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 مقدمه

بر اساس  (PT)برگزاری آزمون مهارت برای شده اولین نهاد تایید صالحیت (PQP)شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد 

با هدف آشنایی رسانی به مشتریان و در راستای ماموریت خود جهت اطالعدر ایران  ISO/IEC 17043 المللیبین استاندارد

و مقایسه بین  (PT) باردهی کشورهای مختلف در خصوص مشارکت در آزمون مهارتها با الزامات مراجع اعتآزمایشگاه

 اقدام به تهیه این مدرک نموده است. (ILC)آزمایشگاهی 

ن مهارت و مقایسه بین های آزمومشارکت در برنامه ISO/IEC 17025استاندارد  9-5با توجه به اینکه مطابق بند 

ها باشد، نتایج مربوط به مشارکت آزمایشگاهحصول اطمینان از اعتبار نتایج آزمون می جهتمعتبر و مستقل آزمایشگاهی ابزاری 

 گیرد.های مراجع اعتباردهی به عنوان یکی از معیارهای کلیدی مورد توجه قرار میدر ارزیابی ILCو  PTهای در برنامه

مراجع اعتباردهی می "ی آزمون مهارتهابرای مشارکت در فعالیت ILACمشی خط"با عنوان  ILAC P9بر اساس مدرک 

 مدون و اعالم نمایند. PTهای ها در برنامهبایست قوانین خود را در خصوص مشارکت آزمایشگاه

، معیارهای انتخاب نهاد PT یهادر خصوص تواتر مشارکت در برنامه ILACمراجع اعتباردهی عضو در این مدرک، الزامات 

بندی شده بایست انجام دهد جمعمی PTزمایشگاه پس از کسب نتایج غیر رضایت بخش در و اقداماتی که آ PTبرگزارکننده 

 است. 
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 SANASمرجع اعتباردهی 

 کشور: آفریقای جنوبی

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.sanas.co.zaسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

 پیش از دریافت تایید صالحیت PTک نوبت مشارکت در ی -

حداقل یک نوبت مشارکت در طول دوره چهار ساله اعتبار تایید صالحیت مشروط به اینکه توجیهات  -

 SANASارزیابی به تایید در نظر گرفته شده در خصوص زمانبندی انتخاب شده برای هر روش در 

 برسد.

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

در غیر این صورت  ISO/IEC 17043مطابق با الزامات  PTترجیحاً مشارکت در برنامه های  -

مقایسات بین آزمایشگاهی با حضور دو یا تعداد بیشتر آزمایشگاه و/یا هر ابزار معادل دیگر مشروط 

 رسیده باشد. SANASبر آنکه به تایید 

   

  

http://www.sanas.co.za/
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 SADCAمرجع اعتباردهی 

 کشور: آفریقای جنوبی

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.sadca.orgسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

های مندرج در دامنه کاربرد ( برای کلیه آزمونPTهای آزمون مهارت )مهم به مشارکت در برنالزا -

(Scopeو ارایه سوابق مربوط به عملکرد رضایت بخش هنگام ارایه درخواست تایید صالحیت ) 

شود و باید توجیهات مربوطه توسط آزمایشگاه مشخص می PTفاصله زمانی )تواتر( مشارکت در  -

 اعالم گردد. SADCAنتخاب این تواتر برای هر روش به در خصوص ا

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

( که دارای PTهای ارایه شده توسط مراجع برگزاری آزمون مهارت )الزام مشارکت در برنامه -

 باشند.می ISO/IEC 17043گواهینامه تایید صالحیت بر اساس 

 PTا تعداد بیشتر آزمایشگاه تا زمانی که در یک حوزه، برنامه مقایسه بین آزمایشگاهی بین دو ی -

 تایید صالحیت شده وجود نداشته باشد، قابل قبول است.

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

ای شناسایی شده و اقدامات بررسی کلیه موارد غیر رضایت بخش و ثبت سوابق مربوط به علل ریشه -

 ناصالحی ناشی از آ

 

  

http://www.sadca.org/
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 DPAمرجع اعتباردهی 

 کشور: آلبانی

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.dpa.gov.alسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

 در فاصله دو ارزیابی توسط مرجع اعتباردهی PTحداقل یکبار شرکت در آزمون  -

های قبلی و ... ، نامناسب بودن روش آزمون، نتایج نامطلوب از آزمونکارکناندر صورت تغییر در  -

 حایز اهمیت است. PTشرکت در 

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

 ISO/IEC 17043:2010انطباق با الزامات  -

 ISO/IEC 17043:2010س تایید صالحیت شده بر اسا -

فاقد تایید صالحیت است آزمایشگاه شرکت کننده باید آن را بر  PTدر صورتی که برگزارکننده  -

 های زیر ارزیابی کند:در زمینه ISO 17043اساس 

 استقرار سیستم مدیریت کیفیت -

 PTهای دهی برنامهتجربه تایید شده در سازمان -

 هانمونهسازی و تهیه اطالعاتی در مورد آماده -

 های آزمون و تعیین عملکرد آزمایشگاهتجزیه و تحلیل داده -

نشان دادن  ایهای آزمون/کالیبراسیون برقطعیت آن از آزمایشگاهتعیین مقدار واقعی و عدم - -

