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پيشگفتار
( ISOسازمان بين المللي استانداردسازي) و ( IECکميسيون بين المللي الكتروتكنيكي)  ،سيستم تخصصي
استانداردسازي جهاني را تشكيل ميدهند .مراجع بينلمللي عضو  ISOيا  IECاز طريق کميتههاي فني کهه
توسط سازمانهاي مربوطه براي فعاليت در زمينههاي خاص فعاليتهاي فني تشهكيل شهده انهد ،بهراي توسهعه
استانداردهاي جهاني فعاليت ميکنند .کميتههاي فني  ISOو  IECدر زمينههايي با منافع مشهتر همكهاري
ميکنند .ديگر سازمانهاي بين المللي ،دولتي يا غير دولتي ،در ارتباط بها  ISOو  IECنيهز در ايهن کهار شهرکت
ميکنند .در زمينه ارزيابي انطباق ،کميته ارزيابي انطبهاق  )CASCO( ISOمسهوول توسهعه اسهتانداردها و
راهنماهاي بينالمللي است.
پيشنويس استانداردهاي بينالمللي مطهابق بها قهوانين موجهود در  ،ISO/IECDirectiveبخهش  2تهيهه
ميشود.
پيشنويس استانداردهاي بين المللي براي رايگيري به مراجع بينالمللي ارسال ميشود .انتشار آنها به عنوان
اسههههتاندارد بههههينالمللههههي نيازمنههههد تصههههويب توسههههط حههههداقل  %75مراجههههع بههههينالمللههههي
راي دهنده است.
بعضي از مطالب اين مدر ممكن است داراي حهق ببهت باشهند ISO .ههيچ گونهه مسهووليتي را در قبهال
شناسايي حقوق ببت بر عهده نميگيرد.
 ISO/IEC 17025توسط کميته ارزيابي انطباق  )CASCO( ISOتهيه شده است.
اين استاندارد براي رايگيري به  ISOو  IECارسال شد و توسط هر دو سازمان تصويب شد.
اين ويرايش دوم ويراش اول ( )ISO/IEC 17025:1999که از نظر فني بازنگري شد را منسوخ ميکند و
جايگزين آن ميشود.
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مقدمه
اولههين ويههرايش ( )1999ايههن اسههتاندارد بههين المللههي حاصههل تجربيههات وسههيع در پيههادهسههازي
 ISO/IEC Guide25و  EN 45001ميباشد که اکنون اين اسهتاندارد جهايگزين ههر دو آنهها گرديهده
است .براي آزمايشگاههاي آزمون و کاليبراسيوني که قصد دارند وجود يك سيستم کيفيت ،صالحيت فنهي و
توانايي توليد نتايج فني معتبر را اببات کنند ،اولين ويرايش اين استاندارد شامل تمامي الزاماتي ميشد که آنها
بايد برآورده نمايند.
اولهههين ويهههرايش بهههر اسههها

 ISO 9001:1994و  ISO 9002:1994تهيهههه شهههده بهههود.

 ISO 9001:2000جايگزين اين استانداردها شد و استفاده از  ISO/IEC 17025را ضروري سهاخت .
در اين ويرايش دوم ،بندهايي که با توجه به ضروري به نظر ميآمده اصالح يا اضافه شدهاند.
مراجع اعتبار دهنده که صالحيت آزمايشگاههاي آزمون و کاليبراسيون را تعيين ميکنند بايستي اين استاندارد
بين المللي را به عنوان مبناي اعتباردهي بكار گيرند .بند  ،4الزامات مرتبط بها مهديريت صهحي را مشهخ
ميکند .بند  ، 5شامل الزاماتي است که صالحيت فني آزمايشگاه را براي انجهام آن دسهته از آزمهونهها و يها
کاليبراسيونهايي که در آزمايشگاه انجام ميشوند ،مشخ

مينمايد.

استفاده فزاينده از سيستم هاي کيفيت بطور کلي سبب افزايش نياز به حصول اطمينان از اين امر شهده اسهت
که آزمايشگاههايي که بخشي از سازمانهاي بزرگتر را تشكيل ميدهند يا خدمات ديگري هم ارائه مينمايند،
مي توانند سيستم کيفيتي را بكار گيرند ،که با ايزو  9111و اين استاندارد بين المللي منطبق ميباشد .بنهابراين
توجه شده است که همه الزامات ايزو  9111که وابسته به دامنه کاربرد خدمات آزمون و کاليبراسيون هسهتند
جهت يكي شدن توسط سيستم کيفيت آزمايشگاه پوشش داده شود.
بنابراين آزمايشگاه هاي آزمون و کاليبراسيوني که با اين استاندارد مطابقت دارند در تطابق با ايهزو  9111نيهز
ميباشند.
مطابقت سيستم مديريت کيفيتي که آزمايشگاه مطابق آن عمل ميکند با الزامات ايزو  ،9111به تنهايي نشهان
دهنده صالحيت آزمايشگاه براي توليد دادهها و نتايج معتبر از نظر فني نميباشد .همچنين مطابقهت بها ايهن
استاندارد بينالمللي ،مطابقت سيستم مديريت کيفيتي که آزمايشگاه در راستاي آن عمل ميکنهد را بها همهه
الزامات ايزو  9111نشان نميدهد.
اگر آزمايشگاه ها اين استاندارد بين المللي را برآورده سازند و توسط مراجع عضو در توافقههاي متقابهل بها
مراجع همپايه در ساير کشورهاي استفاده کننده از اين استاندارد ،اعتبار دهي شوند ،بايسهتي پهذيرش نتهايج
آزمون و کاليبراسيون آزمايشگاه ،ميان کشورها تسهيل گردد.
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بكارگيري اين استاندارد بين المللي تشريك مساعي ميان آزمايشگاهها و ساير مراجع ،و مشهارکت در تبهادل
اطالعات و تجارب ،و هماهنگ سازي استانداردها و روشهاي اجرايي را تسهيل ميکند.
الزامات كلي براي صالحيت آزمايشگاههاي انجام دهنده آزمون و كاليبراسيون
 -1دامنه كاربرد
 -1-1اين استاندارد بين المللي الزامات کلي براي احراز صالحيت انجام آزمهونهها و يها کاليبراسهيونهها و
همچنين نمونهبرداري را معين ميسازد .اين استاندارد بين المللهي ،روشههاي اسهتاندارد و روشههاي غيهر
استاندارد و روشهاي توسعه يافته توسط آزمايشگاه که در انجام آزمون و کاليبراسيون بكار گرفته ميشهوند،
را پوشش ميدهد.
 -2-1اين استاندارد بين المللي براي همه سازمانهاي انجام دهنده آزمهون و/يها کاليبراسهيون قابهل کهاربرد
ميباشد .اين استاندارد به عنوان مثال ،آزمايشگاههاي طهر ههاي اول ،دوم و سهوم ،و آزمايشهگاهههايي کهه
آزمون و يا کاليبراسيون در آنها تشكيل دهنده بخشهي از گهواهي محصهول و بازرسهي مهيباشهد ،را شهامل
ميشود.
اين استاندارد صرفنظر از تعداد کارکنان يا گستره دامنه کاربرد فعاليتهاي آزمون و يا کاليبراسيون براي همه
آزمايشگاهها قابل کاربرد ميباشد .هرگاه آزمايشهگاهي يهك يها نهد فعاليهت از ايهن اسهتاندارد را از قبيهل
نمونهبرداري و طراحي يا توسعه روشهاي جديد را عهده دار نگردد ،الزامات اين بندها کاربردي ندارند.
 -3-1يادآوري ها ،جهت واض شدن متن ،مثالها و راهنمايي ارائه شده است .يادآوريها به عنهوان الزامهات
محسوب نميشوند و يك بخش جدانشدني از اين استاندارد بينالمللي محسوب نميشوند.
 -4-1اين استاندارد بينالمللي براي استفاده توسط آزمايشگاههايي که در حال ايجهاد سيسهتمههاي کيفيتهي،
اجرايي و فني براي عمليات خود ميباشند ،مناسب است .همچنين مشهتريان آزمايشهگاه ،مراجهع قهانوني و
مراجع اعتبار دهي ممكن است براي تأييد يا تشخي

صالحيت آزمايشگاه از آن استفاده کنند.

يادآوري  :1واژه 'سيستم مديريتي' در اين استاندارد بين المللي به معناي سيستمهاي کيفيتي ،اجرايهي و فنهي
حاکل بر عمليات يك آزمايشگاه ميباشد.
يادآوري  :2صدور گواهينامه براي يك سيستم مديريتي در بعضي مواقع ببت نيز ناميده ميشود.
 -5-1برآوردن الزامات قانوني و ايمني در عمليات آزمايشگاه مشمول اين استاندارد بينالمللي نميباشد.
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 -6-1اگر آزمايشگاه هاي آزمون و کاليبراسيون الزامات اين استاندارد بين المللي را برآورده سازند ،آنها يهك
سيستم کيفيت براي فعاليتهاي آزمون و کاليبراسيون خود بكار ميگيرند که الزامات ايزو  9111نيز برآورده.
در پيوست الف ارتباط متقابل ميان اين استاندارد بينالمللي و ايزو  9111ارائهه شهده اسهت .ايهن اسهتاندارد
بينالمللي ندين الزام فني را که با ايزو  9111پوشش داده نميشوند را پوشش ميدهد.
يادآوري  :1ممكن است الزم باشد الزامات معيني در اين استاندارد بين المللي تشهري يها تفسهير شهوند تها
اطمينان حاصل شود که الزامات به روشي جامع بكار گرفته مهيشهوند .رهنمهودههايي بهراي بكهارگيري در
زمينههاي خاص به ويژه مراجع اعتباردهي ( ر )ISO/IEC 17011 .در پيوست ب ارائه شده است.
يادآوري  :2اگر آزمايشگاه بخواهد براي بخشي يا همه فعاليتهاي آزمهون و کاليبراسهيون خهود اعتبهاردهي
شههههود بايسههههتي مرجههههع اعتبههههاردهي انتخههههاب شههههود کههههه مطههههابق بهههها ISO/IEC17011
اداره مي گردد.
 -2مراجع اصلي
مستنداتي که در زير آمده است بخشي جدانشدني جهت کاربرد اين اسهتاندارد محسهوب مهيشهوند .بهراي
منابعي که تاريخ ندارند ،آخرين ويرايش مستندات مرجع( شامل هرگونه الحاقيه) به کار گرفته ميشود.
 ،ISO/IEC 17000ارزيابي مطابقت -واژگان و اصول کلي  ، VIMلغت نامه بينالمللي واژگان عمومي و
پايه در علم اندازه شناسي ،تهيهه شهده توسهط  IUPAP ، IUPAC ، ISO ، IFCC ، IEC ، BIPMو
. OIML
يادآوري :استانداردها و راهنماها و  ...بيشتر در رابطه با موارد ذکهر شهده در ايهن اسهتاندارد يهبنالمللهي در
فهرست مراجع آورده شده است.
 -3واژگان و تعاريف
براي مقاصد اين استاندارد بينالمللي ،واژگان و تعاريف داده شده در  ISO/IEC 17000و  VIMبه کهار
ميروند.
يادآوري :تعاريف کلي مرتبط با کيفيت در  ISO 9000ارائه شده است ،در حهالي کهه ISO/IEC17000
تعاريف خاص مرتبط با استانداردسازي ،تأييد و اعتباردهي آزمايشگاه را ارائه ميدهد .هرجا که تعاريف
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متفاوتي در  ISO 9000ارائه شده باشد ،تعاريف ارائهه شهده در  ISO/IEC 17000و  VIMارجحيهت
دارد.
 -4الزامات مديريت
 -1-4سازمان
 -1-1-4آزمايشگاه يا سازماني که آزمايشگاه بخشي از آن است بايد نهادي باشد که بتواند مسووليت قانوني
را حفظ نمايد.
 -2-1-4آزمايشگاه مسوول است که فعاليت هاي آزمايش و کاليبراسيون خود را به طريقهي انجهام دههد کهه
الزامات اين استاندارد بين المللي و نيازهاي مشتريان ،مراجع قانوني يا سازمانهايي که به آزمايشگاه رسميت
ميبخشند ،برآورده گردند.
 -3-1-4سيستم مديريت آزمايشگاه بايد کارهايي را که در تسهيالت دائمي آزمايشگاه ،يا در محلهايي دور
از تسهيالت دائمي آزمايشگاه ،يا در وابستگي موقت يا در تسهيالت سيار انجام ميشوند را پوشش دهد.
 -4-1-4اگر آزمايشگاه بخشي از سازماني ميباشد که فعاليتهاي ديگري به غير از آزمايش و يا کاليبراسهيون
در آن انجام ميپذيرد ،مسووليت پرسنل کليدي سازمان که درگير در فعاليتهاي آزمهايش و يها کاليبراسهيون
آزمايشگاه ميباشند يا بر آنها تأبير گذار ميباشند ،بايد به منظور شناسايي تضاد منافع بالقوه ،معين گردد.
يادآوري  :1وقتي آزمايشگاه بخشي از يك سازمان بزرگتر مي باشد ،يدمان سهازمان بايهد نهان باشهد کهه
دپارتمان هاي داراي تضاد منافع از قبيل توليد ،بازاريابي تجاري يها مهالي ،در بهرآورده سهازي الزامهات ايهن
استاندارد بينالمللي تأبير منفي نداشته باشند.
يادآوري  :2اگر آزمايشگاه بخواهد به عنوان يك آزمايشگاه طر

سوم به رسميت شناخته شود ،بايستي قادر

به اببات ،بي طرفي آزمايشگاه و رهايي آزمايشگاه و پرسنل آن را از هرگونه فشار بيمهورد تجهاري ،مهالي و
غيره که ممكن است قضاوت فني آنها را تحت تأبير قرار دهد ،باشد .آزمايشگاهههاي آزمهون و کاليبراسهيون
طر

سوم نبايستي فعاليتي را بهکار گير ند که ممكن باشد اعتماد به قضاوت مستقل و درستكاري آزمايشگاه

را در ارتباط با فعاليتهاي آزمايش و کاليبراسيون به خطر اندازد.
 -5-1-4آزمايشگاه بايد:
الف) داراي پرسنل فني و مديريتي با اختيار و منابع الزم جهت انجام وظايف شامل اجرا ،نگهداري و بهبود
سيستم مديريت باشد و وقوع انحرا

از سيستم کيفيت يا از روشهاي اجرايي براي انجام آزمونها و يا
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کاليبراسيون ها را شناسايي کنند و اقداماتي براي پيشگيري يا حداقل کردن نهين انحرافهاتي اعمهال نماينهد.
(همچنين ر . .به .)2-5
ب) براي اطمينان از اينكه مديريت و پرسنل آزمايشگاه از هر گونه فشار و تأبير بيمورد داخلهي و خهارجي
تجاري ،مالي و غيره که ممكن است ابر منفي بر کيفيت کارشان بگهذارد ،رهها مهيباشهند ،آزمايشهگاه بايهد
ترتيباتي داشته باشد.
ج) براي اطمينان از اينكه اطالعات محرمانه و حقوق اختصاصي مشتريان ،توسط روشهاي اجرايي حفاظت
از دادههاي الكترونيكي و انتقال نتايج حفاظت ميشوند ،خط مشي و روش اجرايي داشته باشد.
د) جهت اجتناب از درگير شدن در هر فعاليتي که اطمينان به صالحيت ،بيطرفي ،قضاوت يا درستي
عملكرد آزمايشگاه را کاهش ميدهد ،خط مشي و روش اجرايي داشته باشد.
ه( ساختار سازماني و مد يريتي آزمايشگاه ،جايگهاه آن در سهازمان مهادر و ارتبهاط ميهان مهديريت کيفيهت،
عمليات فني و خدمات پشتيباني را تعيين نمايد.
و) مسووليت ،اختيار و ارتباطات داخلي کليه کارکناني که فعاليت مديريتي ،اجرايي يا تصديقي آنان بر کيفيت
آزمونها و يا کاليبراسيون تأبير گذار ميباشد ،را مشخ

سازد.

