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   ISO/IEC 17025 استانداردشکل گیری تاریخچه 

 می كيفيت المللی بين استاندارد يك ISO/IEC 17025 استاندارد
 اين .است شده تدوين ها آزمايشگاه در بكارگيري براي كه باشد

  استاندارد و ISO/IEC 25 شماره راهنماي جايگزين استاندارد
  كه است الزاماتی كليه شامل و است شده EN 45001اروپايی

 بتوانند تا سازند برآورده بايد كاليبراسيون و آزمون آزمايشگاههاي
  می نگه برقرار و گرفته كار به را مديريت سيستم يك كه كنند اثبات
 نتايج كردن فراهم به قادر نيز و دارند صالحيت فنی نظر از و دارند،

 .ميباشد معتبر فنی



  2005 سال در و شد چاپ رسمی بصورت 1999 سال در استاندارد اين
  استاندارد بر منطبق كامالً استاندارد اين .شد گرفته قرار نظر تجديد مورد
  و ميدهد پوشش را آن در مندرج الزامات كليه و بوده ISO 9001 سري

  ISO 17025 استقرار لذا .نمايد می عمل فراتر آن از موارد بسياري در
 .گردد تلقی تواند نيزمی ISO 9001سازي پياده معناي به



شامل  پنج بخش اصلی می  17025ايزو 
 :باشد

 دامنه كاربرد  1.

 منابع اصلی2.

 واژگان فنی و تعاريف3.

 الزامات مديريتی4.

 الزامات فنی5.
 



 :دامنه کاربرد

و ها آزمون انجام صالحيت احراز براي كلی الزامات المللی بين استاندارد اين 
 .سازد می معين را برداري نمونه همچنين و ها كاليبراسيون يا
كاليبراسيون يا و آزمون دهنده انجام هاي سازمان همه براي اجرا قابل   
هاي سيستم ايجاد حال در كه هايی آزمايشگاه توسط استفاده براي مناسب  

 .باشند می خود عمليات براي فنی و كيفيتی،اجرايی
استاندارد اين مشمول آزمايشگاه عمليات در ايمنی و قانونی الزامات برآوردن 

 .باشد نمی المللی بين
المللی بين استاندارد اين الزامات كاليبراسيون و آزمون هاي آزمايشگاه اگر  

 و آزمون هاي فعاليت براي كيفيت سيستم يك آنها سازند، برآورده را
  می برآورده نيز را 9001 ايزو الزامات كه گيرند می بكار خود كاليبراسيون

 .سازد



 منابع اصلی

مستنداتی كه در زير آمده است بخشی جدانشدنی جهت كاربرد اين  
 .استاندارد محسوب می شوند 

 

 ISO/IEC 17000 ، واژگان و اصول كلی  -ارزيابی مطابقتVIM  
 تهيه در علم اندازه شناسی، وپايه نامه بين المللی واژگان عمومی لغت

 BIPM ، IEC ، IFCC ، ISO ، IUPAC ، IUPAPشده توسط 

 OIMLو

 



 الزامات مديريت
سازمان 
 كيفيتسيستم 
 مستنداتكنترل 
 درخواست ها، مناقصات و قراردادهابازنگري 
 فرعی براي انجام آزمون ها و كاليبراسيونقرارداد 
 خدمات و تداركاتخريد 
 خدمت به مشتريانارائه 
شكايات 
بهبود 
اقدام اصالحی 
اقدام پيشگيرانه 
كنترل سوابق 
 هاي مديريتبازنگري 



 الزامات مديريت

سازمان: 
آزمايشگاه يا سازمانی كه آزمايشگاه بخشی از آن است بايد نهادي باشد كه: 
 بتواند مسئوليت قانونی را حفظ نمايد•
 طريقی انجام دهد كهفعاليت هاي آزمايش و كاليبراسيون خود را به •

الزامات اين استاندارد بين المللی و نيازهاي مشتريان، مراجع قانونی يا سازمان 
 .بخشند، برآورده گردندرسميت می هايی كه به آزمايشگاه 