 ISO/IEC 17025قابلیت ردیابی مطابق با الزامات 

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

 اثربخشی آن ارزیابیو  صدور اقدام اصالحی -

 تا قبل از ممیزی بعدی PTشرکت مجدد در آزمون  -

  

  

http://www.dpa.gov.al/
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 DAKKSمرجع اعتباردهی 

 کشور: آلمان

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.dakks.de/enسایت: آدرس وب

 
 :PTام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه الز

گیری، مشخصه و محصول برای هر یک از فنون اندازه PT یکآمیز در حداقل مشارکت موفقیت -

مربوطه در دامنه کاربرد اعتباردهی در دوره بین اعتباردهی اولیه و اعتباردهی مجدد یا بین دو 

 اعتباردهی مجدد

که نماینده دامنه کاربرد درخواستی  PTآمیز در رکت موفقیتقبل از دریافت اعتباردهی اولیه، مشا  -

 برای اعتباردهی است، میبایست اثبات شود.

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

  EPTIS (www.eptis.bam.de/en/index.htm)مراجع سایت  -

 

 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

 شده باید به ممیز نشان داده شود. سوابق اقدامات اصالحی انجام -

  

http://www.dakks.de/en
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 ANABمرجع اعتباردهی 

 کشور: آمریکا

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.anab.orgسایت: آدرس وب

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

 اند.را دریافت کرده ISO/IEC 17043که استاندارد  PTتجاری برگزار کننده  مراجع -

که توافقنامه  ILACیا سایر مراجع اعتباردهی عضو  ANABکه توسط  PTنهادهای برگزار کننده  -

MRA  را در خصوص برگزارکنندگانPT اند.امضاء کرده باشند، تایید صالحیت شده 

 
 PTنامطلوب در  اقدامات الزم پس از کسب نتایج

را انجام دهند:  بخش را بررسی کنند و در صورت نیاز اقدامات زیرها باید نتایج غیر رضایتآزمایشگاه -

 در خصوص نتایج غیر رضایت بخش، ANABاطالع رسانی سریع به ( 1

 انجام اقدام اصالحی،( 2 

 نگهداری کلیه سوابق مربوط به نتایج و اقدامات انجام شده (3 

 

  

http://www.anab.org/
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 AIHA ع اعتباردهیمرج

 کشور: آمریکا

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.aihaaccreditedlabs.orgسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

مشارکت  PTد در هر زمینه آزمون قبل از تایید صالحیت اولیه، حداقل در یک برنامه آزمایشگاه بای -

 کند

های آزمون دیگر نشان دهد و اگر شرکت در یک گروه آناالیتی، صالحیت آزمایشگاه را در زمینه -

رای تواند بها، درخواست تایید صالحیت داشته باشد، آزمایشگاه میآزمایشگاه در تمامی این زمینه

های کنترل ها، فعالیتثبات صالحیت خود، این گروه آناالیتی را انتخاب کند و برای دیگر زمینها

 کیفیت داخلی انجام دهد.

هنگامیکه برای نشان دادن صالحیت در یک گروه آناالیتی دو ماتریس یا دو روش آزمون مختلف  -

 کند. در آزمایشگاه وجود دارد آزمایشگاه باید در هر دو روش/ماتریس شرکت

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

 تایید شده باشند. مراجع اعتباردهیهایی که توسط برگزار کننده - -

 های واقعی باشد.به نمونه باید تا آنجاییکه ممکن است شبیه PT ینمونه ها - -

 ها متناسب باشد.باید با غلظت مورد استفاده آزمایشگاه PTهای غلظت هدف در نمونه - -

 ها تناسب داشته باشد.گیری آزمایشگاهگیری نتایج باید با واحد اندازههواحد انداز -

 ها تناسب داشته باشد.باید با کاربرد نهایی داده PTنتایج گزارش شده برای  -

  

http://www.aihaaccreditedlabs.org/
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 IASمرجع اعتباردهی 

 کشور: آمریکا

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.iasonline.orgیت: ساآدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

ایستی در باشند باند و یا به دنبال کسب تایید صالحیت میهایی که تایید صالحیت شدهآزمایشگاه -

های تحت دامنه کاربرد در برنامه آزمون مهارت یید صالحیت برای تمام آزمونتا ساله 4دوره 

( و سختی نابجایی را به آزمایشگاه متحمل نکند، 3( مناسب باشد 2( موجود باشد 1مرتبطی که : 

 شرکت نمایند.

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

 زیر را انجام دهد:نامطلوب آزمایشگاه باید اقدامات  نتایجدر صورت کسب  -

 انطباق در سیستم داخلی آزمایشگاه، مانند ثبت در گزارش ممیزی داخلی( ثبت عدم1

 ( تحقیق در خصوص علت و تأثیر نتیجه نامطلوب2

این نتیجه نامطلوب روی نتایج گزارش شده به مشتری تأثیر گذار بوده  آیا( تحقیق در خصوص این که 3

 باشد.های ارسالی میری گزارشآومثبت بودن پاسخ آیا نیاز به جمع است، و در صورت

( ایجاد و انجام یک برنامه مناسب جهت انجام اقدام اصالحی برای رفع هر گونه اختالف پیش آمده در 4

 های آزمایشگاهدام پیشگیرانه برای بهبود فرآیندنتایج و یا اق

 افتادهخارج( مستند کردن تمامی مراحل فوق برای هر نتیجه 4

ات متعاقب آن: نتیجه این بررسی ها باید در صورت جلسه بازنگری قو تحقی  فتادهانتایج خارج( بررسی 5

 مدیریت ثبت شود

خرید  د آموزش و یاهای پشتیبانی ماننبه فرآیندو یا پیشگیرانه  ایجاد ارتباط برنامه اقدام اصالحی( 6

 تجهیزات.