ز) نظارت کافي بر کارکنان انجام دهنده آزمايش و کاليبراسيون داشته باشد ،که شامل آموزش کارآموزان
توسط افراد آشنا با روشها و هد

از انجام هر آزمون و يا کاليبراسيون و همچنين آشنا با ارزيابي نتايج

آزمونها يا کاليبراسيونها ميباشد.
ح) داراي مديريت فني باشد که مسووليت کل عمليات فني و تدار منابع الزم براي تضمين کيفيت خواسته
شده عمليات آزمايشگاه را بر عهده داشته باشد.
ط) يكي از کارکنان را به عنوان مدير کيفيت (با هر عنواني که مينامند) منصوب نمايد که صر نظر از ساير
وظايف و مسووليتها بايد مسووليت و اختيار تعريف شدهاي براي اطمينان از اينكه سيستم کيفيت اجرا و در
تمام اوقات دنبال مي شود ،داشته باشد .مدير کيفيت بايد به باالترين سط مديريت که در مهورد خهطمشهي
سازمان يا منابع سازمان تصميمگيري ميکند ،دسترسي مستقيم داشته باشد.
ي) جانشينهايي براي پرسنل کليدي مديريتي منصوب نمايد(.ر . .يادآوري)
يادآوري :افراد ممكن است بيش از يك وظيفه داشته باشند و ممكن است گماشتن يك جانشهين بهراي ههر
وظيفه غير عملي باشد.
 -6-1-4مديريت ارشد بايد اطمينان حاصل کند که فرآيندهاي ارتباطي مناسبي در آزمايشگاه ايجاد شدهانهد
و ارتباطات با توجه به سيستم مديريت موبر صورت ميپذيرد.
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 -2-4سيستم كيفيت
 -1-2-4آزمايشگاه بايد سيستم کيفيتي متناسب با دامنه کاربرد فعاليتهاي خود ايجاد ،مسهتقر و نگههداري
نمايد .آزمايشگاه بايد خطمشيها ،سيستمها ،برنامهها ،روشهاي اجرايي و دستورالعملهاي خود را تا حدي
که براي تضمين کيفيت نتايج آزمون و يا کاليبراسيون الزم است ،مستند نمايهد .مسهتندسهازي سيسهتم بايهد
توسط افراد مقتضي جاري و در گردد و براي اجرا در دستر

آنان باشد.

 -2-2-4خطمشيهاي سيستم کيفيت آزمايشگاه شامل بيانيه خط مشي کيفيت بايد در نظامنامه کيفيهت (يها
هر آنچه ناميده ميشود) معين گردد .اهدا

کلي بايد مشخ

شوند و در بازنگري مديريت مورد بهازنگري

قرار گيرند .بيانيه خطمشي کيفيت بايد با اجازه مديريت ارشد منتشر شود ،و بايد حداقل شهامل مهوارد زيهر
باشد:
الف) تعهد مديريت آزمايشگاه مبني بهر تهالش حرفههاي شايسهته و ارائهه بها کيفيهت خهدمات آزمهايش و
کاليبراسيون به مشتريان
ب) بيانيه مديريت مبني بر استاندارد خدمات آزمايشگاه
ج) اهدا

سيستم مديريت در رابطه با کيفيت

د) الزامي مبني بر اينكه کليه کارکنان مرتبط بها انجهام فعاليهتههاي آزمهايش و کاليبراسهيون آزمايشهگاه بها
مستندسازي کيفيت آشنا ميباشد و خطمشي و روشهاي اجرايي را در کارشان بكار ميگيرند؛ و
هه) تعهد مديرت آزمايشگاه در برآورده سازي الزامات اين استاندارد بين المللي و بهبهود مسهتمر ابربخشهي
سيستم مديريت
يادآوري :بيانيه خط مشي کيفيت بايستي مختصر باشد و ممكن است شامل اين الزام باشد که انجام آزمونهها
و يا کاليبراسيونها همواره بايد بر طبق روشهاي بيان شده و الزامات مشتري باشد .وقتي آزمايشگاه آزمهون
و يا کاليبراسيون بخشي از يك سازمان بزرگتر است ،بعضي از عناصهر خهطمشهي کيفيهت ممكهن اسهت در
مستندات ديگري باشد.
 -3-2-4مديريت ارشد بايد شواهدي مبني بر تعهد به توسعه و اجهراي سيسهتم مهديريت و بهبهود مسهتمر
ابربخشي آن فراهم سازد.
 -4-2-4مديريت ارشد بايد اهميت برآورده ساختن الزامات مشتري همچنين الزامات قهانوني و مقرراتهي را
به سازمان ابالغ کند.
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 -5-2-4نظامنامه کيفيت بايد شامل روشهاي اجرايي پشتيباني کننده يا ارجاع به آنها باشد که در برگيرنهده
روشهاي اجرايي فني نيز ميباشد .نظامنامه کيفيت بايد كيدهاي از ساختار مستندسازي بكار رفته در سيستم
کيفيت باشد.
 -6-2-4وظايف و مسووليت هاي مديريت فني و مدير کيفيت ،شامل مسووليت آنها براي اطمينان از مطابقت
با اين استاندارد بينالمللي  ،بايد در نظامنامه کيفيت تعيين گردد.
 -7-2-4مديريت ارشد بايد از حفظ يكپار گي سيستم مديريت در هنگام برنامهريزي و اعمال تغييرات بهه
آن اطمينان حاصل کند
 -3-4كنترل مستندات
 -1-3-4كليات
آزمايشگاه بايد روشهاي اجرايي براي کنترل همه مستنداتي که بخشي از سيستم کيفيت را تشكيل ميدهنهد
( اعم از اينكه در داخل سازمان يا در خارج از سازمان تهيهه شهده باشهند) ،از قبيهل مقهررات ،اسهتانداردها،
مستندات اصلي ديگر ،روشهاي انجام آزمون و يا کاليبراسيون و همينطور نقشهها ،نهرم افهزار ،مشخصهات،
دستورالعملها و نظامنامهها ،را ايجاد و نگهداري نمايد.
يادآوري  :1در اين متن ” مسهتند“ مهيتوانهد بيانيهه خهطمشهي ،روشههاي اجرايهي ،مشخصهات ،جهداول
کاليبراسيون ،نمودارها ،کتب مرجع ،پوسترها ،اعالميهها ،يادداشتها ،نرمافزار ،نقشهها ،طرحها و غيره باشهد.
اقالم ذکر شده ممكن است روي واسطههاي اطالعاتي مختلف خهواه کاغهذي يها بهه صهورت الكترونيكهي
نگهداري شوند ،و ممكن است به صورت ديجيتال ،آنالوگ ،عكس يا مكتوب باشند.
يادآوري  :2کنترل داده هاي مرتبط با آزمايش و کاليبراسيون در  7-4-5پوشش داده شدهاست .کنترل سهوابق
نيز در  13-4پوشش داده شدهاست.
 -2-3-4تصويب و انتشار مستندات
 -1-2-3-4کليه مستنداتي که به عنوان بخشي از سيستم کيفيت براي کارکنان آزمايشگاه منتشر ميشود ،بايد
قبل از انتشار توسط افراد داراي اختيار مورد بازنگري و تصويب قرار گيرد .ليست اصهلي يها روش اجرايهي
معادل براي کنترل مستندات که مشخ

کننده وضعيت ويرايشهاي جديد و توزيهع مسهتندات در سيسهتم

کيفيت مي باشد بايد ايجاد شود و جهت جلوگيري از بكارگيري مستندات بياعتبار و يا منسوخ در دسهتر
باشد.
 -2-2-3-4روشهاي اجرايي اتخاذ شده بايد تضمينکنند که:
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الف) ويرايشهاي مجاز مستندات در تمام مكانهايي که عمليات ضروري جههت کهارکرد مه بر آزمايشهگاه
انجام ميشود ،در دستر

است.

ب) مستندات به صورت دورهاي بازنگري مي شوند و هر کجا الزم باشد جههت اطمينهان از تهداوم مناسهب
بودن و انطباق با الزامات قابل کاربرد ،مورد تجديد نظر قرار ميگيرند.
ج) مستندات بياعتبار و منسوخ سريعاً از تمام محلهاي صدور يا استفاده ،جمعآوري ميگردند ،يها در غيهر
اينصورت اطمينان حاصل ميگردد که به صورت ناخواسته نيز استفاده نميشوند.
د) مستندات منسوخ که براي مقاصد قانوني يا بهمنظور حفظ دانش نگهداري ميگردند بهه صهورت مناسهبي
عالمتگذاري ميشوند.
 -3-2-3-4مستن دات سيستم کيفيت تهيه شده توسط آزمايشگاه بايد به صورت يكتا شناسايي شوند .نهين
شناسايي بايد شامل تاريخ انتشار و يا شماره تجديد نظر ،شماره صفحه ،تعهداد مجمهوع صهفحات يها يهك
عالمت به معني پايان مستند و نام فرد يا افراد داراي اختيار انتشار باشد.
 -3-3-4تغييرات مستند
 -1-3-3-4تغييرات مستندات بايد توسط همان مقام که بازنگري اصلي را انجام ميدهد مهورد بهازنگري و
تصويب قرار گيرد ،مگر اينكه به صورت خاص به نحو ديگري مشخ
به سوابق اطالعاتي پايهاي که بر اسا

شده باشد .افراد مشخ

شده بايد

آنها بازنگري و تصويب صورت گرفته ،دسترسي داشته باشند.

 -2-3-3-4هرجا که عملي باشد ،متن تغيير يافته يا جديد بايد در مستند يا ضميمهههاي مناسهب مشهخ
شود.
 -3-3-3-4اگر اصالح دستي مستندات سيستم کنترل مستندات آزمايشگاه تا زمان انتشار مجهدد مسهتندات
مجاز باشد ،روش اجرايي و افراد داراي اختيار نين اصالحاتي بايد مشهخ
صورت واض عالمتگذاري ،پارا

گردنهد .اصهالحات بايهد بهه

و تاريخگذاري شوند .يك مستند تجديد نظر شده بايد در اسرع وقهت،

مجدداً به صورت رسمي منتشر شود.
 -4-3-3-4بايههد روشهههاي اجرايههي جهههت تشههري

گههونگي کنتههرل و اعمههال تغييههرات مسههتندات ،در

سيستمهاي کامپيوتري ايجاد شوند.
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 -4-4بازنگري درخواستها ،مناقصات و قراردادها
 -1-4-4آزمايشگاه بايد روش اجرايي براي بازنگري درخواست ها ،مناقصات و قراردادها ايجاد و نگهداري
نمايد .خطمشيها و روشهاي اجرايي براي اين بازنگري هاي که به يك قرارداد جهت انجام آزمهايش و يها
کاليبراسيون منجر ميشوند ،بايد تضمين کند که:
الف) الزامات از جمله روشهاي مورد استفاده ،به اندازه کافي تعريف ،مستند و در مهيشهوند ( .ر-5 . .
.)2-4
ب) آزمايشگاه توانمندي و منابع براي برآورده ساختن اين الزامات را دارا ميباشد.
ج) روش مناسب آزمون و يا کاليبراسيون انتخاب شده است و قادر بهه بهرآورده سهاختن الزامهات مشهتري
ميباشد ( ر.)2-4-5 . .
هر اختالفي ميان درخواست يا مناقصه و قرارداد بايد قبل از آغاز هر گونه کاري حل شود .هر قهرارداد بايهد
هم توسط مشتري و هم آزمايشگاه قابل قبول باشد.
يادآوري  :1بازنگري درخواست ،مناقصه و قرارداد بايستي به روشي کاربردي و م بر انجام پذيرد ،و بايستي
به جنبههاي مالي ،قانوني و برنامه زمانبندي توجه شده باشد .براي مشتريان داخلي ،بازنگري درخواستهها،
مناقصات و قراردادها ميتواند به روش ساده شدهاي انجام پذيرد.
يادآوري  :2بازنگري توانمندي آزمايشگاه بايستي منجر به اين شود که آزمايشگاه داراي منابع الزم فيزيكهي،
پرسنلي و اطالعاتي ميباشد و همچنين پرسنل آزمايشگاه مهارتها و تخص

الزم براي انجام آزمونها و يا

کاليبراسيونهاي مورد نظر را دارا ميباشند .همچنين بازنگري ممكن است در برگيرنده نتايج مشهارکتههاي
قبلي در مقايسات بين آزمايشگاهي يا آزمونهاي مهارت و يا نتايج انجام آزمونهاي
آزمايشي يا برنامههاي کاليبراسيون با بكارگيري نمونهها يا اقالمي با مقادير مشخ

بههمنظهور تعيهين عهدم

قطعيتهاي اندازهگيري ،حدود کشف ،حدود اطمينان و غيره باشد.
يادآوري  :3يك قرارداد ممكن است توافق کتبي يا شفاهي آماده شده براي يك مشتري جهت ارائه خهدمات
آزمايش و يا کاليبراسيون باشد.
 -2-4-4سوابق بازنگري ها ،شامل هر تغيير قابل توجهه بايهد نگههداري شهود ،همچنهين سهوابق مهرتبط بها
مذاکراتي که در ارتباط با خواستههاي مشتري يا نتايج کار در طول دوره اجراي قرارداد بها مشهتري صهورت
گرفته ،بايد نگهداري شود.
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يادآوري :براي بازنگري وظايف معمول و وظايف ساده ديگر ،ذکر تاريخ و شناسه (ماننهد نوشهتن نخسهتين
حرو

نام و نام خانوادگي) فرد مسوول در آزمايشگاه براي انجام کار قرارداد شده کافي ميباشهد .بهازنگري