آزمايشگاه بايد: 
داراي پرسنل فنی و مديريتی با اختيار و منابع الزم جهت انجام وظايف  •

 .باشدمديريت بهبود سيستم شامل اجرا، نگهداري و 
تأثير  براي اطمينان از اينكه مديريت و پرسنل آزمايشگاه از هر گونه فشار و •

منفی بر اثر ، مالی و غيره كه ممكن است خارجی تجاريو داخلی بی مورد 
 .داشته باشدآزمايشگاه بايدترتيباتی ، رها می باشند، بگذاردكيفيت كارشان 
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حفظ اطالعات  اطمينان از اجرايی مناسب  براي مشی و روش داشتن خط •
 مشتريانمحرمانه و حقوق اختصاصی 

، اختيار و ارتباطات داخلی كليه كاركنانی كه فعاليت كردن مسئوليتمشخص •
تأثير  ها و يا كاليبراسيون كيفيت آزمون مديريتی، اجرايی يا تصديقی آنان بر 

 .باشدگذار می 
 كافی بر كاركنان انجام دهنده آزمايش و كاليبراسيونداشتن نظارت •
منابع الزم  تدارک كل عمليات فنی و مسئوليت داراي مديريت فنی باشد كه •

 .عمليات آزمايشگاه را بر عهده داشته باشدخواسته شده براي تضمين كيفيت 
 

 



کیفیت سیستم: 
ايجاد، خود هاي فعاليت كاربرد دامنه با متناسب كيفيتی سيستم بايد آزمايشگاه 

 .نمايد نگهداري و مستقر
شامل آزمايشگاه كيفيت سيستم مشی خط بيانيه: 
 خدمات كيفيت با ارائه و شايسته اي حرفه تالش بر مبنی آزمايشگاه مديريت تعهد •

 مشتريان به وكاليبراسيون آزمايش
 آزمايشگاه خدمات استاندارد بر مبنی مديريت بيانيه •
  و آزمايش هاي فعاليت انجام با مرتبط كاركنان كليه اينكه بر مبنی الزامی•

  روش و مشی خط و باشد می آشنا كيفيت مستندسازي با آزمايشگاه كاليبراسيون
 گيرند می بكار كارشان در را اجرايی هاي

 بهبود و المللی بين استاندارد اين الزامات سازي برآورده در آزمايشگاه تيمدير تعهد•
 مديريت سيستم اثربخشی مستمر
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کنترل مستندات: 
كليات: 
  از بخشی كه مستنداتی همه كنترل براي اجرايی هاي روش بايد آزمايشگاه•

  از خارج در يا سازمان داخل در اينكه از اعم دهند می تشكيل را كيفيت سيستم
 ديگر، اصلی استانداردها،مستندات ،مقررات قبيل از باشند، شده تهيه سازمان

  ،افزار نرم ها، نقشه همينطور و كاليبراسيون يا و آزمون انجام هاي روش
 .نمايد نگهداري و ايجاد را ها، نامه نظام و ها دستورالعمل مشخصات،

 ،اجرايی هاي روش ،مشی خط بيانيه تواند می “ مستند ” متن اين در :1 يادآوري•
 ها، اعالميه پوسترها، مرجع، كتب نمودارها، ،كاليبراسيون جداول ،مشخصات
 . باشد غيره و ها طرح ها، نقشه افزار، نرم ها، يادداشت

مستندات انتشار و تصويب: 
  آزمايشگاه كاركنان براي كيفيت سيستم از بخشی عنوان به كه مستنداتی كليه•

 و بازنگري مورد اختيار داراي افراد توسط انتشار از قبل بايد شود، می منتشر
 .گيرد قرار تصويب
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تغييرات مستند: 
تغييرات مستندات بايد توسط همان مقام كه بازنگري اصلی را انجام می دهد •

 گيردقرار مورد بازنگري وتصويب 

 هاي مناسب مشخص شودمتن تغيير يافته يا جديد بايد در مستند يا ضميمه •
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بازنگری درخواست ها، مناقصات و قرارداد ها: 
گونه هر آغاز از قبل بايد قرارداد و مناقصه يا درخواست ميان اختالفی هر 

