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  به نام خدا
  تاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانآشنايي با مؤسسه اس

 قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 3تحقيقات صنعتي ايران به موجب بند يك مادة  ومؤسسه استاندارد 
ايران را به عهده ) يرسم(استانداردهاي ملي نشر وظيفه تعيين، تدوين و است كه مرجع رسمي كشور تنها  1371ماه  ايران، مصوب بهمن

  .دارد
، صاحبنظران  موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانتدوين استاندارد در رشته هاي مختلف در كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان 

به شرايط شود و كوششي همگام با مصالح ملي و با توجه  مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام مي
كنندگان، صادركنندگان و  توليدي، فناوري و تجاري است كه از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل توليدكنندگان، مصرف

پيش نويس استانداردهاي ملي ايران براي . شود هاي دولتي و غيردولتي حاصل مي واردكنندگان، مراكز علمي و تخصصي، نهادها، سازمان
شود و پس از دريافت نظرها و پيشنهادها در كميته ملي مرتبط با  ي به مراجع ذينفع و اعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال مينظرخواه

  .ايران چاپ و منتشر مي شود) رسمي ( آن رشته طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي 
كنند در كميته ملي  صالح نيز با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي  و ذيمند هاي عالقه پيش نويس استانداردهايي كه مؤسسات و سازمان

بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه . شود طرح و بررسي و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي ايران چاپ و منتشر مي
  .دهد به تصويب رسيده باشد لي مربوط كه مؤسسه تشكيل مي تدوين و در كميته م5بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي ايران شمارة 

 IEC(2(المللي الكتروتكنيك  ، كميسيون بين1)ISO(المللي استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين
 در كشور فعاليت CAC(5(ون كدكس غذايي  كميسي4 است و به عنوان تنها رابط3)OIML(شناسي قانوني  المللي اندازه و سازمان بين

هاي علمي، فني و  هاي خاص كشور،  از آخرين پيشرفت در تدوين استانداردهاي ملي ايران ضمن توجه به شرايط كلي و نيازمندي.  كند مي
  .شود گيري مي المللي بهره صنعتي جهان و استانداردهاي بين

كنندگان، حفظ سالمت  بيني شده در قانون براي حمايت از مصرف ند با رعايت موازين پيشمؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي توا
محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردهاي ملي  و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست

مؤسسه مي تواند به منظور . تصويب شوراي عالي استاندارد اجباري نمايديا اقالم وارداتي، با /ايران را براي محصوالت توليدي داخل كشور و
همچنين براي . حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد

ينه مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و صدور گواهي نها و مؤسسات فعال در زم كنندگان از خدمات سازما اطمينان بخشيدن به استفاده
وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اين ) واسنجي(ها و مراكز كاليبراسيون  محيطي، آزمايشگاه سيستم هاي مديريت كيفيت و مديريت زيست

راز شرايط الزم، گواهينامه تأييد كند و در صورت اح ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران ارزيابي مي گونه سازمان
وسايل سنجش، تعيين ) واسنجي(ترويج دستگاه بين المللي يكاها، كاليبراسيون . ها نظارت مي نمايد ها اعطا و بر عملكرد آن صالحيت به آن

  . مؤسسه استعيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اين

  
  

1- International Organization for Standardization 
2- Internationa Electronical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legal) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission 
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  ن استاندارديتدو يفنون يسيكم
  "ونيبراسي آزمون و كاليها شگاهيآزما تي احراز صالحي برايالزامات عموم"

  )تجديدنظر اول(
  
  

  يا نمايندگي/سمت و  يسئر
  نيد محمدحسي س– يكالنترمعتمد

  )يور ستم و بهرهيت سيري مد–عي صنايسانس مهندسيل فوق(
  

 راني ا يقات صنعت يد و تحق  سسه استاندار مؤس  يئمشاور ر 
  و نايب رئيس نظام تاييد صالحيت ايران

    دبير

   هوسپ–ان يهوسپ سركس
  )مهندس برق(

  

سسه مؤن استاندارد  ي و تدو  يـزير  برنامه تمشــاور معـاون 
  راني ايقات صنعتياستاندارد و تحق

  )حروف الفبارتيب اسامي به ت(  اعضا
  

  

  اصغر – يرياست
  )عيمهندس صنا(

  
   الكا صنعت سامانه مهندسير عامل شركتيمد

  
   مقصود– يبر
  )كيزيفسانس يل(

  
  ها  معاون مدير كل مركز اندازه شناسي و اوزان و مقياس

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  

   ابوالقاسم–پرند 
  )دي توليمهندسسانس يلفوق (

  
   سكاير عامل شركت مهندسيمد

  
  روسي س– يسالمت

  )افزار  سخت–وتر ي كامپيدسسانس مهنيل(

  
  ت لكسريفي و بهبود كيرعامل شركت مهندسيمد

  
  برزي فر-  يادآب ي عليشجاع

  ) دكتراي فارماكولوژي(

  
   فاروقياتي علوم حيقاتيشگاه  تحقيمازر آيمد
  

  
   فتانه- يشكراله

  )صنايع غذائي-فوق ليسانس مهندسي كشاورزي(

  
  يولوژيكروبي ميسرپرست گروه پژوهش

  راني ايقات صنعتي استاندارد و تحقمؤسسه 
  

   سهيال- طوماريان
  )كيسانس الكترونيل(

  
  ن استاندارديكارشناس مسئول تدو

  رانيايقات صنعتيمؤسسه استاندارد و تحق 
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   محمد- عابديني

  )يك كاربرديزيسانس فيفوق ل(
  

  
  ر عامل شركت اندازه نگاشتيمد

   مسعود- يزيعز
  )عي صنايمهندسسانس يلفوق (

  - تيري مديستمهايآموزش س س مركز مشاوره ويرئ
وزارت دفاع  - ي صنايع دفاعيقاتي و تحقيمؤسسه آموزش

   مسلحيروهاي نيبانيو پشت
  

  لي اسماع- يفالح رستم
  )فوق ليسانس مهندسي صنايع(

  
  ت صنعتيفين كير عامل شركت تأميمد

  
   احمدرضا– يشاديكل
  )الكترونيكليسانس مهندسي (

  
  كيع انفورماتيقات صنايحق مركز تيمعاون فن

  
   احد- يواري ليمحمد

  )فوق ليسانس فيزيك(

  
  ها كارشناس مسئول مركز اندازه شناسي و اوزان و مقياس

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
  

   اعظم السادات- يمشكان
  )ليسانس زيست شناسي(

  
  مدير عامل شركت مرجعان خاتم

  
  مي محمدكر- يمعروف

  )ليسانس فيزيك(

  
  نگر صنعت ر عامل شركت سنجشيمد

  
  ژهي من– يعراق نجم

  )ليسانس مهندسي الكترونيك فوق(

  
 شركت يزيستم و مميت و سيفين كيكارشناس تضم

  )پنها(ران ي ايهابالگرد يوسازن و يبانيپشت
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  فهرست مندرجات
  صفحه  عنوان

  ج   نايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانآش

  د   كميسيون فني تدوين استاندارد

  ط   پيشگفتار

  ي   مقدمه

  1   كاربرد  و دامنه هدف  1

  2    الزامي مراجع  2

  2    و تعاريف اصطالحات  3

  3    مديريتي الزامات  4

  3   سازمان  1- 4

  5   مديريت سيستم  2- 4

  6    مدارك كنترل  3- 4
  6   كليات  1- 3- 4
  6    و صدور مدارك تصويب  2- 3- 4
  7    در مدارك تغييرات  3- 3- 4

  7  ها و قراردادهاها، پيشنهاد  درخواستبازنگري  4- 4

  9    پيمانكار فرعي  به يا كاليبراسيون/ و  آزمونواگذاري  5- 4

  9    و ملزومات خريد خدمات  6- 4

  10    مشتري  به  خدمت ارائه  7- 4

  10   شكايات  8- 4

  10   يا كاليبراسيون/ آزمون و ِ كارِ نامنطبقِ كنترل  9- 4

  11  بهبود  10- 4
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  11    اصالحي اقدام  11- 4
  11   كليات  11-1- 4
  12    علل تحليل  11-2- 4
  12    اصالحي  اقدامات و اجراي انتخاب  11-3- 4
  12    اصالحي  اقدامات پايش  11-4- 4
  12   اضافيهاي مميزي  11-5- 4

  12    پيشگيرانه اقدام  12- 4

  13    سوابق كنترل  13- 4
  13   كليات  13-1- 4
  13   فني سوابق  13-2- 4

  14    داخليهاي مميزي  14- 4

  15    مديريتهاي بازنگري  15- 4

  16    فني الزامات  5

  16   كليات  1- 5

  16   كاركنان  2- 5

  18    محيطي  و شرايط جايگاه  3- 5

  18  ها  روشگذاري  و صحه  و كاليبراسيون  آزمونهاي روش  4- 5

  18   كليات  1- 4- 5

  19    و كاليبراسيون  آزمون  روش انتخاب  2- 4- 5

  20    آزمايشگاه يله وس  به شده  ابداعهاي روش  3- 4- 5

  20    استانداردنشدههاي روش  4- 4- 5

  20  ها  روشگذاري صحه  5- 4- 5

  22   گيري ِ اندازه قطعيت   عدم تخمين  6- 4- 5

  22  ها ده دا كنترل  7- 4- 5

  23   تجهيزات  5- 5

  25  گيري قابليتِ رديابي اندازه  6- 5
  25   كليات  1- 6- 5
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  25    خاص الزامات  2- 6- 5
  25   كاليبراسيون  1- 2- 6- 5
  27   آزمون  2- 2- 6- 5

  28    و مواد مرجع ِ مرجع گيري  اندازه استانداردهاي  3- 6- 5
  28    مرجع گيري  اندازهاستانداردهاي  1- 3- 6- 5
  28   مواد مرجع  2- 3- 6- 5
  28   اي دوره  ميانهاي بررسي  3- 3- 6- 5
  28    و انبارش  و نقل حمل  4- 3- 6- 5

  28   برداري نمونه  7- 5

  29    و كاليبراسيون  آزمون مورد  اقالمجابجايي  8- 5

  30    و كاليبراسيون  آزمون  نتايج  كيفيت  تضمين  9- 5

  31   ِ نتايج دهي گزارش  10- 5

  31    كليات  10-1- 5

  31    كاليبراسيونهاي  و گواهينامه  آزمونهاي  گزارش  10-2- 5

  32    آزمونهاي  گزارش  10-3- 5

  33    كاليبراسيونهاي  گواهينامه  10-4- 5

  34  اظهارنظرها و تفسيرها  10-5- 5

  34    فرعي  از پيمانكاران شده  دريافت  و كاليبراسيون آزمون  نتايج  10-6- 5

  35    نتايج الكترونيكي انتقال  10-7- 5

  35  ها ها و گواهينامه  گزارش  ارائه شكل  10-8- 5

  35    كاليبراسيونهاي  و گواهينامه آزمون هاي  گزارش  به  مربوطهاي  اصالحيه  10-9- 5

  36  1380سال : 9001ايزو–ارجاعات متقابل به استاندارد ايران  1-جدول الف: )اطالعاتي( پيوست الف

  38    خاصهاي  رشته كاربرد جهت  شرح  تهيه برايهايي اييراهنم: )اطالعاتي( پيوست ب

  40  كتابنامه
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  شگفتاريپ
هاي آزمون  الزامات عمومي براي احراز صالحيت آزمايشگاه" با عنوان 17025سي  اي آي-ايزو- ايران استاندارد

اين استاندارد بر اساس پيشنهادات رسيده و . د منتشر ش1381براي بار نخست در سال  "و كاليبراسيون
 كميته  اجالسچهلمينهاي مربوط براي اولين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت و در  كمسيونبررسي و تاييد 
 3به استناد بند يك ماده اين استاندارد اينك . تصويب شد 29/5/86  مورخمديريت كيفيتملي استاندارد 

 به عنوان 1371ماه  ت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمنقانون اصالح قوانين و مقررا
  .شود استاندارد ملي ايران منتشر مي

  .شود  مي1381 سال 17025سي  اي آي- ايزو- اين استاندارد جايگزين استاندارد ايران
وم و خدمات،  هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، عل براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت

استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين 
بنابراين بايد .  هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط موردتوجه قرار خواهد گرفت ارائه شود، هااستاندارد

، مگر آن كه در استاندارد به صورت ديگري  استفاده كردهمواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي ايران
  .مشخص شده باشد

  
  .المللي زير تدوين شده و معادل آن به زبان فارسي است اين استاندارد ملي بر مبناي استاندارد بين

ISO/IEC 17025: 2005 General requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories 
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  مقدمه
  ع حاصليات وسي تجرب جهي در نت 1999سال كه در  ISO/IEC 17025  يالملل نياستاندارد بش يراين وينخست
در ، بود  ها شده  هر دو آن نيگزي جا و  هي  تهEN 45001  يي و استاندارد اروپا ISO/IEC Guide 25 ياز اجرا
  يالملل ني استاندارد بشيراين وي دوم  بر اساس كه حاضر  استاندارد .دنظر قرار گرفتي مورد تجد2005سال 
  د برآوردهي با ونيبراسي و كال  آزمون يها شگاهي آزما  كه  است ي الزامات هي كل  شامل، است شدهدنظريتجد  فوق

  ين و از نظر ف،دارند ي م  و برقرار نگه  كار گرفته  را بهتيريمد  ستمي س كي   كنند كه سازند تا بتوانند اثبات
  . باشنديمعتبر م  ي فن جي نتا  كردن  فراهم ز قادر بهي و ندارند  تيصالح
 ISO9001:1994 يالملل ني بي به استانداردهاISO/IEC 17025 يالملل ني استاندارد ب1999ش سال يرايدر و

 ISO9001:2000 يالملل نيبا استاندارد بدو استاندارد ني اينيگزيجا.بود  ارجاع داده شدهISO9002:1994و 
ش سال يرايدر و.جاب نمودي ا راديبا استاندارد جد  ISO/IEC 17025 يالملل ني استاندارد بييضرورت همسو

اند كه با توجه به استاندارد  ا افزوده شدهي اصالح يي فقط بندهاISO/IEC 17025 يالملل ني استاندارد ب2005
  .نمود ي مي ضرورISO9001:2000 يالملل نيب

 1يستيشناسند با ي م تي رسم  را به ونيبراسي و كال  آزمون يها شگاهي آزما تي صالح  كه تيالحدصيي تأ مراجع
و در   2حي صح تيري مد  به  مربوط  الزامات4در بند .  كار برند  به تيد صالحيي تأ ي مبنا  عنوان  استاندارد را به نيا

   عهده  به شگاهي آزما  كه ييها ونيبراسيا كالي/ها و آزمون   نوعيبرا  ي فن تي احراز صالح  به  مربوط  الزامات5بند 
  .شود ي م رد، مشخصيگ يم
  است  امر شده ني از ا ناني اطم  حصول از بهي ن شي افزا  عموماً باعثتيريمد  يها ستمي س  روزافزون يري كارگ به
 ي اجرا ييتواناند، ينما ي م  ارائه  هم يگري د ا خدماتي ند بزرگتر  سازمان كي از  ي بخش  كه ييها شگاهي آزما كه
 استاندارد  نيز با اي و ن)1380سال ( 9001زو يا- راني ا  با استاندارد  كهرا دارند  يتيفي كتيري مد ستميس

 با  مرتبط 9001زو يا-  راني ا استاندارد   از الزامات  دسته  آن ي تمام  كه است  شدهدقت  نيبنابرا. است  منطبق
  ني، در ا است  منظور شده شگاهي آزماتيريمد  ستمي در س  كه ونيبراسي و كال  آزمون  خدمات ل شمو دامنه

  . شود نظر گرفته استاندارد در
  الزاماتجه مطابق با يدر نت ،ندي نما  استاندارد را برآورده ني ا  الزامات  كه يونيبراسي و كال  آزمون يها شگاهيآزما

  .دركخواهند عمل ز ي ن9001 زويا- راني ا استاندارد
زو يا- راني ا استانداردالزامات با كند،  ي آن عمل ميبر مبناشگاه ي كه آزمايتيفيت كيريستم مديس  انطباق
 . معتبر نخواهد بود ي فن جيها و نتا  داده  و ارائه  كردن  در فراهم شگاهي آزما تي از صالح ي حاك نفسه ي ف9001

  
  
  .به كار رفته است» should«و » shall «هاي انگليسي به ترتيب معادل واژه» بايستي«و » بايد«هاي فارسي  در اين استاندارد، واژه - 1
  

2- Sound management 
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 الزامات يشگاه با تماميت آزمايفيت كيريستم مدي از انطباق سيستاندارد حاكن اين اثبات انطباق با ايهمچن
  . ستي ن9001زو يا-رانياستاندارد ا
   شوند كه تيد صالحيي تأ ي مراجع ند و توسطي نما  استاندارد را برآورده ني ا ها الزامات شگاهي آزما  كه يدر صورت

 استاندارد  ني از ا كننده  استفاده ير كشورهايتراز خود در سا ِ هم ع با مراج  متقابل يي شناسا هنام  موافقت يدارا
  .دشو ي م ليون كشورها تسهيبراسي و كال  آزمون جي نتا رشيباشند، پذ

 و   اطالعات  تبادل  و به ليها را تسه ر سازمانيها و سا شگاهي آزما اني م ي استاندارد همكار ني ا يري كارگ به
  .كند ي م  كمك يي اجرا يها  استانداردها و روش  كردن هنگ هما ز بهي و ن تجارب
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  ونيبراسي آزمون و كاليها شگاهيآزما  تيصالح احراز  ي برا ي عموم الزامات

   كاربرد  و دامنه هدف  1
ز يـ  و ن   ونيبراسـ يا كال يـ / و   آزمـون    انجـام    جهـت   تي احراز صـالح    ي برا  ي عموم   استاندارد الزامات   نيدر ا   1-1

 از   بـا اسـتفاده    كـه  اسـت   يونيبراسـ ي و كال    آزمـون    انواع  رندهي استاندارد دربرگ   نيا. دشو ي م  نيي تع  يبردار نمونه
  .دريگ ي م  انجام شگاهي در خود آزما شده  ابداع يها  و روش1 استانداردنشده يها استاندارد، روش  يها روش

   كاربرد دارد و مثالً شامل ونيبراسيا كالي/ و  آزمون ندهده  انجام يها  سازمان هي استاندارد در مورد كل نيا  2- 1
 در  ونيبراسيا كالي/ و  آزمون  كهاست  ييها شگاهيز آزماي و ن ثالث  و شخص دوم ، شخص اول  شخص يها شگاهيآزما
  .دهد ي م لي را تشك  محصول كردن ي و گواه ي از بازرس يها بخش آن
ا ي/ و  آزمون يها تي فعال  حوزه ها گستري  نظر از تعداد كاركنان ها صرف شگاهي آزما هي كل  استاندارد درباره نيا

  لي استاندارد، از قب ني مذكور در ا تيا چند فعالي  كي  يشگاهي آزما هرگاه.  كاربرد دارد ونيبراسيكال
  ني ا  به  مربوط يبندها مذكور در  دهد، الزامات ي نم د را انجامي جد يها  روش ا ابداعي  ي و طراح يبردار نمونه
  .دشو ي نم ها اعمال تيفعال

اند و   ذكر شده يي و راهنما ، مثال  در مورد متن ي روشنگر ي استاندارد برا ني مندرج در ا يها يادآوري  3- 1
  .نديآ ي شمار نم  استاندارد به ني از ا يريناپذ يي را در بر ندارند و لذا جزء جدا يالزامات

ن يت و همچنـ   يـ فيك ي بـرا   تيري مـد  ستميـ جاد س يها در ا   شگاهي آزما   توسط   استفاده  يرد برا  استاندا  نيا  1-4
ز يـ  ن  تيدصـالح يي تأ   و مراجـع    ي قانون  ها، مراجع  شگاهي آزما  انيمشتر.  ست ا ها  آن   ي و فن   ي ادار يها  تيفعال يبرا
ن اسـتاندارد بـه     يـ  ا .نـد ي نما  هـا اسـتفاده    شگاهي آزما  تي صالح  ييا شناسا يد  ييتأ    ياستاندارد برا   نيتوانند از ا    يم

  .ها در نظر گرفته نشده است شگاهيكردن آزما ي گواهي براييعنوان مبنا
 يهـا  تيـ  حـاكم بـر فعال  ي و فنـ ي، اداريتيفي كيستم هاي س ين استاندارد به معن   يت در ا  يري مد ستميساصطالح    -1 يادآوري

  .استشگاه يآزما

  .شود يده مي هم نامكردن ثبت يگاهت يري مدستميس كردن ي گواه-2يادآوري

  . ستي استاندارد ن ني ا ها مشمول شگاهي آزما  در اداره يمني و ا ي قانون  با مقررات انطباق  5- 1

ت يريستم مديس كنند،  استاندارد را برآورده ني ا  الزامات ونيبراسي و كال  آزمون يها شگاهيآزما اگر  6- 1
 9001زو ي ا- راني اصول استاندارد ا رند كهيگ يكار م   خود به ونيبراسي و كالنآزمو  يها تي فعال ي را برا يتيفيك