مورد نياز براي وظايف معمول تكرار شونده ،فقط در مرحله اوليهه تحقيهق و پهر وجهو يها در زمهان عقهد
قرارداد براي انجام کار معمول مستمر تحت يك توافق کلي با مشتري انجهام مهيشهود ،مشهروط بهر اينكهه
الزامات مشتري بدون تغيير باقي بماند .براي انجام وظايف مربوط به آزمايش و يا کاليبراسيون جديد ،پيچيده
يا پيشرفته ،سوابق جامعي بايستي نگهداري شود.
 -3-4-4بازنگري همچنين بايد هر کاري که توسط آزمايشگاه به پيمان داده شده را پوشش دهد.
 -4-4-4هر انحرافي از قرارداد بايد به اطالع مشتري رسانده شود.
 -5-4-4اگر قراردادي بعد از شروع کار نياز به اصالح داشته باشد ،همان فرايند بازنگري قرارداد بايد تكرار
شود و هر اصالحي بايد به کليه افراد تحت تأبير ،ابالغ گردد.
 -5-4قرارداد فرعي براي انجام آزمونها و كاليبراسيون
 -1-5-4وقتي آزمايشگاه ه به داليل پيشبيني نشده ( مانند :فشهار کهاري ،عهدم توانمنهدي تخصصهي يها
ناتواني موقتي) يا به صورت دائمي ( مانند :توافق بر يك قرارداد پيمانكاري ،نمايندگي يا امتياز دائمي) کارها
را از طريق پيمانكار فرعي انجام ميدهد ،پيمانكاران فرعي بايهد صهالحيت الزم را دارا باشهند .پيمانكهار بها
صالحيت پيمانكاري است که ،به عنوان مثال ،الزامات اين استاندارد بينالمللي را براي کار مورد نظر برآورده
سازد.
 -2-5-4آزمايشگاه بايد مشتري را از ترتيبات مقرر شده به صورت مكتوب آگاه سازد و ،در مواقع مقتضهي،
تأييدي از مشتري ترجيحاً به صورت کتبي بدست آورد.
 -3-5-4آزمايشگاه مسوول کار پيمانكاران فرعي در برابر مشتري ميباشد ،مگر در مواردي کهه مشهتري يها
مقررات اجازه تعيين اينكه از کدام پيمانكار فرعي استفاده شود را داده باشد.
 -4-5-4آزمايشگاه بايد فهرستي از همه پيمانكاران فرعي را که از آنان بهراي آزمهونهها و يها کاليبراسهيون،
استفاده مي کند ،نگهداري نمايد و سوابقي از شواهد انطباق با الزامات ايهن اسهتاندارد بهينالمللهي در مهوارد
خواسته شده ،نگهداري نمايد.
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 -6-4خريد خدمات و تداركات
 -1-6-4آزمايشگاه بايد خطمشي و روش(هاي) اجرايي براي انتخاب و خريد خهدمات و تهدارکات مهورد
استفاده خود که بر روي کيفيت آزمونها و يا کاليبراسيونها تأبيرگذار ميباشد ،داشته باشد .آزمايشهگاه بايهد
براي خريد ،پذيرش و انبارش معر ها و مواد مورد مصر

براي آزمهونهها و کاليبراسهيون روش اجرايهي

داشته باشد.
 -2-6-4آزمايشگاه بايد اطمينان حاصل کند تا زمهاني کهه انطبهاق تهدارکات و معهر هها و مهواد مصهرفي
خريداري شده که بر کيفيت آزمونها و يا کاليبراسيونها تأبير گذار مهيباشهند بها مشخصهات اسهتاندارد يها
الزامات روشهاي آزمون و يا کاليبراسيون مرتبط ،مورد بازرسي و يا تصديق قرار نگرفته است ،بهکار گرفتهه
نميشوند .اين خدمات و تدارکات مورد استفاده بايهد الزامهات مشهخ

شهده را بهرآورده سهازند .سهوابق

اقدامات اتخاذ شده براي بررسي انطباق بايد نگهداري شوند.
 -3-6-4مستندات خريد براي اقالمي که بر کيفيت نتايج آزمايشهگاه مه بر مهيباشهند بايهد شهامل تشهري
دادههاي خدمات و تدارکات سفارش داده شده باشند .اين مستندات خريد بايد با توجه به محتواي فني قبهل
از ترخي

مورد بازنگري و تأييد قرار گيرند.

يادآوري :داده ها ممكن است شامل نوع ،طبقه ،درجه ،شناسه دقيق ،مشخصات ،نقشههها ،دسهتورالعملههاي
بازرسي و ساير دادههاي فني شامل تأييديه هاي نتايج آزمون ،کيفيت خواسته شده و استاندارد سيستمي باشد
که تحت آن ساخته شدهاند.
 -4-6-4آزمايشگاه بايد عرضه کنندگان مواد مصرفي ،تدارکات و خدمات با اهميت را که بهر روي کيفيهت
انجام آزمون و کاليبراسيون تأبيرگذار ميباشند را ارزيابي کند و بايد سوابق اين ارزيابي را نگهداري و عرضه
کنندگان تأييد شده را فهرست نمايد.
 -7-4ارائه خدمت به مشتريان
آزمايشگاه باي د به منظور شفا

کردن در خواست مشتري و پايش عملكرد آزمايشگاه در رابطه با کار انجهام

شده در آزمايشگاه ،در حالي که اين اطمينان حاصل مي گردد که اسرار مشتريان ديگر محفوظ باقي ميمانهد،
با مشتري يا نماينده مشتري تشريك مساعي کند.
يادآوري  :1نين همكاري ممكن است شامل موارد زير باشد:
الف) فراهم کردن بازديدي از نواحي مرتبط در آزمايشگاه با سط دسترسي معقول براي مشاهده آزمونها و
يا کاليبراسيونهاي انجام شده براي مشتري.
ب) آماده سازي ،بسته بندي ،و ارسال اقالم آزمون و يا کاليبراسيون کهه توسهط مشهتري بهه منظهور تصهديق
خواسته شده است.
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يادآوري  :2حفظ يك ارتباط مطلوب ،اطالع رساني و راهنمايي در موضوعات فني ،و اظهار نظر و تفسير بهر
پايه نتايج براي مشتري ارزشمند است .ارتباطات با مشتري خصوصاً در مأموريهتههاي بهزرگ ،بايسهتي در
سراسر کار حفظ شود.
آزمايشگاه بايستي مشتري را از هرگونه تأخير يا انحرا

عمده در انجام آزمونها و يا کاليبراسيون مطلع کند.

 -2-7-4آزمايشگاه بايد از مشتريان ،بازخورد اعم از منفي و يا مثبت بدست آورد ..بازخورد بايسهتي بهراي
بهبود سيستم کيفيت ،فعاليت هاي انجام آزمون و کاليبراسيون و ارائه خدمت به مشتري مهورد اسهتفاده قهرار
گيرد.
يادآوري :نمونههايي از اين نوع بازخورد شامل سنجش رضايت مشهتري و بهازنگري گزارشهات آزمهون يها
کاليبراسيون با مشتري ميباشد.
 -8-4شكايات
آزمايشگاه بايد خط مشي و روش اجرايي براي تحليل شكايات رسيده از سوي مشهتري يها سهاير بخهشهها
داشته باشد .سوابق همه شكايات و رسيدگي به آنها و اقدامات اصالحي اتخاذ شده توسهط آزمايشهگاه بايهد
نگهداري شود( همچنين ر . .به )11-4
 -9-4كنترل آزمونها و يا كاليبراسيونهاي نامنطبق
 -1-9-4آزمايشگاه بايد خطمشي و روش هاي اجرايي داشته باشد تا در زمهاني کهه وضهعيت آزمهون و يها
کاليبراسيون انجام شده يا نتايج اين کار ،با روش هاي اجرايي آن يا الزامات توافق شده بها مشهتري مطابقهت
نداشت ،به اجرا درآيد .خط مشي و روش اجرايي بايد اطمينان دهد که:
الف) مسووليتها و اختيارات براي مديريت کارهاي نامنطبق ،مشخ

شده است و اقدامات (شهامل توقهف

کار و خودداري از ارائه نتايج آزمون و گواهي کاليبراسيون ،در صهورت لهزوم) در زمهاني کهه کهار نهامنطبق
تشخي

داده ميشود ،تعيين و اتخاذ ميگردند.

ب) ارزيابي از اهميت کار غير منطبق انجام ميپذيرد.
ج) اقدامات اصالحي ،به همراه هر تصميمي در مورد قابليت پذيرش کار نامنطبق سريعا" اتخاذ ميشوند.
د) هر جا که الزم باشد ،به مشتري اطالعرساني ميشود و کار مجدداً فرخواني ميگردد.
ه( مسووليت اختيار براي از سرگيري کار معين ميشود.
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يادآوري :شناسايي کارهاي نامنطبق يا مشكالت سيستم کيفيت يها فعاليهتههاي آزمهايش و يها کاليبراسهيون
مي تواند در جاهاي مختلفي از سيستم کيفيت و عمليات فني اتفاق افتد .براي مثال ،شكايات مشتري ،کنتهرل
کيفيت ،کاليبراسيون ابزار  ،بررسي مواد مصرفي ،سرپرستي و نظارت بر کارکنهان ،گهزارش آزمهون و کنتهرل
گواهي کاليبراسيون ،بازنگري مديريت و مميزيهاي داخلي يا خارجي.
 -2-9-4در جايي که ارزيابي مشخ

کند که کار غير منطبق ميتواند مجدداً تكرار شود يا اينكهه ترديهدي

در مطابقت عمليات آزمايشگاه با خط مشي و روش اجرايي وجود داشهته باشهد ،روشههاي اجرايهي اقهدام
اصالحي ارائه شده در بند  ، 11-4بايد سريعاً پيگيري شوند.
 -11-4بهبود
آزمايشگاه بايد به طور مستمر ابربخشي سيستم مديريت خود را با اسهتفاده از خهط مشهي کيفيهت ،اههدا
کيفيت ،نتايج مميزي ،تجزيه و تحليل دادهها ،اقهدامات اصهالحي و پيشهگيرانه و بهازنگري مهديريت بهبهود
بخشد.
 -11-4اقدام اصالحي
 -1-11-4كليات
آزمايشگاه بايد يك خط مشي و روش اجرايي براي اجراي اقدام اصهالحي در زمهاني کهه کهار نهامنطبق يها
انحرا

از خطمشيها و روش هاي اجرايي در سيستم کيفيت يا عمليات فني تشخي

داده شد ،ايجاد نمايد

و اختيارات مقتضي براي اجراي اين اقدامات را تعيين نمايد.
يادآوري :يك مشكل در سيستم کيفيت يا عمليات فني آزمايشگاه ممكن است از طريق فعاليتهاي متنهوعي
نظير کنترل کار نامنطبق ،مميزيهاي داخلي و خارجي ،بازنگري مديريت ،بازخورد از مشتريان يا مشهاهدات
کارکنان مشخ

شود.

 -2-11-4تجزيه و تحليل علت
روش اجرايي براي اقدام اصالحي بايد با يك تحقيق براي تعيين علت يا علتهاي ريشههاي مسهوله شهروع
شود.
يادآوري :تجزيه و تحليل علت مهمترين و گاهي اوقات سختترين بخش در روش اجرايي اقدام اصهالحي
ميباشد .اغلب اوقات علت ريشهاي واض نيست و بنابراين يك تجزيه و تحليل دقيق از کليهه علهل بهالقوه
مسوله مورد نياز است .علل بالقوه ميتواند شامل الزامات مشتري ،نمونهها ،مشخصات
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نمونه ،روشها و روشهاي اجرايي ،مهارت و آموزش کارکنان ،مواد مصرفي ،يا تجهيزات و کاليبراسيونهاي
آنها باشد.
 -3-11-4انتخاب و اجراي اقدامات اصالحي
در جايي که اقدام اصالحي مورد نياز است ،آزمايشهگاه بايهد اقهدامات اصهالحي بهالقوه را مشهخ
آزمايشگاه بايد اقدام يا الزاماتي را که بيشترين احتمال براي حهذ

کنهد.

مسهوله و پيشهگيري از تكهرار مسهوله را

دارند ،انتخاب و اجرا نمايد .اقدامات اصالحي بايد متناسب با درجه اهميت و ريسك مسوله باشند.
آزمايشگاه بايد هر تغيير مورد نياز منتج شده از تحقيقات مربوط به اقدام اصالحي را مستند و اجرا نمايد.
 -4-11-4پايش اقدامات اصالحي
آزمايشگاه جهت اطمينان از اينكه اقدامات اصالحي اتخاذ شده ،م بر ميباشند بايد نتايج را پايش کند.
 -5-11-4مميزيهاي بيشتر
شده ،در برآوردهسازي خطمشهي و روشههاي اجرايهي يها

در جايي که عدم انطباقها يا انحرافات مشخ

تطابق با اين استاندارد بينالمللي ،ترديدي ايجاد ميکند ،آزمايشگاه بايهد اطمينهان حاصهل کنهد کهه نهواحي
مقتضي در اسرع وقت و مطابق با  14-4مورد مميزي قرار ميگيرند.
يادآوري :نين مميزيهاي بيشتري اغلب براي تأييد ابر بخشي اجراي اقدامات اصهالحي انجهام مهيشهوند.
مميزي بيشتر فقط وقتي ضروري ميشود که در ارتباط با فعاليت آزمايشگاه ريسك يها موضهوع بها اهميتهي
تشخي

داده شود.