 قابل آزمايشگاه هم و مشتري توسط هم بايد قرارداد هر .شود حل كاري
 .باشد قبول
 و كاربردي روشی به بايستی قرارداد و مناقصه درخواست، بازنگري :1 يادآوري

 بندي زمان برنامه و قانونی مالی، هاي جنبه به بايستی و پذيرد، انجام موثر
 .باشد شده توجه
شود رسانده مشتري اطالع به بايد قرارداد از انحرافی هر. 
فرايند همان باشد، داشته اصالح به نياز كار شروع از بعد قراردادي اگر 

 ،تأثير تحت افراد كليه به بايد اصالحی هر و تكرارشود بايد قرارداد بازنگري
 .گردد ابالغ
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قرارداد فرعی برای انجام آزمون ها و کالیبراسیون: 
 
عدم ،كاري فشار :مانند ) نشده بينی پيش داليل به آزمايشگاه وقتی 

 بر توافق :مانند ( دائمی صورت به يا )موقتی ناتوانی يا تخصصی توانمندي
 پيمانكار طريق از را كارها( دائمی امتياز يا نمايندگی پيمانكاري، قرارداد يك

 . باشند دارا را الزم صالحيت بايد فرعی پيمانكاران دهد، می انجام فرعی
 
در مگر باشد، می مشتري برابر در فرعی پيمانكاران كار مسئول آزمايشگاه 

 فرعی پيمانكار كدام از اينكه تعيين اجازه مقررات يا مشتري كه مواردي
 .باشد داده را شود استفاده

 
آزمون براي آنان از كه را فرعی پيمانكاران همه از فهرستی بايد آزمايشگاه  

 نمايد نگهداري كند، می كاليبراسيون،استفاده يا و ها
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خرید خدمات و تدارکات: 
 معرف ها و زمانی كه انطباق تداركات آزمايشگاه بايد اطمينان حاصل كند تا

شده كه بر كيفيت آزمون ها و يا كاليبراسيون ها مواد مصرفی خريداري و 
روش هاي آزمون و يا می باشند با مشخصات استاندارد يا الزامات گذار تأثير 

كاليبراسيون مرتبط، مورد بازرسی و يا تصديق قرار نگرفته است، به كار 
 .شوندگرفته نمی 

 
  آزمايشگاه بايد عرضه كنندگان مواد مصرفی، تداركات و خدمات با اهميت را

می باشند را ارزيابی  تأثيرگذار آزمون و كاليبراسيون كيفيت انجام روي بر كه 
تأييد شده را  عرضه كنندگان كند و بايد سوابق اين ارزيابی را نگهداري و 

 .فهرست نمايد
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 مشتریانارائه خدمت به: 
 معقول دسترسی سطح با آزمايشگاه در مرتبط نواحی از بازديدي كردن فراهم 

 .مشتري براي شده انجام هاي كاليبراسيون يا و ها آزمون مشاهده براي
توسط كه كاليبراسيون يا و آزمون اقالم ارسال و بندي، بسته سازي، آماده 

 .است شده خواسته تصديق منظور به مشتري
آورد بدست مثبت يا و منفی از اعم بازخورد مشتريان، از بايد آزمايشگاه.. 

  و آزمون انجام هاي فعاليت كيفيت، سيستم بهبود براي بايستی بازخورد
 .قرارگيرد استفاده مورد مشتري به خدمت ارائه و كاليبراسيون

 بازنگري و مشتري رضايت سنجش شامل بازخورد نوع اين از هايی نمونه :يادآوري
 .باشد می مشتري با ياكاليبراسيون آزمون گزارشات
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شکایات: 
سوي از رسيده شكايات تحليل براي اجرايی روش و مشی خط بايد آزمايشگاه 

 .باشد داشته ها بخش ساير يا مشتري

 