  .كنديم  نيتأم زين را 
  
  

1- Non-standard methods 
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وار   را فهرست9001زو يا- راني استاندارد اين استاندارد و بندهاي ايان بندهايوست الف ارجاعات متقابل ميپ
 9001زويا-رانيت است كه در استاندارد ايصالح احراز ي براين استاندارد شامل الزامات فنياما ا. دهد يارائه م

  .ستيموجود ن
 شود   حاصل ناني گردد تا اطـم ر ارائهيا تفسي  حي اسـتاندارد توض ني ا  الزامات يشود در مورد برخـ  الزم   است ممكن  -1 يادآوري

 ياه اســتاندارد در رشـته ن يا  يريكارگ  به يبرا  را ييها يينماراهـ)  ب ( وستيپ. شوند يم اعمال   كسانيصورت   به  الزامات نيا كه 
  ).شود  مراجعه ISO/IEC 17011 يالملل ني استاندارد ببه( دهـد  يم ارائه  ت يالحد صييأ ت عمراج  يراب ژه يو  به اصخ 

ـ   يا جزئ ي   كل  ي را بـرا   تيد صـالح يي تأ  يشگاهي آزما  هرگاه  -2 يادآوري  خـود بخواهـد،       ونيبراســ ي و كال    آزمون  يها تي از فعال
  .دينما يعمل م ISO/IEC 17011  يالملل نيمطابق با استاندارد ب  ند كهي را برگز يتيد صالحيي تأ د مرجعيبا

    ي الزام مراجع  2
در مورد .  هستندين استاندارد ضروري ايريكارگ  بهي برا است،ها ارجاع شده ر به آنيز  كه دريياستانداردها
 يريكارگ  بهيخ برايش مربوط به آن تاريراي، تنها وها ارجاع شده خ انتشار به آنيه با ذكر تار كيياستانداردها

 ،ها ارجاع شده خ انتشار به آني كه بدون ذكر تارييدر مورد استانداردها. ن استاندارد معتبر استيدر ارتباط با ا
 در يريكارگ  بهيبرا)   آني بعديها هياز جمله هر گونه اصالح(شده  ش استاندارد ارجاعيراين ويهمواره آخر
  .ن استاندارد معتبر استيارتباط با ا

2 -1  ISO/IEC 17000  :ي واژگان و اصول عموم- انطباقيابيارز  

    يشناس ندازها  يو عموم هيپا  اصطالحات و ها واژه : 4723  ياستاندارد مل  2- 2
  وسـت ي پ  ه اسـتاندارد در كتابنامـ      نيـ  در ا    مشروح   مطالب   درباره ربطيذ  استانداردها، راهنماها و مدارك     ر  ي سا نيعناو  - يادآوري

  .  است مندرج

   في و تعار اصطالحات  3
  آمده4723  يو در استاندارد مل ISO/IEC 17000  در  كهيربطيذ  في و تعار  استاندارد اصطالحات نيدر ا

  .روند ي به كار م ،است 
 ISO/IEC 17000 در ي ولـــ ،  اســت  منــدرج9000زو يــا- رانيــ در اســتاندارد ا تيــفي ك  بــه  مربــوط ي كلــ فيتعــار  - يادآوري

  في تعـار  هرگـاه .   اسـت "هـا  شـگاهيـ  آزما تيد صـالح ييـ تا" و "  كـردن   يگواهــ "   بـه    اختـصاصاً مربـوط      كـه   اسـت    آمده  يفيتعار
ــدرج ــتاندارد ا من ــ در اس ــا- راني ــار 9000زو ي ــا تع ــدرج در  في ب ــ ISO/IEC 17000 من ــاري ــ  فيا تع ــتاندارد مل  4723    ي اس
  . دارند حي ترج4723   ي استاندارد مل في و تعارISO/IEC 17000ِ  في باشد، تعار متفاوت
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   يتيري مد الزامات  4

   سازمان  4-1
  را از نظر  آن  بتوان  باشد كه  داشته يتيد هوي با  است  از آن ي بخش شگاهي آزما  كه يا سازماني  شگاهيآزما  1- 4-1

  .  شناخت  مسئول يقانون
   دهد كه  انجام ي نحو  خود را به ونيبراسي و كالآزمون  يها تي فعال  كه  است ني ا شگاهي آزما تيمسئول   2- 4-1

  ها را به شگاهي آزما  كه ييها ا سازماني  ي قانون ، مراجع اني مشتر يها  شود و خواسته تي استاندارد رعا ني ا الزامات
  .شود  ز برآوردهياسند نشن ي م تيرسم

  يها ا در محلي  شگاهي آزما 1ي دائم ساتي در تاس  باشد كه يي كارها رندهيد دربرگي با تيري مد ستميس   3- 4-1
  .رديگ ي م  انجام  آن  به ار وابستهيا سي  ي موقت ساتيا در تاسي   آن ي دائم ساتيدور از تاس به
  ونيبراسيا كالي/ وآزمون به جز  يگري د ي كارها  باشد كه ياز سازمان  ي بخش شگاهي آزما  كه يدر صورت   4- 4-1

ا ي/و آزمون  يها تي در فعال يريا تأثي   دخالت  كه ي اصل  سازمان يدي كل  كاركنان يها تيدهد، مسئول ي م انجام
  . كرد يي را شناسابالقوه   تضاد منافع  شود تا بتوان نيد معي دارند با شگاهي آزما ونيبراسيكال
  ييها  بخش  باشد كه ي نحو  به ي سازمان باتي ترت يستي باشد، با ي بزرگتر  از سازمان ي بخش شگاهي آزما  كه يدر صورت  -1 يادآوري

بـا    شگاهيـ  آزما   بـر انطبـاق     ير نـامطلوب  ي،  تأث    يٍ مال   ا بخش ي  يٍ تجار   يابيد و بازار  ي تول  يها  بخش  لي دارند، از قب    ي متضاد   منافع  كه
  . باشند  استاندارد نداشته ني ا الزامات

   كنـد كـه      بتوانـد اثبـات     يستيـ  شود، با    شناخته  ثالث   شخص  شگاهي آزما   عنوان   بخواهد به   شگاهي كه آزما   يدر صورت   -2 يادآوري
رگـذار باشـد مبـرا      يهـا تأث   ن آ  ي فنـ    بر قضاوت    كه  رهي و غ   ي، مال   ي تجار  ي فشار نابجا    از هرگونه    و خود و كاركنانش      است  طرف  يب

 و    قـضاوت    اسـتقالل    اعتمـاد بـه      بپـردازد كـه     ي كار   نوع  چي ه   به  يستي نبا  ثالث    شخص  ونيبراسيا كال ي   آزمون  شگاهيآزما. هستند
  . خطر اندازد  به ونيبراسيا كالي آزمون  يها تي را در فعال  آن يدرستكار

  :دي با شگاهيآزما   5- 4-1
  ي برا  الزم  و منابع اراتي اخـت يها دارا تي مسئولري جدا از سا  باشد كه  داشته ي و فن يتيريد م اركنانك )الف

  ي هر انحراف  باشند و وقوعتيري مدستمي خود از جمله اجرا، برقرار نگهداشتن و بهبود س في وظا انجـام
  ييها شناسا ونيبراسيا كالي/هـا و  آزمون  انجام  به ِ مربوط يياجرا يها ا از روشي تيري مد ستميرا از س

  . دهند  انجام  انحـرافات ني ا  رساندن  حداقل ا بهي  يريشگي پ ي برا يكنند و اقدامات
 فشار و   از هرگونه  آن  و كاركنان تيري مد  كند كه  حاصل ناني بتواند اطم باشد كه  داشته يباتيترت   )ب

شگاه ي كار آزما تيفي بر ك ي اثر نامطلوب  كه ي و خارج ي داخل هري و غ ي، مال ي تجار ي نابجا يريرپذيتأث
  . باشد مبرا هستند داشته

  
  

1- Permanent facilities  
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   و حقوق  محرمانه  اطالعات  بتواند از حفاظت  آن  بر اساس باشد كه  داشته يياجرا يها ها و روش يمش خط    )ج
به   جي نتا و انتقال   رهيذخاز   فاظت ح ي برا يي اجرا يها  روش ابد و از جملهي  ناني اطم انشي مشتر تيمالك

  .باشد داشته  يكيالكترونصورت 
   باعث  كه ي كار  در هر نوع  بتواند از دخالت  آن  بر اساس  باشد كه  داشته يياجرا يها ها و روش يمش خط    )د 

  .دي نما  اجتنابشود،   آن عمل يا درستي  قضاوت ي، درست يطرف ي، ب تي صالح  اعتماد به كاهش
،  تيفي ك تيري مد اني م  و روابط ي اصل  در سازمان  آن گاهي، جا شگاهي آزما يتيري و ساختار مد سازمان    )ه

  .دي نما نيي را تع يباني پشت  و خدمات ي فن اتيعمل
  تيفي بر ك  را كه يي كارها  كند كه نيي را تع ي كاركنان ي تمام اني م  و روابط اراتي، اختها تيمسئول    )و

  .كنند ي م قيا تصدي، اجرا  تيري مد،رگذار استيها تأث ونيبراسيا كالي/ها و آزمون
 ي اشخاص لهي وس را به  بر كارورزان،  ، از جمله ونيبراسي و كالآزمون  هدهند  انجام  بر كاركنان ي كاف نظارت   )ز

 آزمون هر   و با اهداف مربوطه  يياجرا يها  و روش ونيبراسيا كالي/ و  آزمون يها  كه با روشفراهم كند
  . داشته باشندييها آشنا  آن جي نتا يابين با ارزي و همچن ونيبراسيا كالي/و

   حصول ي برا را  الزم  منابع  كردن  و فراهم ي فن اتي عمل ي كل تي مسئول باشد كه  داشته ي فن تيريمد    )ح
  .ردي گ  عهده  بر يشگاهي آزما اتياز عملي مورد ن تيفي از ك نانياطم

ر ينظر از سا  صرف د كهي نما منصوب)  باشد  كه يبا هر عنوان ( تيفير كي مد  عنوان  را به  از كاركنان يكي   )ط
 در تيفي با كدر ارتباط تيريمدستم ي س ن كهي از ا ناني اطم  حصول ي برا ي و يها تي و مسئول فيوظا
ر يمد . باشد  داشته يني مع اراتي و اخت تيمسئول ،شود ي م تي رعا  اوقات  اجرا و در تمام شگاهيآزما
   در آن شگاهي آزما  و منابع يمش  در مورد خط يريگ مي تصم  كه يتيري مد  سطح نيتر ي عال د بهي با تيفيك

  .باشد  داشته مي مستق يرد دسترسيگ ي م  انجام سطح
  ). شود  مراجعه يادآوري  به(د ينما  نيي تع يتيري مد يدي كل  كاركنان ي برا ييها نيجانش   )ي
ها   مشاركت آني خود و چگونگيها تي فعالتي كه كاركنان آن از ارتباط و اهمدي حاصل نمانانياطم   )ك

  . دارندي آگاهتيري مدستمي به اهداف سيابي دستيبرا
  نيـي  تع ني جانـش  كيـ   ي هر سـمت  ي برا  نباشد كه يد عمليباشند و شا  داشته  1 سمت كي از    شيتوانند ب   ي م  كاركنان  - يادآوري

  .شود

 شده است جادي اشگاهي مناسب در آزماي ارتباطاتيندهاي كه فرآابدي ناني اطمدي رده باال باتيريمد   6- 4-1
  .ردي پذي صورت متيري مدستمي سيو تبادل اطالعات در خصوص اثربخش

  
  

1- Function  
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  تيريمد  ستميس  4-2
 و  دياجاد و اجرا نمي خود ا يها تي فعال  شمول  با دامنه  متناسبتيريمد  ستمي س كيد ي با شگاهيآزما   1- 4-2

 خود را  يها  و دستورالعمل يياجرا يها ها، روش ها، برنامه ستميها، س يمش د خطي با شگاهيآزما.  دارد برقرار نگه
ستم ي س مستندات . سازدمستند باشد  ي ضرور ونيبراسيا كالي/ و  آزمون جي نتا تيفي كنيتضم  ي برا  كه يتا حد

ها اجرا   آن توسطو، دباش  ها  آندسترس درك شود، در  ها داده شود و توسط آن   اطالع ربطي ذ كاركناند به يبا
  .شود

 تيفي كيمش  خطهياني از جمله بت،يفي در ارتباط با ك شگاهي آزماتيري مد ستمي سيها يمش خط   2- 4-2
 شده و هنگام نييد تعي با ي كل اهداف. شود  نييتع)  باشد  كه يبا هر عنوان ( تيفي ك ه نظامنام كيد در يبا

باال صادر شود و   ردهتيري مد ي امضااد بي با تيفي ك يمش  خط هيانيب. ردي قرار گي مورد بازنگرتيري مديبازنگر
  : گردد  درج ر در آني ز  نكات حداقل
 و آزمون   خدمات تيفي ك  به  و نسبت1  خوب يا فه حر هي رو  اِعمال  به  نسبت شگاهي آزما تيريتعهد مد   )الف

   اني مشتر  به شده  ارائه ونيبراسيكال
   شگاهي آزما  استاندارد خدمات  درباره تيري مد هيانيب   )ب
   تيفي كت در ارتباط بايري مد ستمي س مقصود    )ج
،  شگاهي آزما  در داخل ونيبراسيو كال زمونآ  يها تي با فعال  مرتبط  كاركنان هي كل  كه  باره ني در ا يالزام    )د

   را در كار خود اعمال يياجرا يها ها و روش يمش سازند و خط ي آشنا م تيفي ك خود را با مستندات
  كنند يم

ستم يس ياثربخش و بهبود مداوم  استاندارد ني ا  الزامات  كردن  در مورد برآورده شگاهي آزما تيريتعهد مد    )ه
  تيريمد

ا يـ /هـا و    آزمـون    را در بـر داشـته باشـد كـه            الـزام   نيـ توانـد ا    ي مختـصر باشـد و مـ        يستي با  تيفيِ ك   يمش   خط  هيانيب  - يرادآوي
   آزمـون   شگاهيـ  آزما   كـه   يهنگام.  رندي گ   صورت  اني مشتر  يها   و خواسته    ذكرشده  يها  روش   بر طبق   شهيد هم يها با  ونيبراسيكال
ر از  يـ غ ( يگـر ي د   در مدارك    است   ممكن  تيفي ك  يمش   از عناصر خط    ي برخ ،  بزرگتر است    سازمان  كي از    ي بخش  ونيبراسيا كال ي/و
  . باشند مندرج)  تيفي ك يمش  خط هيانيب

ت و بهبود دادن يريستم مدي سيجاد و اجراي دال بر تعهد خود در ايد شواهدي باباالت رده يريمد 3- 4-2
  . آن فراهم آورديمداوم اثر بخش

 الزامات مربوط به ني و همچني مشتريها خواسته برآورده كردن تي اهمدي رده باال باتيريمد   4- 4-2
  .دي نمامي و مقررات را به سازمان منتقل و تفهنيقوان

  
  

1- Good professional practice 
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 باشد  يِ فن يياجرا يها روش  از جمله ، كننده يبانيپشت يياجرا يها  روش يد حاوي با تيفيك  نظامنامه   5- 4-2
 را تيريمد  ستمي در س  مورداستفاده  ساختار مستنداتيد طرح كلي با تيفي ك نظامنامه.  دهد جاعها ار آن ا بهي

  . دهد ارائه
  كردن  ها در مورد برآورده  آن تيز مسئولي و ن تيفير كي و مد ي فن تيري مد يها تيمسئول  و فيوظا   6- 4-2

 . شود نيي تع تيفي ك د در نظامنامهي استاندارد با ني ا الزامات

 و اجرا يزير ت طرحيريستم مديرات در سيي كه تغيابد هنگامينان يد اطمي باباال ردهت يريمد  7- 4-2
  .شود يت برقرار نگه داشته ميريستم مدي، انسجام سشوند يم

    مدارك كنترل  4-3
   اتيكل  1- 4-3

 در   از آن كه اعم(دهند  ي م لي را تشكتيريمد  ستمي از س ي جزئ  كه ي مدارك هي كل  كنترل يد براي با شگاهيآزما
  ، استانداردها، مدارك  مقررات لياز قب) باشند  شده   فراهم يرونيب  ا از منابعي   شده هيتهشگاه يآزما  داخل

ها و  ، دستورالعمل افزارها، مشخصات ها، نرم ز نقشهي و ن ونيبراسيا كالي/ و  آزمون يها ، روش استانداردگونه
  . دارد  و برقرار نگه جاد نمودهي ا يياجرا يها وش ر راهنما،يها كتابچه

،   ونيبراسـ يكال  ، جـداول    ، مشخـصات    يـي اجرا  يهـا  ، روش   يمـش   خـط     يهـا   هياني ب  تواند  ي م " مدارك"  نهي زم  نيدر ا   -1 يادآوري
  بـر   اسـت    ممكـن    مدارك  نيا. اشد ب  رهيها و غ   ها، طرح   افزارها، نقشه   ، نرم   ها ادداشتيها،    هي، پوسترها، اعالم  يآموزش  نمودارها، كتب 

  . باشند ا عكسي، نوشته،  ، آنالوگ تاليجي د  صورت  به است ز ممكني و ن ،يكيا الكتروني  يچاپ اوراق ها اعم از   واسط  انواع يرو

 13-4نـد   در  ب  سـوابق   و كنتـرل   ذكـر شـده  7-4-5 در بنـد   ونيبراسـ يو كال  آزمـون    بـه    مربوط  يها   داده  كنترل  -2 يادآوري
  . است آمده

    و صدور مدارك بيتصو  2- 4-3
د يشوند، با ي صادر م شگاهي آزما  كاركنان ي براتيريمد  ستمي از س ي جزئ  عنوان  به  كه ي مدارك هيكل   2-1- 4-3
ا ي  ي اصل  فهرست كي.  شوند بي تصو  استفاده ي و برا ي مجاز بازنگر  كاركنان لهي وس  از صدور به شيپ

 تيريمد  ستميها را در س  آن عيدنظر و توزي تجد تي وضع ، كه  مدارك  كنترل ي برا  آن  معادل ييااجر روش
   مداركيريكارگ  از به  بتوان لهين وسي باشد تا بد  در دسترس ي آسان  شود و به هيد تهيد، باي نما مشخص
  . كرد يري جلوگ ا منسوخي/نامعتبر و

  : جاد كنند كهي را ا ناني اطم نيد ايشوند با ي م  كار گرفته  به  كه يياجرا يها روش   2-2- 4-3
 كاركرد اثربخشِ  ي برا  مهم اتيها عمل  در آن  كه ييها  محل  در همه ربطي ذ  مجازِ مدارك يها نسخه   )الف

  . رد موجود استيگ ي م  انجام شگاهيآزما 
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   و انطباق بودن   مناسب شوند تا تداومِ يدنظر ميد تج  لزوم  و در صورت ي بازنگر ي طور ادوار  به مدارك   )ب
  .شود  ني تأم  مربوطه ها با الزامات آن

 به ايشوند  ي م يآور  جمع ا استفادهي صدور  يها  محل  از تمام  وقت  در اسرع ا منسوخي نامعتبر  مدارك    )ج
  .رندي قرار نگ  مورد استفاده  به طور ناخواسته شود كه ي م نيتضم يگرينحو د

  ي نحو مناسب شوند به ي م ي نگهدار  اطالعات  منظور حفظ ا بهي  ي مقاصد قانون ي برا  كه  منسوخ مدارك    )د
  .گردند ي م يگذار عالمت

.  شوند  مشخصيفرد منحصربه صورت  د بهيكند با ي م هي ته شگاهي آزما  كهتيريمد  ستمي س مدارك  2-3- 4-3
ا ي   صفحات ، تعداد كل صفحه هدنظر، شماري تجد ه شمار كردنِ ا مشخصي/صدور و  خي تار د شاملي امر با نيا

  . باشد  صادركننده ا مسئوالني   مسئول  و نام  مدرك اني از پا ي حاك يعالمت

    در مدارك راتييتغ  3- 4-3
 و  ي بازنگر است ه داد  را انجام هي اول ي بازنگر  كه ي بخش  همان د از طرفي با  در مدارك راتييتغ    3-1- 4-3

   سوابق د بهي با شده نيي تع كاركنان.  باشد  شده نيي تع يگري نحو د  به  طور مشخص  به  شود، مگر آن كه بيتصو
  .باشند   داشته يرد دسترسيگ ي م ها انجام  آن ي بر مبنا بي و تصو ي بازنگر  كهربطيذ  اطالعات

  .شود   مشخصربطيذ  ميا در ضماي  د در مدركيد بايا جدي  افتهيريي تغ ، متنِ يدر موارد مقتض   3-2- 4-3
 صدور   تا هنگام سينو  دست  صورت  به  مدارك  اصالح شگاهي آزما  مداركِ  كنترل ستمِي در س هرگاه   3-3- 4-3