  

http://www.iasonline.org/
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 PJLAمرجع اعتباردهی 

 کشور: آمریکا

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.pjlabs.comسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

را حداقل برای یک  PTقبل از تاییدصالحیت, آزمایشگاه متقاضی باید شواهد مشارکت در آزمون  -

 دامنه کاربرد مربوطه ارائه دهد. پارامتر در

کند باید طوری انتخاب شوند که نشان دهنده که آزمایشگاه در آن مشارکت می PTهای آزمون - -

 صالحیت آزمایشگاه در زمینه انجام آزمون باشند.

 شرکت کنند. PTهای تایید صالحیت شده باید ساالنه در آزمون آزمایشگاه - -

زمینه انجام آزمون در مدت زمان دوره تایید صالحیت خود، یکبار  حداقل آزمایشگاه باید در هر- -

 مشارکت کند. PTدر آزمون 

در مواقعی که تغییر معناداری در کارکنان و یا دامنه کاربرد تاییدصالحیت اتفاق بیافتد، مرجع - -

 تر در نظر گیرد.را کوتاه PTتاییدصالحیت حق دارد بازه زمانی مشارکت در 

 
 :PTتخاب نهاد برگزارکننده معیارهای ان

 احراز شده باشد. ISO/IEC 17043 صالحیت مرجع برگزار کننده به وسیله استاندارد -

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

 صدور اقدام اصالحی در صورت کسب نتایج غیرقابل قبول -

  

http://www.pjlabs.com/
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 A2LAمرجع اعتباردهی 

 کشور: آمریکا

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -امل: عضو کILACسطح عضویت در 

 http://www.A2LA.orgسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

 پیش از دریافت تایید صالحیت PTهای لزام به مشارکت در برنامها -

روش آزمون  4های دارای نوبت در هر سال )برای آزمایشگاه دو PTهای الزام به مشارکت در برنامه -

 باشد(یا کمتر، این الزام یک نوبت در هر سال می

 جهت افزایش تواتر مشارکت در صورت لزوم A2LAمحفوظ بودن این حق برای  -

 تواند، نتایج دارای الگوی خطای فاحش و نتایج غیر قابل قبول متوالی میPTعدم مشارکت در  -

 ابطال تایید صالحیت آزمایشگاه در خصوص نواحی تحت تاثیر شود. منجر به

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

 ارایه شده توسط مراجع تایید صالحیت شده PTهای توصیه به مشارکت در برنامه -

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

 بخشبعد از دریافت نتیجه غیر رضایت مجدد در اولین نوبت PTالزام به مشارکت در  -

ای برای کلیه نتایج غیر ارسال جزئیات اقدامات اصالحی انجام شده و تجزیه و تحلیل علل ریشه -

 قابل قبول

 

  

http://www.a2la.org/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  12 | صفحه

 

  NATAمرجع اعتباردهی 

 کشور: استرالیا

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.nata.com.auسایت: آدرس وب

 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده   

بر اساس  PT)ارجحیت انتخاب نهاد برگزارکننده  PTوضعیت تایید صالحیت نهاد برگزارکننده  -

 های زیر باشد(الویت

و دامنه کاربرد تایید صالحیت، نواحی که تایید صالحیت شده باشد  PTالف( نهاد برگزارکننده 

 فنی مورد نظر را پوشش دهد.

که تایید صالحیت شده باشد اما دامنه کاربرد تایید صالحیت آن نهاد  PTب( نهاد برگزار کننده 

 در حال حاضر، نواحی فنی مورد نظر را پوشش نمیدهد.

 اند.که تایید صالحیت نشده PTج( نهادهای برگزارکننده 

 دهد؟های آزمایشگاه را پوشش میمه ارائه شده، به نحو مناسبی نیازمندیآیا برنا -

 باشد؟های روزمره آزمایشگاه میدهنده فعالیتآیا برنامه ارائه شده، به نحو مناسبی بازتاب -

های ارائه های روزمره آزمایشگاه مرتبط است؟ )به عنوان مثال، آیا نمونهآیا ماتریس نمونه با فعالیت -

 عی هستند یا سنتز شده یا نشاندار شده(شده، واق

تایید صالحیت شده موجود نباشد، آیا آزمایشگاه میتواند برگزارکننده  PTاگر نهاد برگزارکننده  -

PT های قابل ارائه آن با نیازهای آزمایشگاه تناسب داشته باشد؟را پیدا کند که برنامه 

ای موجود نباشد، آزمایشگاه الحیت شدهتایید ص PTبه صورت کلی، اگر هیچ نهاد برگزار کننده  -

حداقل در  ISO/IEC 17043را با الزامات استاندارد  PTبایست انطباق نهاد برگزارکننده می

 موارد زیر بررسی کند:

