خارج از رده یا مشكوك را عالمت -

گذاري و وارسی نتایج قبلی کار با چنین دساتگاههایی  اه اقدام به صحهآنها جلوگیري گردد؟ آیا آزمایشگ

   (5.5.7)شود؟ نماید و روش کنترل سرویس نامنطبق روي آن به کار گرفته میرا می

گاذاري،  آیا وضعیت کلیه تجهیزات تحت کنترل آزمایشاگاه از لحااظ کالیبراسایون از طریاق برچساب      -

ده است؟ آیا در این موارد تاریخ آخارین کالیبراسایون و تااریخ    کدگذاري یا به نحو دیگر  مشخص گردی

 (5.5.8)باشد؟ کالیبره بعدي مشخص می

اناد  نماید که به هار دلیال تحات کنتارل آزمایشاگاه نباوده      آیا آزمایشگاه اقدام به کالیبراه تجهیزات می -

   (5.5.9) وارسی براي اطمینان از صحت کار آنها  

دو کالیبراسیون الزم باشد این بررسیها از طریاق روش اجرایای مشخدای     آیا در صورتی که وارسی بین -

   (5.5.10)گیرد؟ صورت می

آیا در صورتی که ضرایب تدحیح در کالیبراسیون  فاکتورهاي تدحیح  اصالح اصالح گاردد آزمایشاگاه    -

   (5.5.11)نماید؟ طبق روش اجرایی از بروز بودن آن اطمینان می

افزار کاه نتاایج کالیبراسایون تحات     افزار و نرمجلوگیري از هرگونه تنظیم سخت آیا آزمایشگاه اقدام به -

 (5.5.12)نماید؟ تاثیر قرار دهد می
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 گيریها ردیابي اندازه -5-6

  

شاوند، حتای آن دساته از    راسیون و یاا آزماون باه کاار گرفتاه مای      آیا تمامی تجهیزاتی که براي کالیب -

باشاند قبال از اساتفاده کاالیبره     گیاري شارایطی محیطای مای    تجهیزاتی که براي مواردي نظیر انادازه 

باشند  و آیا ایان  برداري میاند؟  تجهیزاتی که اثرگذار روي نتایج آزمون کالیبراسیون و یا نمونهگردیده

   (5.6.1)ق برنامه مشخدی است؟ کالیبراسیون مطاب

آیا آزمایشگاه برنامه کالیبراسیون را براي تجهیزات طراحی کرده و به اجارا گذاشاته اسات؟ و آیاا ایان       -

   (5.6.1)باشد؟ می (SI)ریزي قابل ردیابی به برنامه

داردهاي اولیاه  گیري قابل ردیابی به استانآیا استانداردهاي اندازه گیري آزمایشگاه و نیز تجهیزات اندازه -

SI تواند مرجع اساتانداردهاي ملای نیاز    باشد؟ این زنجیره میبدون قطع شدن زنجیره ارتباطی آنها می

 (5.6.2.1.1)باشد. 

نمایاد کاه   شود آزمایشگاه اطمینان مای آیا در صورتی که از خدمات کالیبراسیون خارجی بهره برده می -

گیري و قابال ردیاابی   شایستگی و توانایی ابزارهاي اندازه باشد و آیامی SIاین سرویسها قابل ردیابی به 

   (5.6.2.1.1)گردد؟ بودن توسط آزمایشگاه بررسی می

گیاري، گازارش عادم قطعات و نیاز      هاي صادر شده توسط آزمایشگاه شامل نتاایج انادازه  نامهآیا گواهی -

   (5.6.2.1.1)باشد؟ تدریحات مترولوژیكی مشخص شده می

تدوین نشده است، آیا در این موارد آزمایشاگاه باراي ردیاابی ماوارد      SIلیبراسیون در برخی از موارد کا -

 (1.6.7.5.7  نمایدذیل را رعایت می

   به کاربردن مواد مرجع معتبر که تهیه شده توسط تامین کنندگان با صالحیت و قابل اعتمااد در

 مورد مشخدات فیزیكی و یا شیمیایی باشد.  

 یح شده و یا استانداردهاي اجماعی که به روشنی تادوین شاده و ماورد    استفاده از روشهاي تدر

 قبل بخشهاي ذیربط باشد.  