.  شود نييتع   اصالحات ني ا  انجام ي مجاز براربطِيذ   و مسئوالن يياجرا  يها د روشيمجدد مجاز باشد، با
د مجدداً و در ي با دنظرشدهي تجد مدرك.  شوند يگذار خي، امضا و تار يگذار  عالمت  وضوح د بهي با اصالحات

  .شود صادر  ي طور رسم  به  وقت اسرع
 در   كه ي در مدارك  شود چگونه  داده ها شرح  در آن  شود كه هيد تهي با يياجرا  يها روش   3-4- 4-3
  . كرد  داد و كنترل  انجام توان ي را م راتييشوند تغ ي م ير نگهدا يا انهي را يها ستميس
  

  شنهادها و قراردادهايها، پ  درخواست يبازنگر  4-4
 و  جاد نمودهيشنهادها و قراردادها ايها، پ  درخواست ي بازنگر ي برا يياجرا يها د روشي با شگاهيآزما  4-4-1

 آزمون  ي عقد قرارداد برا  منجر به ها كه ي بازنگر ني ا  به بوط مر يياجرا يها ها و روش يمش خط.  دارد برقرار نگه
  :   دهد كه نانيد اطمي باشود  ونيبراسيا كالي/و

 بند  به(اند   شده  و درك ، مدون نيي تع تيكفا  حد  كار روند به د بهي با  كه ييها  روش  و از جمله الزامات )الف
  ). شود  مراجعه2- 4- 5

  . دارد ها و الزامات  خواسته  كردن  برآورده ي را برا  الزم  و منابع يينا توا شگاهيآزما   )ب
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  است   ي مشتر يها  خواسته كردن  برآورده  شده و قادر به  انتخاب ونيبراسيا كالي/ و  آزمون  مناسب روش    )ج
  ). شود  مراجعه2- 4- 5 بند  به(

هر .  شود  و فصل  حل ي كار  از آغاز هر گونه شيد پيشنهاد و قرارداد بايا پي   درخواست اني م يهر اختالف
  . باشد ي و مشتر شگاهي آزما يعني   هر دو طرف د مورد قبوليقرارداد با

  ي، حقـوق  ي مال يها ر جنبهي تأث رد و بهي گ  و كارا انجام ي نحو عمل    به  يستيشنهاد و قرارداد با   ي، پ    درخواست  يبازنگر  -1 يادآوري
   به  توان  يشـنهادها و قراردادها را م    يها، پ  ِ درخواست   ي،  بازنگر    ي داخل  اني مشتر  يبرا.   شود   توجه  يستي با  يبند مان ز  يها  و برنامه 
  . داد  انجام يا شده  ساده صورت

برخـوردار    الزم  يالعات و اطـ ي، انسان يكيزي ف  از منابع  شگاهي آزما   كند كه    را اثبات    نكته  ني ا  يستي با  ييِ توانا   يبازنگر  -2 يادآوري
  يبازنگر.   دارند   مورد بحث   يها ونيبراسيا كال ي/ها و   آزمون   انجام  ي را برا    الزم  يها ها و تخصص    مهارت  شگاهي آزما  كاركنان   و    است
  يهـا   مشاركت  جي شامل نتا   رهي و غ   نانيحدود اطم ،  1 صي، حدود تشخ    يريگ   اندازه  تيقطع   عدم  نيي منظور تع   تواند به   ي م  نيهمچن

 بـه صـورت      ونيبراسـ يا كال يـ    آزمـون   يها   برنامه  يا  اجرا  ي/و  3 يتخصص تي كفا  ونا آزم ي  2 يشگاهيآزما ني ب  يها  سهي در مقا   يقبل
  .ز باشدي دارند ن ير معلومي مقاد  كه يا اقالميها   از نمونه  با استفادهيشيآزما

  . ي مشتر  به ونيبراسيا كالي/و آزمون   خدمات منظور ارائه  به  يا شفاهي  ي كتب  از هر توافق  است قرارداد عبارت  -3 يادآوري

  
 هر   سوابق نيهمچن. شود  يد نگهداري با  مهم راتيي تغ  به  مربوط  سوابق ها و از جمله ي بازنگر سوابق   4-4-2

قرارداد   ياجرا  ي زمانهدور  ير طج كار ديا نتاي ي مشتريها  در رابطه با خواستهي با مشتر ربطي ذ  مذاكرات نوع
  . شود يد نگهداريز باين
   كـه   شگاهيـ  در آزما   يفـرد )  مـثالً پـارافِ    (  و شناسـه    خي ذكـر تـار      سـاده   ير كارها ي و سا   ي عاد  ي كارها  ي بازنگر  يبرا  - يادآوري

 در    فقـط    اسـت    الزم  ي، بـازنگر  يِ عـاد    يتكـرار   ي كارهـا   يبرا.  كند  ي م  تي دارد كفا    كار مورد قرارداد را بر عهده        انجام  تيمسئول
رد يپـذ  ي م   انجام  ي با مشتر   ي كل  ي موافقت   تحت   مستمر كه   ي كار عاد   ي قرارداد برا   مي تنظ  ا در هنگام  ي   اطالع   كسب   مرحله  يابتدا

 آزمـون   هشرفتيـ ا پ ي/ و  دهيچيد، پ ي جد  ي كارها  يبرا.  بماند  ير باق يي تغ   بدون  ي مشتر  يها   خواسته   بر آن كه    ، مشروط رديگ    صورت
  . شود ي نگهدار يستي با يتر  جامع  سابقه ونيبراسيا كالي/و

  .كند ي واگذار م يمانكار فرعي پ  به شگاهي آزما  شود كه ي كار  هرگونه  شامل نيد همچني با يبازنگر  4-4-3

  . كرد  از مفاد قرارداد آگاه ي انحراف د از هرگونهي را با يمشتر   4-4-4

 قرارداد  يندِ بازنگري فرآ  باشد همان  داشته  اصالح بهاز ي كار، قرارداد ن  پس از شروع  كه يدر صورت  4-4-5
  . شود  داده  اطالع ربطي ذ  كاركنان د بهي با گرفته  انجام  اصالحاتِ د تكرار شود و هرگونهيبا

  
  

1- Limits of detection 

2- Inter-laboratory comparisons 

3- Proficiency testing 
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   يمانكار فرعي پ  به ونيبراسيا كالي/ و  آزمون يواگذار  4-5
   تخصص از بهياد كار، ني ز مانند حجم ( يا نشده ينيب شي پ  علل  را به ي كار شگاهي آزما  كه يهنگام   4-5-1
مانكار از ي پ ِ كار به ي دائم ي واگذار قيمثالً از طر( مستمر  ي مبنا ا بر طبقي)   امكانات ي موقت ا فقدانيشتر يب

  كار را به د آن يكند، با ي واگذار م يمانكار فرعي پ به)  يكار لعملا  حق باتي ترت قيا از طري  يندگي نما قيطر
 كار موردنظر،  ي برا  كه  است يمانكاري، پتيصالح يدارا مانكارِ يپ. دي واگذار نما  تيصالح يدارا  يمانكار فرعيپ

  .دي نما  استاندارد را برآورده ني ا مثالً، الزامات
د يي تأ ي سازد و در موارد مقتض  كتباً مطلع شده  داده باتِيد را از ترت خو يد مشتري با شگاهيآزما   4-5-2

  . آورد دسته  ب  مكتوب  صورت حاً بهي را ترج يمشتر
 دارد، مگر در  تي مسئول ي در برابر مشتر يمانكار فرعي پ  به  در مورد كار واگذارشده شگاهيآزما  4-5-3

  . شود  استفاده يمانكار فرعي پ  از كدام  باشد كهكرده مقرر  ين قانو  مرجع كيا ي  ي خودِ مشتر  كه يموارد
ها   آزمون ي برا  كه ي فرع مانكاراني پ هي كل  نام  باشد كه  داشته ي ثبت ستميا سيد دفتر ي با شگاهيآزما  4-5-4
 كار  هد انطباق از شوا يز سوابقي باشد و ن  شده  ثبت دهد در آن ي قرار م ها مورد استفاده ونيبراسيا كالي/و

  . كند ي و نگهدار يگاني استاندارد را با نيموردنظر با ا

    و ملزومات د خدماتيخر  4-6
   مورد استفاده  و تداركات د خدماتي و خر  انتخاب ي برا يياجرا  يها  و روش يمش د خطي با شگاهيآزما   4-6-1

 و  گرفتن ليد، تحوي خر يبرا.  باشد ارند داشتهذگ ير ميها تأث ونيبراسيا كالي/ها و  آزمون تيفي بر ك خود كه
  يياجرا يها د روشيز باي ن ها ونيبراسيها و كال  آزمون  به  مربوط يشگاهيِ آزما يها و مواد مصرف ِ معرف انبارش

  .موجود باشد
   كه شده يارديِ خر يشگاهي آزما يها و مواد مصرف  و معرف  ملزومات ابد كهي  نانيد اطمي با شگاهيآزما   4-6-2

   انطباق يگري نحو د ا بهياند   نشده ي بازرس  كه يگذارند تا زمان ير ميها تأث  ونيبراسيا كالي/ها و  آزمون تيفيبر ك
  قي تصدربطيذ  ونِيبراسيا كالي/ و  آزمون يها  در روش شده نيي تع ا الزاماتي استاندارد  ها با مشخصات آن

   منطبق شده  مشخص طِيد با شراي با  موردمصرف  و ملزومات خدمات. رنديگ ينم قرار  است مورد استفاده  نشده
  . شوند يد نگهداري با ِ انطباق ي بررس ي برا گرفته  انجام  اقداماتِ سوابق. باشند

   باشد كه ييها  داده د شاملير دارند باي تأث شگاهي كار آزما جي نتا تيفي بر ك  كه يد اقالمي خر مدارك  4-6-3
   شده ي بازنگر، از صدور شي پ،ديد باي خر  مدارك نيا. دهند ي م  را شرح شده  داده  ِ سفارش  و ملزومات خدمات

  .د شونديي تا ي فن ي محتوا و از جهت
،  يازرس ب يها ها، دستورالعمل ، نقشه ، مشخصات قي دق ه، شناس ، درجه ، رده  نوع تواند شامل ي بند م ني مذكور در ا شرح  - يادآوري

ن يـ  كه تحـت آن ا      باشد يتيريمدستم  يس و استاندارد      مورد درخواست   تِيفي، ك    آزمون  جي نتا  هيدي تأئ   از جمله   ي فن  يها  ر داده يسا
  .اند اقالم ساخته شده
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 بر   را كه  خاص تي اهم يِ دارا  و خدمات ، ملزومات ي مواد مصرفكنندگان نيمتأ دي با شگاهيآزما   4-6-4
   را كه ييها  آن ها و فهرست يابي ارز ني ا  و سوابق  نموده يابيگذارند ارز ير مي تأث ونيبراسي و كال مون آز تيفيك

  . كند ياند نگهدار  شده د واقعييمورد تا

   ي مشتر  به  خدمت ارائه  4-7
  كردنِ  روشنهنيدر زمها  ندگان آنيا نمايان ي داشته باشد كه با مشتريهمواره آمادگد ي با شگاهيآزما   4-7-1

   بر آن كه  مشروط كند، ي همكار گرفته  با كارِ انجام  در رابطه شگاهي عملكرد آزماشي پا و ي مشتر درخواست
  .دي نما ني را تأم انير مشتري اسرار سا  حفظ شگاهيآزما

  :ر باشد ي موارد ز تواند شامل ي م ي همكار نيا  -1 يادآوري
ا يـ /هـا و    در آزمـون   1 منظور شـاهدبودن     به  شگاهي آزما  يها   محوطه   به  ي و  ندهيا نما ي  ي مشتر  قول مع  ي دسترس   نمودن  فراهم : الف

  رديگ ي م  صورت ي مشتر ي برا  كه ييها ونيبراسيكال
   قي منظور تصد  به ياز مشتريرد ن مو ونيبراسيا كالي/ و آزمون  مورد  اقالم  و ارسال يبند ، بسته يساز آماده :  ب

 بـر    ي مبتن  يرهاي و تفس    و نظرات   ي فن  لي مسا  نهي در زم   يي و راهنما   هيوصت،     مطلوب   ارتباطاتِ   حفظ  ي برا  انيمشتر  -2 يادآوري
.  شـود    كـار حفـظ      انجام   در طول   يستي،  با     بزرگ  ي ارجاع  ي در مورد كارها    ژهيو ، به   ي با مشتر   ارتباط. شوند  ي م   قائل   ارزش  ،جينتا

  . برساند ي مشتر  اطالع ها را به ونيبراسيا كالي/ها و  آزمون  در انجام  عمده  انحراف ا هر نوعير ي تأخ  هر نوع يتسي با شگاهيآزما

 يبرا  ديبازخورها با.  باشد يا منفي   از مثبت  خود، اعماني مشتري بازخورهاياي جودي با شگاهيآزما  4-7-2
 مورد ي مشتر  به  خدمت  و ارائه ونيبراسي و كالمونآز  يها تي و فعالتيري مدستمي سدن بهيبهبود بخش

  .رديقرار گ لي تحل واستفاده 
ون يبراسـ يا كال يـ  آزمـون    يهـا   ان و مرور گـزارش    يت مشتر ي در مورد رضا   ي از انواع بازخور شامل نظرسنج     ييها  مثال  -يادآوري

  .ان استيهمراه با مشتر

   اتيشكا  4-8
   داشتهگريد  يها ا طرفي  اني از مشتر دهي رس اتي شكا  و فصل  حل ي برا يياجرا  و روش يمش د خطي با شگاهيآزما
 شود  يد نگهداري با شگاهي آزما  از طرف گرفته  صورت ي اصالح  و اقداماتها يبررس  ،اتي شكا هي كل سوابق. باشد

  ). شود ز مراجعهي ن11- 4 بند  به(
  

    ونيبراسيا كالي/و آزمون  ِ كارِ نامنطبقِ كنترل  4-9
ا ي/و آزمون از كارِ  يا  جنبه  هرگاه باشد كه  داشته يياجرا  يها  و روش يمش د خطي با شگاهيآزما 1- 4-9
   منطبق ي مشتره باشد  توافق  يها ا با خواستهي  شگاهي آزمايي اجرا يها  آن، با روش جِيا نتاي،   آن ونِيبراسيكال
  
  

1- Witness 
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  :  جاد كنند كهي ا نانيد اطمي با يياجرا يها وش و ر يمش  خط نيا. ديها را اجرا نما  آن،نباشد
از  (  الزم   و اقـدامات    اسـت    شـده   نيـي  تع   كارِ نامنطبق   كردنِ تيري مد  ي برا   الزم  اراتيها و اخت   تيمسئول   )الف

  يهــا نامـه ي و گواه  آزمـون  يهـا   كـار و عـدم صـدورِ گـزارش      كـردنِ   لـزوم، متوقـف   ، در صـورت  جملـه 
  .شوند يگذاشته م اجرا  به و نييعت ، شود ييشناسا   كارِ نامنطبق رگاهه)  ونيبراسيكال

  .رديگ ي م  انجام  كار نامنطبق تي اهم يابيارز   )ب
  .رديگ ي م  انجام  بالفاصله  كارِ نامنطبق رشي پذ تي در مورد قابل يريگ مي تصم  همراه هر نوع  به اصالح    )ج
  .شود ي م  و كار فرا خوانده  شده  داده ع اطال ي مشتر  به  لزوم در صورت    )د
  .شود ي م نيي تع1 كار  ادامه  به دادن تِ اجازهيمسئول    )ه
  ي مختلف تواند در نقاط ي م ونيبراسيا كالي/و آزمون  يها تيا فعالي تيريمد  ستمي س  به ا اشكاالت مربوطي  كارِ نامنطبق  - يادآوري

  ، كنتـرل    ي مـشتر   اتي از شـكا     اسـت    عبـارت   نـه ي زم  ني در ا   ييها مثال.  شود ييشناسا  يفن  اتي و عمل  تيريمد  ستمي س  در درون 
  نامـه ي و گواه    آزمـون    گـزارش   ي، بررسـ     كاركنـان    توسـط   ا نظارت ي  ، مشاهدات   ي مواد مصرف   ي ابزارها، بررس   ونيراسبي، كال   تيفيك

  . يو خارج  ي داخل يها يزي و مم تيري مد يها ي، بازنگر ونيبراسيكال

 در مورد  ي شك ا آن كهي تكرار شود   است  ممكن  كار نامنطبق  باشد كه  از آن يها حاك يابي ارز هرگاه   2- 4-9
 يها د فوراً از روشي، باشته باشد وجود دا  آن يياجرا  يها ها و روش يمش  با خط شگاهي آزما اتي عمل انطباق

  . شود تي تبع11-4مذكور در بند   ي اصالح  اقدام يياجرا 

  بهبود  4-10
ت، يفي كيمش  از خطيريگ ق بهرهيت خود را از طريريستم مدي سيد به طور مداوم اثربخشيشگاه بايآزما

  .ت بهبود بخشديري مديرانه و بازنگريشگي و پيها، اقدامات اصالح ل دادهي، تحليزيج مميت، نتايفياهداف ك

   ي اصالح اقدام  4-11
   اتيكل  1- 4-11

 از  ا عدولي كار  بودنِ  نامنطبق  كه ي در مواقع ي اصالح  اقدام  انجام ي برا يياجرا  و روش يمش د خطي با شگاهيآزما
 كند و  هي ته،شود ي م  داده صي تشخ ي فن اتيا در عملي تيريمد  ستمي در س يياجرا  يها ها و روش يمش خط

  .دي نما نيي تع ي اصالح  اقدام  انجام ي برا  مناسب اراتي با اخت يكاركنان
ل يـ  از قب    مختلـف   يهـا  تي فعال  قي از طر   است  ممكن    شگاه  يآزما    ي فن  اتيا در عمل  ي تيريمد  ستمي در س   وجود اشكال   -يادآوري
   كاركنـان  ا مـشاهدات يـ   اني مـشتر  ، بـازخور از طـرف   تيريمـد   يها ي، بازنگر يا خارجي  ي داخل يها يزي، مم كارِ نامنطبق  كنترل    

  . شود  داده صيتشخ

  
  

1- Resumption 
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    علل ليتحل  2- 4-11
  . آغاز شود شكال اِ يا شهي ر ا عللي   علت نيي تع ي برايبررسد از ي با ي اصالح  اقدام ي برا يياجرا روش

  يا  شهيـ  ر  غالبـاً علـت   .    است  ي اصالح   اقدام  يياجرا   كار در روش     بخش  نيتر  مشكل   و گاه   يدي كل  ،  بخشِ     علل  ليتحل  - يادآوري
،   ي مـشتر   يها  خواسته   شامل   است   ممكن   بالقوه  علل. ابدي ي م   ضرورت  شكال اِ هبالقو   علل  هي از كل   يقي دق  لي و لذا تحل    ستي ن  ضحوا

  ونيبراسـ ي و كال زاتيـ ا تجهي  ي، مواد مصرف  كاركنان  و آموزش ،  مهارت  يياجرا  يها  كار و روش    ها، روش    نمونه  ها، مشخصات   نمونه
  .دها باش آن

   ي اصالح  اقدامات ي و اجرا انتخاب  3- 4-11
ا ي   كند و اقدام  را مشخص  بالقوه ي اصالح د اقداماتي با شگاهي باشد، آزما  الزم ي اصالح  اقدام  كه يدر موارد

  .دي و اجرا نما شود انتخاب ي م  از تكرار آن يري و جلوگ  اشكال  رفع اد باعثي ز  احتمال  به  را  كه ياقدامات
  گونه د هري با شگاهيآزما.  باشد  آن  به  مربوط سكي و ر  اشكال ه با انداز د در حد متناسبي با ي اصالح اقدامات

  .دي و اجرا نمامستند را   ي اصالح  اقدامات  به  مربوطيها يبررس از  ي ناش ي ضرور راتييتغ

   ي اصالح  اقدامات شيپا  4- 4-11
  . كند شي پا گرفته  انجام ي اصالح ِ اقدامات ي از اثربخش ناني اطم  منظور حصول  را به جيد نتاي با شگاهيآزما

  1اضافي  يها يزيمم  5- 4-11
   آن يياجرا يها ها و روش يمش  با خط شگاهي آزما  در انطباق يدي ترد ها ا انحرافيها  انطباق  عدم يي شناسا هرگاه

   مربوطه ي كار يها  حوزه ابد كهي  نانيد اطمي با شگاهيجاد كند، آزماي استاندارد ا ني با ا  آن  در انطباق يديا تردي
  .شوند ي م يزي مم  وقت  در اسرع14-4 بند  طبق

  يزيـ مم. نـد يد نما ييـ هـا را تا     آن  يرند تا اثربخش  يگ  يم   انجام    ي اصالح   اقدامات   غالباً متعاقب  اضافي  يها  يزيمم   نيا  -يادآوري
  . شود ييشناسا  شگاهي و كار آزما  كسب ي برا ي جديسكيا ري   مسئله  شود كه  دانسته ي ضرور ي موقع  فقط يستي بااضافي

   رانهيشگي پ اقدام  4-12
، تيريمد  ستمي س  به ا مربوطي  ي از فن ها، اعم انطباق  عدم ه بالقو يها أازمند بهبود و منشيموارد ن    4-12-1