 ( یکنواختی و پایداری نمونه1

 بندی، انبارش و حمل و نقل و جابجایی نمونه( بسته2

 کنندگان( دستورالعمل برای شرکت3

 ها )فنون آماری مورد استفاده(ه و تحلیل داده( تجزی4

 ( ارزیابی عملکرد5

 دهی در زمان مناسب به شرکتکنندگان( گزارش6

 های شدید در خصوص محرمانگی اطالعات شرکتکنندگان( اعمال کنترل7

( وجود یک فرایند رسمی برای در نظر گرفتن هر گونه شکایتی که ممکن است در ارتباط با 8

 کنندگان مطرح شود.رنامه از طرف شرکتاجرای یک ب

  

http://www.nata.com.au/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  13 | صفحه

 

 ISRACمرجع اعتباردهی 

 کشور: اسراییل

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.israc.gov.ilسایت: آدرس وب

 
 :PTبرنامه  الزام در خصوص تواتر مشارکت در

( )در صورت در دسترس PTهای آزمون مهارت )ها به مشارکت در برنامهالزام کلیه آزمایشگاه -

 بودن(

که حداقل یک چرخه تایید صالحیت )تا زمان  PTها به تهیه برنامه مشارکت در الزام آزمایشگاه -

 تایید صالحیت مجدد( را پوشش دهد.

 دهی و اجرا می شود.سازمان ISRACوسط که ت PTهای الزام به مشارکت در برنامه -

  
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

هنگام انتخاب مرجع  ISO/IEC 17043توصیه به در نظر گرفتن معیارهای استاندارد  -

 PTبرگزارکننده 

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

 مجدد PTمشارکت در  -

 ای، اصالح و اقدامات اصالحیربوطه به تجزیه و تحلیل علل ریشهالزام به مدون نمودن شواهد م -

در صورت کسب نتایج نامطلوب در سه نوبت متوالی، تایید صالحیت آزمایشگاه در خصوص آن  -

 روش، تعلیق خواهد شد )حتی در صورتی که برای کلیه موارد، اقدام اصالحی انجام شده باشد(.

 

  

http://www.israc.gov.il/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  14 | صفحه

 

 SNASمرجع اعتباردهی 

 واکیکشور: اسل

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.snas.skسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

داشته باشد که های آزمون مهارت یک استراتژی آزمایشگاه باید در خصوص مشارکت در برنامه -

یید صالحیت مشخص شود. این استراتژی بایستی ساالنه به ادر یک دوره ت PTنحوه مشارکت در 

 روز شود.

ت های آزمون سوابق مشارکپیش از انجام فرآیند تایید صالحیت آزمایشگاه بایستی در تمامی روش -

 ای( را ارائه دهد.)در صورت وجود چنین برنامه PTدر 

هم توسط آزمایشگاه باید صورت  PTحیت آزمایشگاه، یک دوره مشارکت در یید صالاز تا پس -

 ای(پذیرد. )در صورت موجود بودن چنین برنامه

  
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

یید صالحیت نشده شده و تا یید صالحیتمربوط به مراجع تا PTهای تواند در برنامهآزمایشگاه می -

 ISO/IEC 17043رعایت الزامات استاندارد از  ر صورت بایستی اطمینانشرکت نماید. ولی در ه

 در برگزاری آزمون مهارت حاصل شود.

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

شواهدی از اقدامات صورت گرفته اند، نامطلوب کسب کرده هایی که نتایجآزمون زمایشگاه برایآاگر  -

یید تا ای..(تحلیل علت ریشهو ت اصالحی، تجزیه ماارائه نکند، )شامل اقدانطباق را ابرای رفع عدم 

 صالحیت آزمایشگاه تعلیق خواهد شد.

 

  

http://www.snas.sk/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  15 | صفحه

 

 SAمرجع اعتباردهی 

 کشور: اسلوونی

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.slo-akreditacija.siسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

بار در طول دوره اعتباردهی  1بار قبل از دریافت گواهینامه اعتباردهی و هچنین حداقل  1حداقل  -

 سال( 4)

های ه، آزمونهای شناسایی شددر بعضی شرایط خاص )تغییرات عمده در آزمایشگاه، عدم انطباق -

 شرکت کنند. ILCیا  PTکند تا به دفعات بیشتری در ها را ملزم میآزمایشگاه SAکلیدی اضافه( 

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

انطباق نیست به شرطی که آزمایشگاه الزامآ به معنای عدم ILCیا  PTیک نتیجه نامناسب در  -

 کرده باشد و سایر نتایج مربوط به فعالیت مشابه مذکور مناسب باشد. اقدام اصالحی اثربخش را اجرا

باشد و اقدام اصالحی مناسب در زمان مناسب انجام  "غیر رضایت بخش"اگر نتیجه آزمایشگاه  -

نشده باشد و یا اگر آزمایشگاه در چند برنامه متوالی نتایج غیر رضایت بخش کسب کرده باشد، 

SA  ملزم به مشارکت مجدد در ممکن است آزمایشگاه راPT ای ILC های نماید، یا ممیزی

مراقبتی اضافه درخواست کند و یا اعتباردهی آزمایشگاه را به صورت کامل یا بخشی از دامنه کاربرد 

 ابطال نماید.