 ریزي براي آزمونهاي بین آزمایشگاهیدر صورت امكان برنامه 

نمایااد؟ را در مااورد تجهیاازات آزمااون رعایاات ماای 1-6-7-7-5آیااا آزمایشااگاه آزمااون الزامااات بنااد  -
(5.6.2.2.2) 

شود اطمیناان دارد  زمایشگاههاي آزمون کالیبراسیون بعلت عدم کاربرد انجام میآیا در مواردي که در آ -

   (5.6.2.2.1)نمایند؟ که تجهیزات عدم قطعیت الزم را برآورده می

-5-7باشد الزامات بند را ندارد و یا ممكن نمی SIآیا آزمایشگاه در صورتی که امكان ردیابی به یكاهاي  -

   (5.6.2.2.2)نماید. رعایت می 7-6-1

آیا آزمایشگاه روش اجرایی و یا برنامه کالیبراسیون استانداردهاي مرجع خود را تهیه نموده است و ایان   -

 (5.6.3.1)نماید؟ را رعایت می 1-6-7-5کالیبراسیون الزامات 

شاوند و تنهاا باراي کالیبراسایون باه کاار       آیا استانداردهاي مرجعی که در آزمایشگاه به کار گرفته مای  -

گردناد؟ ایان اساتانداردها در صاورتی باراي کارهااي دیگار        ند قبل و بعد از هر تنظیم کالیبره میرومی

   (5.6.3.1)توانند به کار روند که عملكرد آنها از درجه اعتبار ساقط نگردد. می
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و یا مواد مرجع گواهی شده قابل ردیابی می  SIمواد مرجع به کار رفته در آزمایشگاه قابل ردیابی به آیا  -

   (5.6.3.2)باشد که در صورت عملی بودن براي مواد مرجع داخلی آزمایشگاه نیز باید اجرا گردد. 

ن از کالیبراسایون  هاي زمانبندي شده اطمیناا آیا آزمایشگاه توسط روشهاي اجرایی تعریف شده و برنامه -

گیاري کااري و ماواد مرجاع     گیر مرجع، استاندارهاي اولیاه و اساتانداردهاي انادازه   استانداردهاي اندازه

   (5.6.3.3)نماید؟ می

آیااا آزمایشااگاه توسااط روشااهاي اجرایاای اطمینااان از جابجااایی، حماال و نقاال، انبااارش و اسااتفاده از  -

به صورت ایمن را فاراهم نماوده اسات تاا از آلاودگی یاا       گیري مرجع و مواد مرجع استانداردهاي اندازه

 (5.6.3.4)خرابی آن جلوگیري نماید؟ 

 

 گيرينمونه -5-7

  

نماید  به منظور آزماون یاا   برداري از مواد و یا محدوالت میآیا آزمایشگاه در صورتی که اقدام به نمونه -

گیارد.  با فنون آماري مرتبط بهاره مای  گیري منطبق کالیبراسیون  از روشهاي اجرایی و طرحهاي نمونه
(5.7.1)   

نمایاد کاه اعتباار نتاایج تساتها و یاا       برداري اقدام به آدرس دهی و شناسایی فاکتورهایی مای آیا نمونه -

    (1.2.5 کالیبراسیون را مشخص نماید؟

 بارداري و یاا  آیا آزمایشگاه در صورتی که مشتري خواهاان انحاراف از روشاهاي اجرایای مادون نموناه       -

بارداري ثبات و در   هاي مربوط به نمونهمستثنی شدن مواردي از آنها باشد، این جزئیات را همراه با داده

نمایاد و باه اطاالع کارکناان ذیاربط      کلیه مدارك مربوط به نتایج آزمون / کالیبراسیون اسات درج مای  

   (5.7.2)رساند؟ می

ه بخشی از آزمون یا کالیبراسایون مارتبط باا    برداري کآیا آزمایشگاه براي ثبت عملیات مربوط به نمونه -

باردار، شارایط   برد؟ سوابق بایستی شاامل مشخداات نموناه   آزمایشگاه است از روشهاي اجراي بهره می

برداري نمودارها و یا ساایر روشاهاي مشاابه و در صاورت     محیطی  در صورت مربوط بودن ، محل نمونه

 (5.7.3)برداري است. س نمونهبرداري که پایه و اساامكان روش آماري نمونه
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 جابجایي اقالم آزمون یا كاليبراسيون  -5-8

  

آیا آزمایشگاه روشهایی براي حمل و نقل، دریافت، جابجایی، حفاظت، انباارش، نگهاداري و یاا وارهاایی      -

و  اقالم آزمون و کالیبراسیون را مشخص کرده است تا اطمینان یابد که کلیه مقررات الزم براي حفاظت

   (5.8.1)گردد؟ درستی کار آنها و یاحفاظت از منافع آزمایشگاه و مشتري رعایت می

آیا آزمایشگاه سیستم شناسایی اقالم مورد آزمون و یا کالیبراسیون را به گونه ایجاد کرده است که بتوان  -

این سیستم در بدورت فیزیكی یا هنگام ارجاع به سوابق در تمام مدتی که در آزمایشگاه هستند را داد؟ 

   (5.8.2)صورت کاربرد بایستی به نقل و انتقال به آزمایشگاه دیگر و یا در خود آزمایشگاه رعایت گردد. 