 باشد  ي ضرور يا رانهيشگي پ  اقدام  كه يدر صورتا ي شود ييد شناسا بهبويها هرگاه فرصت.  گردد ييد شناسايبا 
  يها  و از فرصت ابدي  ها كاهش انطباق  عدم ني بروز ا  شود تا احتمال شي اجرا و پا،هي ته 2يي اجرايها د برنامهيبا
  .شود   استفاده دني بهبود بخش ي برا آمده شيپ

   كنترل  و اعمال  اقدامات ني ا انجاممبادرت به   د شاملي با رانهيشگي پ  اقدامات ي برا يياجرا يها روش    4-12-2
  .ها باشد  آن ي از اثربخش ناني اطم  حصول يبرا
  
  

1- Additional 
2- Action plans 
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  شي از پـ   كه  است يندي باشد، فرآ اتيا شكاي  اشكاالت  يي شناسا  به   نسبت  ي واكنش   آن كه   ي جا   به  رانهيشگي پ  اقدام  -1 يادآوري
  .شود ي م  بهبود انجام يها صت فر يي شناسا يبرا

   شامل  ز باشد كه  يها ن    داده  لي تحل   مستلزم   است   ممكن  اتي عمل  يياجرا  يها ِ روش   ي بر بازنگر    عالوه  رانهيشگي پ  اقدام  -2يادآوري
  .است  يتخصص  تيكفا  ون آزم جيها و نتا سكي روند و ر ليتحل

    سوابق كنترل  4-13
   اتيكل  4-13-1
،  ي، دسترســ كــردن ، فهرســت يآور ، جمــع يي شناســا ي بــرا يــياجرا يهــا د روشيــ با شگاهيــزماآ     4-13-1-1
  سـوابق . دي نما  ي برقرار و نگهدار    ي فن   و سوابق   تيفي ك  سوابق  1ِ  يي و وارها   ي نگهدار كردن،  رهي ذخ ،  كردن  يگانيبا
   اقـدامات    سـوابق   ني و همچنـ    تيريمـد   يهـا   ي و بـازنگر    ي داخل  يها  يزي از مم   ييها  گزارش  د شامل ي با  تيفيك

  . باشد رانهيشگي و پ ياصالح
 در  يابي باز  قابل ي آسان  به ند كهشو   حفظ  و يگانيبا ي نحو بهد يد خوانا باشند و باي با  سوابق هيكل    4-13-1-2

ها   آن  از مفقود شدن انعسازد و م ي م  فراهم يا خرابي  بي از آس  حفظ ي برا ي مناسب طي مح  باشند كه ييها مكان
  . شود نييد تعيز باي ن  سوابق  حفظ يها زمان. شود يم
  . باشد يكي الكترون يها ا واسطي كاغذ   اوراق لي از قب ي هر واسطيتواند بر رو ي م سوابق  -يادآوري

  . شوند ي نگهدار  طور محرمانه  و به  امن يد در جاي با  سوابق هيكل    4-13-1-3
   به شده يگاني با  از سوابق بانيپشت هه نسخينه و   حفاظت ي برا يياجرا يها د روشي با شگاهيآزما    4-13-1-4

  يريرمجاز جلوگير غيي و تغ ا اصالحي   سوابق ني ا رمجاز بهي غ ي باشد و از دسترس  داشته يكي الكترون قيطر
  .دينما

  ي فن سوابق  4-13-2
جاد روندِ ي ا ي برا ي كاف  و اطالعاتشده  حاصل يها ، داده هي اول شاهدات م د سوابقي با شگاهيآزما    1- 4-13-2
  نامهيا از هر گواهي   آزمون  از هر گزارش  نسخه كي و  ي پرسنل ، سوابق ونيبراسي كال ، سوابق2 يزيمم
د ي با ونيبراسيا كالي   هر آزمون ي برا سوابق. دي نما  حفظ است  شده نيي تع  كه ي مدت ي را برا  صادره ونيبراسيكال
جاد ي را ا يي توانا ني باشد و ا تيقطع   مؤثر در عدم  عوامل يي شناسا ي برا ي كاف  اطالعات يالمقدور حاو يحت

  د شاملي با سوابق. شود تكرار  هي اول طي شرا تر به كي نزد  هر چه يطي شرا  تحت ونيبراسيا كالي   آزمون كند كه
  . باشد جي نتا ي و بررس ونيبراسيا كالي/  و  هر آزمون ، انجام يبردار  نمونه سئول افراد م  و شناسه تيهو
  . باشد  يرعمليا غير يناپذ  امكان هي اول  مشاهدات هيِ كل  سوابق  حفظ  است ها ممكن نهي زم يدر برخ  -1يادآوري
  
  

1- Disposal 

2- Audit trail 
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ا يـ /هـا و    آزمـون    از انجـام     كـه    اسـت   و اطالعـات  ) د شـو    مراجعه 7-4-5 بند    به(ها     از داده   يا  مجموعه  ،  ي فن  سوابق  -2 يادآوري
   سـوابق  نيـ ا. دهـد  ي مـ   را نشان شده نييش تعي از پ   ندِيا عوامل فرآ  يت  يفي ك  تحقق ا عدم ي   و تحقق   ندا  شده  ها حاصل  ونيبراسيكال

  يهـا  ادداشـت ي، 3 يني بـازب  يهـا  ،  برگـه 2 كـار  يها ،  دفترچه1 كار  انجام يها  ،  قراردادها،  برگه    )ها فرم(ها     برگه   شامل   است  ممكن
،  اني مـشتر  ، تـذكرات  يسازمان  و برون يسازمان  درون ونِيبراسي كال يها نامهي و گواه   آزمون  يها ، گزارش    كنترل  ي،  نمودارها  4 يكار

  . و بازخورها باشد مقاالت

   به  شود كه د مشخصي شوند و با  ثبت ِ انجام  هنگام همان د دري با ها و محاسبات ، داده مشاهدات   2- 4-13-2
  . هستند  مربوط  كار كدام

،   آن نِنمود ا حذفيا ناخوانا و ي كردن   پاك ي جا د بهي دهد، با  رخ ي اشتباه  در سوابق  كه يهنگام  3- 4-13-2
ا ي امضا  د بهي با بق در سوا راتيي تغ لي قب ني ا هيكل. دكر وارد  را در كنارش  آنحِي صح  زد و سپس  را خط اشتباه
  است  شده رهي ذخ يكي الكترون  صورت  به  كه يدر مورد سوابق.  برسد است  كرده ها را اصالح  آن  كه ي كس پاراف
  .دشو  هي اول يها  داده  رفتن نيا از بير يي از تغ رد تا مانعي گ د صورتي با  فوق  اقدامات  معادل ياقدامات

   ي داخل يها يزيمم  4-14
  شي از پ يياجرا  و روش شده يبند  زمان ه برنام كي   و بر طبق ي طور ادوار د بهي با شگاهيآزما    4-14-1
   آن اتي عمل  كند كه قي دهد تا بتواند تصد  خود انجام يها تي را در مورد فعال ي داخل يها يزيشده مم نييتع

 عناصر  هيد كلي با ي داخل يزي مم برنامه. استندارد  استا ني و ا تيفي ك ستمي س  با الزامات  در انطباق همچنان
ر ي مد يها تي از مسئول نيا. ردي را در برگ ونيبراسيا كالي/ وآزمون  يها تي فعال  و از جملهتيريمد  ستميس
  ي و سازمانده يزير  طرح تيري مد  و درخواست شده يبند  زمان ه با برنام ها را مطابق يزي مم  كه  است تيفيك
   موجود اجازه  منابع چنانچه. ردي گ  انجام طي و واجد شرا دهيد  آموزش  كاركنان لهي وس د بهيها با يزي مم نيا. دكن

  . باشند يزي موردمم تِي از فعال د مستقلي با  كاركنان نيدهد، ا
  .كامل شود   سال كي  يد در طي معموالً با ي داخل يزي مم  انجام دوره  -يادآوري

  ونيبراسيا كالي   آزمون جيا اعتبار نتاي  ا در صحتي  اتي عمل ي در اثربخش يزي مم يها افتهياه هرگ   4-14-2
  ها نشان ي بررس  دهد و چنانچه  انجام يموقع  به ي اصالح د اقدامي با شگاهي به وجود آورد، آزما ي شك شگاهيآزما

  انين موضوع كتباً به اطالع مشتريد اي باشد، با تهر قرار گرفي تأث  تحت شگاهي آزما جي نتا  است  ممكن دهند كه
  .برسد

  ني از ا  كه ي اصالح  و اقدامات يزي مم يها افتهيز ياست و ن   شده يزي مم  كه تي از فعال  بخش آن    4-14-3
  . شوند د ثبتياند با  شده يها ناش يزيمم
  
  

1- Work sheets 
2- Work books 
3- Check sheets 
4- Work notes 
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 و  قيها را تصد  آني و اثربخش شده ِ انجام ياصالح   اقدامات يد اجراي با رانهيگيپ  يزيمم  يها تيفعال   4-14-4
  .دي نما ثبت

   تيري مد يها يبازنگر  4-15
  شده نييتع   شيپ  از يياجرا  و روش شده يبند  زمان ه برنام د طبقي با شگاهي آزمايباال رده  تيريمد  4-15-1

 دهد تا از   انجام ي طور ادوار  را به ونيبراسيا كالي/ وآزمون  يها تي و فعال شگاهي آزماتيريمد  ستمي س يبازنگر
  نيادر . دي نما  را اعمال  الزم يا بهبودهاي  راتيي كند و تغ  حاصل نانيها اطم  آن ي و اثربخش بودن  مناسب تداوم
  :گرفته شود نظر درر يد موارد زي با يبازنگر
    يياجرا  يها ها و روش يمش  خط بودن مناسب −
     و نظارت تيري مد يها  بخش كاركنان از  دهي رس يها گزارش −
  ر ي اخ ي داخل يها يزي مم هجينت −
    رانهيشگي و پ ي اصالح اقدامات −
  1يروني بمؤسسات  لهي وس  به گرفته  انجام يها يابيارز −
   يتخصص تي كفا يها ا آزموني  يشگاهيآزما ني ب يها سهي مقا جينتا −
   كار  و نوع  در حجم راتييتغ −
   اني مشتر يبازخورها −
  اتيشكا −

   بهبودي براييها هيتوص −
    كاركنان  و آموزش ، منابع تيفي ك  كنترل يها تي فعال ليگر از قبي د ربطِي ذ عوامل −
  .  بار است كي   ماه ، هر دوازده تيري مد ي بازنگر ي اجرا ي برا  معمول  دوره كي  -1يادآوري

  يهـا  ، مقاصد و طرح      اهداف   شامل  يستي بازخور كرد و با     شگاهي آزما  يزير   برنامه  ستمي س   به  يستي را با    حاصل  جينتا  -2يادآوري
  . باشديت آ  سال ي برااقدامات

  .رديگ يز در بر مي را  ن تيري مد  منظم  در جلسات  مورد بحث ه وابست يها  موضوع  به ،  توجه تيري مديها  يبازنگر  -3يادآوري

  ابد كهي  نانيد اطمي با تيريمد.  شود د ثبتيها با  از آن ي ناش دامات و اق تيري مد ي بازنگر يها افتهي   4-15-2
  .رنديگ ي م  انجام  و مورد توافق  مناسب  زمان  مدت ها در طول  اقدام نيا

  
  

1- External bodies  
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   ي فن الزامات  5

   اتيكل  5-1
  نيي را تع شگاهيا آزم هگرفت  انجام يها ونيبراسيا كالي/ها و  اعتماد آزمون تي و قابل  صحت ياري بس عوامل  1- 5-1
   : ر استي از موارد ز  حاصل يرهاي تأث  شامل  عوامل نيا. كنند يم

  ) 2-5 ( ي انسان عوامل −
  )3-5 ( يطي مح طي و شرا گاهيجا −
  )4-5(ها  ِ روش يگذار  و صحه ونيبراسي و كال  آزمون يها روش −
  )5-5 ( زاتيتجه −
  )6-5 ( يريگ  اندازه يابي رد تيقابل −
  )7- 5 ( يبردار نمونه −
  )8-5 ( ونيبراسي و كال  مورد آزمون  اقالم 1ييجابجا −

)  انــواع (انيــمهــا و  آزمــون)  انــواع (انيــم  يريــگ  انــدازه  كــل تِيــقطع  در عــدم  فــوق  عوامــل ســهم   5-1-2
 و    آزمـون   يهـا   و روش   يـي اجرا   يهـا   روش  هيـ د در ته  يـ  با  شگاهيـ  دارد و آزما   يري چشمگ  ها تفاوت  ونيبراسيكال
هـا    آن  ونٍيبراسـ ي و كال    مورداسـتفاده   زاتيـ  تجه   و در انتخاب     كاركنان  احراز   طي و شرا   ، در آموزش    ونيسبرايكال
  . را مد نظر قرار دهد  عوامل نيا

   كاركنان  5-2
ا ي/ها و كنند، آزمون ي كار م ني مع زاتي با تجه  كهي كسان هي كل تيد از صالحي با شگاهي آزما تيريمد 1- 5-2

 را امضا  ونيبراسي كال يها نامهي و گواه  آزمون يها  و گزارش يابي را ارز جيدهند، نتا ي م ها را انجام نويراسيكالب
   مناسب اعمال د نظارتيبا ، آموزش  حال درِ  از كاركنان  استفاده در صورت. دي نما  حاصل نانيكنند اطم يم

   و تجربه ، آموزش التي تحص از از لحاظي ن بر حسبد يدهند با ي م  انجام يني مع ي كارها  كه يكاركنان. دشو
  . باشند طيها واجد شرا  آن هشد  اثبات يها ا مهارتي/ و مناسب

  دهنـد ممكـن     ي مـ    را انجـام    يني مع  ي كارها   كه  يكاركنان)  رمخربي غ  يها  آزمونمثالً   ( ي فن  يها   از حوزه   يدر برخ   -1يادآوري
   الزامـات    سـاختن    بـرآورده    مـسئول   شگاهيـ آزما.  باشند   مورد داشته    در آن   ينيمع 2 ي تخصص  تيح صال  هنامي باشد گواه    الزم  است

  ي ناشـ    است   ممكن  ي تخصص  تي صالح  هنامي گواه   به   مربوط  الزام. است كاركنان   ي برا  ي تخصص  تي صالح  هنامي گواه  هشد  مشخص
  . باشد ي مشتر ا مورد درخواستيو   ني مع ي فن يها شته ر ياستانداردها برا مذكور درا ي   و مقررات نينااز قو

  
  

1- Handling 

2- Personnel certification 
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 و   احراز، آموزش طي شرا  بر دارا بودن  عالوه  آزمون يها  در گزارش  مندرج يرهاي اظهارنظرها و تفس ِ مسئول كاركنان  -2 يادآوري
  : باشند ز داشتهير را ني ز طي شرا يستيرد،  بايگ ي م  صورت كه يآزمون از  ي كاف  و دانش  مناسب تجربه
 مورد ها آن   كه يا قهيا طري   آزمون ر مواردِ تحتي و سا ، مواد، محصوالت د اقالمي در تول ِ مورد استفاده ياورن با ف  مرتبط دانش −

   زمان  ا در طول  ين كار   ي كه ممكن است در ح     يا ا تنزل درجه  يوب  يز ع يست واقع شوند، و ن     ا ا قرار يشوند   ياستفاده واقع م  
  .ا شودديپ

  . است  شده اني و استانداردها ب ني در قوان  كه ي عموم  از الزامات يآگاه −
  .شوند يدار مير موارد موردنظر پدي و سا ، مواد، محصوالت  از اقالم ي عاد ه استفاد  به  با توجه  كه ييها  انحراف تي اهم درك −

 را  شگاهيآزما   كاركنان يها  و مهارت آموزش،  التي با تحص  مرتبط د اهدافي با شگاهيآزما  تيريمد   2- 5-2
   و انجام ي آموزش يازهاي ن كردن  مشخص  ي برا يياجرا  يها  و روش يمش د خطي با شگاهيآزما. دي نما نييتع

 .باشد   مرتبط شگاهي آزما هشد ينيب شي و پ ي فعل ي كارها اد بي با يآموزش  برنامه.  باشد  داشته  كاركنان آموزش
  .ردي قرار گيابيد مورد ارزي انجام شده باي اقدامات آموزشيبخشاثر
ها قرارداد منعقد  ا با آني باشند و  شگاهي آزما  در استخدام رد كهي كار گ  را به يد افرادي با شگاهيآزما  3- 5-2

   كار گرفته  به يداد قرار  صورت  به يديِ كل يباني و پشت ي فن  در حوزه يشتري ب  كاركنان  كه يدر صورت. باشد كرده
 هستند و بر  تي قرار دارند و واجد صالح  نظارت  تحت  كاركنان ني ا ابد كهي  نانيد اطمي با شگاهيشوند، آزما

  .كنند ي كار م شگاهي آزماتيريمد  ستمي س طبق
ا ي/ها و مون در آز  را كه يباني و پشت ي، فن يتيري مد  كاركنان ي جار في وظا د شرحي با شگاهيآزما   4- 5-2
  .دي نما ي هستند نگهدار ليها دخ ونيبراسيكال
  : شود نييها تع ر در آني موارد ز يستي با  حداقل كنيل.  كرد نيي تع  مختلف  طرق  به توان ي را م في وظا شرح  - يادآوري

  ها ونيبراسيا كالي/ها و  آزمون  انجام  به  مربوط يها تيمسئول −
   جي نتا يابيها و ارز ونيبراسيا كالي/ها و  آزمون يزير امه برن  به  مربوط يها تيمسئول −
  رهاي اظهارنظرها و تفس  در خصوص يده  گزارش يها تيمسئول −
  دي جد يها  روش يگذار  و صحه  و ابداع  روش  اصالح  به  مربوط يها تيمسئول −
  ازي مورد ن  و تجارب ي كارشناس يها تخصص −
   ي آموزش يها  احراز و برنامه طيشرا −
  يتيري مد فيوظا −

  
  ونيبراسيا كالي/ و ، آزمون يبردار  از نمونه ي خاص ار دهد تا انواعي اخت يني مع  كاركنان د بهي با تيريمد  5- 5-2

  رها را ارائهي، اظهارنظرها و تفس  را صادر نموده ونيبراسي كال يها نامهي و گواه  آزمون يها ، گزارش  داده را انجام
،  تي، صالح اراتي اخت ي اعطا  سوابق هيد كلي با شگاهيآزما. رندي كار گ  را به زاتي از تجه يص خا  و انواع داده
   كاركنان ، از جمله ي فن  كاركنان ي تمامربطِيذ  ها و تجارب ، مهارت ، آموزش يا  و حرفه يلي احراز تحص طيشرا
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  اراتي اخت ي اعطا خيد تاري باشد و با ي دسترس قابل  ي آسان د بهي با  اطالعات نيا. دي نما ي، را نگهدار يقرارداد
  .ز شامل شودي را ن تيد صالحييا تأي/و

   يطي مح طي و شرا گاهيجا  5-3
  طي و شرا يي و روشنا ي انرژ  منابع  شامل ون، كهيبراسيا كالي/ و  آزمون ي برا شگاهي آزما التيتسه   1- 5-3
ها را  ونيبراسيا كالي/ها و  آزمونِ  درست  انجام  باشد كه د چنانيبا،  ستيها ن ني ا  اما محدود به  است يطيمح
  .دي نما ليتسه
  يريگ ازِ اندازهي موردن تيفيا بر كيسازد  ي اعتبار نم ي را ب جي نتا يطي مح طي شرا ابد كهي  نانيد اطمي با شگاهيآزما

  ر از محلي غ ييها  در محل ها ونيبراسيا كالي/وها   و آزمون يبردار  نمونه  كه يهنگام. گذارد ي نم ياثر نامطلوب
  طي و شرا گاهي جا  به  مربوط ي فن الزامات .دي آ  عمل د بهي با ي خاص رند مراقبتيگ ي م  صورت شگاهي آزما يدائم
  . شوند د مدونيها مؤثر باشند با ونيبراسيا كالي/ها و  آزمون جيتوانند در نتا ي م  كه يطيمح
  يا در مواردي ربطيذ  يياجرا  يها ها و روش ، روش  مشخصات  را طبق يطي مح طيد شراي با هشگايآزما  2- 5-3
، گرد و غبار،  يكيولوژي بنِبود  سترون د بهيمثالً با.  كند  و ثبت ، كنترل شيد پانگذار ي اثر م جي نتا تيفي بر ك كه

   متناسب  كه ي صورت صدا و ارتعاشات بهحِ ، سطو، دما  برق ني، تأم ، رطوبت ، تشعشع يسي الكترومغناط اختالالت
   كه يد در موارديها با ونيبراسيا كالي/ها و آزمون. شود   معطوف  الزم  باشد توجهربطيذ  ي فن يها تيبا فعال
  .ندشو  زند متوقف ي م  لطمه جي نتا  به يطي مح طيشرا