 

  

http://www.slo-akreditacija.si/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  16 | صفحه

 

 KANمرجع اعتباردهی 

 کشور: اندونزی

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.kan.or.idسایت: رس وبآد

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

 پیش از ارایه درخواست تایید صالحیت PTالزام به مشارکت در حداقل یک نوبت  -

 های آزمونلیه زمینهدر سال برای ک PTهای الزام به مشارکت در حداقل یک نوبت برنامه -

  
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

 طراحی و اجرا شده باشند. ISO/IEC 17043بر مبنای استاندارد  PTهای الزام به اینکه برنامه -

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

 ( با نتیجه نامطلوبPTهای مهارت )مدون نمودن اقدامات اصالحی انجام شده در خصوص آزمون -

 تصدیق اثربخشی این اقدامات اصالحی با ارزیاب خواهد بود. -

 برای پیگیری نتایج اقدامات KANریزی نشده توسط در صورت لزوم، بازدید از پیش برنامه -

 

  

http://www.kan.or.id/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  17 | صفحه

 

 UKASمرجع اعتباردهی 

 کشور: انگلستان

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.ukas.comسایت: وب آدرس

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

 پیش از دریافت تایید صالحیت PTهای الزام به مشارکت در برنامه -

 PTهای الزام به تهیه یک برنامه در خصوص تواتر و سطح مشارکت در برنامه -

 
 PTامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در اقد

الزام به وجود معیارها و روش اجرایی در خصوص بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج غیر قابل قبول و  -

 انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه مناسب

 

  

http://www.ukas.com/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  18 | صفحه

 

 ACCREDIAمرجع اعتباردهی 

 کشور: ایتالیا

 ILAC MRAمه امضاءکننده توافقنا -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.accredia.itسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

 های مشابهای از آزمونپیش از ممیزی اولیه برای مجموعه PTحداقل یک بار مشارکت در برنامه  -

 ابی مجدد.یمهم تا زمان ارز ای زیر مجموعههبرای آزمون PTامه حداقل یک بار مشارکت در برن -

  
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

که توسط مرجع تایید صالحیت شده بر اساس الزامات استاندارد  PTآزمایشگاه باید در برنامه  -

ISO/IEC 17025 .برگزار شده است، شرکت کند 

 
 PTنامطلوب در  اقدامات الزم پس از کسب نتایج

اتی جهت بهبود مشکل صورت گیرد. برای مثال ارزیابی مای بایستی پیدا شود و اقداعلت ریشه -

 گیریمناسب بودن روش اندازه صالحیت کارکنان، کالیبراسیون تجهیزات و یا

ذ مناسب را اتخا گیری را فراهم کند و اقدام اصالحیاندازه آزمایشگاه باید شواهد بررسی کل فرآیند -

 کند.

شگاه باید آزمون را روی همان نمونه تکرار کند ) اگر نمونه موجود باشد و یا از لحاظ یدر نهایت آزما -

 فنی قابل توجیه باشد(

 تواند آزمون را روی نمونه دیگری هم انجام دهد.اگر نمونه موجود نباشد آزمایشگاه می -

  

http://www.accredia.it/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  19 | صفحه

 

 INABمرجع اعتباردهی 

 کشور: ایرلند

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.inab.ieسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

و  PT/ILCهای های تایید صالحیت شده در برنامه، مشارکت کلیه آزمایشگاهINABسیاست  -

س هایی در دستربخش به صورت سالیانه است. در شرایطی که چنین برنامهایتکسب نتایج رض

 باشد.

حداقل برای هر پارامتر دامنه کاربرد  بایستهای تایید صالحیت شده میدر صورت امکان، آزمایشگاه -

مشارکت  PT/ILCبار در فاصله زمانی بین ممیزی اولیه تا اعتباردهی مجدد در  1اعتباردهی، 

 کنند.

هایی که در مرحله اولین ممیزی هستند یا درخواست افزایش دامنه کاربرد اعتباردهی ایشگاهآزم -

 را ارائه کنند. PT/ILCبخش مشارکت در برنامه دارند، ضروری است نتایج رضایت

های خود را از راه موجود نباشد، آزمایشگاه ملزم است اعتبار نتایج ILCیا  PTاگر هیچ برنامه  -

 ها، و کالیبراسیون اثبات نماید.تفاده از مواد مرجع، تکرار آزمونمثال اس دیگر به عنوان

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

پایش  PT/ILCهای عملکرد خود را در برنامه ها ملزم هستند تا به صورت منظم نتایجآزمایشگاه -

مینه را تعیین کنند و در صورتیکه و بازنگری کنند و روش اجرایی و معیارهای پذیرش در این ز

 این الزامات برآورده نشد، اقدامات اصالحی الزم را انجام دهند.