بهبود: 
  آزمايشگاه بايد به طور مستمر اثربخشی سيستم مديريت خود را با استفاده از

خط مشی كيفيت ، اهداكيفيت، تجزيه و تحليل داده ها، اقدامات اصالحی و 
 .پيشگيرانه و بازنگري مديريت بهبود بخشد
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اقدام اصالحی: 
كليات: 

 در اصالحی اقدام اجراي براي اجرايی روش و مشی خط يك بايد آزمايشگاه•
  در اجرايی هاي روش و ها مشی خط از انحراف يا نامنطبق كار كه زمانی

  اختيارات و نمايد ايجاد شد، داده تشخيص فنی عمليات يا كيفيت سيستم
 .نمايد تعيين را اقدامات اين اجراي براي مقتضی

علت تحليل و تجزيه: 
 علت يا علت تعيين براي تحقيق يك با بايد اصالحی اقدام براي اجرايی روش•

 .شود شروع مسئله اي ريشه هاي

 

  در بخش ترين سخت اوقات گاهی و ترين مهم علت تحليل و تجزيه :يادآوري•
 .باشد می اصالحی اقدام اجرايی روش
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 اصالحیو اجراي اقدامات انتخاب: 
آزمايشگاه بايد اقدامات اصالحی در جايی كه اقدام اصالحی مورد نياز است، •

 .مشخص كند را بالقوه 
و حذف مسئله آزمايشگاه بايد اقدام يا الزاماتی را كه بيشترين احتمال براي •

اقدامات اصالحی بايد . ، انتخاب و اجرا نمايدتكرار مسئله را دارنداز پيشگيري 
 .باشندمسئله متناسب با درجه اهميت و ريسك 

 اصالحیپايش اقدامات: 
می باشند بايد موثر آزمايشگاه جهت اطمينان از اينكه اقدامات اصالحی اتخاذ شده، 

 .نتايج را پايش كند
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اقدام پیشگیرانه: 
 فرصت شناسايی به بيشتر كه باشد می وقوعی از پيش فرآيند پيشگيرانه اقدام•

 يا مسائل تشخيص براي واكنشی اقدام يك تا دارد توجه بهبود براي هايی
 .شكايات

  و تجزيه است ممكن عملياتی، اجرايی هاي روش بازنگري از جدا پيشگيرانه اقدام•
 نيز را مهارت آزمون نتايج و ريسك و روند تحليل و تجزيه ها،شامل داده تحليل

 .برگيرد در

سوابق کنترل: 
 بايگانی، دسترسی، كردن، فهرست گردآوري، شناسايی، براي بايد آزمايشگاه•

  را اجرايی هاي روش كيفيتی، و فنی سوابق تكليف تعيين و نگهداري انبارش،
 و داخلی هاي مميزي گزارشات شامل بايد كيفيت سوابق .نمايد نگهداري و ايجاد

 .باشد پيشگيرانه و اصالحی اقدامات سوابق همينطور و مديريت هاي بازنگري

 .شوند نگهداري محرمانه و ايمن صورت به بايد سوابق تمامی•

 الزامات مديريت



 براي كافی اطالعات و حاصل هاي داده اصلی، مشاهدات سوابق بايد آزمايشگاه•
 هر از كپی يك و كاركنان سوابق كاليبراسيون، سوابق ،ازمميزي اثري ايجاد

 شده، مشخص دوره يك براي را شده ارائه كاليبراسيون گواهی يا آزمون گزارش
 .نمايد نگهداري

مدیریت های بازنگری: 
از برنامه و اجرايی روش طبق بر اي دوره صورت به بايد آزمايشگاه ارشد مديريت 

  يا و آزمون انجام هاي فعاليت و آزمايشگاه مديريت سيستم ،شده تعيين پيش
  معرفی و ،اثربخشی و بودن مناسب تداوم از اطمينان براي را كاليبراسيون