 -12-4اقدام پيشگيرانه
 -1-12-4بهبود هاي مورد نياز و منابع بالقوه براي عدم انطباقهاي فني يا مهرتبط بها سيسهتم کيفيهت ،بايهد
شناسايي گردند.وقتي فرصتهاي بهبود شناسايي شدند يا اگر اقدام پيشگيرانه مورد نياز است ،برنامههايي براي
اين اقدام ايجاد و اجرا شود و جهت کاهش احتمال تكرار مجدد نين عهدم انطبهاقههايي و بههرهگيهري از
فرصتهاي بهبود مورد پايش قرار گيرد.
 -2-12-4روش هاي اجرايي براي اقهدامات پيشهگيرانه بايهد شهامل انجهام نهين اقهدامات و بكهارگيهري
کنترلهايي براي اطمينان از م بر بودن آنها باشد.
يادآوري  :1اقدام پيشگيرانه فرآيند پيش از وقوعي ميباشد که بيشتر به شناسايي فرصهتههايي بهراي بهبهود
توجه دارد تا يك اقدام واکنشي براي تشخي

مسائل يا شكايات.
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يادآوري  :2اقدام پيشگيرانه جدا از بازنگري روشهاي اجرايي عملياتي ،ممكن است تجزيه و تحليل دادهها،
شامل تجزيه و تحليل روند و ريسك و نتايج آزمون مهارت را نيز در برگيرد.
 -13-4كنترل سوابق
 1-13-4كليات
 -1-1-13-4آزمايشگاه بايد براي شناسايي ،گردآوري ،فهرست کردن ،دسترسي ،بايگاني ،انبارش ،نگهداري
و تعيينتكليف سوابق فني و کيفيتي ،روشهاي اجرايي را ايجاد و نگهداري نمايد .سوابق کيفيت بايد شهامل
گزارشات مميزيهاي داخلي و بازنگريهاي مديريت و همينطهور سهوابق اقهدامات اصهالحي و پيشهگيرانه
باشد.
 -2-1-13-4کليه سوابق بايد خوانا باشد و بايد به طريقي ذخيره و نگهداري شوند که در تسهيالتي که
جهت پيشگيري از آسيب ديدگي و از بين رفتن و جلوگيري از گمشدن فراهم شده ،آماده براي بازيابي
باشند .زمانهاي نگهداري سوابق بايد معين شود.
يادآوري :سوابق ممكن است به شكل رسانه هاي اطالعاتي مختلف نظير کاغذ يها واسهطهههاي الكترونيكهي
باشند.
 -3-1-13-4تمامي سوابق بايد به صورت ايمن و محرمانه نگهداري شوند.
 -4-1-13-4آزمايشگاه بايد براي حفاظت و تهيه نسخه پشتيبان از سوابقي که به صورت الكترونيكي ذخيره
شدهاند و جهت جلوگيري از دسترسيهاي بدون اجازه يا اصالح اين سوابق روشهاي اجرايي داشته باشد.
 -2-13-4سوابق فني
 -1-2-13-4آزمايشگاه بايد سوابق مشاهدات اصلي ،دادههاي حاصل و اطالعات کافي براي ايجاد ابهري از
مميزي ،سوابق کاليبراسيون ،سوابق کارکنان و يك کپي از هر گزارش آزمون يا گواهي کاليبراسيون ارائه شده
را براي يك دوره مشخ

شده ،نگهداري نمايد .سوابق هر آزمون يا کاليبراسيون بايد ،اگر امكان پذير باشد،

شامل اطالعات کافي براي تسهيل در شناسايي عوامل م بر در عدم قطعيت باشد و اين توانايي را ايجاد کنهد
که آزمون يا کاليبراسيون تحت شرايطي که تا حد ممكن نزديك به شرايط اصلي است ،تكرار شهود .سهوابق
بايد شامل شناسايي پرسنل مسوول براي نمونهبرداري ،انجام هر آزمون و يا کاليبراسيون و کنترل نتايج باشد.
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يادآوري  :1ممكن است در مواردي معين حفظ سوابق کليه مشاهدات اصلي امكان پذير يا عملي نباشد.
يادآوري  :2سوابق فني مجموعهاي ازدادهها (ر )7-4-5 . .و اطالعات ميباشهد کهه از انجهام آزمهونهها و
کاليبراسيونها نتيجه شدهاند و مشخ

ميکنند که آيا کيفيت مشخ

شده يا پهارامترههاي فراينهد ،حاصهل

شده است يا نه .اين سوابق ممكن است شامل فرمها ،قراردادها ،برگههاي کاري ،کتابچههاي کاري ،برگههاي
کنترل ،يادداشتهاي کاري ،نمودارهاي کنترلي ،گزارشات آزمون و گواهيهاي کاليبراسيون درون سازماني و
برون سازماني ،يادداشتهاي مشتريان ،مقاالت و بازخوردها باشند.
 -2-2-13-4مشاهدات ،داده ها و محاسبات بايد در همان زمان که انجام مي شوند ببت گردند و بايهد قابهل
شناسايي براي وظايف مشخ

باشند.

 -3-2-13-4وقتي اشتباهي در سوابق رخ دهد ،هر اشتباه بايد با ضربدر مشخ
حذ

شود و پها  ،ناخوانها ،يها

نگردد و مقدار صحي در کنار آن درج گردد .همه تغييرات اين نيني در سوابق بايد توسهط شهخ

تصحي کننده امضاء يا پارا

شوند .در مواردي که سوابق بهصورت الكترونيكي ذخيره ميشوند ،بايد بهراي

اجتناب از مفقود شدن يا تغيير دادههاي اصلي ،اقدامات معادلي اتخاذ گردند.
 -14-4مميزيهاي داخلي
 -1-14-4آزمايشگاه بايد بهصورت دورهاي و بر طبق يك روشاجرايي و برنامه از پيش تعيين شده ،جههت
تصديق اينكه عمليات همچنان با الزامات سيستم کيفيت و اين استاندارد بينالمللي مطابقت
دارد ،مميزيهاي داخلي را براي فعاليتهاي خود انجام دهد .در برنامهه مميهزي داخلهي بايهد همهه عناصهر
سيستم کيفيت از جمله فعاليتهاي انجام آزمون و کاليبراسيون مورد توجه قرار گيرند .مسهووليت طراحهي و
سازماندهي مميزيهاي مورد نياز بر طبق درخواست و برنامه زمانبنهدي مهدير آزمايشهگاه ،بهر عههده مهدير
کيفيت ميباشد .نين مميزيهايي بايد توسط افراد آموزش ديده و واجد شرايط از هر منبع مجاز ،که مستقل
از فعاليتهاي مورد مميزي ميباشند ،انجام پذيرد.
يادآوري :دوره مميزي داخلي معموالً در يكسال کامل ميشود.
 -2-14-4وقتي يافتههاي مميزي در ابر بخشي عمليات يا در درستي يا اعتبار نتايج آزمهون يها کاليبراسهيون
آزمايشگاه ترديد ايجاد نمايد ،آزمايشگاه بايد اقدام اصالحي را به موقع اتخاذ کند ،و اگر تحقيقات نشان دهد
که نتايج آزمايشگاه ممكن است تحت تأبير قرار گرفته باشند بايد به مشتري بهصورت کتبي اطالع داده شود.
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 -3-14-4نواحي مورد مميزي ،يافتههاي مميزي و اقدامات اصالحي که از آنها نتيجه شده ،بايد ببت گردند.
 -4-14-4فعاليت هاي پيگيري مميزي بايد اجرا و ابربخشي اقدام اصالحي اتخهاذ شهده را تصهديق و ببهت
نمايد.
 -15-4بازنگريهاي مديريت
 -1-15-4مديريت ارشد آزمايشگاه بايد به صورت دورهاي بر طبق روش اجرايهي و برنامهه از پهيشتعيهين
شده ،سيستم مديريت آزمايشگاه و فعاليت هاي انجام آزمهون و يها کاليبراسهيون را بهراي اطمينهان از تهداوم
مناسب بودن و ابربخشي ،و معرفي تغييرات يا بهبودهاي الزم ،بازنگري نمايد .در بازنگري موارد زير لحهاظ
ميشوند:
 مناسب بودن خطمشيها و روشهاي اجرايي گزارشات مديران و سرپرستان نتيجه مميزيهاي داخلي اخير اقدامات اصالحي و پيشگيرانه ارزيابيهاي انجام شده توسط مراجع برون سازماني نتايج مقايسات بين آزمايشگاهي يا آزمونهاي مهارت تغييرات در حجم و نوع کار بازخورد مشتري شكايات توصيههايي براي بهبود عوامل مرتبط ديگر ،از قبيل فعاليتهاي کنترل کيفيت ،منابع و آموزش کارکنان.يادآوري  :1عموماً بازنگري مديريت ،در هر  12ماه يكبار انجام ميپذيرد.
يادآوري  :2نتايج بايستي در سيستم طرحريزي آزمايشگاه منظور گردد و بايسهتي شهامل مقاصهد ،اههدا

و

طرحهاي اقدامي سال آينده باشد.
يادآوري  :3بازنگري مديريت توجه به موضوعات مرتبط در جلسات منظم مديريت را نيز در بر ميگيرد.
 -2 -15-4يافتهها از بازنگريهاي مديريت و اقدامات ناشي از آنها بايد ببت گردند .مديريت بايد اطمينهان
حاصل نمايد که فعاليتها در يك بازه زماني مناسب و توافق شده ،انجام ميشوند.
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 -5الزامات فني
 -1-5كليات
 -1-1-5عوامل زيادي صحت و قابليت اطمينان آزمون و يا کاليبراسيونهاي انجام شده توسط آزمايشگاه را
معين ميکنند .اين عوامل شامل موارد زير ميباشند:
عوامل انساني()2-5
شرايط مكاني و محيطي ()3-5
روشهاي آزمون و کاليبراسيون و صحهگذاري روش ()4-5
تجهيزات ()5-5
قابليت رديابي اندازهگيري ()6-5
نمونهبرداري ()7-5
جابهجايي اقالم مورد آزمون و کاليبراسيون ()8-5
 -2-1-5مقدار سهمي که هريك از عوامل در اندازهگيري عدم قطعيت کل دارند با توجه به نوع آزمونهها و
نوع کاليبراسيونها متفاوت ميباشد .آزمايشگاهها بايد اين عوامل را در ايجاد روشهاي آزمون و کاليبراسيون
و روش هاي اجرايي ،آمهوزش و شهرايط احهراز شهغل کارکنهان ،و در انتخهاب تجهيهزات مهورد اسهتفاده و
کاليبراسيون آنها در نظر گيرند.
 -2-5پرسنل
 -1-2-5مديريت آزمايشگاه بايد از صالحيت همه افرادي که با تجهيزات خاصي کار ميکنند ،يا آزمونها و
يا کاليبراسيون را انجام مي دهند ،يا نتايج را ارزيابي و گزارشهات آزمهون يها گهواهي کاليبراسهيون را امضهاء
ميکنند ،اطمينان حاصل نمايد .وقتي از کارکنان تحت آموزش استفاده ميشود بايد نظارت مناسهبي بهر روي
آنها صورت گيرد .افرادي که وظايف خاصي را انجام ميدهند بايد همانطوريكهه خواسهته شهده ،بهر اسها
تحصيالت ،آموزش ،تجربيات و يا مهارتهاي اببات شده مناسب ،شرايط الزم را احراز کرده باشند.
يادآوري  :1در بعضي از بخشهاي فني (به عنوان مثهال :آزمهونههاي غيهر مخهرب) ممكهن اسهت داشهتن
گواهينامه براي افرادي که وظايف معيني را انجام ميدهند ،ضروري باشد .آزمايشگاه مسوول برآورده سهازي
گواهينامههاي الزام شده براي افراد مشخ

شده ،ميباشد .ممكن است گواهينامههها بهراي افهراد بهه علهت

مقررات موجود در استانداردهاي مرتبط با زمينههاي خاص فني يا توسط مشتري الزام شده باشد.
يادآوري  :2افراد مسوول براي تفسير و اظهار نظر منهدرج در گزارشهات آزمهون بايسهتي ،عهالوه بهر احهراز
شرايط ،آموزش ،تجارب مناسب و دانش کافي براي انجام آزمون شرايط زير را نيز دارا باشند:

ISO/IEC 17025:2005

 دانش مرتبط با فن آوري مورد استفاده براي ساخت اقالم ،مواد ،محصوالت و ديگر موارد مورد آزمهون ،يهاروش بكار گرفته شده و خطاها يا افتي که ممكن است در حين انجام يا در ارائه خدمت رخ دهد.
 آگاهي از الزامات عمومي که در قوانين و استانداردها تصري شده است؛ و درکي از اهميت انحرافات يافتشده با توجه به استفاده معمول از اقالم ،مواد ،محصوالت و ديگر موارد مرتبط.
 -2-2-5مديريت آزمايشگاه بايد اهدا

را با توجه به تحصيالت ،آموزش و مهارتهاي کارکنان آزمايشگاه

تنظيم نمايد .آزمايشگاه بايد خطمشي و روشهاي اجرايي براي تشخي

آموزشهاي مهورد نيهاز و فهراهم

آوري آموزش براي کارکنان داشته باشد .برنامه آموزشي بايد متناسب با وظهايف حاضهر و پهيشبينهي شهده
آزمايشگاه باشد .ابربخشي اقدامات آموزشي انجام شده بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.
 -3-2-5آزمايشگاه بايد از افرادي استفاده نمايد که جزء کارکنان اسهتخدامي يها تحهت قهرارداد آزمايشهگاه
ميباشند .هر کجا که پرسنل قراردادي و يا کارکنان فني و پشتيباني کليدي بيشتري در آزمايشگاه بكار گرفته
شوند ،آزمايشگاه بايد اطمينان حاصل نمايد که نين کارکناني تحت نظارت و داراي صالحيت ميباشهند و
کار آنها مطابق سيستم کيفيت آزمايشگاه ميباشد.
 -4-2-5آزمايشگاه بايد براي کارکنان مديريتي ،فني و پشتيباني کليدي که در آزمونها و يا کاليبراسهيونهها
درگير هستند ،شرح شغل جاري را برقرار نگه دارد.
يادآوري :شرح شغل به روشهاي مختلفي ميتواند تعيين گردد .ولهي مهوارد زيهر بايهد بهه عنهوان حهداقل
مشخ

شوند:

مسووليتهاي مرتبط با انجام آزمونها و يا کاليبراسيونها
مسووليتهاي مرتبط با طرحريزي آزمونها و يا کاليبراسيونها و ارزيابي نتايج
مسووليتها براي تفسير و اظهار نظر در گزارشدهي
مسووليتهاي مرتبط با اصالح روشها و تهيه و صحهگذاري روشهاي جديد
تخص

ها و تجربه مورد نياز

شرايط احراز و برنامههاي آموزشي
وظايف مديريتي
 -5-2-5مديريت بايد افراد مشخ

داراي اختياري را براي انجام نمونهبرداري ،انجام آزمون و يا

کاليبراسيون ،صدور گزارش آزمون و گواهي کاليبراسيون ،ارائه نظرات و تفاسير و براي استفاده از انواع
مختلف تجهيزات ،تعيين نمايد .آزمايشگاه بايد سوابق اعطاي اختيارات ،صالحيت ،شرايط احراز تحصيلي و
حرفهاي ،آموزش ،مهارتها و تجربيات کليه کارکنان فني و نيز کارکنان قراردادي را نگهداري نمايد.
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اين اطالعات بايد براي استفاده سريع در دستر

باشند و بايد شامل تاريخ اعطاي اختيارات و يا تأييد

صالحيت باشد.
 -3-5شرايط مكاني و محيطي
 -1-3-5تسهيالت آزمايشگاه براي انجام آزمونها و کاليبراسيونها شامل منابع انرژي ،نور و شرايط محيطي،
که محدود به اين موارد نميباشد ،بايد آنچنان باشد که انجام صحي آزمونها و کاليبراسيون را آسان نمايند.
آزمايشگاه بايد اطمينان حاصل کند که شرايط محيطي ،نتايج آزمايش را بياعتبار نميسازد يا تأبير منفهي بهر
روي کيفيت خواسته شده اندازهگيري ندارد .وقتي نمونهبرداري و آزمون و يا کاليبراسيون در مكان ديگري به
غير از تسهيالت هميشگي آزمايشگاه در حال انجام باشد ،مراقبتهاي ويژهاي بايد صورت پهذيرد .الزامهات
فني براي شرايط مكاني و محيطي که ميتواند بر روي نتايج آزمونها و کاليبراسيون تهأبير گهذار باشهد بايهد
مدون گردند.
 -2-3-5آزمايشگاه بايد شرايط محيطي را همان طوري که خواسته شده با توجه به مشخصهات ،روشهها و
روشهاي اجرايي يا تأبيري که بر کيفيت نتايج ميگذارند ،پايش ،کنترل و ببهت نمايهد .بهه عنهوان مثهال در
ارتباط با فعاليتهاي استرليزه بودن بيولوژيكي ،گرد و غبهار ،تهأبيرات نهامطلوب الكترومغناطيسهي ،پرتوهها،
رطوبت ،تأمين الكتريسيته ،دما ،و سطوح صدا و لرزش توجهات الزم بهصورت مقتضي مقهرر گهردد .وقتهي
شرايط محيطي نتايج آزمون و کاليبراسيون را به خطر اندازد ،آزمونها و کاليبراسيونها بايد متوقف گردند.
 -3-3-5بايد ميان نواحي همجوار که فعاليتهاي ناسازگار در آنها انجام ميشود ،جداسازي م بري صورت
پذيرد .بايد براي جلوگيري از امتزاج ناخالصيها ،اقداماتي اتخاد شود.
 -4-3-5دسترسي و استفاده از نواحي که بر کيفيت آزمونها و کاليبراسيونها ابرگذار ميباشند ،بايهد کنتهرل
شود .آزمايشگاه بايد حد کنترل را بر اسا

شرايط خاص خود تعيين نمايد.