 INABباعث تردید در خصوص اعتبار نتایج آزمایشگاه شود،  ILCیا  PTدر شرایطی که نتایج  -

 های مربوطه را از دامنه کاربرد اعتباردهی به صورت تعلیق در آورد.آزمون میتواند

 

 

  

http://www.inab.ie/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  20 | صفحه

 

 BELACمرجع اعتباردهی 

 کشور: بلژیک

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.BELAC.fgov.beسایت: آدرس وب

 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه  

های آزمون مهارت مشارکت کند ه باید به صورت منظم در برنامهیک آزمایشگاه تایید صالحیت شد -

بایست مورد و تواتر مشارکت را بر اساس ارزیابی ریسک تعیین کند. در تعیین تواتر موارد زیر می

 توجه قرار گیرد:

 شودهایی که انجام میگیریها یا اندازهها، کالیبراسیونتعداد آزمون -

ها بر اساس زمون مهارت مشخص برای ارزیابی عملکرد گروهی از آزمونامکان استفاده از نتایج یک آ -

 مشابه و یا یک گروه از محصوالت گیریاندازه فنون

 ها مشارکت دارند و تواتر جابجایی در کارکنان فنیتعداد اپراتورهایی که در انجام آزمون -

 کارکنان سطح تحصیالت و تجربه عمومی -

گیری )استانداردهای ملی، مواد مرجع گواهیبلیت ردیابی اندازهموجود بودن یا عدم وجود منبع قا -

 (شده

 مورد استفاده گیریاندازه فنونپیچیدگی  -

 میزان کلیدی )حیاتی( بودن نتایج، با در نظر گرفتن کاربرد نهایی -

 عالوه بر مشارکت در آزمون مهارت جایگزین برای ارزیابی نتایج فنوناستفاده از  -

در سازماندهی آزمایشگاه باید یک ارزیابی مجدد در مورد انتخاب تواتر  در صورت تغییرات مهم -

 م شودمشارکت انجا

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

 ISO/IEC 17043گواهینامه تایید صالحیت بر اساس استاندارد  -

د، اگر آزمایشگاه به مرجع برگزاری آزمون مهارتی که تایید صالحیت نشده است اعتماد دار -

 از آن مرجع انجام دهد.بر اساس معیارهای زیر آزمایشگاه موظف است ارزیابی مکتوبی 

 نوع نمونه/ ماتریس( 1

 گیریپارامترهای مورد اندازه( 2

 گیریگستره اندازه( 3

 آنالیز آماری نتایج( 4

  

http://www.belac.fgov.be/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  21 | صفحه

 

 BABمرجع اعتباردهی 

 کشور: بنگالدش

 ILAC MRAقنامه امضاءکننده تواف -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.bab.org.bdسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

صالحیت، برای تمامی پارامترها حداقل یک بار در مقایسات بین ها باید قبل از تأیید آزمایشگاه -

 آزمایشگاهی و یا آزمون مهارت شرکت کرده باشند.

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

 برگزار شود. ISO/IEC 17043آزمون مهارت بایستی بر اساس الزامات استاندارد  -

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

 آزمایشگاه باید اقدامات اصالحی الزم را پس از کسب نتایج نامطلوب انجام دهد. -

 

  

http://www.bab.org.bd/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  22 | صفحه

 

 TURKAKمرجع اعتباردهی 

 کشور: ترکیه

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.turkak.org.trسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

مناسب در دسترس باشد آزمایشگاه باید قبل از فرآیند تایید صالحیت  PTر شرایطی که برنامه د -

 خود، نتایج مورد قبول در آن کسب کند.

بر  PTدر شرایطی که کارکنان، تجهیزات و روش آزمون تغییر کند، باید برنامه شرکت در آزمون  -

تواند بازنگری این برنامه می PTبر اساس نتایج کسب شده در ن اساس آن به روز شود. همچنی

 شود.

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

 ISO/IEC 17043های آزمون مهارت و مقایسات بین آزمایشگاهی باید الزامات و شرایط برنامه -

 را برآورده نمایند.

 شود.برگزار می ILAC/EA/APLACکه توسط  PTهای برنامه -

انجام  ISO/IEC 17043شود باید بر اساس که توسط مراجع مستقل برگزار می PTهای برنامه -

 شود.

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

در صورتیکه اقدامات اصالحی انجام شده، اثربخش نباشد، ممکن است از آزمایشگاه درخواست شود  -

 شرکت کند. PTر آزمون تا مجددا د

 

  

http://www.turkak.org.tr/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  23 | صفحه

 

 CNASمرجع اعتباردهی 

 کشور: چین

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.cnas.org.cnسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

موجود است آزمایشگاه باید قبل از ممیزی اولیه حداقل یکبار با نتایج  PTه برنامه در صورتیک -

تا سه سال قبل از ممیزی اولیه قابل  PTهای شرکت کرده باشد. )آزمون PTبخش در رضایت

 قبول است.(

شرکت کنند. )در صورت موجود  PTها حداقل یکبار در دوره تایید صالحیتشان باید در آزمایشگاه -

 دن(بو

هایی که تغییر معنادار در کارکنان، تجهیزات، روش و هر مورد تاثیرگذار بر صالحیت آزمایشگاه -

 را افزایش دهند. PTآزمایشگاه دارند، باید تواتر شرکت در آزمون 

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

 روز 180صدور اقدام اصالحی و انجام آن در  -

 به رسمیت شناخته شده باشد CNAS که توسط PTشرکت در  -

 ها در اقدام اصالحیهای تجهیزات و روشدر نظر گرفتن کلیه بخش -

 

  

http://www.cnas.org.cn/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  24 | صفحه

 

 DANAKمرجع اعتباردهی 

 کشور: دانمارک

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.danak.orgسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

 تأثیر گذارند: PTعوامل ذیل در تواتر شرکت در  -

 ایجاد قابلیت ردیابی از طریق کالیبراسیون داخلی و خارجی( 1

 هاCRMایجاد قابلیت ردیابی از طریق ( 2

ها وجود نداشت، در این CRMه و ب SIدر صورتی که هیچگونه شواهد قابلیت ردیابی به سیستم( 3