 .نمايد بازنگري الزم، هاي بهبود يا تغييرات
 :شامل شوند می لحاظ بازنگري در كه مواردي•
- اجرايی هاي روش و ها مشی خط بودن مناسب 
- سرپرستان و مديران گزارشات 
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- اقدامات اصالحی و پيشگيرانه 
- ارزيابی هاي انجام شده توسط مراجع برون سازمانی 
- نتايج مقايسات بين آزمايشگاهی يا آزمون هاي مهارت 
- تغييرات در حجم و نوع كار 
- بازخورد مشتري 
- شكايات 
- توصيه هايی براي بهبود 
-   عوامل مرتبط ديگر، از قبيل فعاليت هاي كنترل كيفيت، منابع و آموزش

 .كاركنان
 .ماه يكبار انجام می پذيرد 12عموماً بازنگري مديريت، در هر : 1يادآوري 
بايستی نتايج بايستی در سيستم طرح ريزي آزمايشگاه منظور گردد و : 2يادآوري 

 .هاي اقدامی سال آينده باشداهداف وطرح ، شامل مقاصد
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 الزامات فنی

پرسنل 
 مكانی و محيطیشرايط 
 روشهاي آزمون و كاليبراسيون و صحه گذاري روش 
تجهيزات 
 گيريرديابی اندازه قابليت 
 بردارينمونه 
جابه جايی اقالم مورد آزمون و كاليبراسيون 

 دهی نتايجگزارش 



 الزامات فنی

پرسنل: 
موزش بايد  (خاص فعاليتهاي) دارند عهده بر خاصي وظايف كه كاركناني

 
موزش مناسب، كالسيك ا

 
 ا

 باشند شرايط واجد شده، اثبات مهارتهاي و تجربه حرفه اي،
 

موزشي، نيازهاي شناسائي براي راهكار
 
موزش تامين ا

 
 پرسنل ا

 

 موزشي هاي برنامه  نياز، مورد تجربه و تخصص مسئوليتها،) شغلي وظايف شرح
 
 كاركنان براي (ا

زمون با درگير كليدي و پشتيباني ، فني ، مديريتي
 
 كاليبراسيون/ا

 

زمون نمونه برداري، :كه كاركناني براي ويژه اختيار
 
 گواهينامه ها، /گزارشها صدور  كاليبراسيون، /ا

 تجهيزات با كار تفسيرها، و نظرها ارائه
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محیطی و مکانی شرایط: 
زمون محيطي شرايط

 
زمون درست انجام كه مطبوع، تهويه و روشنائي ، انرژي  منابع :ا

 
 تسهيل را ا

  .نمايد

مطلوبي نا اثر اندازه گيري  كيفيت بر يا نمي سازد بي اعتبار را نتايج محيطي شرايط اينكه از اطمينان 
 نمي گذارد

 

 دارد صحيح محيطي شرايط به نياز صحيح عملكرد يك براي هرچيزي 

زمون
 
 بياندازد خطر به را نتايج محيطي شرايط است ممكن :وقتيكه مي گردد متوقف ا
 

زمون نتايج بر كه محيطي شرايط
 
 شود مستند بايد است موثر ا

 نها در كه مجاوري  بخشهاي مابين جداسازي
 
 مي شود انجام ناسازگار فعاليتهاي ا
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صحه گذاری و روشها: 
استاندارد متدهاي از انحراف هرنوع كه كنيد حاصل اطمينان: 

مي گردد ثبت 

مي شود داده توضيح فني نظر از 

مي گيرد قرار صالحيت واجد مسوول فرد تاييد مورد 

مي شود واقع مشتري  قبول مورد 

استفاده مورد كاليبراسيون/تست متدهاي كه كنيد حاصل اطمينان : 

ورده را مشتري  درخواستهاي
 
 مي سازد برا

هستند مناسب كاليبراسيون/تست انجام براي 

گاه شده انتخاب متد از مشتري  باشد، نشده تعيين پيش از اگر
 
 .باشد شده ا

خرين مطابق نياز، درصورت
 
   هستند ملي يا منطقه اي بين المللي، استانداردهاي ا

زمايشگاه در استفاده براي استاندارد متدهاي بايد
 
 باشند شده صحه گذاري  ا
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تهجیزات: 
 تجهيزات نمونه برداري، اندازه گيري و آزمون مورد لزوم كه براي انجام صحيح آزمون كليه