نمایند از شارایط  آیا آزمایشگاه اطمینان نموده است که اقالم آزمون و یا کالیبراسیونی را که دریافت می -

و ثبات  و در صاورت تردیاد و یاا انطبااق       عادي انحراف نداشته  مطابق روش آزمون یاا کالیبراسایون  

نداشتن با تدریحات ذکر شده در روش به اطالع مشتري رسیده و در مورد شروع کار مجوز از مشاتري  

   (5.8.3)گردد؟ اخذ می
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رایی و امكانات مناسبی را براي جلوگیري از خرابای، مفقاود شادن یاا آسایب      آیا آزمایشگاه روشهاي اج -

دیدن اقالم آزمون و یا کالیبراسیون را در طی انبارش، جابجاایی و آمااده ساازي را تهیاه کارده اسات.       
(5.8.4)   

آیا در صورتی که نیاز باشد اقالم آزمون و یاا کالیبراسایون تحات شارایط محیطای مشخدای انباارش         -

 (5.8.4)گردند؟ د و آیا این شرایط حفظ و پای  و ثبت میگردنمی

 

 تضمين كيفيت نتایج آزمون و یا كاليبراسيون   -5-9

  

دهاد از روشاهاي اجرایای    آیا آزمایشگاه براي کنترل کیفیت آزمونها و یا کالیبراسایونها کاه انجاام مای     -

روند آنها مشخص باوده و در بررسای    گردند کهها به نحوي ثبت مینماید و آیا دادهمشخص استفاده می

   (5.9)گردد؟ نتایج از فنون آماري مرتبط استفاده می

 (1.9 گردد؟آیا پایشهاي صورت گرفته در بند قبلی موارد ذیل را شامل می -

استفاده از مواد و مرجع گواهی شده و یا کنترل کیفیت داخلی با استفاده از مواد مرجع ثانوي، مشارکت 

ونهاي بین آزمایشگاهی، تكرار آزمونها و یا کالیبراسیون با همان روشها و یا روشهاي دیگر، در مقایسه آزم

گیري همبستگی میان نتایج مربوط به ویژگیهاي آزمون یا کالیبراسیون مجدد اقالم نگهداري شده، اندازه

 مختلف یك قلم مورد آزمون یا کالیبراسیون. 
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 گزارش دهي نتایج   -5-11

  

زمایشگاه نتایج مربوط به آزمونها و کالیبراسایون را طباق روش و دساتورالعملهاي معاین و خااص      آیا آ -

   (5.10.1)نماید. گزارش می

آیا نتایج در گزارش آزمون و یا گواهی نامه کالیبراسیون شاامل کلیاه اطالعاات درخواساتی مشاتري و       -

   (5.10.1)اشد. بمی 1-50-4و  1-50-3و  1-50-7تفسیرهاي ضروري مطابق الزامات 

در صورتی که مشتري داخلی باشد و برخی از اطالعات منتشر نگردد آیاا ایان اطالعاات باه آساانی در       -

 (5.10.1)باشد. آزمایشگاه بایگانی شده و در دسترس می

هاي صادر گردیده توسط آزمایشاگاه حااوي حاداقل اطالعاات ذیال      نامهآیا گزارشات آزمون و یا گواهی -

 (5.10.2)باشد؛ می

     عنوان نام و نشانی آزمایشگاه و یا محلی که آزمون یا کالیبراسیون در آن انجاام یافتاه اسات  در

 صورتی که با آزمایشگاه متفاوت باشد .

  شناسایی انحداري گزارش آزمون و یا کالیبراسیون در تمام وپایان گزارش یا گواهی نام و نشانی

اقالمی که آزماون و یاا کالیبراسایون روي    مشتري مشخص کردن روش استفاده شرح هر قلم یا 

آن انجام یافته و نیز وضعیت آنها و شناسایی بدون ابهام آنها تاریخ دریافت قلم یا اقاالم و تااریخ   

 انجام آزمون یا کالیبراسیون.

 برداري نتایج آزمون یا کالیبراسیون در صورت نیاز همراه ارجاع به طرح یا روشهاي اجرایی نمونه

گیري نام، سمت و امضاء و یا شناسه معادل شخص و یاا اشخاصای کاه گازارش     اندازهبا یكاهاي 

نمایند و در صورت لزوم ذکر این نكتاه کاه نتاایج    آزمون و یا گواهی کالیبراسیون را تدویب می

 تنها مربوط به نتایج اقالم آزمون شده و یا کالیبره شده است.
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در  رابطه با تفسیر نتایج در گزارشات موارد ذیل را  1-50-7آیا آزمایشگاه عالوه بر موارد مندرج در بند  -

   (5.10.3.1)گیرد؟ در نظر می

      موارد انحراف از روش آزمون و موارد تكمیلی و مستثنی گردیاده و اطالعاات راجاع باه شارایط 

 خاص از جمله شرایط محیطی. 