 بسیار وابسته خواهد بود. PTصورت درستی نتایج آزمایشگاه به نتیجه 

های بعدی تأثیر گذار است. ، در تواتر شرکت در برنامهPTدر  مشارکتجدا از این مسائل نتایج قبلی ( 4

 .گرددمی شرکت و یا شرکت به صورت خارج از برنامهدفعات  مطلوب منجر به افزایشنا نتایج

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

کاری آزمایشگاه را تحت  scopeشرکت کند که ترجیحا تمام  PTآزمایشگاه باید در برنامه  -

 پوشش قرار دهد

 

  

http://www.danak.org/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  25 | صفحه

 

 RENARمرجع اعتباردهی 

 کشور: رومانی

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.renar.roسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

های کنترل کیفیت و ریسک های شناسایی شده و حداقل آزمایشگاه با در نظر گرفتن نتایج فعالیت -

 کند.می را تعیینPT، تواتر زمانی مشارکت در  ABتوالی تعیین شده توسط 

نه از دام هر پارمتر برایدر صورت امکان، آزمایشگاه باید حداقل دوبار در بازه تایید صالحیت خود،  -

 شرکت کند. PTهای کاربرد خود، در برنامه

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

 اندکرده را دریافت ISO/IEC 17043که استاندارد  PTمراجع برگزار کننده  -

 هستند ILACو یا  EAیید صالحیت که عضو مراجع تا -

شده دهینتایید صالحیت اروپا سازمااتحادیه و یا  APLAC ،IRMM که توسط PTهای برنامه -

 اند.

 شود.ای برگزار میو منطقه شناسی ملیاندازه هایکه توسط سازمان PTهای برنامه -

 شود.زار می( برگEURLهای مرجع اروپا )که توسط آزمایشگاه PTهای برنامه -

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

کسب کند باید اقدامات اصالحی اتخاذ کند  PTدر صورتیکه آزمایشگاه نتایج نامطلوب در برنامه  -

 ثبت کند.  ABها و اقدامات خود را جهت ارائه به ای را شناسایی کند و نتیجه بررسیو علل ریشه

دیگری شرکت کند و  PT، در آزمون PTشدن در آزمون  مردوداز  در صورتیکه آزمایشگاه پس -

 باطل کندیا و درآورد حق دارد اعتباردهی را به حالت تعلیق  ABنتیجه نامطلوب به دست آورد 

 

  

http://www.renar.ro/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  26 | صفحه

 

 IA Japanمرجع اعتباردهی 

 کشور: ژاپن

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 /http://www.nite.go.jp/en/iajapanسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

 خشبسال برای کلیه پارامترهای دامنه کاربرد اعتباردهی و کسب نتایج رضایت 4حداقل یکبار در  -

 
 PTنامطلوب در اقدامات الزم پس از کسب نتایج 

، صالحیت آزمایشگاه از طریق ارائه شواهد عینی PTدر صورت کسب نتایج غیر رضایت بخش در  -

 بایست اثبات گردد.و سوابق اقدام اصالحی می

ی را تجزیه ابایست علل ریشهدر صورتیکه نتایج مشکوک یا غیر رضایت بخش باشد، آزمایشگاه می -

ژاپن گزارش دهد. همچنین آزمایشگاه میبایست مجددا در  IAو تحلیل کند و در صورت نیاز به 

دیگر شرکت کند تا صالحیت فنی خود را از طریق کسب نتایج رضایت بخش اثبات  PTیک برنامه 

 کند.

 

  

http://www.nite.go.jp/en/iajapan/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  27 | صفحه

 

 VLACمرجع اعتباردهی 

 کشور: ژاپن

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.vlac.co.jpسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

های متقاضی تایید صالحیت پیش از دریافت گواهینامه برای آزمایشگاه PTالزام به مشارکت در  -

 تایید صالحیت

 حداقل یک نوبت مشارکت در طول دوره اعتبار تایید صالحیت -

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

 شوند.اجرا می VLACهایی که توسط الزام به مشارکت در برنامه -

اجرا  ISO/IEC 17043که بر اساس الزامات استاندارد  PTهای توصیه به مشارکت در برنامه -

 شوند.می

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

 VLAC، انجام اقدامات اصالحی الزم و ارایه سوابق اقدامات انجام شده به الزام به شناسایی مشکل -

 روز پس از دریافت اخطاریه 30در زمان 

 PTتصدیق اقدامات انجام شده توسط آزمایشگاه، فقط از طریق ارزیابی در محل یا مشارکت در  -

 مجدد امکان پذیر است.