 -5-3-5براي اطمينان از پاکيزگي آزمايشگاه ،بايد اقداماتي اتخاذ شوند .هر جها کهه الزم باشهد روشههاي
اجرايي ويژهاي بايد تهيه شود.
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 -4-5روشهاي آزمون و كاليبراسيون و صحهگذاري روش
 -1-4-5كليات
آزمايشگاه بايد براي کليه آزمونها و يا کاليبراسيونههايي کهه در دامنهه کهاربرد آن قهرار دارنهد ،روشهها و
روشهاي اجرايي منا سبي را بكار گيرد که نمونه بهرداري ،جابجهايي ،حمهل و نقهل ،انبهارش ،آمهادهسهازي
نمونه هاي مورد آزمون و يا کاليبراسيون ،و در موارد مقتضي ،تخميني از مقدار عدم قطعيهت انهدازهگيهري و
همينطور فنون آماري جهت تجزيه و تحليل دادههاي آزمون و يا کاليبراسيون را شامل شود.
آزمايشگاه بايد دستورالعمل هايي در بكارگيري و استفاده از کليه تجهيزات مرتبط ،و دستورالعملهايي بهراي
جابجايي و آمادهسازي اقالم مورد آزمون و يا کاليبراسيون ،يا هردو ،هر جا که کمبود نين دستورالعملهايي
بتواند نتايج آزمون و کاليبراسيون را به خطر اندازد ،داشته باشد.
کليه دستورالعملها ،استانداردها ،نظامنامهها و داده هاي مرجع مربوط به کار آزمايشگاه بايد به روز نگهداري
شوند و بايد براي استفاده سريع کارکنان در دستر
ميافتد که انحرا

باشند(ر .)3-4 . .انحرا

از روشها فقط وقتي اتفاق

مستند شده ،داراي سازگاري فني ،مجاز شده ،و توسط مشتري پذيرفته شده باشد.

يادآوري :اگر استانداردهاي بين المللي ،منطقهاي يا ملي يا ديگر مشخصهات بههرسهميت شهناخته شهده کهه
اطالعات کافي و فشرده در ارتباط با گونگي انجام آزمونها و يا کاليبراسيونها دارند ،به صهورتي تهدوين
شده باشند که توسط کارکنان عملياتي آزمايشگاه به همان شكلي که منتشر شدهاند ،قابل استفاده باشد ،نياز به
تكميل و دوبارهنويسي به صورت يك روش اجرايي داخلي ندارند .ممكهن اسهت الزم باشهد کهه مسهتندات
بيشتري براي مراحل اختياري روش يا تشري جزئيات بيشتر فراهم گردد.
 -2-4-5انتخاب روشها
آزمايشگاه بايد روشهايي براي آزمون و يا کاليبراسيون ،شامل روشههاي نمونهه بهرداري ،بكهار گيهرد کهه
نيازهاي مشتري را برآورده سازد و متناسب با آزمونها و يا کاليبراسيونهاي تحت انجهام آزمايشهگاه باشهد.
بايد استفاده از روشهاي منتشر شده توسط استانداردهاي بين المللي ،منطقهاي يا ملي ارجحيت داشته باشد.
آز مايشگاه بايد اطمينان حاصل کند که آخرين ويرايش از استاندارد را مورد استفاده قرار ميدهد مگهر آنكهه
انجام نين کاري مناسب يا ممكن نباشد .وقتي الزم است ،استاندارد بايد با جزئيات بيشتري جهت اطمينان
از سازگاري در بكارگيري ،تكميل گردد.
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وقتي مشتري روش معيني را براي استفاده مشخ

نكند ،آزمايشگاه بايد روشهاي مناسبي را انتخاب نمايد

که توسط استانداردهاي بين المللي ،منطقه اي يا ملي ،يا توسط سازمانهايي که از لحاظ فنهي قابهل اطمينهان
ميباشند ،يا در متون و ژورنالهاي علمي مرتبط ،منتشر شده باشد يا اينكه روش توسهط سهازنده تجهيهزات
مشخ

شده باشد .اگر روشهاي توسعه يافته يا پذيرفته شده توسط آزمايشگاه براي کاربرد خواسهته شهده

مناسب باشند و صحهگذاري شده باشند ،ممكن است اين روشها بكار گرفته شوند .مشهتري بايهد از روش
انتخاب شده مطلع گردد .آزمايشگاه بايد قبل از مطرح کردن آزمونها و کاليبراسيونها ،توانايي انجام صحي
روشهاي استاندارد را تأييد کند .اگر روشهاي استاندارد تغيير کنند تأييد آن بايد تكرار شود.
وقتي روش پيشنهادي مشتري نامناسب يا خارج از تاريخ باشد ،آزمايشگاه بايد مشتري را مطلع نمايد.
 -3-4-5روشهاي ايجاد شده توسط آزمايشگاه
معرفي روش هاي آزمون و کاليبراسيون ايجاد شده توسط آزمايشگاه براي استفاده خود آزمايشگاه بايهد يهك
فعاليت طرحريزي شده باشد و بايد به افراد شايسته که به منابع کافي مجهز شدهاند واگذار گردد.
طرحها بايد همانطوري که محصول توسعه مي يابد ،به روز شوند و بايد از ارتباط م بر ميان کليهه کارکنهان
درگير اطمينان حاصل شود.
 -4-4-5روشهاي غير استاندارد
زمانيکه الزم باشد از روشهايي که تحت پوشش روشهاي استاندارد نميباشند ،استفاده شود ،اين موضوع
بايد با مشتري توافق شود و بايد شامل مشخصات واضحي از الزامات مشتري و هد

آزمون و کاليبراسهيون

باشد .روش توسعه يافته بايد قبل از استفاده بهصورت مناسبي صحهگذاري شود.
يادآوري :براي روشهاي جديد آزمون و يا کاليبراسيون ،روشهاي اجرايي بايستي قبل از انجام آزمون و يها
کاليبراسيون تهيه شوند و بايستي حداقل اطالعات زير را شامل شوند:
الف) شناسه مناسب
ب) دامنه کاربرد
ج) شرحي از انواع اقالم مورد آزمون يا کاليبراسيون
د) پارامترها يا کميتها و بازههاي تعيين شده
ه) لوازم و تجهيزات ،شامل الزامات عملكرد فني
و) استانداردهاي مرجع و مواد مرجع مورد نياز
ز) شرايط محيطي مورد نياز و مدت زمان مورد نياز براي تثبيت
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ح) شرحي از روش اجرايي شامل:
الصاق عالمتهاي شناسايي ،جابجايي ،حمل و نقل ،انبارش و آمادهسازي اقالم
کنترلهايي که قبل از شروع کار بايد انجام گيرد
کنترلهايي به اين منظور که آيا تجهيزات به صورت صحي کار ميکنند و هر جا که الزم باشهد
کاليبراسيون و تنظيم دستگاه قبل از هر بار استفاده
روش ببت مشاهدات و نتايج
هر اقدام مرتبط با ايمني که بايستي مورد مالحظه قرار گيرد
ط) معيارها و يا الزامات براي پذيرش و يا رد
ي) دادههايي که ببت ميشوند و روش تجزيه و تحليل و ارائه آنها
) عدم قطعيت يا روش اجرايي براي تخمين عدم قطعيت
 -5-4-5صحهگذاري روشها
 -1-5-4-5صحه گذاري عبارت است از تأييد از طريق بررسي و فراهمآوري شواهد عيني مبني بر بهرآورده
ساختن الزامات خاصي براي کاربرد معين مورد نظر.
 -2-5-4-5روشهاي غير استاندارد ،روش هاي طراحي شده و ايجاد شهده توسهط آزمايشهگاه ،روشههاي
است انداردي که در خارج از دامنه کاربردشان بكار گرفته شدهاند ،و روشهاي استاندارد بسط يافته و اصهالح
شده ،بايد توسط آزمايشگاه جهت تأييد اينكه روشها براي استفاده مورد نظر مناسب ميباشند ،صحهگهذاري
شوند .صحهگذاري بايد به صورتي بسط يابد که نيازهاي کاربرد معين يا در حوزه کاربرد
را ،بر آورده نمايد .نتايج بدست آمده ،روش اجرايي استفاده شده براي صهحهگهذاري ،و بيانيههاي مبنهي بهر
مناسب بودن روش براي کاربرد خواسته شده ،بايد توسط آزمايشگاه ببت شود.
يادآوري  :1صحهگذاري ممكن است شامل روشهاي اجرايي براي نمونهبرداري ،جابجايي و حمهل و نقهل
نيز باشد.
يادآوري  :2فنون مورد استفاده براي تعيين عملكرد يك روش بايستي يكي يا ترکيبي از موارد زير باشد:
کاليبراسيون با استفاده از استانداردهاي مرجع يا مواد مرجع
مقايسه با نتايج بدست آمده از ساير روشها
مقايسات بين آزمايشگاهي
ارزيابي ساختار يافته عوامل م بر بر نتيجه
ارزيابي عدم قطعيت نتايج بر اسا

در علمي از اصول تووري روش و تجربه عملي.
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يادآوري  :3وقتي ند تغيير در روشهاي غير استاندارد صحهگذاري شده ايجاد شود ،تأبير نهين تغييراتهي
بايستي مستند شود و ،اگر اقتضاء کند ،صحهگذاري مجدد بايستي انجام پذيرد.
 -3-5-4-5دامنه و درستي مقادير قابل حصول از روشهاي صحهگذاري شده (به عنوان مثال عدم قطعيهت
نتايج ،حد تشخي

 ،انتخاب روش مناسب ،خطي بودن ،حد تكرارپذيري و يها تجديدپهذيري ،اسهتواري در

برابر تأبيرات خارجي و يا حساسيت در برابر تأبيرات حاصل از منشاء نمونه يا شيء آزمهون) همهانطور کهه
براي کاربرد خواسته شده ارزيابي شده است ،بايد با نيازهاي مشتري نيز منطبق باشد.
يادآوري  :1صحه گذاري شامل تشخي

الزامات ،تعييين ويژگيههاي روشهها ،بررسهي جههت اطمينهان از

توانايي روش براي برآوردهکردن الزامات ،و بيانيهاي مبني بر صحهگذاري روش ميباشد.
يادآوري  :2همچنان که روش توسعه مييابد ،بايستي بازنگري بهصورت منظم براي تصديق اينكهه نيازههاي
مشتري همچنان برآورده ميشوند ،انجام پذيرد .هر تغيير در الزامات خواسته شده که نياز بهه اصهالح طهرح
مورد توسعه دارد بايستي تصويب شده و مجاز باشد.
يادآوري  :3صحه گذاري اغلب يك موازنه ميان هزينهها ،مخاطرات و امكانات فني ميباشد .موارد متعهددي
وجود دارد که محدوده و عدم قطعيت مقادير (مانند درستي ،محدوده تشخي

 ،حسن انتخاب ،خطي بودن،

تكرار پذيري ،تجديدپذيري ،قدرت و حساسيت) فقط ميتواند به روشي ساده شده داده شهود کهه ناشهي از
فقدان اطالعات ميباشد.
 -6-4-5تخمين عدم قطعيت در اندازهگيري
 -1-6-4-5آزمايشگاه کاليبراسيون ،يا آزمايشگاه انجام دهنده آزمون که کاليبراسهيونههاي خهود را خهودش
انجام ميدهد ،بايد يك روش اجرايي براي تخمين عدم قطعيت در اندازهگيري براي تمامي کاليبراسيونهها و
انواع کاليبراسيون داشته باشد و آنرا بكار گيرد.
 -2-6-4-5آزمايشگاههاي انجام دهنده آزمون ،بايد روشهاي اجرايي براي تخمين عدم قطعيت اندازهگيري
داشته باشد و آنرا بكار گيرند .در موارد معيني ،ماهيت روش آزمون ممكن است مانعي براي
محاسبه دقيق و معتبر از نظر انهدازهاي و آمهاري در انهدازهگيهري عهدم قطعيهت باشهد .در نهين مهواردي
آزمايشگاه بايد کوشش کند که حداقل همه اجزاي عدم قطعيت را معين نمايد و تخمين معقولي از آنها داشته
باشد ،و بايد اطمينان حاصل نمايد که نحوه گزارشدهي نتايج سبب يك برداشت اشتباه از عدم
قطعيت نميشود .تخمين معقول بايد بر پايه دانش از عملكرد روشها و در دامنه کاربرد اندازهگيري باشد و
بايد براي مثال ،از تجارب گذشته و دادههاي صحهگذاري استفاده نمايد.
ISO/IEC 17025:2005

يادآوري :1ميزان دقت مورد نياز در تخمين عدم قطعيت اندازه گيري وابسته به عواملي نظير موارد زير است:
الزامات روش آزمون
الزامات مشتري
وجود محدوده باريكي که اخذ تصميم در مورد برآورده ساختن ،مشخصات به آن مبتني است.
يادآوري  :2در مواردي که يك روش آزمون پذيرفته شده ،حدودي را براي مقادير اصلي منابع عدم قطعيهت
اندازهگيري و شكل ارائه نتايج محاسبه شده مشخ