گر يكدي از  يد به طور مؤثريشود با ي م ر انجام ناسازگا يها تيها فعال  در آن  كه ي مجاور يها بخش  3- 5-3
  . شود د انجامي با1  متقاطع ي از آلودگ يريشگي پ  جهت ياقدامات.  شوند يجداساز

  ني از ا گذارند و استفاده ي اثر م ها ونيبراسيا كالي/ها و  آزمون تيفي بر ك  كه ييها  بخش  به يدسترس  4- 5-3
  .دي نما نيي خود تع  خاص طي شرا  را بر اساس  كنترل د دامنهي با شگاهيآزما.  باشد  كنترل د تحتيها با بخش

د ي با  لزوم در صورت.  شود  انجام يد اقداماتي با شگاهي آزما2  خوب ي از نگهدار ناني اطم  حصول يبرا  5- 5-3
  . شود هي منظور ته ني ا ي برا يا ژهي و يي اجرا يها روش

  ها  روش يگذار  و صحه ونيراسبي و كال  آزمون يها روش  5-4
   اتيكل  5-4-1

ها و   روشقرار دارند   كار آن  در دامنه  كه ييها ونيبراسيا كالي/ها و  آزمون هي كل يد براي با شگاهيآزما
  ، حمل يي، جابجا يبردار  نمونه  شامل يياجرا  يها ها و روش  روش نيا. ردي كار گ  را به ي مناسب يياجرا يها روش

  
  

1- Cross-contamination 

2- Good housekeeping 
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 تِيقطع  عدم ني تخم ،ي و در موارد مقتض ونيبراسيا كالي/ و  مورد آزمون  اقالم يساز ، آماده ، انبارش و نقل
  .است  ونيبراسيا كالي/ و  آزمون يها  داده لي تحل ي برا ي آمار  فنون ني و همچن يريگ اندازه
 و  يي جابجا ، و درباره ربطي ذ زاتي تجه هي كل يريكارگ  و به  در مورد استفاده ييها د دستورالعملي با شگاهيآزما

   گونه ني ا  نبودن  كه ي در موارد ژهي و  باشد، به  داشتها هر دوي  ونيبراسيا كالي/ و آزمون  ي برا  اقالم يساز آماده
نداردها، ها، استا  دستورالعمل هيكل.  وارد كند ها لطمه ونيبراسيا كالي/ها و  آزمون جي نتا ها بتواند به دستورالعمل

 در  ي آسان  شود و به ي طور روزآمد نگهدار د بهي با شگاهي كار آزما  با  مرتبط  مرجع يها  و داده راهنمايها كتابچه
 در   فقط ونيبراسي و كال  آزمون يها  از روش انحراف).  شود  مراجعه3- 4 بند  به(رد ي قرار گ  كاركنان دسترس

 باشد   شده رفتهي پذ ي مشتر لهي وس  و به  شده  داده ، اجازه  بوده هي توج  قابل ين ف ، از لحاظ  شده  مدون  كه يصورت
  . مجاز است

  ي كـاف    اطالعات  ي حاو   كه  يگري د هشد   شناخته  تي رسم   به  ا مشخصات ي و    يا مل ي  يا  ، منطقه   يالملل  ني ب  ياستانداردها  -يادآوري
ا يـ   ليـ  تكم  ي داخلـ   يـي اجرا  يهـا   روش   صـورت    به  ستي ن  ها باشند الزم   ونيبراسيا كال ي/ها و    آزمون   انجام  ي چگونگ  و موجز درباره  

ها   بتوانند آن شگاهي آزما كي  ياتي عمل  كاركنان  باشند كه  شده ني تدو ي نحو  استانداردها به ني ا  بر آن كه  شوند، مشروط يسيبازنو
ـ   نممكـ . كـار برنـد   اند به  منتشر شده    كه  ي صورت  را به     آزمـون    در روش ياريـ  اخت  مراحـل  ي بـرا يلـ ي تكم  مـستندات ه اسـت ارائ
  . الزم باشديشتري ب اتِي جزئ ا شرحي  ونيبراسيوكال

   ونيبراسي و كال  آزمون  روش انتخاب  5-4-2
  رد كهي كار گ  به ،يبردار  نمونهي برا ، از جمله ونيبراسيا كالي/ و  آزموني را برا ييها د روشي با شگاهيآزما

.  باشد دهد مناسب ي م  انجام  كه ييها ونيبراسيا كالي/ها و  آزمون ي سازد و برا  را برآورده ي مشتر يازهاين
.  شوند د استفادهياند با  منتشر شده يا ملي  يا ، منطقه يالملل ني ب ي در استانداردها  كه ييها حاً روشيترج
  ن كهيبرد مگر ا ي كار م  معتبرِ استانداردها را بههدنظرشدي تجد چاپ  ني آخر ابد كهي  نانيد اطمي با شگاهيآزما

 استانداردها  كنواختي از كاربرد  ناني اطم  حصول ي برا در موارد لزوم.  نباشد ا ممكني  يها مقتض  از آن استفاده
  . شود ها فراهم  آن لي تكم ي برا يشتري ب اتي جزئ د شرحيبا

  يها د روشي با شگاهي نكند، آزما نييد به كار رود تعي با  را كه يونيبراسيا كالي   آزمون  روش ي مشتر هرگاه
ِ  ي فن يها  سازمان لهي وس ا بهي   ذكر شده يا ملي  يا ، منطقه يالملل ني ب ي در استانداردها  كند كه  انتخاب يمناسب
. است كرده   مشخص ِ مورداستفاده زاتيتجه ها سازندي ،اند  منتشر شدهربطيذ  ي علم  و مجالت ا در متونيمعتبر 

  ني ا  بر آن كه  كند، مشروط  استفاده است  رفتهيا پذي   كرده  خود ابداع  را كه ييها تواند روش ي م شگاهيآزما
  ي مشتر د بهي با شده  انتخاب روش. باشند   شده يگذار ز صحهي و ن  بوده  كاربرد موردنظر مناسب يها برا روش
د كند ييأد تي با ونيبراسيا كالي   استانداردِ آزمون يها  از روش  از آغاز استفاده شي پ شگاهيآزما.  شود داده  اطالع

د ييأت  نير كند ايي استاندارد تغ  روش  كه يدر صورت. ردي كار گ ها را به  روش ني ا حي طور صح تواند به ي م كه
  .د تكرار شوديبا

   موضوع نيد اي با شگاهي شود، آزما  داده صي تشخ  و منسوخ يميا قدي   نامناسب ي مشتر يشنهادي پ  روشِ هرگاه
  . برساند ي مشتر  اطالع را به
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   شگاهي آزما لهيوس   به شده  ابداع يها روش  5-4-3
د ياست با  كرده  خود ابداع  استفاده ي برا شگاهي آزما  كه يونيبراسي و كال  آزمون يها شروعِ استفاده از روش

  .شود واگذار  ي كاف  منابع  مجهز به طِي واجد شرا  كاركنان باشد و به   شده يزير  طرح يتيفعال
 امر  ني در ا لي دخ  كاركنان اني م  اثربخش ها روزآمد شوند و از ارتباط  روش  ابداع   زمانِ د در طوليها با طرح

  . شود  حاصل نانيد اطميبا

     استانداردنشده يها روش  5-4-4
  يها با مشتر د در مورد آني استاندارد نباشند با يها  روش  در زمره  كار روند كه  به ييها  باشد روش  الزم رگاهه

  ونيبراسيا كالي/ و  از آزمونمقصود و  ي مشتر يها  از خواسته ي واضح  مشخصات د شاملي شود و با  حاصل توافق
  . شود يگذار  صحه ي نحو مناسب  به يريكارگ  از به شيد پي با شده  ابداع روش. باشند

 يهـا  هـا روش   ونيبراسـ يا كال يـ /هـا و    آزمون   از انجام   شي پ يستي با  ونيبراسيا كال ي/ و  د آزمون ي جد  يها در مورد روش    -يادآوري
  :ر باشندي ز  اطالعات  شامل  حداقل  شوند كه ني تدو يياجرا 

    مناسب ييشناسا     )الف
  د كاربر  و دامنه هدف   )ب
   ونيبراسيا كالي   مورد آزمون  اقالم  نوع شرح    )ج
   شوند نييد تعي با  كه ييها ها و گستره تيا كمي  عوامل    )د
  ها  آن ي عملكرد فن  به  مربوط  الزامات ، از جمله زاتيها و تجه دستگاه    )ه
  ازي موردن  و مواد مرجع  مرجع ياستانداردها    )و
   تي تثب ياز براي مورد ن  زمان  مدت و هرگونه   الزم يطي مح طيشرا    )ز
  :ر باشدي موارد ز ل شام ، كه يياجرا  روش شرح    )ح

     اقالميساز  و آماده ، انبارش  و نقل ، حمل يي، جابجا يي شناسا يها  عالمت الصاق −
  رد ي گ  كار انجام  از شروع شيد پي با  كه ييها يبررس −
هـا    آن  مي و تنظـ     كـردن   برهي كـال    لزوم  كنند و در صورت     ي كار م   ي نحو درست    به  زاتيه تج   كه  ني ا   درباره  ييها يبررس −

    يريكارگ  از هر بار به شيپ
    جي و نتا  مشاهدات  ثبت روش −
  د ي آ  عمل د بهي با  كه يمني ا  اقدام هرگونه −

   رشي پذ ا عدمي  رشي پذ  به بوط مر ا الزاماتي/ارها ويمع   )ط
  ها  آن  و ارائه لي تحل  شوند و روش د ثبتي با  كه ييها داده   )ي
   تيقطع  عدم نِي تخم ي برا ييجراا ا روشي  تيقطع عدم   )ك

  
  ها  روش يگذار صحه  5-4-5
  ن كهي در مورد ا يني شواهد ع كردن  و فراهم ي بررس قيد از طريي از تأ  است  عبارت يگذار صحه  5-4-5-1

  . است  شده  برآوردهينيموردنظرِ مع كاربردِ ي خاص برا الزامات
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   كرده ا ابداعي  ي خود طراح شگاهي آزما  كه ييها ، روش  استانداردنشده يها د روشي با شگاهيآزما  5-4-5-2
 و  ز بسطيشوند، و ن ي م  كار گرفته ها به  كاربرد موردنظرِ آن  از دامنه  خارج  كه ي استاندارد يها ، روش است

   كاربرد موردنظر مناسب يها برا  روش د كرد كهيي تأ د تا بتواني نما يگذار  استاندارد را صحه يها  روش اصالح
 كاربرد  ا دامنهي  ني كاربرد مع يازهاي باشد تا ن  گسترده  است  الزم  كه يد تا حدي با يگذار صحه. هستند

ز ي و ن يگذار  در صحه  مورداستفاده يياجرا ، روش  حاصل جيد نتاي با شگاهيآزما.  سازد موردنظر را برآورده
  .دي نما  كاربرد موردنظر را ثبت ي برا ِ روش ا نبودني   بودن  مناسب  درباره يا هياظهار

  . باشد  و نقل  و حمل يي، جابجا يبردار  نمونه ي برايياجرا يها   روش  شامل  است  ممكن يگذار صحه  -1 يادآوري

  :ها باشد  از آن يبيا تركير ي از موارد ز يكي  يستي با  روش كي عملكرد  نيي در تع  مورد استفاده فنون  -2 يادآوري
    ا مواد مرجعي   مرجع يريگ  اندازه ي از استانداردها  با استفاده ونيبراسيكال −
  ها  ر روشي از كاربرد سا  حاصله جي با نتا سهيمقا −
   يشگاهيآزما ني ب يها سهيمقا −
    جيرگذار بر نتاي تأث  عواملهافتي  نظام يابيارز −
   ي عمل  و تجربه ِ روش ي نظر صول ا ي علم  درك  بر اساس جي نتا تِيقطع  عدم يابيارز −

  يستيـ  با  راتييـ  تغ  نير ا يرد، تأث ي گ   صورت  يراتيياند تغ    شده  يگذار  صحه   كه  يا   استانداردنشده  يها  در روش   هرگاه  -3 يادآوري
  .ردي گ  انجام يستي با يدي جد يگذار  اقتضا صحه  شود و در صورت مدون

،  حد  جي نتا تِيقطع مانند عدم ( شده يگذار  صحه يها  از روش حصول ر قابلي مقاد ي و درست گستره  5-4-5-3
  راتي در برابر تأث ي، استوار يريدپذيا تجدي/ و يري، حدِ تكرارپذ بودن ي، خط روش 1ِ  بودنيانتخاب،  صيتشخ

 كاربرد  ي برا  آزمون، چنان كه ا شئي   نمونه2نهيزم از يناش   در برابر تداخل تِ متقابليا حساسي/ و يرونيب
  . باشند  مرتبط ي مشتر يازهايد با نيشوند، با ي م يابيموردنظر ارز

 را   امـات  الز  ن مورد كه  ي در ا   يها، بررس   روش  يها يژگي و  نيي، تع    الزامات  كردن   عبارت است از مشخص     يگذار  صحه  -1يادآوري
  . بر اعتباري مبتن يا هي ساخت و اظهار  موردنظر برآورده  از روش توان با استفاده يم

  ي مـشتر  يازهاي ن  كرد كه قي تصد رد تا بتواني گ  انجام ي منظم ي بازنگر يستي با  روش  ه و توسع   در طول زمانِ ابداع     -2يادآوري
 و    شـده   بي تـصو   يستيـ  باشـد با     و توسعه    ابداع   در طرح   ي اصالحات   مستلزم   كه  مات در الزا   يريي تغ  هرگونه. شود  ي م  هنوز برآورده 
  . شود مجاز شناخته

   علـت  ، بـه   وجود دارد كه ياريموارد بس.   است ي فن ها، و امكانات سكيها، ر نهي هز اني م ي توازن شهي هم  يگذار صحه  -3يادآوري
،   يري، تكرارپذ   بودن  ي، خط    روش  يريپذ نشي، گز   صي، حدِتشخ   يمانند درست (ر  ي مقاد  تِيعقط  و عدم   ، محدوده    الزم   اطالعات  فقدان
  . كرد توان ارائه ي م يا شده  ساده  صورت  به را فقط)   متقابل تي و حساس يروني ب راتي در برابر تأث ي، استوار يريدپذيتجد

  
  

1- Selectivity 

2- Matrix 
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   يريگ ِ اندازه تيقطع   عدم نيتخم  5-4-6
  زات خود را انجامي تجه ونيبراسي خود كال  كه ي آزمون شگاهيا آزماي،  ونيبراسي كال هشگايآزما   5-4-6-1
  ها و انواع ونيبراسي كال هي در مورد كل يريگ  اندازه تيقطع  عدم ني تخم ي برا يياجرا د روشيدهد، با يم

  .دي نما  را اعمال  باشد و آن ها داشته ونيبراسيكال
 باشند و   داشته يريگ  اندازه تيقطع  عدم ني تخم ي برا يياجرا  يها د روشي با آزمون  يها شگاهيآزما   5-4-6-2
   صورت  به تيقطع  عدم  محاسبه  مانع  است  ممكن  آزمون  روش تي موارد ماه يدر برخ. ندي نما  را اعمال آن

  ي برا د حداقلي با شگاهيا موارد آزم نيدر ا.  شود ي و آمار يشناخت  اندازه  و معتبر از نظر رانهيسختگ
ابد ي  ناني آورد و اطم  دست  را به  از آن ي معقول ني كند و تخم  تالش تيقطع  عدم يها  مؤلفه هي كل كردنِ مشخص

د بر شناختِ عملكردِ ي با  معقول نيتخم.  جاد نكندي ا تيقطع  از عدم ي غلط  برداشت جي نتا  گزارشِ ه نحو كه
  . شود  استفاده نيشي پيگذار  صحه يها  و داده د مثالً از تجربهي باشد و با ي مبتن يريگ ازه اند  و بر دامنه روش

  :  لي از قب  است ي عوامل  به  وابسته يريگ  اندازه تيقطع  عدم ني تخم ي برا  الزم يري سختگ زانيم  -1 يادآوري
    آزمون  روش  به  مربوط الزامات −
    ي مشتر يها خواسته −
  . ها است  بر آن ي مبتن  با مشخصات  در مورد انطباق مي اخذ تصم  كه يكيباروجود حدود  −

  ه عمـد  ي منـشاءها   بـه  ر مربـوط  ي مقـاد   ي بـرا   را  ي حـدود   ،ياشـده    شـناخته  يخـوب   بـه    آزمونِ   روش   كه  يموارد  در -2 يادآوري
شگاه بـا   يـ  آزما   كـه    گفـت   توان  ي، م كنديم نيمع را  شده   محاسبه  جي نتا   ارائه   نحوه زي ن  و  كنديم   مشخص  يريگ  ِ اندازه   تيقطع  عدم

  . است  ساخته  بند را برآورده ني ا الزامات)  شود  مراجعه10-5 بند  به ( يده ِ گزارش  و دستورالعمل  آزمون  روش ني ا مراعات

  تي در وضع را كه  تيقطع  عدم يها  مؤلفه هيد كلي با يريگ  اندازه تيقطع  عدم ني تخم در هنگام  5-4-6-3
  . مدنظر قرار داد  مناسب لي تحل يها  از روش  است با استفاده تي حائز اهم مفروض

،   ، موادمرجـع     مرجـع   يريـ گ   انـدازه   ي اسـتانداردها   ليـ  از قب   ي موارد   شامل  تيقطع  جاد عدم ي در ا   لي دخ  يمنشاءها  -1 يادآوري
باشـد،   ي و كـارور مـ   ونيبراسـ يا كالي/ و آزمون ِ مورد   اقالم  طي و شرا   اتي خصوص ،  يطي مح  طي، شرا    مورداستفاده  زاتِيها و تجه   روش

  . ستين موارد منحصر ني ا  الزاماً به يول

  يريـ گ  اندازه  تِ  يقطع  عدم  ني تخم   معموالً هنگام   ونيبراسيا كال ي/ و   مورد آزمون    اقالم  هشد ينيب  شيپ  رفتار درازمدتِ     -2 يادآوري
  .رديگ ينظر قرار نم مد

ان يـ  جهـت ب ييراهنمـا « هي نـشـر و 7442-6تـا   7442-1 ي ملـ يهـا استانداردمجموعه    شتر به ي اطالعات ب   يبرا  -3 يادآوري
  .شود  استاندارد، مراجعه ني آخر ا ، مذكور در كتابنامه»يريگ ت در اندازهيقطع عدم

  ها  داده كنترل  5-4-7
  .رندي قرار گ  مناسب يها ي مورد بررس يا افتهي و نظام نح د بهيها با  داده  و انتقال محاسبات   5-4-7-1
ا ي،  رهي، ذخ يده ، گزارش ، ثبت ، پردازش  آوردن  به دست ي خودكار برا زاتيا تجهي  انهي را هرگاه  5-4-7-2
  :  ابد كهي  نانيد اطمي با شگاهي شوند، آزما  واقع  مورد استفاده ونيبراسيا كالي   آزمون يها  داده يابيباز
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  تي كفا  و از جهت است  شده  مدون ي كاف اتي شده با جزئ هي كارور ته لهي وس  به  كه يا انهيافزار را نرم   )الف
  .شود يم  يگذار  صحه ي طور مناسب  به  استفاده يبرا

امل د شـ  يـ  با  يـي  اجرا  يهـا   روش  نيـ ا. شـود   يجاد و اجرا مـ    يها ا    از داده    حفاظت  ي برا  يياجرا  يها روش   )ب
   و پـردازش  ، انتقـال  رهيـ هـا، ذخ   داده ا وارد كردني  يآور   در جمع   ي و رازدار   كار  يِ درست  لي از قب   يموارد  

  .ستين موارد ني ا  منحصر به يها باشد، ول داده
  يشوند و برا ي م يها نگهدار  آن  از كاركرد درست ناني اطم  حصول ي خودكار برا زاتيها و تجه انهيرا    )ج

   فراهم ونيبراسي و كال  آزمون يها  داده ي درست  حفظ ي برا  الزم ياتي و عمل يطي مح طيها شرا آن
  .شود مي

 كـاربرد     در گـستره    را كـه  )  هـا    داده  گـاه ي و پا  ي، آمـار    يپرداز   واژه  يها  مانند برنامه  (  در دسترس   ي تجار  ي افزارها  نرم  - يادآوري
ا ي  يبند  كرهي پ   حال  نيبا ا .  نمود  ي تلق   شده  يگذار   صحه  تي حد كفا    به  توان  ي قرار دارند م    يوم عم   خود مورد استفاده    هشد  يطراح

  . شود يگذار  صحه  الف2-7-4-5 بند   بر طبق يستي با يشگاهيافزار آزما  نرم اصالحات

   زاتيتجه  5-5
   انجام ي برا  مورد لزوم  و آزمون يريگ ندازه، ا يبردار  نمونه زاتي تجه اقالم  هي كل يد داراي با شگاهيآزما   5-5-1

،  ونيبراسي وكال  مورد آزمون  اقالم كردن ، آماده يبردار  نمونه از جمله(ها  ونيبراسيا كالي/ها و  آزمون حيصح
  از  استفاده از بهين شگاه ي آزما  كه يدر موارد. باشد)  ونيبراسيا كالي/ و  آزمون يها  داده لي و تحل پردازش