   .در صورت لزوم ذکر انطباق و یا عدم انطباق با الزامات و یا مشخدات 

   ذکر مقدار تخمینی عدم قطعیت در صورت کاربرد  در صورت درخواست مشتري و یا اثرگاذاري

 عدم قطعیت بر انطباق با محدوده مشخدات 

  نظرها و تفسیرها در صورت لزوم 

 مورد روشها با مشتریان یا گروهی از مشتریان.  اطالعات تكمیلی در 

ماوارد   1-50-3-5و  1-50-7آیا آزمایشگاه براي تفسیر نتایج در صورت لز.م و عالوه بر موارد بنادهاي   -

   (5.10.3.2)نماید؟ ذیل رعایت می

 برداري شده  نام ساازنده، مادل  برداري شناسایی بدون ابهام ماده و یا محدول نمونهتاریخ نمونه ،

 شماره سریال برحسب مورد 

 برداري شامل هر گونه نمودار، کروکای و یاا عكاس ارجااء باه طارح و روش اجرایای        محل نمونه

برداري هر گوناه  برداري جزئیات هر گونه شرایط محیطی در حین نمونهاستفاده شده براي نمونه

ارد انحاراف از  بارداري و ماو  استاندارد و یا مشخداات مرباوط باه روش اجرایای یاا روش نموناه      

 مشخدات مربوطه یا موارد تكمیلی و یا استثناء گردیده.  

نمایاد در  در ماوردي کاه آزمایشاگاه نتاایج کالیبراسایون را تفسایر مای        1-50-7آیا عالوه بر الزاماات   -

   (5.10.4)گردد؟ گزارشات کالیبراسیون موارد ذیل رعایت می

 گیریها  شواهد آن . هشرایط محیطی، عدم قطعیت، قابل ردیابی بودن انداز 

آیا آزمایشگاه در گواهیهاي کالیبراسیون مشخص کرده چه بندهایی تطابق دارد و یا چه بندهایی تطابق  -

   (5.10.4)ندارد؟ 

نماید نتایج کالیبراسیون را بای   آیا آزمایشگاه در صورتی که وسیله تحت کالیبره را تنظیم یا تعمیر می -

   (5.10.4.3)نماید؟ می و بعد از تعمیر یا تنظیم گزارش

اي در ماورد فواصال زماانی    هااي کالیبراسایون توصایه   نماید که در گواهیناماه آیا آزمایشگاه رعایت می -

  (5.10.4.3)کالیبراسیون ننماید  مگر در صورت توافق با مشتري  و یا روي برچسبهاي کالیبراسیون. 

نماید واین نتایج به صاورت مكتاوب و   محول میآیا آزمایشگاه در صورتی که آزمون را به پیمانكار فرعی  -

 (5.10.6)اند؟ اند، این نتایج به روشنی مشخص گردیدهیا الكترونیكی گزارش گردیده

گردد گواهی کالیبراسیون توساط آزمایشاگاه   آیا در صورتی که کالیبراسیون به پیمانكار فرعی واگذار می -

   (5.10.6)گیرد؟ یکالیبره کننده در اختیار آزمایشگاه اصلی قرار م

آیا در صورتی که انتقال نتایج آزمون یا کالیبراسیون بوسیله تلفن، دورنگار، یا سایر ابزارهاي الكترونیكی  -

   (5.10.7)گردد؟ رعایت می 2-4-1پذیرد الزامات صورت می
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اي طراحی کرده است کاه باراي هار    هاي آزمون یا کالیبراسیون را به گونهآیا آزمایشگاه شكل گواهینامه -

   (5.10.8)نوع آزمون یا کالیبراسیون مناسب بوده و امكان سوء استفاده یا سوء برداشت را از بین ببرد؟ 

نماید گزارش آزمون یا کالیبراسیون میآیا در صورتی که آزمایشگاه اقدام به تغییر محتوایی بعد از صدور  -

   (5.10.9)آن را با عباراتی نظیر ذیل مشخص کرده است؟ 

      الحاقیه گزارش آزمون  گواهی کالیبراسیون  شماره سریال و آیا این اصاالحیه هاا کلیاه الزاماات

 نماید؟استاندارد را رعایت می

و یا گواهی کالیبراسیون به صورت کامل و  آیا در صورتی که آزمایشگاه اقدام به صدور یك گزارش آزمون -

جدید نموده است آن را به صورت انحداري شناسایی کرده و در آن به گزارش اولیه که بجاي آن صاادر  

   (5.10.9)گردیده اشاره نموده است. 

 

 

 

 