 : استفاده می شوند
 مشخصه هاي تعيين شده مربوطه كار می كنند، برنامه كاليبراسيون وجود دارد و مطابق

 اجرا می شود
بعداز نصب و پيش از استفاده، چك و كاليبره می شوند 
توسط پرسنل واجد صالحيت بكارگرفته شوند 
 دستورالعمل هاي به روز براي استفاده و نگهداري از آنها موجود می باشد، با شماره

 شناسايی مستقل متمايز شده اند
سوابق دستگاه ها و نرم افزارها موجودند و شامل موارد زير می باشند: 

 دستگاه و نرم افزار آن، نام سازنده، نام مدل، شماره سريال و هرنوع شناسايی شناسنامه
 ويژه ديگر

كاليبراسيون را دارا می باشند/دقت مورد نياز و الزامات تعيين شده براي انجام تست 
  موقعيت استقرار دستگاه، دستورالعمل ارائه شده توسط سازنده، يا اشاره به محل نگهداري

 اين دستورالعمل
  سوابق كاليبراسيون و موعد كاليبراسيون بعدي، برنامه حفظ و نگهداري و سوابق به روز

 براي آن
سوابق هرنوع خرابی، تعمير يا تغيير اعمالی در دستگاه 

 



 الزامات فنی

دستورالعملهاي دستگاه هاي اندازه گيري شامل: 
 بكارگيري دستگاه با رعايت نكات ايمني،جابجاي  ي، نگهداري، استفاده از دستگاه، برنامه

 حفظ و نگهداري دستگاه
  

 دستگاه هاي  ي كه درمعرض بار زيادتر از حد، يا به نحو نادرستي بكارگرفته مي شوند، يا پاسخ هاي
 مشكوك ارائه مي دهند، يا خراب هستند، اين دستگاه ها از سرويس خارج مي شوند

 عالمت گذاري مي شوند”  خارج از سرويس“ جداسازي مي شوند يا به شكل واضحي بعنوان 

نها بر روي تست هاي قبلي مورد بررسي قرار مي گيرد
 
 اثرات خارج از حدود كاركردن يا خرابي ا

  

 زمايشگاه قرار گرفته است، كاركرد دستگاه و
 
دستگاهيكه براي مدتي خارج از كنترل مستقيم ا

ن پيش از بكارگيري مجدد دستگاه چك  شود
 
 كاليبراسيون ا
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گیری اندازه ردیابی قابلیت: 
 شامل ها، كاليبراسيون يا و ها آزمون براي استفاده مورد تجهيزات كليه•

 شرايط نمونه براي مثال عنوان به) فرعی هاي گيري اندازه براي تجهيزاتی
  گيري نمونه يا كاليبراسيون آزمون، نتايج اعتبار يا صحت روي كه (محيطی

 .گردند كاليبره شوند، گرفته خدمت به اينكه از قبل بايد دارند زيادي يرثتأ
 

 به بايد تجهيزات كاليبراسيون برنامه كاليبراسيون، هاي آزمايشگاه براي•
 اندازه و ها كاليبراسيون شود حاصل اطمينان كه شود اجرا و طراحی نحوي
  المللی بين دستگاه به رديابی قابل آزمايشگاه توسط شده انجام هاي گيري
 .باشد می دارا را(SI )يكاها



جا به جایی اقالم مورد آزمون و کالیبراسیون: 
محافظت ،جابجايی ،دريافت ،نقل و حمل براي اجرايی هاي روش بايد آزمايشگاه، 

 همه كاليبراسيون،شامل يا و آزمون اقالم تكليف تعيين يا و انبارش،نگهداري
 منافع از محافظت و كاليبراسيون، يا آزمون اقالم صحت حفظ براي الزم مقررات