   استاندارد برآورده ني ا  الزامات ابد كهي  نانيد اطمي باشد، با  خود داشته ي دائم  از كنترل  خارج زاتيتجه
  .شود يم

  يد برايروند با ي كار م  به يبردار  و نمونه ونيبراسي، كال ون آزم ي برا  كه ها  آن يافزارها  و نرم زاتيتجه  5-5-2
  يها ونيبراسيا كالي/ها و  آزمون  به  مربوط د با مشخصاتي باشند و با  داشته ييوانااز تي موردن ي درست  به يابيدست

ر ي تأث اتي خصوص ني ا  كه يها، در موارد  دستگاه يدير كليا مقاديها  تيدر مورد كم. ندي نما  مطابقت ربطيذ
  ي برا  كه ييها  آن ازجمله ( زاتيجهت. جاد گرددي ا ونيبراسي كال يها د برنامهي باشند، با  داشته جي در نتا يمهم

   گردند تا بتوان يا بررسي  برهيد كالي شوند، با  گرفته  خدمت  به  از آن كه شي، پ)روند ي كار م  به يبردار نمونه
  ربطي استاندارد ذ سازند و با مشخصات ي م  را برآورده شگاهي آزما  در مشخصات  مندرج  الزامات  كرد كه اثبات
  ). شود  مراجعه6-5 بند  به( شوند  برهيا كالي/ و ي بررس  از استفاده شيد پي با زاتي تجه نيا.  دارند انطباق

 در مورد  ي روزآمد يها دستورالعمل.  شوند  كار گرفته  مجاز به  كاركنان لهي وس د بهي با زاتيتجه  5-5-3
  د بهيبا)  زاتي تجه  آن  سازنده  توسط شده ِ ارائه طربي ذي راهنمايها كتابچه   هرگونه از جمله ( زاتي تجه ينگهدار

  .ندي نما ها استفاده  بتوانند از آن شگاهي آزما ربطي ذ  باشد تا كاركنان  در دسترس يآسان
  جهي نت يشود و برا ي م  كار گرفته  به ونيبراسي و كالون آزم ي برا  كه افزار آن  و نرم زاتي از تجه هر قلم  5-5-4

  . گردد  مشخص ي طور انحصار  به  امكان د در صورتي با  است تيحائز اهم
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  يها ونيبراسيا كالي/ها و  آزمون ي برا  كه افزار آن  و نرم زاتي از تجه  هر قلم  به  مربوط سوابق  5-5-5
  : ر باشدي موارد ز  شامل د حداقلي با  سوابق نيا. شود  يد نگهداري باشند با  مهم گرفته انجام
   افزار آن  و نرم زاتي از تجه  هر قلم تيهو   )الف
  گري د ي انحصار ا شناسهي  ي سر ، و شماره  نوع ، شناسه  سازنده نام   )ب
  )شود  مراجعه 2- 5- 5 بند  به (  با مشخصات زاتي تجه  از انطباق ي حاك يها يبررس    )ج
   اقتضا ، در صورت  آن ي فعل محل    )د
  ها  آن  محل  به ا ارجاعي موجود باشد،   كه ي، در صورت ه سازند يها دستورالعمل    )ه
ها،  ميها، تنظ ونيبراسي كالهي كل  به  مربوط يها نامهيها و گواه  گزارش يها  و نسخه جيها، نتا خيتار    )و

   ي بعد ونيبراسي و موعد كال رشي پذ يارهايمع
   است  گرفته  انجام خي تار ني تا ا  كه ييها يز نگهداري اقتضا،  و ن  در صورت ،ي نگهدار برنامه    )ز
   زاتير تجهيا تعمي  ، كاركرد نادرست، اصالح بي آس هرگونه    )ح

  ي و نگهـدار    ، اسـتفاده    انبـارش  ،  نقـل  و  ، حمـل    يي جابجـا   ي بـرا   يـي اجرا  يهـا  د روش يـ  با  شگاهيآزما  5-5-6
  نـان يهـا اطم   آن  از كـاركرد درسـت    باشد تا بتوان ته داش مني ا  صورت  به يريگ  اندازه زاتي تجه هشد  يزير  برنامه

  . كرد يريها جلوگ  آن  شدن  و خراب ي و از آلودگ افتي
  يبـردار  ا نمونـه يـ ون يبراسـ ي آزمـون، كال  ي بـرا  شگاهي آزما ي دائم  از محل  خارج يريگ  اندازه  زاتي تجه   كه  ي در صورت   -يادآوري
  . باشد ز الزمي ن يلي تكم يياجرا  ياه  روش  است شوند ممكن كارگرفته  به

   بـه   ي مـشكوك   جيا نتا ي باشند،     شده   كار گرفته    به  نادرست  ا به ي   شده  ي بارِ اضاف    متحمل   كه  يزاتيتجه  5-5-7
. رندي قرار گ   د مورد استفاده  يشده هستند نبا   نيي از حدودِ تع    ا خارج ي  وبي مع  باشد كه    شده  ا اثبات ي دهند،    دست

د يـ كننـد با    ي كـار مـ      درسـت    شود كه    اثبات  ا آزمون ي  ونيبراسير شوند و با كال    ي تعم   كه ي تا زمان   زاتيجه ت  نيا
  يا عالمتـ يـ    برچـسب   بـا الـصاق    طـور واضـح   د بهيا باي شود   يريها جلوگ   آن  يري كارگ   تا از به   شوند  يجداساز
 را در    شـده  نييا انحراف از حدود تع    ي  بيع ريد تأث يا ب  شگاهيآزما. رنديگ  ي قرار نم    مورد استفاده    شود كه   مشخص

 9-4 بنـد     بـه  (" كـارِ نـامنطبق     كنترل"  يياجرا  د و روش  ي نما  ي بررس  ي قبل  يها ونيبراسيا كال ي/ها و  مورد آزمون 
  . كند را اعمال)  شود مراجعه

د يباشند با    از داشته ي ن  ونيبراسي كال   به   كه  شگاهي آزما   كنترل   تحت  زاتي تجه  هي باشد، كل   ي عمل  هرگاه  5-5-8
  خي تـار   هـا از جملـه      آن  ونيبراسـ ي كال  تي شوند تـا وضـع       مشخص  گري د ي نحو  ا به ي،    ي، كدگذار   يگذار  برچسب

 معلـوم    ونيبراسـ ي كال  ني آخر  ي انقضا  يارهايا مع ي مجدد    ونيبراسي كال  خياند و تار     شده  برهي كال   كه  ي بار  نيآخر
  .باشد
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د يـ  با  شگاهيـ شـود آزما    ي مـ    خارج  شگاهي آزما  مي مستق  ، از كنترل    لي هر دل   ، به   يزاتي تجه   كه  يمهنگا    5-5-9
 شـوند،     كـار گرفتـه      بـه    دوبـاره    از آن كه    شيزات، پ ين تجه ي ا  ونيبراسي كال  تي كاركرد و وضع    ابد كه ي  نانياطم
  .است دهي گرد ها اثبات  آن  بودن بخش تي و رضا  شده يبررس

  زاتيـ ِ تجه   ونيبراسـ ي كال  تي وضـع    اعتمـاد بـه      حفـظ   ي برا  ونيبراسي دو كال   ني ب  يها  ي بررس  هرگاه    5-5-10
  .رندي گ  انجام شده نيي تع يياجرا  روش د طبقيها با ي بررس ني باشد ا يضرور

د يـ  با شگاهيـ  شـود آزما   حاصـل  حيِ تـصح    بي از ضـرا    يا  هـا مجموعـه    ونيبراسـ ي كال  هجي در نت   هرگاه    5-5-11
 روزآمـد    ي درسـت   به)  يا انهي را  يافزارها  مثالً در نرم   (1ها   نسخه  ابد كه ي  نانيباشد تا اطم     داشته  يياجرا  يها روش

  .شوند يم

  جي نتـا    كـه   يمـ ي تنظ  د از هرگونـه   يافزار، با   افزار و نرم     از سخت   ، اعم   ونيبراسي و كال    آزمون  زاتيتجه   5-5-12
  .ندشو   سازد محفوظ  اعتبار ساقط  را از درجه ونيبراسيا كالي/ و آزمون

  

  يريگ  اندازهيابيتِ رديقابل  5-6
   اتيكل  1- 5-6
 در   مورد استفاده زاتي تجه ها و از جمله ونيبراسيها و كال  در آزمون  مورداستفاده زاتي تجه هيكل

،   آزمون جهيا اعتبار نتي  ي درست يرو بر  ير مهمي تأث كه)  يطي مح طيمثالً در مورد شرا ( ي فرع يها يريگ اندازه
 و  د برنامهي با شگاهيآزما.  باشند  شده برهي كال يريكارگ  از به شيد پيباشند با  داشته يبردار ا نمونهي  ونيبراسيكال

  . باشد  خود داشته زاتي تجه ونيبراسي كال ي برا يا  برقرارشده يياجرا روش
  ي اسـتانداردها  ي و نگهـدار  ، كنتـرل  ي، بررس ونيبراسي، كال  ، استفاده    انتخاب  ي برا  يستمي س   شامل  يستي با   برنامه  نيا  -يادآوري

   انجام ي برا  مورد استفاده  و آزمونِ يريگ  اندازه زاتي و تجه يريگ  استاندارد اندازه  عنوان   به   مورد استفاده    و مواد مرجع    يريگ  اندازه
  .ها باشد ونيبراسيها و كال آزمون

    خاص الزامات  2- 5-6
   ونيبراسيكال  2-1- 5-6
 و اجرا شود تا  يطراح دي با زاتي تجه ونيبراسي كال برنامه ،ونيبراسي كال يها شگاهي آزما يبرا  2-1-1- 5-6

   به يابي رد تي قابل شگاهي آزما لهي وس  به گرفته  انجام يها يريگ ها و اندازه ونيبراسي كال  گردد كه  حاصل نانياطم
  .را دارند) SI(كاها ي  يالملل ني ب تگاهدس
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 از SI   دستگاه  خود را به يريگ  اندازه لي و وسا يريگ  اندازه ي استانداردها يابي رد تِي قابل ونيبراسي كال شگاهيآزما
  يريگ زه اندا ي استانداردها ها را به  آن كند كه ي برقرار م ييها سهيا مقايها  ونيبراسي كال ه ناگسست هري زنج راه
   قرار دادنِ  مرجع قي از طر توان ي را مSI  يكاهاي   به اتصال.  سازد  متصلSI  يريگ  اندازه يكاهايربطِ ي ذ هياول

  . كرد  فراهم يريگ  اندازه ي مل ياستانداردها
ا ي SI  يكاهاي  هي اول  تحقق  باشند كه هي اول يريگ  اندازه ي استانداردها  است  ممكن يريگ  اندازه ي مل ياستانداردها

  ي استانداردها  است ا ممكني، هستند  يكيزي ف نِيادي بن يها  ثابت يمبنا  برSI  يكاهاي   موردتوافقِ ينمودها
 از   استفاده در صورت.   است  نموده برهيها را كال  آن يگري د يشناس  اندازه ي مل  مؤسسه  باشند كه هي ثانو يريگ اندازه

  ونيبراسي كال  از خدمات  استفاده د از راهي را با يريگ  اندازه يابي رد تي، قابل يسازمان  برون ونِياسبري كال خدمات
.  برسانند  اثبات  خود را به يابي رد تي و قابل يريگ  اندازه تي، قابل تي بتوانند صالح  كرد كه ني تأم ييها شگاهيآزما
  يريگ ِ اندازه تيقطع  عدم  از جمله يريگ  اندازه جي نتا يد حاويها با شگاهي آزما ني از ا  صادره ونيبراسي كال يها نامهيگواه

  ز مراجعهي ن2- 4- 10- 5 بند  به( باشند  يا شده ِ مشخص يشناخت  اندازه  با مشخصات  از انطباق ي حاك يا هيو اظهار
  ).شود

   محـسوب   تي صـالح  ي دارا  شگاهيـ سـازند آزما    ارد را بـرآورده     اسـتاند   ن  ي ا   الزامات   كه  يونيبراسي كال  يها شگاهيآزما  -1 يادآوري
ــ ــهيگواه . شــوند يم ــه يونيبراســي كال نام ــ   عالمــت  ك ــ را دارد و از  تيدصــالحيي تأ  مرجــع كي ــ آزما كي   ونيبراســي كال شگاهي
  يابيـ  رد تيـ  قابل ي بـرا  يكـاف  موردنظر، شـواهد     ونيبراسي، در مورد كال     است   استاندارد صادر شده    نيا   بر طبق     شده تيدصالحييتأ

  .دهد ي را  ارائه م شده ِ گزارش ونيبراسي كال يها داده

  يِ اســتانــداردها   قــراردادن   مـرجــع  قي از طــر  تـوان  ي را مــ  SI يريگــ   انـدازه  يـكاهايـ    بـه  يـابي رد تيقـابل  -2 يادآوري
   كـه  ،  يعـ ي طب   ثابـت   كيـ    قراردادن   مرجع  قيا از طر  ي)  شود   مراجعه 4723  ي استاندارد مل  4-7 بند    به (  مناسب  هي اول  يريگ  اندازه

ـ  تـه يو كم) CGPM(ها  اسيو مق   اوزان ي عموم  كنفرانس  و مورد قبول  بوده  معلوم SIربطِي ذ يكاي   از لحاظ مقدار آن   يالمللـ  ني ب
  . كرد باشد، فراهم) CIPM(ها  اسي و مق اوزان

  يهـا   ثابت   بر اساس  SI  يكاهاي از      يا نـمود ي خود    هي اول  يريگــ   اسـتاندارد اندازه    كه  ونيبراسـي كال  يها شگاهيآزما  -3 يادآوري
  نيـ  ا  شــوند كـه  SI  دســـتگاه     بـه  يابــ يرد ت يـ  قابل يتوانند مدع ي م ي در صورت كنند،  فقط ي م ي را نگهدار يكـيزي ف نِياديبن

ا يـ   ميطـور مـستق     بـه   يشناسـ    اندازه  ي ملـ   مؤسسه  كي   مشـابه  يريگـ   اندازه  ي اســتانداردها گريد  با  يريگـ   اندازه  ياسـتانداردها
  . باشند  شده سهي مقا ميرمستقيغ

   به   ابهام  ِ بدون   ا ارجاع ي   مشخصات   با درج    كه  است ين معن يه ا  ب "شده   مشخص  يشناخت   اندازه  مشخصات"  اصطالح  -4 يادآوري
  .اند  شده سهي مقا  مشخصات ها با كدام يريگ  اندازه  كه افتي در  وضوح  به د از آني با ونيبراسي كال نامهي گواه در  مشخصات آن

ـ   "   از اصـطالح    يابـي رد  تي با قابل    در رابطه    كه  يهنگام  -5 يادآوري   ياسـتاندارد ملـ   "ا  يـ  " يريـ گ   انـدازه   يالمللـ   نياسـتاندارد ب
 را در    هيـ  اول  يريگ   اندازه  ي استانداردها   خواص  يريگ   اندازه  ي استانداردها  ني ا   كه   است  ني بر ا   د فرض شو  ي م   استفاده " يريگ  اندازه
  .سازند ي برآورده م  SIيكاهاي  تحقق

 ديـ  با  يور كش  يشناس   اندازه  ي مل   از مؤسسه    استفاده   الزاماً مستلزم   يريگ   اندازه  ي مل  ي استانداردها   به  يابي رد  تيقابل  -6 يادآوري
  . است شده  واقع  در آن شگاهي آزما كه
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  ي ملــ   مؤسـسه  قيـ  را از طر يابــ يرد ت ي قــابل   باشـد كـه   از داشـته يـ ا نيـ  بخواهد  يونيبراسي كال  شگاهي آزما  هرگاه  -7 يادآوري
 دفتر  يها تي در فعال  كند كه   خاب را انت   يشناس   اندازه  ي مل   مؤسسه   آن  يستـي با   كند،     جز كشور خود فراهم     ي كشور  يشناس  اندازه

  . باشد  داشته  مشاركت  فعـاالنهيا  منطقـه يها  گـروه قيا از طري  مي طور مستق به)  BIPM(ها  اسي و مق  اوزان يالملل نيب

   كـه   ي مختلفـ   يهـا  شگاهيـ  آزما  لهي وسـ    به   در چند مرحله    توان  يها را م    سهيا مقا يها   ونيبراسي كال ه ناگسست  هريزنج  -8 يادآوري
  . كرد  كنند فراهم  را اثبات يابي رد تيبتوانند قابل

  هـا را قطعـاً بـر حـسب          آن  تـوان   ي نمـ    وجود دارد كـه     يني مع  يها ونيبراسي حاضر كال   در حال     5-6-2-1-2
  تيـ جـاد قابل  يا  قيـ هـا را از طر      يريـ گ   انـدازه    به  نانيد اطم ي با  ونيبراسي موارد، كال   نيدر ا .  داد   انجام SI  يكاهاي

  :دي نما ر فراهمي موارد ز لي از قب  مناسب يريگ  اندازه ي استانداردها  به يابيرد
باشد و   شده  فراهم تي صالحي دارا هكنند ني تأم لهي وس  به  كه يا شده ي گواه  از مواد مرجع استفاده −

  . دهد  دست  به يناني اطم  قابل ييايميا شي  يكيزي ف يها يژگيو
 و   شده حي تشر  وضوح  به  كه  اجماع  به شده رفتهي پذ يا استانداردهاي/ و شده  مشخص يها  از روش دهاستفا −

  .باشد   قرار گرفته نفعي ذ يها  طرف هي كل مورد موافقت
  .  است ز الزمي ن  مناسب يشگاهيآزما ني ب يها سهي مقا  در برنامه ، مشاركت  امكان در صورت −

   ونآزم  2-2- 5-6
 و  يريگ  اندازه زاتي تجه ي برا1- 2- 6-5 مذكور در بند  ، الزامات  آزمون يها شگاهيدر مورد آزما    1- 2-2- 5-6

  باشد كه  شده ، مگر آن كه مشخص  است شوند صادق ي م  استفاده يريگ  در اندازه  كه ي آزمون زاتيتجه
وجود   به يتي وضع ني چن  كه يدر موارد. د دار ير اندكي تأث  آزمون جهي نت  كلِ تِيقطع  در عدم ونيبراسيكال
  يريگ  اندازه تيقطع تواند عدم ي م  مورد استفاده زاتي تجه  كند كه  حاصل نانيد اطمي با شگاهيد، آزمايآ يم

  .  كند از را فراهميموردن
   عـدم    به  ونيبراسي كال  تِيقطع  عدم  ت نسب   به   وابسته شود   برآورده  يستي با 1-2-6-5 مذكور در بند       الزامات   كه  يزانيم  - يادآوري

  .شود  قاً برآوردهيد دقي با  باشد الزامات ي اصل  عامل ونيبراسياگر كال.    است كل تِيقطع

   نداشـته  ا ربـط يـ / و ر نبـوده يپـذ  امكانSI   يكاهاي  ها به يريگ  اندازه يابي رد تيجاد قابلي ا هرگاه   5-6-2-2-2
ا يـ /هـا و   ، روش   شـده  ي گـواه    مـواد مرجـع     مـثالً بـه     ،  يابيـ  رد  تيـ  قابل   به  ِ مربوط   امات الز   همان  است  باشد، الزم   
  بـه (شـود      برآورده    است    شده  نيي تع  ونيبراسيكال    يها شگاهيآزما    ي برا   كه   اجماع  به  شده   رفتهي پذ  ياستانداردها

  ).شود   مراجعه2-1-2-6-5بند 
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    و مواد مرجع رجعِ م يريگ  اندازه ياستانداردها    3- 5-6
    مرجع يري گ  اندازه ياستانداردها  3-1- 5-6

   خود داشته  مرجع يريگ  اندازه ي استانداردها ونيبراسي كال ي برا يياجرا  يها  و روش د برنامهي با شگاهيآزما
   مشروح يابي رد تيقابل بتواند   شوند كه برهي كال يا  موسسه لهي وس د بهي با  مرجع يريگ  اندازه ياستانداردها. باشد

د يشوند با ي م ي نگهدار شگاهي در آزما  كه  مرجع يريگ  اندازه ي استانداردها نيا.  كند  را فراهم1-2- 6- 5در بند 
ها   عملكرد آن  كرد كه  اثبات  بتوان  كار روند، مگر آن كه  به يگري كار د چي ه ي برا  و نه ونيبراسي كال ي برا فقط
  شيد پي با  مرجع يريگ  اندازه ياستانداردها. شود ي نم  از اعتبار ساقط  مرجع يريگ  اندازه يتانداردها اس  عنوان به
  . شوند برهي كال مي از هر تنظ ز پسيو ن

   مواد مرجع  3-2- 5-6
  يابي رد تي قابل شده ي گواه  مواد مرجع ا بهيSI  يريگ  اندازه يكاهاي  ، به  امكان د، درصورتي با مواد مرجع

 باشد  ي عمل ي و اقتصاد ي از نظر فن د تا آن جا كهيبا)  يشگاهيآزما درون ( ي داخل مواد مرجع. باشند داشته
  . شوند يبررس