کند ،آزمايشگاه اين بند را با پيروي از اين روش آزمون

و دستورالعمل گزارشدهي برآورده ساخته است (ر.)11-5 . .
 -3-6-4-5در زمان تخمين عدم قطعيت اندازه گيري ،کليه اجزاي عدم قطعيهت کهه در موقعيهت مفهرو
حائز اهميت ميباشند بايد با استفاده از روشهاي مناسب تجزيه و تحليل در نظر گرفته شوند.
يادآوري  :1منابع سهيم در عدم قطعيت شامل ،استانداردهاي مرجهع و مهواد مرجهع اسهتفاده شهده ،روش و
تجهيزات بكار گرفته شده ،شرايط محيطي ،خواص و شرايط اقالم آزمون يا کاليبراسيون و اپراتور ميباشهند
اما محدود به اين موارد نميشوند.
يادآوري  :2در زمان تخمين عدم قطعيت اندازهگيري معموال ًپيشبيني رفتار طوالني مهدت اقهالم آزمهون يها
کاليبراسيون شده در نظر گرفته نميشود.
يادآوري  :3براي اطالعات بيشتر به ايزو  5725و راهنما براي بيان عدم قطعيت در اندازهگيري رجهوع کنيهد
(ر . .مراجع ).
 -7-4-5كنترل دادهها
 -1-7-4-5محاسبات و انتقال داده ها بايد به منظور بررسي مناسب توسط يك روش سهاختار يافتهه تحهت
کنترل درآيد.
 -2-7-4-5وقتي کامپيوترها يا تجهيزات خودکار جهت استفاده ،پردازش ،ببت ،گزارشدهي ،ذخيهرهسهازي
يا بازيابي داده هاي آزمون يا کاليبراسيون مورد استفاده قرار ميگيرند ،آزمايشگاه بايد اطمينان حاصهل نمايهد
که:
الف) نرم افزار کامپيوتر که توسط کاربر توسعه يافته است با جزئيات کافي مستند شده اسهت و بهه صهورت
شايسته جهت اينكه براي استفاده مناسب باشد ،صحهگذاري شدهاست.
ب) روشهاي اجرايي براي محافظت از دادهها ايجاد و اجرا ميشوند؛ نين روشهاي اجرايي بايهد شهامل
درستي و محرمانه ماندن دادههاي وردي يا جمعآوري شده ،ذخيره دادهها ،انتقال و پردازش دادهها ميباشهد
اما محدود به اين موارد نميشود.
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ج) کامپيوترها و تجهيزات خودکار براي اطمينان از عملكرد مناسب نگهداري ميشوند و شهرايط محيطهي و
عملياتي الزم براي حفظ درستي دادههاي آزمون و کاليبراسيون فراهم ميگردد.
يادآوري :نرم افزارهاي تجاري (به عنوان نمونه واژه پردازها ،بانكهاي اطالعاتي و برنامههاي آماري) که در
محدوده کاربرد طراحي شده داراي کاربرد عمومي ميباشند ممكن است صحهگذاري شده تلقي شهوند .ههر
ند ،پيكره بندي يا اصالحات نرم افزار آزمايشگاهي بايستي همانطوري که در قسهمت الهف بنهد 2-7-4-5
اشاره شده است ،صحهگذاري شود.
 -5-5تجهيزات
 -1-5-5آزمايشگاه بايد به کليه اقالم نمونه برداري ،تجهيزات اندازهگيري و آزمون مورد نياز براي عملكهرد
صحي آزمونها و يا کاليبراسيون (شامل نمونهبرداري ،آماده سازي اقالم آزمون و يا کاليبراسيون ،پهردازش و
تجزيه و تحليل دادههاي آزمون و يا کاليبراسيون) مجهز گردد .در مواردي که آزمايشگاه نيهاز بهه اسهتفاده از
تجهيزاتي دارد که تحت کنترل دائمي آزمايشگاه نميباشند ،بايهد اطمينهان حاصهل نمايهد کهه الزامهات ايهن
استاندارد بين المللي برآورده ميشوند.
 -2-5-5تجهيزات و نرم افزار مرتبط با آن که براي آزمايش ،کاليبراسيون و نمونه برداري مورد استفاده قرار
مي گيرند بايد قادر به حصول دقت خواسته شده باشند و بايد مشخصات مربوط به آزمونها و کاليبراسيونها
را برآورده سازند .برنامههاي کاليبراسيون بايد براي کميتها يا مقادير کليدي تجهيزاتي کهه ابهر مهمهي روي
نتايج دارند ،ايجاد گردد .قبل از اينكه تجهيزات به خدمت گرفته شوند ( که شهامل بكهارگيري بهراي نمونهه
گيري نيز ميشود) بايد مورد کاليبراسيون يا بررسي قرار گيرند تا الزامات تصري شده توسهط آزمايشهگاه و
مشخصات استاندارد مرتبط برآورده گردد .تجهيزات بايد قبل از استفاده مورد بررسي و يا کاليبراسيون قهرار
گيرد(.ر.)6-5. .
 -3-5-5تجهيزات بايد توسط افراد داراي اختيار بكار گرفته شوند .دسهتورالعملههاي بهه روز شهده بهراي
استفاده و نگهداري تجهيزات ( شامل هر نظامنامه مرتبط فراهم شده توسط سهازنده تجهيهزات) بايهد بهراي
استفاده توسط کارکنان مرتبط آزمايشگاه در دستر

باشد.

 -4-5-5هر قلم از تجهيزات و نرم افزار مرتبط با آن که براي آزمهايش و کاليبراسهيون مهورد اسهتفاده قهرار
ميگيرد و براي نتايج مهم ميباشد ،وقتي عملي باشد ،بايد به صورت منحصر به فرد قابل شناسايي باشد.
 -5-5-5سوابق هر تجهيز و نرم افزار مرتبط با آن کهه بهراي آزمهون و يها کاليبراسهيون مههم هسهتند بايهد
نگهداري شوند .سوابق بايد حداقل شامل موارد زير باشد:
الف) شناسايي تجهيز و نرم افزار مرتبط با آن
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ب) نام سازنده ،شناسه نوع ،و شماره سريال يا شناسه منحصر به فرد ديگري.
ج) بررسي اينكه تجهيز مشخصات خواسته شده را دارا ميباشد(.ر)2-5-5 . .
د) موقعيت فعلي تجهيز ،هر جا که اقتضاء کند.
ه( دستورالعملهاي سازنده ،اگر در دستر

باشد ،يا اشاره به محل آنها.

و) تاريخها ،نتايج و نسخههايي از گزارشات و گواهينامههاي کليهه کاليبراسهيونهها ،تنظيمهات ،معيارههاي
پذيرش ،و زمان انجام کاليبراسيون بعدي.
ز) برنامه تعمير و نگهداري ،هرجا که اقتضاء کند ،و تاريخ تعمير و نگهداريهاي انجام شده تا اين تاريخ.
ح) هر خرابي ،بد کارکردن ،اصالح يا تعمير تجهيزات.
 -6-5-5آزمايشگاه بايد جهت اطمينان از عملكهرد مطلهوب و جلهوگيري از آلهودگي و خرابهي تجهيهزات
اندازهگيري ،روش هاي اجرايي براي جابجايي ،حمل و نقل ،ذخيرهسازي ،بكارگيري و نگهداري طرحريهزي
شده آنان داشته باشد.
يادآوري :وقتي که از تجهيزات اندازهگيري براي آزمونهها ،کاليبراسهيونهها يها نمونههبهرداري در خهارج از
آزمايشگاه دائمي استفاده شود ،ممكن است که روشهاي اجرايي بيشتري ضروري باشد.
 -7-5-5تجهيزاتي که در معر
مشخ

بار اضافي يا بكارگيري نامناسب هستند ،يا نتايج آنها مشكو ميباشد ،يا

شده باشد که معيوب يا خارج از حدود تعريف شده ميباشند ،نبايد به خدمت گرفتهه شهوند .ايهن

تجهيزات بايد به منظور جلوگيري از بكارگيري ،جداسازي شوند يا به صهورتي بر سهب يها نشهانهگهذاري
شوند که خارج از خدمت بودن آنها واض باشد تا زماني که تعمير گردند و توسط کاليبراسهيون يها آزمهون
نشان داده شود که به صورت صحي کار ميکنند .آزمايشگاه بايد ابر عيب يا انحرا

از حدود تعريف شهده

را روي آزمونها و يا کاليبراسيون هاي قبلي بررسي نمايد و بايد روش اجرايي ” کنترل کارهاي غير منطبهق“
را ايجاد نمايد(ر.)9-4 . .
 -8-5-5در جايي که عملي باشد ،همه تجهيزات تحت کنترل آزمايشگاه که مستلزم کاليبراسيون مهيباشهند
بايد بر سبگذاري ،و کدگذاري شهوند يها در غيهر اينصهورت وضهعيت کاليبراسهيون شهامل تهاريخي کهه
کاليبراسيون قبلي انجام شده است و تاريخ يا معيار خاتمه اعتبار کهه موجهب کاليبراسهيون مجهدد مهيشهود،
مشخ

گردد.

 -9-5-5وقتي به هر دليلي ،تجهيزات از کنترل مستقيم آزمايشگاه خهارج شهوند ،آزمايشهگاه بايهد اطمينهان
حاصل نمايد که قبل از اينكه تجهيزات مجدد ًا بهه خهدمت گرفتهه شهوند ،کهارکرد و وضهعيت کاليبراسهيون
تجهيزات بررسي شده و رضايتبخشي آن اببات شده است.
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 -11-5-5زمانيكه بررسيهاي مياني براي حفظ اطمينان از وضعيت کاليبراسيون تجهيز ضروري باشهد ،ايهن
بررسيها بايد بر طبق يك روش اجرايي از پيش تعيين شده انجام شود.
 -11-5-5در جايي که از کاليبراسيونها ،مجموعهاي از ضرايب تصحي نتيجهه مهيشهود ،آزمايشهگاه بايهد
روش هاي اجرايي براي اطمينان از اينكه نسخهها (به عنوان مثال در نرمافزارهاي کامپيوتري) بطور صحي به
روز شدهاند ،داشته باشد.
 -12-5-5تجهيزات آزمون و کاليبراسيون ،شامل سخت افزار و نرم افزار ،بايد در برابر تنظيمهاتي کهه نتهايج
آزمون و يا کاليبراسيون را بياعتبار ميسازد ،حفظ گردد.
 -6-5قابليت رديابي اندازهگيري
 -1-6-5كليات
کليه تجهيزات مورد استفاده براي آزمونها و يا کاليبراسيونها ،شامل تجهيزاتي براي اندازهگيريهاي فرعي (به عنهوان
مثال براي نمونه شرايط محيطي) که روي صحت يا اعتبار نتايج آزمون ،کاليبراسيون يا نمونهگيري تأبير زيادي دارنهد
بايد قبل از اينكه به خدمت گرفته شوند ،کاليبره گردند .آزمايشگاه بايد برنامه و روش اجرايي استقرار يافتههاي بهراي
کاليبراسيون تجهيزات خود داشته باشد.
يادآوري :نين برنامه اي بايستي شامل سيستمي براي انتخاب ،بكهارگيري ،کاليبراسهيون ،بررسهي ،کنتهرل و
نگهداري استانداردهاي اندازهگيري ،مواد مرجع بكار رفته به عنوان استانداردهاي انهدازهگيهري و تجهيهزات
اندازهگيري و آزمون مورد استفاده براي انجام آزمونها و کاليبراسيون باشد.
 -2-6-5الزامات خاص
 -1-2-6-5كاليبراسيون
 -1-1-2-6-5براي آزمايشگاه هاي کاليبراسيون ،برنامه کاليبراسيون تجهيزات بايد به نحوي طراحي و اجهرا
شود که اطمينان حاصل شود کاليبراسيونها و اندازهگيريهاي انجام شده توسط آزمايشگاه قابهل رديهابي بهه
دستگاه بين المللي يكاها ( ) SIرا دارا ميباشد.
يك آزمايشگاه کاليبراسيون قابليت رديابي استانداردهاي اندازهگيهري و ابزارههاي انهدازهگيهري خهود را بها
دستگاه  SIبه وسيله يك زنجير ناگسستني از کاليبراسيونها يا مقايساتي که آنها را بها اسهتانداردههاي اوليهه
مرتبط يكاهاي اندازهگيري  SIمتصل ميسازد ،برقرار مينمايد .اتصال با يكاهاي  SIممكن است با ارجهاع
به استانداردهاي ملي اندازهگيري حاصل گردد.
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استانداردهاي ملي اندازهگيري ممكن است استانداردهاي اوليه باشند ،که بصورت اوليه از يكاهاي  SIمحقق
شدهاند يا نمودهايي مطابق با يكاهاي  SIبر اسا

بابتههاي فيزيكهي پايهه باشهند ،يها ممكهن اسهت آنهها

استانداردهاي بانويه باشند که توسط موسسه ملي اندازهشناسي ديگري کهاليبره شهدهانهد .وقتهي از خهدمات
کاليبراسيون خارج آزمايشگاه بهره مهيگيهريم ،قابليهت رديهابي انهدازهگيهري بايهد بها بكهارگيري خهدمات
کاليبراسيون از آزمايشگاههايي که ميتوانند صالحيت ،قابليت اندازهگيري و قابليت رديهابي را اببهات کننهد،
تضمين گردد .گواهيهاي کاليبراسيون صادر شده توسط اين آزمايشگاهها بايهد حهاوي نتهايج انهدازهگيهري،
شامل عدم قطعيت اندازهگيري و يا بيانيهاي مبني بر برآورده شدن با مشخصات متروليژيكي تعيين شده باشد.
(ر.)2-4-11-5 . .
يادآوري  :1آزمايشگاه هاي کاليبراسيوني که الزامات اين استاندارد بهين المللهي را بهرآورده کننهد بهه عنهوان
آزمايشگاه داراي صالحيت تلقي ميشوند .گواهي کاليبراسيون با آرمهي از مرجهع اعتبهاردهي از آزمايشهگاه
کاليبراسيوني که بر اسا

اين استاندارد بين المللي اعتباردهي شده باشد ،مدر کافي بهراي قابليهت رديهابي

دادههاي گزارش شده ميباشد.
يادآوري  :2قابليت رديابي با يكاهاي اندازهگيري  SIممكن است با ارجاع به يهك اسهتاندارد اوليهه مناسهب
(ر ) VIM:1993, 6.4 . .يا با ارجاع به بابتهاي طبيعي ،مقاديري کهه بهر حسهب يكاههاي  SIمهرتبط
شناخته شدهاند و توسط کنفرانس عمومي اوزان و مقادير ( )CGPMو کميتهه بهين المللهي اوزان و مقهادير
( ) CIPMتوصيه شدهاند ،حاصل گردد.
يادآوري  :3آزمايشگاههاي کاليبراسيون که استاندارد اوليه خهود را يها نمهودي از يكاههاي  SIرا بهر اسها
بابتهاي فيزيكي پايه نگهداري ميکنند ميتوانند فقط بعد از مقايسه مستقيم يا غير مستقيم اين استاندارد بها
استانداردهاي مشابه از موسسات اندازهشناسي ديگر ،ادعاي اتصال با سيستم  SIرا داشته باشند.
يادآوري  :4اصطالح ” مشخصات اندازه شناسي شناخته شده“ به اين معني است که بها ذکهر مشخصهات يها
ارجاع واض به آنها از گواهي کاليبراسيون فهميده شود که کدام مشخصات با مشخصات اشاره شهده مهورد
مقايسه قرار گرفته است.
يادآوري  :5وقتي اصطالح ” استاندارد بين المللي“ يا ” استاندارد ملي“ در ارتبهاط بها قابليهت رديهابي بكهار
گرفته مي شود ،آن فر