 .باشد داشته مشتري و آزمايشگاه
 
در شده، مشخص يا عادي شرايط از يا باشد غيرعادي كه اقالمی دريافت بمجرد 

 .گردد ثبت بايد باشد داشته انحرافی شده، تشريح كاليبراسيون يا آزمون روش
 
و آزمون اقالم خرابی يا شدن مفقود زوال، از اجتناب براي بايد آزمايشگاه 

 و اجرايی هاي روش ، سازي آماده و جابجايی ،انبارش طول در كاليبراسيون
 .باشد داشته مناسب تسهيالت
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فنیالزامات   

نتایج دهی گزارش 
oهاي كاليبراسيون يا ها آزمون از اي مجموعه يا كاليبراسيون، آزمون، هر نتايج 

 واقعيات، بر مبتنی و ابهام بدون ، واضح دقت، به بايد آزمايشگاه توسط شده انجام
 گزارش كاليبراسيون يا آزمون هاي روش خاص هاي دستورالعمل با مطابق و

 .شوند
oًشوند گزارش كاليبراسيون گواهی يك يا آزمون گزارش يك در بايد نتايج معموال 

 تفسير براي ضروري و مشتري توسط شده خواسته اطالعات كليه شامل وبايد
 مورد روش توسط شده خواسته اطالعات وكليه كاليبراسيون يا آزمون نتايج

 .باشند استفاده

 

  گواهی ترتيب به اوقات گاهی كاليبراسيون هاي گواهی و آزمون گزارشات :1 يادآوري
 .شوند می ناميده كاليبراسيون وگزارشات آزمون هاي

 
 صورت به است ممكن كاليبراسيون هاي گواهی يا آزمون گزارشات :2 يادآوري
 المللی بين استاندارد اين الزامات مطابق كه ها داده الكترونيكی انتقال با يا كاغذي
 .گردند صادر باشد،



 :زير باشدهر گزارش آزمون يا گواهی كاليبراسيون بايد حداقل شامل موارد •
 

  گواهی كاليبراسيون” يا “ گزارش آزمون” مانند (عنوان “( 
 
 متفاوت از محل آزمايشگاه چنانچه آزمايشگاه، و محل انجام آزمون و كاليبراسيون  سآدرو نام

 .باشد
 
  و در )مانند شماره سريال( شماره شناسايی يكتا از گزارش آزمون يا گواهی كاليبراسيون ،

گزارش  شناسايی به منظور اطمينان از اينكه صفحه به عنوان بخشی از صفحات يك همه 
می شود و پايان گزارش آزمون يا گواهی كاليبراسيون  آزمون يا گواهی كاليبراسيون شناخته 

 .باشدواضح مشخص به صورت 
 آدرس مشتريو نام 

 
  استفادهكردن روش مورد مشخص 

 
 كاليبراسيونكردن بدون ابهام وضعيت اقالم مورد آزمون يا مشخص از شرايط و توصيفی 



 تاريخ دريافت قلم يا اقالم آزمون يا كاليبراسيون كه براي اعتبار و
 .انجام آزمون و كاليبراسيون( هاي)استفاده از نتايج مهم باشد و تاريخ 

 
  اشاره به طرح نمونه برداري و روش هاي اجرايی بكار رفته توسط

آزمايشگاه يا مراجع ديگر كه اعتبار يا استفاده از نتايج به آنها مرتبط می 
 .باشد

 
  نتايج آزمون يا كاليبراسيون، برحسب مقتضی، همراه با يكاهاي اندازه

 .گيري
 
 افراد (فرد) يا شناسه هاي معادلی از( ها) و امضا( ها)، سمت(ها)نام

 .كاليبراسيونگواهی  ياتصويب كننده گزارش آزمون 
 
  در موارد مربوط، جمله اي مبنی بر اينكه نتايج فقط بازگو كننده نمونه

 .هاي آزمايش يا كاليبراسيون شده می باشند
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 آزمايشگاههامديريت كيفيت مخصوص پياده سازي سيستم 
 كيفی تجهيزات، پرسنل، فضا و سيستمارتقاء 
 هاي همكاراين سيستم در آزمايشگاه گسترش 
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