   يا دوره اني م يها يبررس  3-3- 5-6
  ي انتقال، هي، اول ِ مرجع يريگ  اندازه ي استانداردها ونيبراسي كال تي وضع از  ناني اطم  حفظ ي برا  الزم يها يبررس

انجام   شده يبند  زمان ه و برنام يياجرا يها  روش د طبقي با  و مواد مرجع ي كار يريگ  اندازه يا استانداردهاي
  .شوند

    و انبارش  و نقل حمل  3-4- 5-6
  يريگ  اندازه ي از استانداردها  و استفاده ، انبارش  و نقل ، حمل يي جابجا ي برا يياجرا يها د روشي با شگاهيآزما

 كار  يد و از درستي نما يريها جلوگ  آن يا خرابي  يباشد تا از آلودگ  داشته مني ا  صورت  به  و مواد مرجع مرجع
  . كند ها حفاظت آن
،   آزمـون  ي بـرا  شگاهيـ  آزما ي دائمـ   از محـل   در خـارج     و مـواد مرجـع       مرجـع   يريگ   اندازه  ي استانداردها  كه  يدرصورت  - يادآوري

  . باشد  الزم يگري د يلي تكم يياجرا يها  روش  است  كار روند ممكن  به يبردار ا نمونهي  ونيبراسيكال

    يبردار نمونه  5-7
   آن ِ متعاقب ونيبراسيا كاليآزمون   ي را برا1 "ا محصوالتي مواد"  از يبردار  نمونه شگاهي آزما هرگاه   5-7-1

ز ي و ن يبردار  نمونه طرح. باشد  داشته يبردار  نمونه يياجرا  يها  روش و يبردار  نمونه  طرح كيد يدهد، با   انجام
  د، درصورتي با يبردار  نمونه طرح. رد موجود باشديگ ي م  صورت يبردار  نمونه  كه يد در محلي با  آنيياجرا روش

  
  

1- Substances or materials 
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 شوند در  د كنترلي با  را كه يد عواملي با يبردار ندِ نمونهيفرآ.  باشد ِ مناسب ي آمار يها  بر روش ي، مبتن امكان
  . كرد  حاصل ناني اطم ونيبراسي و كال  آزمون جي نتا  از معتبر بودن رد تا بتوانينظر بگ

  يشـود تـا بـرا    ي مـ   برداشـته  ا محصولي   ماده كي از  يئ جز  آن  بر طبق  كه   است  ينيمع  يياجرا   روش  يبردار  نمونه  -1 يادآوري
ا يـ    مـاده    كـه  ذيـربط    در مشخصات    است   ممكن  يبردار  نمونه.  باشد  ا محصول ي  ِ آن ماده     كل   معرفِ  هنمون  ون،  يبراسيا كال ي  ونآزم

 يهـا   ليـ  و تحل   هيـ مثالً در تجز  ( موارد    يدر برخ .  باشد   شده   شمرده  يز ضرور ي شود ن   برهيا كال ي  ونآزمد  ي با   با آن    مطابق  محصول
  .شود  نيي تع ي موجود  نباشد اما برحسب  كل  معرفِ  است مكن م نمونه)  يقانون لي با مسا مرتبط

ا يـ   ِ نمونـه    يسـاز    و آمـاده    ، برداشـت    يبـردار    نمونـه   ، طرح  كردن   انتخاب  يستي با  يبردار   نمونه  يياجرا  يها در روش   -2 يادآوري
  .حاصل گردداز ي موردن  كه اطالعاتي شود به طور  داده  شرح ا محصولي   ماده كي از  ييها نمونه

شدنِ  يا مستثني  لي، تكم يبردار  نمونه  مدونِ يياجرا  يها  از روش  خواستار انحراف ي مشتر هرگاه  5-7-2
 كرد و در   ثبت يبردار  نمونه  به  مربوط يها  با داده  و همراه اتين امر را با جزئيد ايها باشد، با  از آن يموارد

  . داد  اطالع ربطي ذ  كاركنان د بهي نمود و با  درج  است ونيبراسيا كالي/ و ون آزم جي نتا ي حاو  كه ي مدارك هيكل

ا ي  آزمون از  ي بخش  كه يبردار  با نمونه  مرتبط اتي و عمل  مربوطه يها  داده  ثبت يد براي با شگاهيآزما  5-7-3
  روش د شاملي با  سوابق نيا.  باشد  داشته يياجرا  يها  آن را بر عهده دارد، روش  انجام  كه  است يونيبراسيكال

ا يو نمودارها  )  ارتباط درصورت ( يطي مح طيبردار، شرا  نمونه ، مشخصات شده كارگرفته  به يبردار  نمونه يياجرا 
  ي اقتضا، آمار  كند و، در صورت  مشخص  لزوم  را در صورت يبردار  نمونه  محل ها باشد كه  آن  معادلِ ر طرقيسا

  . سازد  آن قرار دارند مشخص هي بر پا يبردار  نمونه يياجرا يها روش  را كه

    ونيبراسي و كال  مورد آزمون  اقالم ييجابجا  5-8
ا ي/ و ي، نگهدار ، انبارش ، حفاظت يي، جابجا افتي، در ونقل  حمل ي برا يياجرا يها د روشي با شگاهيآزما   5-8-1

 كار  ي از درست  حفاظت ي برا  الزم  مقررات هي كل باشد كه  داشته ونيبراسيا كالي/ و  مورد آزمون ِ اقالم ييوارها
  .ردي را در بر بگ ي و مشتر شگاهي آزما  از منافع  حفاظت ي و برا ونيبراسيا كالي/ و  مورد آزمون اقالم

  ييشناسا. باشد ه داشت ونيبراسيا كالي/ و  مورد آزمون  اقالم يي شناسا ي برا يستميد سي با شگاهيآزما  5-8-2
 و اجرا  ي طراح د چناني با ستمي س نيا.  بماند  هستند محفوظ شگاهي در آزما  اقالم ني ا  كه ي مدت د در تماميبا

   مداركگريدا ي  ها در سوابق  آن  به  ارجاع ا هنگامي  يكيزي ف  صورت  به  كرد اقالم  حاصل ناني اطم  بتوان شود كه
 و   و نقل ي فرع يها  گروه  به  اقالم يبند مي تقس  اقتضا، امكان د، درصورتي با ستمي س نيا. ندشو ي نم  اشتباه با هم
  . سازد ز فراهمي را ن روني ب  به شگاهي و از آزما شگاهي آزما ها در داخل  آن انتقال

 از  ا انحرافي  يرعادير غ ام د هرگونهي با ونيبراسيا كالي   مورد آزمون  از اقالم  هر قلم  وصول در هنگام  5-8-3
.  كرد  ثبت است  شده حي تشر ونيبراسيا كالي   آزمون  در روش  را كه شده  مشخص طِيا از شراي  ي عاد طيشرا

ا ي باشد   وجود داشته ونيبراسيا كالي   آزمون  انجام ي برا  از اقالم يكي  بودن  در مورد مناسب يدي ترد هرگاه
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از ي موردن ونِيبراسيا كالي   آزمون اتي جزئ ا آن كهي نباشد   منطبق  از آن شده  ارائه فِي توص با  از اقالم يكي  هرگاه
   گرفته  تماس ي كار با مشتر ا ادامهي   از شروع شيد پي با شگاهي باشد، آزما  نشده  مشخص تي حد كفا به

  . كند  را ثبت گرفته  انجام د و مذاكراتيشتر را اخذ نماي ب دستورات

  بيا آسي  ، مفقود شدن ي از خراب  اجتناب ي را برا ي مناسب  و امكانات يياجرا  يها د روشي با شگاهيآزما  5-8-4
.  باشد ها داشته  آن يساز  و آماده يي، جابجا  انبارش  زمان ي در ط ونيبراسيا كالي   مورد آزمون  اقالم دنيد

  طي شرا  تحت  الزم باشد اقالم هرگاه. شود  د مراعاتي با  اقالم  همراه  به شده  ارائه يي جابجا يها دستورالعمل
  ني آورند ا  دست  به ونيبراسيا كالي   آزمون  انجام ي را برا  الزم طيا شراي انبار شوند  يا شده  مشخص يطيمح
  ي امن  صورت  به  آن از يا قسمتي   از اقالم يكي الزم باشد   كه يدر موارد.  شود  و ثبت شي، پا د حفظي با طيشرا

   اقالم ي و درست تي باشد تا از وضع ها داشته  آن  و حراست  انبارش ي برا يباتيد ترتي با شگاهي شود، آزما ينگهدار
  . كند  حفاظتربطيذ هشد  حراست يها ا قسمتي
  ي كـاف    دقـت    اسـت    شـوند، الزم    گرفتـه  كـار      مجدداً به   پس از آزمون    يستيبا  ي م   مورد آزمون    اقالم   كه  يدر موارد   -1 يادآوري
  .نندي نب يا صدمه  و بي و انتظار آس ا انبارشي آزمون،  يي جابجا يندهاي فرآ ي شود در ط  حاصل نانيد تا اطمي آ عمل به

 هبـار  در العـات  اط هـا، از جملـه    نمونـه   و نقل  و حمل  انبارش  به  مربوط  و اطالعات يبردار  نمونه  از روش   نسخه  كي  -2 يادآوري
   و نقـل     و حمـل    ِ برداشتن   ار افراد مسئول  ي در اخت   يستي با  ونيبراسيا كال ي   آزمون  جيرگذار بر نتا  ي تأث  يبردار   نمونه   به   مربوط  عوامل
  . شود ها قرار داده نمونه

  يا برا يها باشد،     آن  ا ارزش ي  يمني، ا    سوابق   حفظ   لحاظ  تواند به   ي م  ونيبراسي و كال    مورد آزمون    اقالم  حراست  ليدال  -3 يادآوري
  .ردي گ د انجامي بعداً با  باشد كهيلي تكم يها ونيبراسيا كالي/ها و  آزمون  امكان  كردن فراهم

  

    ونيبراسي و كال  آزمون جي نتا تيفي ك ني تضم  5-9
ها را بر عهده دارد،  آن  انجام   كه ييها ونيبراسيها و كال  اعتبار آزمون شي پا يد براي با شگاهيآزما   1- 5-9

ها   روند آن  شوند كه  ثبت ي نحو د بهي با آمده دست  به يها داده.  باشد  داشته تيفي ك  كنترل يياجرا  يها روش
د ي با شين پايا.  كار رود  به جي نتا ي در مورد بررس ي آمار د فنوني باشد با ي عمل  باشد و هرگاه صي تشخ قابل
  :ها نخواهد بود  آن  منحصر به رد اماير را در بر بگيتواند موارد ز ي م  شود و يازنگر و ب يزير طرح
   ي ثانو  از مواد مرجع ا استفاده ب ي داخل تيفي ك ا كنترلي/ و شده ي گواه  از مواد مرجع  مرتب استفاده )الف
   يخصص ت تي كفا ون آزم يها ا برنامهي  يشگاهيآزما ني ب يها سهي در مقا مشاركت   )ب
  گري د يها ا روشيها   روش  از همان ها با استفاده ونيبراسيا كاليها  تكرار آزمون    )ج
   شده ي نگهدار  مجددِ اقالم ونيسبرايا كالي مجدد  ونآزم   )د
   ونيبراسيا كالي   مورد آزمون مِ قل كي   مختلفِ يها يژگي و  به  مربوط جي نتا اني م يهمبستگ    )ه
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  . باشد  متناسب  شده  گرفته  عهده  به كارِ  و حجم  با نوع يستي با  شده  انتخاب يها روش  - يادآوري

ش ي از پيارهاي و هرگاه معلوم شود كه خارج از معشودل يد تحلي باتيفي كنترل كيها داده   2- 5-9
ج ي نتايهد  از گزارشيريشگيد به منظور اصالح اشكال و پيشده با يزير شده هستند، اقدام طرح نييتع

  .ح انجام شوديناصح

    جيِ نتا يده گزارش  5-10
   اتيكل   5-10-1
د يدهد با ي م  انجام شگاهي آزما  كه ييها ونيبراسيا كاليها   از آزمون يا ا مجموعهي،  ونيبراسي، كال  هر آزمون جينتا
 يها   در روش  مندرج  خاص يها  دستورالعمل  و طبق اتي بر واقع ي و مبتن  ابهام ، بدون ، واضح حي طور صح به

  .شود   گزارش ونيبراسيا كالي  آزمون
و )  شود  مراجعه1  يادآوري  به (دنشو   گزارش ونيبراسي كال نامهيا گواهي   آزمون د معموالً در گزارشي با جينتا
ا ي   آزمون جير نتاي تفس ي و برا  كرده ها را درخواست  آن ي مشتر د كهن باش ي اطالعات هي كل د شامليبا
  نيا.  از استي موردن كاررفته ِ به  روش ي برا د كهن باش ي اطالعات هي كل ز شاملي و ن  است ي ضرور ونيبراسيكال

  .  است  شده  الزام4- 10-5ا ي 3- 10-5 و 2- 10-5  ي در بندها  كه  است ييها  معموالً همان اطالعات
  ي كتبـ  توافق ا در صورتي،  است  گرفته  انجام ي داخل اني مشتر ي برا  كه ييها ونيبراسيا كاليها  در مورد آزمون

 4- 10-5 تا 2 -10- 5  ي در بندها  كه ي اطالعات هرگونه.  كرد  گزارش  طور ساده  را به جي نتا توان ي، م يبا مشتر
  ها را انجام ونيبراسيا كاليها   آزمون  كه ييها شگاهيد در آزمايشود با ي نم  گزارش ي مشتر  و به است  ذكر شده

  . باشد  در دسترس ي آسان اند به داده
  .نامند ي م  هم ونيبراسيكال   و گزارش  آزمون هنامي گواه بي ترت  به  را گاه ونيبراسي كال هنامي و گواه  آزمون گزارش  -1 يادآوري

   انتقـال    صـورت   ا بـه  يـ    مكتـوب    اوراق   صـورت    بـه   تـوان   ي را مـ    ونيبراسـ ي كال  يها  نامهيا گواه ي   آزمون  يها گزارش  -2 يادآوري
  . گردد  استاندارد برآورده ني ا  الزامات  بر آن كه ها صادر كرد، مشروط  داده يكيالكترون

   ونيبراسي كال يها نامهي و گواه  آزمون يها گزارش    5-10-2
  شگاهي آزما ر باشد، مگر آن كهيز   اطالعات ي حاو د حداقلي با ونيبراسي كال نامهيا گواهي   آزمون هر گزارش

  : باشد  امر داشته ني ا  مراعات  عدم ي برا ي موجه ليدال
  )» ونيبراسي كال نامهيگواه«ا ي »  آزمون گزارش«مثالً  ( عنوان   )الف
 ، در  است  گرفته  در آن جا صورت ها ونيبراسيا كالي/ها و  آزمون  كه ي و محل شگاهي آزما ي و نشان نام   )ب

   باشد  متفاوت شگاهي آزما ي با نشان  كه يصورت
ز ي ن و در هر صفحه)  الي سر مانند شماره(  ونيبراسي كال نامهيا گواهي   آزمون  گزارش ي انحصار ييشناسا    )ج
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ا ي   آزمون  از گزارش ي بخش  عنوان  به  صفحه  شود آن  حاصل ناني اطم  كه ي صورت  به  آن ييذكر شناسا
  نامهيا گواهي   آزمون  گزارش اني درمورد پا ي واضح ييشود و شناسا ي م  شناخته ونيبراسي كال هناميگواه
  ونيسبرايكال

   ي مشتر ي و نشان نام    )د
   شده ِ استفاده  روش كردنِ مشخص    )ه
  ها  آن  ابهام  بدون ييها و شناسا  آن تي، وضع شده برهيا كالي شده آزمون  ا اقالمي   هر قلم شرح    )و
ها   و كاربرد آن جي اعتبار نتا ي امر برا ني ا ، هرگاه ونيبراسيا كالي   مورد آزمون ا اقالمي   قلم افتي در خيتار    )ز

   ونيبراسيا كالي   آزمون  انجام يها خيا تاري  خي تار ني باشد و همچن مهم
ها،  ر سازمانيا ساي  شگاهي آزما  توسط شده تهكارگرف  به يبردار  نمونه يياجرا يها ا روشي   طرح  به ارجاع    )ح

  دن باش ليها دخ ا كاربرد آني  جيِ مذكور در اعتبار نتا يياجرا يها  و روش  طرح هرگاه
   يريگ  اندازه يكاهاي با   اقتضا، همراه ، در صورت ونيبراسيا كالي   آزمون جينتا   )ط
 را  ونيبراسي كال نامهيا گواهي   آزمون  گزارش  كه يا اشخاصي   معادلِ شخصها شناسي، و امضا  ، سِمت نام   )ي

  كنند ي م بيتصو
    است مرتبط شده  برهيا كالي  شده  آزمون   اقالم  به  فقط جي نتا ني ا  كه نكته ني، ذكر ا  لزوم درصورت    )ك

ز يـ  ن   صفحات   و تعداد كل     صفحه   شماره  شامل  يستي با  ونيبراسي كال  نامهي و گواه    آزمون   گزارش   مكتوب  يها  نسخه  -1 يادآوري
  .باشد

 را   ونيبراسـ ي كال  نامـه يا گواه يـ    آزمون   گزارش  ن كه ي از ا   ي كنند حاك    را اضافه   يها عبارت  شگاهيشود آزما   ي م  هيتوص  -2 يادآوري
  .  آن   مندرجات ي و از تمام  طور كامل ر كرد، مگر بهيد تكثي نبا شگاهي آزما ي كتب  اجازه بدون

    آزمون يها گزارش    5-10-3
 باشد،  ي ضرور  آزمون جير نتاي تفس ي برا ، هرگاه2- 10-5 در بند   مندرج  بر الزامات عالوه    5-10-3-1

  :رنديبرگ ر را دريد موارد زي با  آزمون يها گزارش
   خاص طي شرا  به  راجع عات و اطال  از آن  شده يا مستثني  يلي، موارد تكم  آزمون  از روش موارد انحراف   )الف

   يطي مح طي شرا لي از قب آزمون
   ا مشخصاتي/ و  با الزامات انطباق ا عدمي  ، ذكر انطباق  لزوم در صورت   )ب
  تيقطع  عدم  به  راجع اطالعات. باشد  كاربرد داشته ، هرگاه يريگ  اندازه تيقطع  عدم ينيذكر مقدار تخم    )ج

  ا برحسبي باشد   مربوط  آزمون جيا كاربرد نتاي اعتبار   به  كه  است  الزم يموقع   آزمون يها در گزارش
  ر داشتهي تأث  مشخصات  با محدوده  بر انطباق تيقطع  عدم  كه يا وقتيابد ي   ضرورت ي مشتر درخواست

  باشد
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  )د شو  مراجعه5-10-5 بند  به( باشند   و الزم ي مقتض رها، هر گاهينظرها و تفس    )د
از ي موردن نيِ مع اني از مشتر يا گروهي  انيها، مشتر  در مورد روش  است  ممكن  كه يلي تكم اطالعات    )ه

  باشد

  ي ضرور جير نتاي تفس ي برا ، هرگاه1- 3- 10-5 و 2-10- 5  ي مذكور در بندها  بر الزامات عالوه    5-10-3-2
  :رندي بگبرز در ير را نيد موارد زي، با يبردار  نمونه جي نتا ي حاو  آزمونِ يها باشد، گزارش

   يبردار  نمونه خيتار   )الف
   و شماره  نوع ها شناسي  ، مدل  سازنده  نام شامل ( شده يبردار  نمونه ا محصولي   ماده  ابهامِ  بدون ييشناسا   )ب

  ) اقتضا ، برحسب اليسر
   ا عكسي/و  ي نمودار، كروك  هر گونه ، شامل يبردار  نمونه محل    )ج
  يبردار  نمونهيشده برا  استفاده يياجرا  و روش  طرح  به ارجاع    )د
  رگذار باشدي تأث  آزمون جير نتاي بر تفس  كه يبردار  نمونه ني در ح يطي مح طي شرا  هرگونه اتيجزئ    )ه
 از  وارد انحراف و م يبردار  نمونه ا روشي  يياجرا  روش  به  مربوط ا مشخصاتي استاندارد  هرگونه    )و

  ها  از آن شده يا مستثني  يليا موارد تكمي، ربطيذ  مشخصات

  
    ونيبراسي كال يها نامهيگواه    5-10-4
 باشـد،    ي ضـرور   ونيبراسي كال  جير نتا ي تفس  ي برا  ، هرگاه 2-10-5 در بند      مندرج   بر الزامات   عالوه     5-10-4-1

  :رنديبرگ  را درريد موارد زي با ونيبراسي كال يها نامهيگواه
  جي و در نتا  است  گرفته  صورت  آن ها تحت ونيبراسي كال كه)  يطي مح طيمثالً شرا ( يطيشرا   )الف

   دارد يري تأث يريگ اندازه
  از آن  يا با بندي شده  ِ مشخص يشناخت اندازه  مشخصات كيبا  ا اظهار انطباق ي/ و يريگ  اندازه تيقطع عدم   )ب