شده است که اين استانداردها خصوصيات استانداردهاي اوليه براي تحقق يكاههاي

 SIرا برآورده ميسازند.
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يادآوري  :6قابلت رديابي با اسهتانداردهاي ملهي انهدازه گيهري لزومه ًا نخواسهته اسهت کهه از موسسهه ملهي
اندازهشناسي کشوري استفاده شود که آزمايشگاه در آن واقع ميباشد.
يادآوري  :7اگر آزمايشگاه کاليبراسيوني به منظور قابليت رديابي ،تمايل يا نياز به موسسه ملي انهدازهشناسهي
به غير از کشور خودش داشته باشد ،بايستي موسسة ملي اندازهشناسي را انتخاب کند که بصورت فعاالنه در
فعاليتهاي  ، BIPMبه صورت مستقيم يا از طريق گروههاي منطقهاي ،مشارکت داشته باشد.
يادآوري  :8زنجيهره ناگسسهتني از کاليبراسهيون هها يها مقايسهات ممكهن اسهت در نهدين مرحلهه توسهط
آزمايشگاههاي متفاوت که ميتوانند قابليت رديابي خود را اببات کنند ،انجام پذيرد.
 -2-1-2-6-5کاليبراسيونهاي معيني وجود دارد که به صورت معمول قطعهاً نمهيتواننهد در يكاههاي SI
انجام شوند .در اين نين مواردي کاليبراسيون بايد اطمينان در اندازهگيهريهها را بهه وسهيله ايجهاد قابليهت
رديابي به استانداردهاي اندازهگيري مناسب فراهم نمايد ،از قبيل:
استفاده از مواد مرجعي که توسط يك تأمين کننده ذي صالح جهت ارائه مشخصات فيزيكهي
يا شيميايي قابل اعتماد از يك ماده ،فراهم شده است.
استفاده از روشهاي مخصوص و يا استانداردهايي که همه بر روي آن توافق دارند و بصهورت
واض تشري شدهاند و توسط همه طرفين مرتبط پذيرفته شده است.
در هرجا که ممكن باشد ،مشارکت در يك برنامه مناسب مقايسات بين آزمايشگاهي الزم است.
 -2-2-6-5آزمايش
 -1-2-2-6-5در آزمايشگاههاي انجام دهنده آزمون ،الزامات ارائه شده در بنهد  1-2-6-5بهراي تجهيهزات
اندازهگيري و آزمون که براي وظايف اندازهگيري استفاده ميشوند ،کاربرد دارد ،مگر آنكه تصديق شده باشد
که مقدار سهم کاليبراسيون در عدم قطعيت کل نتايج آزمون نا يز ميباشد .وقتي اين وضعيت ايجاد ميشود،
آزمايشگاه بايد اطمينان حاصل نمايد که تجهيزات مورد استفاده ميتواند عدم قطعيت اندازهگيري مورد نيهاز
را فراهم نمايد.
يادآوري :حد پيگيري الزامات بند  ،1-2-6-5بستگي به نسهبت سههم عهدم قطعيهت کاليبراسهيون در عهدم
قطعيت کل دارد .اگر کاليبراسيون عامل مهمي باشد ،الزامات بايد به صورت اکيد برآورده شوند.
 -2-2-2-6-5در جائيكه قابليت رديابي به يكاهاي اندازهگيري  SIامكانپهذير نباشهد و يها مهرتبط نباشهد،
همان الزاماتي که براي فابليت رديابي در آزمايشگاههاي کاليبراسيون بكار ميرود ،خواسته شده است ،براي
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مثال مواد مرجع گواهي شده ،روشهاي توافق شده و يا استانداردهايي که همهه بهر روي آن توافهق دارنهد.
(ر)2-1-2-6-5 .
 -3-6-5استانداردهاي مرجع و مواد مرجع
 -1-3-6-5استانداردهاي مرجع
آزمايشگاه بايد برنامه و روش اجرايي براي کاليبراسيون استانداردهاي مرجع خود داشته باشد .استانداردهاي
مرجع بايد توسط مرجعي کاليبره شوند که بتواند قابليت رديابي را همانطوري که در بند  1-2-6-5تشهري
شده است ،فراهم کنند .نين استانداردهاي مرجعي از اندازهگيري که توسط آزمايشگاه نگههداري مهيشهود
بايد فقط براي کاليبراسيون مورد استفاده قرار گيرد و براي مقاصد ديگر استفاده نشود ،مگر آنكه بتوان نشهان
داد که عملكرد آن به عنوان استاندارد مرجع نميتواند بياعتبار شود .استانداردهاي مرجع بايد قبل و بعهد از
هر تنظيم کاليبره شوند.
 -2-3-6-5مواد مرجع
مواد مرجع بايد ،هر جا ممكن باشد ،با يكاهاي اندازهگيري  ،SIيا مواد مرجع تأييد شده ،قابل رديابي باشند.
مواد مرجع داخلي بايد تا حدي که از لحاظ فني و اقتصادي عملي باشد ،مورد بررسي قرار گيرند.
 -3-3-6-5بررسيهاي مياني
بررسيهاي مورد نياز براي حفظ اطمينان از وضعيت کاليبراسيون اسهتانداردههاي مرجهع ،اوليهه ،انتقهالي يها
استانداردهاي کاري و مواد مرجع بايد بر طبق روشهاي اجرايي و برنامهة زمانبنهدي تعريهف شهده ،انجهام
پذيرد.
 -4-3-6-5حمل و نقل و انبارش
آزمايشگاه بايد روش هاي اجرايي براي جابجايي ،حمل و نقل و انبهارش ايمهن و اسهتفاده از اسهتانداردهاي
مرجع و مواد مرجع به منظور پيشگيري از ناپاکي يا زوال و به منظور حفاظت از صحت آنها ،داشته باشد.
يادآوري  :روش هاي اجرايي بيشتر ممكن است وقتي که استانداردهاي مرجهع و مهواد مرجهع در خهارج از
محل دائمي آزمايشگاه جهت انجام آزمونها ،کاليبراسيونها يا نمونه برداري مورد اسهتفاده قهرار مهيگيرنهد،
مورد نياز باشد.
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 -7-5نمونهبرداري
 -1-7-5وقتي که قبل از آزمون و کاليبراسيون نمونهبرداري از اجسام ،مواد يا محصهوالت انجهام مهيشهود،
آزمايشگاه بايد يك طرح نمونهبرداري و روش اجرايي براي نمونهبرداري داشته باشد .طهرح نمونهه بهرداري
مانند يك روش اجرايي بايد در مكاني که نمونهبرداري انجام ميشود ،در دستر
بايد ،وقتي که معقول باشد ،بر اسا

باشد .طرح نمونهبهرداري

روشهاي آماري مناسب باشد .فرايند نمونهبرداري بايد عوامهل مهورد

کنترل را براي حصول اطمينان از اعتبار نتايج آزمون و کاليبراسيون مورد توجه قرار دهد.
يادآوري  :1نمونهبرداري يك روش اجرايي تعريف شده است که به وسيله آن ،بخشي از يك جسم ،ماده يها
محصول براي فراهم کردن آزمون يا کاليبراسيون برداشته ميشهود کهه نمونهه ،نماينهدهاي از کهل مهيباشهد.
همچنين ممكن است نمونه برداري ،با توجه به ويژگيهاي مقتضي اجسام  ،مواد يا محصهولي کهه آزمهون يها
کاليبره ميشود ،ضروري باشد .در موارد معيني (به عنوان مثال تجزيه و تحليلههاي مهوارد قهانوني) ،ممكهن
است نمونه نمايندهاي از کل نباشد ،اما آن بر اسا

در دستر

بودن انتخاب ميشود.

يادآوري  :2در روشهاي اجرايي نمونهبهرداري بايسهتي انتخهاب ،طهرح نمونههبهرداري ،صهرفنظر کهردن و
آماده سازي نمونه يا نمونههايي از يك جسم ،ماده يا محصول جهت رسهيدن بهه اطالعهات خواسهته شهده،
تشري گردد.
 -2-7-5در جايي که مشتري ،تغييرات ،اضافات يا استثنائاتي را نسبت به روش اجرايي مستند شده بخواهد،
بايد جزئيات اين موارد همراه با دادههاي نمونهبرداري مقتضي ببت شهود و بايهد در همهه مسهتندات نتهايج
آزمون و يا کاليبراسيون درج شود ،و بايد به کارکنان مقتضي اعالم گردد.
 -3-7-5آزمايشگاه بايد براي ببت دادههاي مرتبط و عمليات مربوط به نمونهبرداري که بخشهي از آزمهايش
يا کاليبراسيوني است که آنرا برعهده دارد روشهاي اجرايي داشته باشد .اين سوابق بايد شامل روش اجرايي
استفاده شده ،شناسايي فرد نمونهگيرنده ،شرايط محيطي (اگر ارتباطي داشته باشد) ،و نمودارها يا ديگر ابهزار
معادل براي شناسايي محل اگر الزم باشد و ،در صورت مقتضي آمار و ارقامي که روش اجرايي نمونهبرداري
بر اسا

آن ميباشد.

 -8-5جابجايي اقالم مورد آزمون و كاليبراسيون
 -1-8-5آزمايشگاه بايد روش هاي اجرايي بهراي حمهل و نقهل ،دريافهت ،جابجهايي ،محافظهت ،انبهارش،
نگهداري و يا تعيين تكليف اقالم آزمون و يا کاليبراسيون ،شامل همه مقررات الزم براي حفظ صحت اقهالم
آزمون يا کاليبراسيون ،و محافظت از منافع آزمايشگاه و مشتري داشته باشد.
 -2-8-5آزمايشگاه بايد سيستمي براي شناسايي اقالم آزمون و يا کاليبراسيون داشته باشد .شناسايي بايهد در
کل حيات اقالم در آزمايشگاه حفظ گردد.
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سيستم بايد به نحوي طراحي و اجرا شود که اطمينان حاصل گردد نمونهها به صورت فيزيكي يا در زمهاني
که به سوابق يا ديگر مدار آن اشاره ميشود ،نميتوانند اشتباه شوند .سيستم بايد بر حسب مقتضهي ،اقهالم
را به گروههاي فرعي تقسيمبندي نمايد و انتقال آنها را در محدوده آزمايشگاه و به بيرون از آن آماده نمايد.
 -3-8-5بمجرد دريافت اقالمي که غيرعادي باشد يا از شرايط عادي يا مشخ

شده ،در روش آزمهون يها

کاليبراسيون تشري شده ،انحرافي داشته باشد بايد ببت گردد .هرگاه ترديدي مثالٌ در مورد مناسب بودن يك
نمونه براي آزمون و کاليبراسيون ،يا وقتي نمونهاي مطابق توصيف فراهم شده نيست ،يا آزمون و کاليبراسيون
خواسته شده با جزئيات کافي مشخ

نشده باشد ،آزمايشگاه بايد قبل از اقدام ،به مشتري جهت راهنمهايي

بيشتر رايزني کند و بايد اين مذاکره ببت گردد.
 -4-8-5آزمايشگاه بايد براي اجتناب از زوال ،مفقود شدن يا خرابي اقهالم آزمهون و کاليبراسهيون در طهول
انبارش ،جابجايي و آمادهسازي  ،روشهاي اجرايهي و تسههيالت مناسهب داشهته باشهد .دسهتورالعملههاي
جابجايي فراهم شده براي اقالم بايد رعايت گردند .وقتي اقالم ،تحت شرايط مشخ

شدهاي بايهد انبهارش

شوند ،اين شرايط بايد حفظ ،پايش و ببت شوند .در جايي که اقالم آزمون يا کاليبراسيون يا بخشهي از يهك
قلم بايد به صورت امن نگهداري شود ،آزمايشگاه بايد براي انبهارش و حراسهت ترتيبهاتي داشهته باشهد ،کهه
شرايط و صحت نمونه حراست شده يا بخشهاي مرتبط را حفظ نمايد.
يادآوري  :1در جائيكه اقالم آزمون بعد از انجام آزمون مجدداً به خدمت گرفته ميشوند ،مراقبتهاي خاص
براي اطمينان از اينكه آنها در حين فرايندهاي جابجايي ،آزمون يا انبارش يا انتظار ،د ار خرابهي يها آسهيب
نميشوند الزم است
يادآوري  :2يك روش اجرايي نمونهبرداري و اطالعات در مورد انبهارش و حمهل و نقهل نمونهههها ،شهامل
اطالعاتي در مورد عوامل نمونه برداري که بر نتايج آزمون و کاليبراسيون تأبيرگذار مهيباشهد ،بايسهتي بهراي
مسوول انجام و حمل و نقل نمونهها فراهم شود.
يادآوري  :3نگهداري امن يك قلم آزمون يا کاليبراسيون مي تواند به دليل حفظ سابقه ،ايمني ،يا ارزش آنهها،
يا فراهم ساختن امكان تكميل آزمونها و يا کاليبراسيونهايي که بعداً انجام ميشوند ،باشد.
 -9-5تضمين كيفيت نتايج آزمون و كاليبراسيون
-1-9-5آزمايشگاه بايد روشهاي اجرايي کنترل کيفيت ،براي پايش اعتبار آزمونها و کاليبراسيونهاي تحت
انجام ،داشته باشد .نتايج داده هاي حاصل بايد به روشي ببت شود که روند قابل کشف باشد و ،ههر جها کهه
عملي باشد ،فنون آماري بايد جهت بازنگري نتايج بكار گرفته شوند .اين پايش بايد طرحريهزي و بهازنگري
شود و ممكن است شامل موارد زير باشد ،اما محدود به آنها نميشود:
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الف) استفاده منظم از مواد مرجع تأييد شده و يا کنترل کيفيت داخلي با بكارگيري مواد مرجع بانويه
ب) مشارکت در برنامههاي مقايسات بين آزمايشگاهي يا آزمونهاي مهارت
ج) تكرار آزمونها يا کاليبراسيونها با بكارگيري همان روشها يا روشهاي ديگر يكسان
د) آزمون يا کاليبراسيون مجدد موارد باقي مانده
ه( همبستگي نتايج براي مشخصات متفاوت از يك قلم
يادآوري  :روشهاي انتخاب شده بايستي مناسب براي نوع و حجم کار تحت انجام باشد.
 -2-9-5داده هاي کنترل کيفيت بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند و در صورتيكه خارج از معيارههاي از
پيش تعيين شده باشند بايد اقدام طرحريزي شهدهاي بهراي اصهالح مشهكل و جلهوگيري از گهزارش نتهايج
نادرست صورت پذيرد.
 -11-5گزارشدهي نتايج
 -1-11-5كليات
نتايج هر آزمون ،کاليبراسيون ،يا مجموعهاي از آزمونها يا کاليبراسيونهاي انجام شده توسط آزمايشگاه بايهد
به دقت ،واض  ،بدون ابهام و مبتني بر واقعيات ،و مطابق با دستورالعملههاي خهاص روشههاي آزمهون يها
کاليبراسيون گزارش شوند.
معموالً نتايج بايد در يك گزارش آزمون يا يك گواهي کاليبراسيون ( ر . .يهادآوري  ،)1گهزارش شهوند و
بايد شامل کليه اطالعات خواسته شده توسط مشتري و ضروري براي تفسير نتايج آزمون يها کاليبراسهيون و
کليه اطالعات خواسته شده توسط روش مورد استفاده باشند.
اين اطالعات معموالٌ اطالعاتي ميباشد که در بنهدهاي  2-11-5و  3-11-5و  4-11-5الهزام شهدهانهد .در
مواردي از آزمونها و يا کاليبراسيون هاي انجام شده براي مشتريان داخلي ،نتايج ممكن است به روشي ساده
شده ،گزارش شوند .هر اطالعاتي که در بندهاي  2-11-5تها  4-11-5فهرسهت شهده ولهي بهراي مشهتري
گزارش نشده است بايد در آزمايشگاهي که آزمونها يا کاليبراسيونها را انجام داده است در دستر

باشد.