   مشخصات
 1- 1-2-6- 5 در بند 2 يادآوري  به( هستند  يابي رد ها قابل يريگ  اندازه ن كهي از ا ي حاك يشواهد    )ج

  ) شود مراجعه

اگر در .  باشد  مرتبط ي كاركرد يها  آزمون جيها و نتا تي كم  به د فقطي با ونيبراسي كال نامهيگواه    2- 5-10-4
   برآورده  مشخصات  آن يك از بندهاي   شود كدام د مشخصي با باشد،  اظهار نظر شده  با مشخصات مورد انطباق

  .  است ا نشدهي  شده
شود،  ي اظهار م  آن  با  مرتبط يها تيقطع  و عدميريگ  اندازه جي نتا  با حذف  با مشخصات  انطباق  كه يهنگام
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  .دي نما ي نگهدار ي آت ي احتمال  مراجعه ي كند و برا  را ثبت جي نتا د آني با شگاهيآزما
  .ردينظر قرار گ د مدي با يريگ  اندازه تيقطع  در مورد انطباق اظهارنظر شود، عدم هرگاه

 از   و پس شي پ ونيبراسي كال جي باشد نتا ر شدهيا تعمي  مي تنظ ونيبراسي كال  تحت هلي وس هرگاه    3- 5-10-4
  . شود د گزارشي موجود باشد، با  كه ير، در صورتيا تعمي  ميتنظ

 در مورد  يا هي توص چ گونهي ه د شاملينبا)  ونيبراسي كال ا برچسبي ( ونيبراسي كال نامهيگواه    4- 5-10-4
   است  ممكن  الزام نيا.  باشد  شده  توافق ي با مشتر نهي زم ني در ا ن كهيها باشد مگر ا ونيبراسي كال ي زمان فواصل

  . لغو شود ي قانون  مقررات  موجب به
  
  رهايظهارنظرها و تفسا  5-10-5

  ني ا  را كه ييد مبناي با شگاهيذكر شود، آزما)   آزمون مثالً در گزارش ( ييرهاي اظهارنظرها و تفس هرگاه
  ني با هم  وضوح د بهيرها باياظهارنظرها و تفس.  سازد  مدون  است  ابراز شده  آن هيرها بر پاياظهارنظرها و تفس

  . شونددي ق  آزمون  در گزارش نيعناو
زو يـ ا-رانيـ ا در اسـتاندارد       كـه    گونـه  همان،     محصول  كردن  ي و گواه   ي با  بازرس    يستيرها را نبا  ياظهارنظرها و تفس    -1 يادآوري

  . كرد ، اشتباه نظر است   مدGuide 65 ISO/IECو  17020

هـا    آن ر باشد، امـا منحـصر بـه       يوارد ز  م   شامل   است   ممكن   آزمون   گزارش  كي در     مندرج  يرهاياظهارنظرها و تفس    -2 يادآوري
  : ستين

    با الزامات جي نتا انطباق ا عدمي   اظهار انطباق  درباره ياظهار نظر −
   ي قرارداد طي شرا  شدن برآورده −
   جي از نتا  استفاده ي چگونگ  درباره ييها هيتوص −
   كار برد ها به دني بهبود بخش يد براي با  كه ييها ييراهنما −

  ي مـشتر    اطـالع    به  مي مستق  رها در مذاكرات  ي اظهارنظرها و تفس     باشد كه    مناسب   است   از موارد ممكن    ياريدر بس   -3 يادآوري
  .شود   مكتوب يستي با  مذاكرات  گونه نيا. برسد

  
   ي فرع مانكاراني از پ شده  افتي در ونيبراسي و كال آزمون  جينتا  5-10-6

  د بهي با جي نتا نياند، ا  داده  انجام ي فرع مانكاراني پ  باشد كه ييها  آزمون جينتا  ي حاو  آزمون  گزارش  كه يهنگام
  . كنند  گزارش يكي الكترون  صورت ا بهي   مكتوب  صورت  را به جيد نتاي با ي فرع مانكارانيپ.  شوند  مشخص وضوح
  نامهيد گواهيدهد با ي م  كار را انجام  كه يشگاهيآزما شود،  واگذار يمانكار فرعي پ  به ونيبراسي كال هرگاه

  .دي كار صادر نما ه واگذاركنند شگاهي آزما ي را برا ونيبراسيكال
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   جي نتا يكي الكترون انتقال  5-10-7
ا ي  يكي الكترون لير وسايا ساي، دورنگار  ، تلكس  تلفن لهي وس  به ونيبراسيا كالي   آزمون جي نتا  انتقال در صورت

  ). شود ز مراجعهي ن7- 4- 5 بند  به( گردد   استاندارد برآورده ني ا د الزاماتي با يسيالكترومغناط
  
  ها نامهيها و گواه  گزارش  ارائه شكل  5-10-8

رد مناسب باشد يگ ي م  انجام  كه ونيبراسيا كالي   از آزمون ي هر نوعي برا  شود كه ي طراح د چناني با  ارائه شكل
  . برساند  حداقل  را به ا سوء استفادهي  تِ نادرس  برداشت و امكان

   از نظـر ارائـه   ژهيـ و  شـود، بـه    مبـذول   الزم  توجـه  يستيـ  با ونيبراسي كال نامهيا گواهي   آزمون  گزارش يبند   شكل  به  -1 يادآوري
  .  خواننده  درك ي و راحت ونيبراسيا كالي   آزمون يها داده

  .ر است استاندارد شونديپذ امكان  د تا آن جا كهي با نيعناو  -2 يادآوري

  
   ونيبراسي كال يها نامهي و گواه آزمون يها  گزارش  به  مربوط يها هياصالح    5-10-9

  كي   صورت  به د فقطيون، بايبراسي كال نامهيا گواهي   آزمون  گزارش كيِ بعد از صدور  يي محتوا يها هياصالح
  :  است  آن  معادل يا عبارتير ي ز  عبارت  شامل  باشد كه ييها  داده ا به صورتِ انتقالِيگر ي د مدرك

  »]ي گري د ييا ذكر شناساي[.. . الي سر ، شماره]ونيبراسي كال هناميا گواهي[  آزمون  گزارش هيالحاق«
  . سازند  استاندارد را برآورده ني ا  الزامات هيد كليها با هي اصالح نيا

 طور   را به د آني صادر شود، با دي و جد  كامل ونيبراسي كال نامهيا گواهي  مون آز  گزارش كي   باشد كه  الزم هرگاه
   اشاره است  صادر شده  آن ي جا  به  گزارش ني ا  كهيا  هي اول  گزارش  به د در آني كرد و با يي شناسا يانحصار
  .شود
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  وست الفيپ
  )ياتاطالع(

  1380سال:  9001زويا–رانيارجاعات متقابل به استاندارد ا  1-جدول الف

  17025 ي سي اي آ–زو ي ا–ران يا  9001زو يا–رانيا
  1بند   1بند 
  2بند   2بند 
  3بند   3بند 

    
4-1  4-1 ، 4-1-1 ، 4-1-2  ،4-1-3 ، 4-1-4  ،4-1-5 ،  

4-2  ،4-2-1  ،4-2-2 ، 4-2-3  ،4-2-4  
4-2-1  4-2-2 ، 4-2-3 ، 4-3-1  
4-2-2  4-2-2 ، 4-2-3 ، 4-2-4  
4-2-3  4-3  
  12-4 و 4-3-1  4-2-4
    
5-1  4-2-2  ، 4-2-3  
  6-1-4  ،  2-1-4  )الف(5-1
  2-2-4  )ب(5-1
  2-2-4  )ج(5-1
  15-4  )د(5-1
  5-1-4  )ه(5-1
5-2  4-4-1  
5-3  4-2-2  
  2-2-4  )الف(5-3
  3-2-4  )ب(5-3
  2-2-4  )ج(5-3
  2-2-4  )د(5-3
  2-2-4  )ه(5-3
  )ج(4-2-2  5-4-1
5-4-2  4-2-1  
  1-2-4  )الف(5-4-2
  1-2-4  )ب(5-4-2
  )ح (،) و (،)الف(4-1-5  5-5-1
  )ط(4-1-5  5-5-2
  )ط(5-1-4  )الف(5-5-2
  1-11-4  )ب(5-5-2
  4-2-4  )ج(5-5-2
5-5-3  4-1-6  
5-6-1  4-15  
5-6-2  4-15  
5-6-3  4-15  
    
  10-4  )الف(6-1
  1-10-5 ، 4-4-5 ، 3-4-5 ، 2-4-5 ، 7-4 ، 1-4-4  )ب(6-1
6-2-1  5-2-1  
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   ادامه- 1380سال:  9001زويا–رانيارجاعات متقابل به استاندارد ا  1-جدول الف

  17025 ي سي اي آ–زو ي ا–ران يا  9001زو يا–رانيا
  3-5-5 ،  2-2-5  )الف(6-2-2
  2-2-5 ، 1-2-5  )ب(6-2-2
  2-2-5  )ج(6-2-2
  )ك(5-1-4  )د(6-2-2
  5-2-5  )ه(6-2-2
  3-5 ، 3-1-12-4 ،  2-1-12-4 ،3-1-4  )الف(6-3-1
  6-5 ،  5-5 ، 2-7-4-5 ، 4-1-12-4  )ب(6-3-1
  10-5  ، 8-5 ،   4-3-6-5 ،  6-5-5 ، 6-4  )ج(6-3-1
6-4  5-3-1، 5-3-2 ، 5-3-3 ، 5-3-4 ، 5-3-5  
    
7-1  5-1  
  2-2-4  )الف(7-1
  3-2-4  ، 1-2-4 ،) الف(5-1-4  )ب(7-1
  9-5 ، 4-5  )ج(7-1
  9-5  ، 4-5 ، 1-4  )د(7-1
7-2-1  4-4-1 ، 4-4-2 ، 4-4-3 ، 4-4-4 ، 4-4-5  ،5-4 ،  

5-9  ،5-10  
7-2-2  4-4-1،  4-4-2 ، 4-4-3 ، 4-4-4 ، 4-4-5 ، 5-4،   

5-9 ، 5-10  
7-2-3  4-4-2  ،4-4-4  ،4-5   ، 4-7 ،  4-8  
7-3  5 ، 5-4 ، 5-9  
7-4-1  4-6-1  ،4-6-2  ،4-6-4  
7-4-2  4-6-3  
7-4-3  4-6-2  
7-5-1  5-1،  5-2  ، 5-4  ، 5-5  ،5-6  ،5-7  ،5-8  ،5-9  
7-5-2  5-2-5  ،5-4-2   ،5-4-5  
7-5-3  5-8-2  
  8-5 ، ) ج(4-1-5  7-5-4
7-5-5  4-6-1  ،4-12  ،5-8 ، 5-10  
7-6  5-4   ،5-5  
    
8-1  4-10  ،5-4  ،5-9  
8-2-1  4-10  
8-2-2  4-11-5 ،  4-14  
8-2-3  4-11-5 ،  4-14  ،5-9  
8-2-4  4-5 ،  4-6 ،  4-9  ، 5-5-2 ، 5-5-9  ،5-8  ،5-8-3 ،  

5-8-4  ،5-9  
8-3  4-9  
8-4  4-10 ، 5-9  
8-5-1  4-10 ، 4-12  
8-5-2  4-11 ، 4-12  
8-5-3  4-9 ، 4-11 ، 4-12  

زو يا- راني ا  استاندارد  است كه ي فن تي صالح  به  متعدد مربوط  الزامات  شامل17025 يس يا يآ- زويا-رانياستاندارد ا
  .ها را در بر ندارد  آن9001
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  بوست يپ
  )ياتاطالع(

    خاص يها  رشته كاربرد جهت  شرح هي ته ي برا ييها ييراهنما
  
  يها شگاهي آزما  تمام ي برا اند و گرچه  شده اني ب  عام  صورت  استاندارد به ني در ا شده  مشخص الزامات  1-  ب

  حاتي توض  گونه نيا.  باشد  الزم يحاتي توض  است  ممكن  حال نيند، با ا هست  اعمال  قابل ونيبراسي و كال آزمون
   عام  الزامات د شامليكاربردها نبا شرح.  خواهند شد دهي نام»كاربردها شرح«  وستي پ ني كاربردها در ا  به راجع

  . است  استاندارد ذكر نشده ني در ا  باشد كه يگريد

  ي استاندارد برا   ني در ا    كه  در نظر گرفت  )  يا الزامات ي ( ييارهاي مع   و بسط   شرح   توان  يكاربردها را م   شرح  2-ب
هـا و    ا آزمـون  يـ ، مـواد      ، محـصوالت     آزمـون   يهـا   يورانـ هـا، ف   ونيبراسـ يهـا، كال    از آزمـون    ي خاصـ   يهـا   رشته

 شـود   هيـ  ته ي اشخاصـ  لهي وس  به يستيكاربردها با لذا شرح.   است  ذكر شده    طور عام    به  يني مع  يها ونيبراسيكال
   درسـت    انجـام   ي بـرا    باشد كـه    ي موارد   به   مربوط  يستيز با ي باشند و ن     را داشته    الزم   و تجربه   ي فن   اطالعات  كه
  .  است ار مهميا بسي  ي ضرور ونيبراسيا كالي   آزمون كي

  ييكاربردهـا   استاندارد شرح نيِ ا يفن   الزامات ي برا  باشد كه  الزم  است   كاربرد مورد نظر ممكن     برحسب  3- ب
گـر  ي د   اطالعات   كردن  ا اضافه ي  اتي جزئ   ارائه  قي از طر   يسادگ   به   است  كاربردها ممكن    شرح  ني ا  هيته.  شود  هيته
 دما   ي برا  ژهيمانند حدود و   ( است  ذكر شده    طور عام    استاندارد به   ني ا  ي از بندها   كي در هر      باشد كه   ي الزامات  به

  ). شگاهي آزما و رطوبت

  كيا ي،  ونيبراسيا كالي   آزمون  روش كي   در مورد ار محدود است و فقطيكاربردها بس  موارد، شرح يدر برخ
  ي دارا  است كاربردها ممكن گر، شرحيدر موارد د. شود ي اعمال م ا آزموني  ونيبراسي كال يها  از روش گروه
  يا تمامي  ا اقالمي  ٍ محصوالت  مختلف  انواع ونِيبراسيا كالي  ونآزمند و در مورد  باش ار گستردهي بس يا دامنه

  . اعمال شوند ونيبراسي و كال ون آزم يها نهيزم

  هنـ ي زم  كيـ   ي تمـام    بـه   ِ مربوط   ونيبراسيا كال ي   آزمون  يها  از روش   يكاربردها در مورد گروه     اگر شرح   4-ب
  . شود  كار گرفته ها به  روش هي كل ي برا ي مشترك ها عبارات ن در آ يستي گردد با  اعمال يفن
  ني ا لي منظور تكم كاربردها به  شرح ي برا يا  جداگانه  باشد مدرك  الزم  است گر، ممكني د يا نهي گز  عنوان به

ا يِ آزمون  ي فن يها نهيا زمي، مواد  ، محصوالت ونيبراسيا كالي  ِ آزمون  خاص يها ا گروهي  استاندارد در مورد انواع
  ني ا ن كهي ا  باشد، ضمن ِ الزم يلي تكم  اطالعات هكنند   ارائه  فقط يستي با ي مدرك نيچن.  شود هيون تهيبراسيكال

 كرد   اجتناب ار خاصي بس يكاربردها  از شرح يستيبا.  شود ي تلق  بر آن  و حاكم ي اصل  مرجع  عنوان استاندارد به
  . شود يري جلوگ يلي تفص  مدارك  شدن تا از فراوان
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  كننـده   يابيـ  ارز  ر مراجـع  ي و سـا    تيدصالحيي تأ   مراجع   مورداستفاده  يستي با  وستي پ  ني ا  يها  ييراهنما  5- ب
  .رديقرار گ)   خاص يها نهي در زم تيدصالحييمثالً تأ( مقاصد خود  ي برا ييكاربردها  شرح هي ته هنگام
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   كتابنامه
:   اولقسمت -  گيري  اندازه ها و نتايج روش)   و دقت صحت ( درستي   :7442- 1 ملي ايران استاندارد  ]1[

    و تعاريف  كلي اصول

:  دومقسمت - گيري  اندازه ها و نتايج روش)   و دقت صحت ( درستي   :7442- 2استاندارد ملي ايران   ]2[
   روش ِ يك  و تجديدپذيري  تكرارپذيري  تعيين  براي  اساسي روش

   گيري استاندارد اندازه

:   سومقسمت -  گيري  اندازه ها و نتايج روش)   و دقت صحت ( درستي   :7442- 3 ايراناستاندارد ملي   ]3[
   گيري استاندارد اندازه روش  يك    دقت   مياني هاي اندازه

:   چهارمقسمت -  گيري  اندازه ها و نتايج روش)   و دقت صحت ( درستي   :7442- 4استاندارد ملي ايران   ]4[
 استاندارد   روش  صحت يك  تعيين  اساسي  براي هاي روش
   گيري اندازه

:  ششمقسمت - گيري  اندازه ها و نتايج روش)   و دقت صحت ( درستي   :7442- 6استاندارد ملي ايران   ]5[
    عملي از مقاديرِ درستي استفاده

   مباني و واژگان -   كيفيت مديريتهاي  سيستم  :13801  سال : 9000ايزو -  استاندارد ايران  ]6[

   الزامات-   كيفيت  مديريت هاي سيستم   :1380  سال : 9001ايزو -  استاندارد ايران  ]7[

]8[  ISO/1EC 90003:    براي كاربرد استاندارد  هايي  راهنمايي- افزار نرم مهندسي 
ISO9001:2000افزار كامپيوتري  در مورد نرم  

]9[  ISO 10012:2003:   الزامات مربوط به فرآيندهاي - گيري مديريت اندازه  هاي سيستم 
  گيري گيري و تجهيزات اندازه اندازه

]10[  ISO/IEC 17011:  هاي  الزامات عمومي براي مراجع تأييد صالحيت كه سازمان
  كنند كننده انطباق را تأييد صالحيت مي ارزيابي

هاي اجراكننده  معيارهاي عمومي براي اداره انواع مختلف سازمان  :17020سي اي آي- ايزو-  استاندارد ايران  ]11[
  بازرسي

]12[  ISO 19011:   يا /هاي مديريت كيفيت و سيستم هايي براي مميزي  راهنمايي
  محيطي زيست

  
  
  .شود مي تجديدنظر ISO 9000  استاندارد بين المللي2005 بر مبناي ويرايش سال 1380 سال 9000 -  ايزو- استاندارد ايران  -1
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]13[  ISO Guide 30:   با مواد مرجع  در ارتباط  مورد استفاده  و تعاريف اصطالحات    

]14[  ISO Guide 31:  مواد مرجع  گواهينامه مندرجات    

]15[  ISO Guide 32:  شده  گواهي  و كاربرد مواد مرجع ِ تجزيه  در شيمي كاليبراسيون   

]16[  ISO Guide 33 :   شده  گواهي  مواد مرجع كاربردهاي   

]17[  ISO Guide 34 :   مواد مرجع  توليدكنندگان  صالحيت  براي  عمومي الزامات    

]18[  ISO Guide 35 :   آماري  و اصول  عمومي  اصول-    مواد مرجع  كردن گواهي    

]19[  Guide 43-1 ISO/IEC :   قسمت  - آزمايشگاهي  بين هاي  مقايسه  از راه  تخصصي  كفايت ونآزم 
    كفايت تخصصيآزمون  هاي  طرح  و اداره تهيه:  اول

]20[  Guide 43-2 ISO/IEC :   قسمت -  آزمايشگاهي  بين هاي  مقايسه  راه از  تخصصي  كفايت ونزمآ 
   وسيله  به  تخصصي  كفايت ون آزم هاي  و كاربرد طرح انتخاب:  دوم

  ها  آزمايشگاه  تأييدصالحيت مراجع

]21[  Guide 65 ISO/IEC  :   كردن   گواهي هاي نظام اجراكننده  هاي  ِ سازمان  عمومي الزامات
   محصول 

ها   و مقياس  اوزان المللـي  دفـتر بين  توسط  منتشـرشده»گيري  در اندازه قطعيت  عدم  بيان  جهت راهنمايي « نشـريه ]22[
)BIPM(الكتروتكنيك المللي  بين ، سازمان  )IEC(شيمي باليني و طب آزمايشگاهي المللي   بين ، اتحاديـه)IFCC(، 

  المللي بين ، اتحاديه )IUPAC(  و كاربردي محض مـي ِشي المللـي   بين اتحاديه، )ISO(المللي استاندارد سازمان بين
  )OIML(قانونـي شناسي   اندازه الـمللـي بين و سازمـان ) IUPAP( و كاربردي ِ محض فيزيك

  هاي  سازمان  به  مربوط  اينترنتي هاي  در سايت توان ها را مي  آزمايشگاه  تأييد صالحيت  به  راجع  و مدارك اطالعات  ]23[
  . آورد  دست  به  و تأييدصالحيت  انطباق ، ارزيابي  استانداردكردن  در زمينه  فعال  و ملي اي ، منطقه المللي بين
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