يادآوري  :1گزارشات آزمون و گواهي هاي کاليبراسهيون گهاهي اوقهات بهه ترتيهب گهواهيههاي آزمهون و
گزارشات کاليبراسيون ناميده ميشوند.
يادآوري  :2گزارشات آزمون يا گواهي ههاي کاليبراسهيون ممكهن اسهت بهه صهورت کاغهذي يها بها انتقهال
الكترونيكي دادهها که مطابق الزامات اين استاندارد بين المللي باشد ،صادر گردند.
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 -2-11-5گزارشات آزمون و گواهيهاي كاليبراسيون
هر گزارش آزمون يا گواهي کاليبراسيون بايد حداقل شامل موارد زيهر باشهد ،مگهر آنكهه آزمايشهگاه دليهل
معتبري براي عدم رعايت آن داشته باشد مانند:
الف) عنوان (مانند ” گزارش آزمون“ يا ” گواهي کاليبراسيون“ )
ب) نام و آدر

آزمايشگاه ،و محل انجام آزمون و کاليبراسيون نانچه متفاوت از محل آزمايشگاه باشد.

ج) شماره شناسايي يكتا از گزارش آزمون يا گواهي کاليبراسيون ( مانند شماره سريال) ،و در همه صفحات
يك شن اسايي به منظور اطمينان از اينكه صفحه به عنوان بخشي از گهزارش آزمهون يها گهواهي کاليبراسهيون
شناخته ميشود و پايان گزارش آزمون يا گواهي کاليبراسيون به صورت واض مشخ
د) نام و آدر
ه( مشخ

باشد.

مشتري
کردن روش مورد استفاده

و) توصيفي از شرايط و مشخ

کردن بدون ابهام وضعيت اقالم مورد آزمون يا کاليبراسيون

ز) تاريخ دريافت قلم يا اقهالم آزمهون يها کاليبراسهيون کهه بهراي اعتبهار و اسهتفاده از نتهايج مههم باشهد و
تاريخ(هاي) انجام آزمون و کاليبراسيون.
ح) اشاره به طرح نمونه برداري و روش هاي اجرايي بكار رفته توسط آزمايشگاه يا مراجع ديگر که اعتبار يها
استفاده از نتايج به آنها مرتبط ميباشد.
ط) نتايج آزمون يا کاليبراسيون ،برحسب مقتضي ،همراه با يكاهاي اندازهگيري.
ي) نام(ها) ،سمت(ها) و امضا(ءها)ي يا شناسههاي معادلي از( فرد )افراد تصويب کننده گزارش آزمهون يها
گواهي کاليبراسيون.
) در موارد مربوط ،جمله اي مبني بر اينكه نتايج فقط بازگو کننده نمونههاي آزمايش يا کاليبراسهيون شهده
ميباشند.
يادآوري  :1همچنين گزارشات آزمون و گواهيهاي کاليبراسيون مكتوب بايستي شامل شماره صفحه و تعداد
کل صفحات باشد.
يادآوري  :2توصيه ميشود که آزمايشگاهها بيانيهاي مبني بر اينكه گزارش آزمون يا گواهي کاليبراسيون نبايد
بدون اجازه کتبي آزمايشگاه مجدداً توليد شود مگر اينكه کامل باشد ،داشته باشند.
 -3-11-5گزارشات آزمون
 -1-3-11-5عالوه بر الزامات ليست شده در  ،2-11-5در هرکجا که براي تفسير نتايج آزمهون الزم باشهد،
گزارشات آزمون بايد،شامل موارد زير باشد:
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الف) انحرافات ،اضافات ،يا استثنائات از روش آزمون ،و اطالعاتي در مورد شرايط خاص آزمهون ،از قبيهل
شرايط محيطي.
ب) در موارد مرتبط ،يك بيانيه از برآورده کردن يا برآورده نكردن الزامات و يا مشخصات.
ج) در جايي که کاربرد دارد ،جملهاي در مورد تخمين عدم قطعيت در اندازهگيري؛ اطالعاتي از عدم قطعيت
در گزارش آزمون وقتي با اعتبار يا کاربرد نتايج آزمون مرتبط باشد ،يا وقتي دستورالعمل مشتري نين الهزام
کرده است ،يا وقتي عدم قطعيت بر انطباق با محدوده مشخصات ابرگذار است ،ضروري ميباشد.
د) در موارد مقتضي و مورد نياز ،نظرات و تفاسير(ر)5-11-5 . .
ه) اطالعات اضافي که ممكن است توسط روشهاي خاص ،مشتريان يا گروهي از مشهتريان خواسهته شهده
باشند.
 -2-3-11-5عالوه بر الزامات فهرست شده در  2-11-5و  ، 1-3-11-5گزارشات آزموني کهه نتهايجي از
نمونهبرداري در آنها ارائه ميشود بايد هرجا که براي تفسير نتايج آزمون الزم است ،شامل موارد زير است:
الف) تاريخ نمونهبرداري
ب) شناسايي بدون ابهام از جسم ،ماده يا محصول نمونهبرداري شده ( شامل نام سازنده ،اسم مدل يا نهوع و
شماره سريال بر حسب مقتضي)
ج) محل نمونه برداري ،شامل هر گونه نمودار ،طرح يا عكس.
د) اشاره به طرح نمونهبرداري و روش اجرايي استفاده شده.
ه) جزئيات شرايط محيطي در طول نمونهبرداري که ممكن است بر تفسير نتايج آزمون تأبير گذار باشد.
و) هر استاندارد يا مشخصات ديگر براي روش نمونهبهرداري يها روش اجرايهي ،و انحرافهات ،اضهافات يها
استثنائات از مشخصات مرتبط.
 -4-11-5گواهيهاي كاليبراسيون
 -1-4-11-5عالوه بر الزامات فهرست شده در  ،2-11-5گواهيهاي کاليبراسيون بايد هر جا که الزم بهراي
تفسير نتايج کاليبراسيون است ،شامل موارد زير باشد:
الف) شرايطي ( مانند محيطي) که کاليبراسيون تحت آن انجام شده است و بر روي نتايج اندازهگيهري تهأبير
گذار ميباشد.
ب) عدم قطعيت اندازهگيري و يا جملهاي مبني بر برآورده شدن با مشخصات اندازه شناسي شناخته شده يها
بندهاي ناشي از آن.
ج) شواهدي مبني بر قابل رديابي بودن اندازهگيري( .ر . .به يادآوري  2در )1-1-2-6-5
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 -2-4-11-5گواهي کاليبراسيون بايد فقط مقادير و نتايج وابسهته بهه وظهايف آزمهون را بيهان نمايهد .اگهر
جمله اي مبني بر برآورده شدن با مشخصات ارائه شود ،آن بايد مشخ

کند کدام يك از بندهاي مشخصات

برآورده شدهاند يا برآورده نشدهاند.
وقتي جملهاي مبني بر برآورده شدن با مشخصات درج شده است و نتايج اندازهگيري و عدم قطعيت همهراه
با آن حذ

شدهاست ،آزمايشگاه بايد آن نتايج را ببت کند و براي امكان ارجاع در آينده نگهداري نمايد.

وقتي جملهاي از برآورده شدن درج شده است ،عدم قطعيت اندازهگيري بايد در نظر گرفته شود.
 -3-4-11-5وقتي ابزاري براي کاليبراسيون تنظيم يا تعميرشده است ،نتايج کاليبراسيون قبل و بعد از تنظهيم
يا تعمير ،اگر در دستر

باشد ،بايد گزارش شوند.

 -4-4-11-5يك گواهي کاليبراسيون ( يا بر سب کاليبراسيون) نبايد حاوي هيچ توصهيهاي روي فواصهل
کاليبراسيون باشد مگر آنكه با مشتري توافق شده باشد .اين الزام ممكن است با مقهررات قهانوني جهايگزين
گردد.
 -5-11-5نظرات و تفاسير
وقتي نظرات و تفاسير ارائه شود ،آزمايشگاه بايد مأخذ و مبنايي کهه بهر اسها
ميشود را مستند کند .نظرات و تفاسير بايد به صورت شفا

آن نظهرات و تفاسهير ارائهه

با همين عنهوان در گهزارش آزمهون مشهخ

شوند.
يادآوري  :1نظرات و تفاسير نبايستي با بازرسيها و گواهيهاي محصول کهه ههد
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 ISO/IEC Guide 65است .اشتباه شوند.
يادآوري  :2نظرات و تفاسير که در گزارش آزمون آورده شده ممكن است در برگيرنده موارد زير باشد ،امها
محدود به آنها نميشود:
اظهار نظر به شكل جملهاي مبني بر برآورده شدن يا برآورده نشدن نتايج با الزامات.
برآورده کردن الزامات قرارداد شده
توصيههايي مبني بر گونگي استفاده از نتايج
رهنمودهايي براي بهبود
يادآوري  :3در موارد زيادي ممكن است بر حسب مقتضي ،انتقال نظرات و تفاسير از طريق مكالمه مسهتقيم
با مشتري صورت پذيرد .نين مكالمهاي بايد مكتوب گردد.
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 -6-11-5نتايج آزمون و كاليبراسيون بدست آمده از پيمانكاران فرعي
وقتي گزارش آزمون شامل نتايج آزمونهاي انجام شده توسط پيمانكاران فرعي ميباشد ،اين نتايج بايهد بهه
صورت واض مشخ

باشند .پيمانكار فرعي بايد نتايج را به صورت کتبي يا الكترونيكي گزارش دهد.

وقتي يك کاليبراسيون به پيمانكار فرعي واگهذار شهده باشهد ،آزمايشهگاه انجهام دهنهده کهار بايهد گهواهي
کاليبراسيون را براي آزمايشگاه طر

قرارداد صادر نمايد.

 -7-11-5ارسال الكترونيكي نتايج
در موار دي که انتقال نتايج آزمون يا کاليبراسيون توسط تلفن ،تلكس ،فاکس يا ديگر ابزار الكترونيكي
يا الكترومغناطيسي ارسال مي گردد ،الزامات اين استاندارد بين المللي بايد برآورده گردد(.ر)7 -4 -5. .
 -8-11-5شكل گزارشها و گواهيها
شكل بايد به گونهاي طراحي شود که با هر نوع از آزمون يا کاليبراسيون انجهام شهده جهور باشهد و امكهان
برداشت نادرست و سوء استفاده را حداقل نمايد.
يادآوري  :1بايستي به نحوه يدمان گزارش آزمون يا گواهي کاليبراسيون توجه شود ،خصوصاً نحهوه ارائهه
دادههاي آزمون يا کاليبراسيون و سهولت در توسط خواننده مورد توجه قرار گيرد.
يادآوري  :2عنوانها بايستي تا جايي که ممكن است همگون باشند.
 -9-11-5اصالح گزارشهاي آزمون يا گواهيهاي كاليبراسيون
اصالحات عمده براي يك گزارش آزمون يا گواهي کاليبراسيون بعد از صدور بايد فقط به شهكل مسهتندات
اضافي تهيه گردد و يا انتقال دادههايي باشد که شامل جمله زير باشند:
” گزارش آزمون تكميلي ] يا گواهي کاليبراسيون[  ،شماره سريال ] .....يا هر شناسايي ديگري[ “ يا جملهاي
معادل آن.
نين تغييراتي بايد همه الزامات اين استاندارد بين المللي را برآورده سازند.
وقتي ضروري است که گزارش يا گواهي کاليبراسيون کامل جديدي صادر شود ،اين بايد به صهورت واحهد
قابل شناسايي باشد و بايد شامل اشارهاي به نسخه اصلي که جايگزين شده است ،باشد.
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پيوست ب
راهكارهايي براي تعيين كاربرد براي زمينه هاي خاص
ب 1 -الزامات ذکر شده در اين استاندارد بين المللي به صورت کلهي بيهان شهده انهد و وقتهي بهراي همهه
آزمايشگاههاي تست و کاليبراسيون به کار برده مي شود ممكن است نياز به توضيحات بيشتري باشد.
در به کارگيري اين الزامات نبايد الزامات کلي اضافي کهه در ايهن اسهتاندارد وجهود ندارنهد در نظهر
گرفته شوند.
ب 2-مههي تههوان کاربردههها را بههه عنههوان  ELABORATIONمعيارهههايي کههه در ايههن اسههتاندارد
بين المللي براي زمينه هاي مختلف تست و کاليبراسيون ،تكنولوژي تستها ،محصوالت ،مواد يا تستها
و کاليبراسونهاي خاص به طور کلي ذکر شده اند (الزامات) در نظر گرفت .بنهابراين ،کاربردهها بايهد
توسههط افههرادي بهها دانههش فنههي و تجربههه مناسههب تهيههه شههوند و مههواردي ضههروري يهها
با اهميت براي انجام درست آزمون يا کاليبراسيون را پوشش دهند.
ب 3-بسته به کاربرد موردنظر ،ممكن است الزم باشد تها بهراي الزامهات فنهي ايهن اسهتاندارد بهين المللهي
کاربردهايي مشخ

کرد .تعيين کاربردها ممكن اسهت بها فهراهم آوردن جزئيهات يها اضهافه کهردن

اطالعات اضافي به الزاماتي که تا کنون در هريك از بنهدها ذکهر شهده انهد کامهل شهود( .بهراي مثهال
محدوديتهاي خاصي که براي دما و رطوبت در آزمايشگاه وجود دارند).
در بعضي موارد ،کاربردها نسبتاً محدود هستند و فقط براي يك روش تست يا کاليبراسيون مفرو

يا

گروهي از روشهاي تست يا کاليبراسيون مورد استفاده قرار مي گيرند .در ديگر موارد ،کاربردها ممكن
است دامنه گسترده اي داشته باشند و براي تست يا کاليبراسيون محصوالت يا اقهالم مختلهف يها کهل
زمينه فني تست يا کاليبراسيون مورد استفاده واقع شوند.
ب 4-اگر کاربردها براي گروهي از روشهاي تست يا کاليبراسيون در يك زمينه فني مورد استفاده قهرار مهي
گيرند ،براي همه روشها بايد از عبارات مشابه و مشتر استفاده کرد.
ممكن است تهيه يك مدر جدا براي کاربردها ،جهت تكميل اين استاندراد بين المللي در مورد گروه
يا انواع خاصي از تستها ،کاليبراسيونها ،محصوالت ،مواد يا زمينه هاي فنهي آزمونهها يها کاليبراسهيونها
ضروري باشد.
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نين مدرکي بايد در عين حفظ اين استاندارد بين المللي به عنوان مدر اصلي مرجع ،فقط اطالعات
تكميلي الزم را ارائه دهد .براي جلوگيري از ازدياد تعداد مدار شامل جزئيهات بايهد از کاربردههاي
بسيار خاص پرهيز شود.
ب 5-راهنمايي ارائه شده در اين پيوست بايد توسط مراجع اعتباردهي و ديگر انواع مراجع ارزيهابي کننهده
هنگام تعيين کاربرد براي اهدا

خاص خودشان (مثالً اعتباردهي در نواحي خهاص) مهورد اسهتفاده

قرار گيرد.
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