 

  

http://www.vlac.co.jp/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  28 | صفحه

 

 SACمرجع اعتباردهی 

 کشور: سنگاپور

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACدر سطح عضویت 

 http://www.sac-accreditation.gov.sgسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

 لهای شیمیایی و بیولوژی یکبار در هر دو ساآزمایشگاه -

 محیطی، کالیبراسیون و مکانیکی یکبار در هر دو سالهای زیستآزمایشگاه - -

شرکت  PTتایید صالحیت دارند قبل از تایید صالحیت باید یکبار در  یهایی که تقاضاآزمایشگاه - -

 .کسب کنندکرده باشند و نتیجه رضایت بخش 

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

قرار دارد و  APLACدر سایت  proficiency testing directoryر که د PTهای برنامه -

 هستند ISO/IEC 17043قرار دارد و یا مراجعی که دارای  EPTISیا در بانک اطالعاتی 

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

 اقدامات اصالحیانجام  بررسی و بازنگری و در صورت لزوم -

های ماه نتایج یافته دهد آزمایشگاه باید ظرف مدت یکای را نشان میها مشکل عمدهاگر بررسی -

کند در صورت عدم نتایج را بررسی می ABاطالع دهد.  ABبررسی خود و اقدامات اصالحی را به 

ممیزی به مجددا بعدی باید شرکت کند و یا  PTکفایت اقدام اصالحی، یا آزمایشگاه در آزمون 

صالحیت یا بخشی از آن به حالت  کاربردشود و یا کل دامنه انجام میصورت کامل یا بخشی از آن 

 آید.تعلیق درمی

بعدی شرکت کند. این  PTرد شود آزمایشگاه باید در برنامه  PTدر مواردی که آزمایشگاه در  -

 دهد که اقدامات اصالحی اتخاذ شده اثربخش بوده استنشان می

  

http://www.sac-accreditation.gov.sg/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  29 | صفحه

 

 SWEDACمرجع اعتباردهی 

 کشور: سوئد

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACطح عضویت در س

 http://www.swedac.seسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

 ارکت درمش طریق زخود را ا ز انجام فرآیند تأیید صالحیت آزمایشگاه بایستی صالحیت فنیقبل ا -

PT .ارائه دهد 

ای بایستی بر برنامه تهیه کند. چنین PTای جهت تعیین تواتر مشارکت در برنامه آزمایشگاه باید -

نظر گرفتن  با در برای مثال شود. های موجود در آزمایشگاه تهیهریسک تجزیه و تحلیلاساس 

 کارکنان، نوع آزمون و دستگاه.ها، حجم آزمون

های تحت کل آزمون ساله فرآیند تأیید صالحیت یک مرتبه برای 4آزمایشگاه بایستی در یک دوره  -

 مشارکت داشته باشد. PTدامنه کاربرد در برنامه 

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

آزمون مهارتی که بر اساس الزامات استاندارد  هایرنامهها ترجبحا بایستی در بآزمایشگاه -

ISO/IEC 17043 شود شرکت نماید.برگزار می 

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

زمایشگاه بایستی حدود پذیرش و یک روش اجرایی در خصوص نحوه پیگیری و تحقیق در خصوص آ -

 اتخاذ کند.مناسب را  الزم باشد اقدام اصالحیر جا که نامطلوب آزمون مهارت داشته باشد هنتایج 

 

  

http://www.swedac.se/
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 SASمرجع اعتباردهی 

 کشور: سوییس

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.sas.admin.chسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

 حداقل یک نوبت مشارکت در طول دوره اعتبار تایید صالحیت -

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

)برآورده  که توسط مراجع با صالحیت PTهای ها جهت مشارکت در برنامهانتظار از آزمایشگاه -

 شوند( ارایه میISO/IEC 17043کردن الزامات 

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

 ها و اقدامات اصالحیالزام به بررسی نتیجه غیر رضایت بخش و مدون نمودن این تحقیق و بررسی -

 هاناشی از آن

 

  

http://www.sas.admin.ch/
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  31 | صفحه

 

 ATSمرجع اعتباردهی 

 صربستانکشور: 

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -ضو کامل: عILACسطح عضویت در 

 http://www.ats.rsسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

 شرکت کنند. PTصالحیت شوند باید در  حداقل یکبار قبل از اینکه تایید -

آزمایشگاهی که تایید صالحیت شده است باید حداقل یکبار در بازه زمانی چهار ساله تایید صالحیت  -

 شرکت کند. PTخود، در 

در صورتیکه تغییر معناداری در آزمایشگاه به وجود آید. مانند دستگاه جدید، جابجایی کارکنان و  -

 شرکت کند. PTنی ، آزمایشگاه باید در ... جهت اثبات قابلیت ف

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

 قرار دارد EPTISو یا در بانک اطالعاتی  EAیا  APLAC که توسط PTهای برنامه -

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

 ای باید انجام شود و اقدام اصالحی اتخاذ شود.شناسایی علل ریشه -

دیگری شرکت کند و نتیجه  PT، در آزمون PTر صورتیکه آزمایشگاه پس از رد شدن در آزمون د -

 .باطل کند درآورد وحق دارد اعتباردهی را به حالت تعلیق  ABنامطلوب به دست آورد 

 

  

http://www.ats.rs/
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 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  32 | صفحه

 

 FINASمرجع اعتباردهی 

 کشور: فنالند

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.finas.fiسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

 ین کیفیت آزمایشگاههای مهارت به عنوان بخشی از برنامه تضمالزام به در نظر گرفتن آزمون -

 هایپیش از دریافت گواهینامه تایید صالحیت برای کلیه روش PTهای الزام به مشارکت در برنامه -

 (Scopeآزمون مندرج در دامنه کاربرد )

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

 نامطلوب( با نتیجه PTهای مهارت )مدون نمودن اقدامات انجام شده در خصوص آزمون -

 

  

http://www.finas.fi/
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 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط
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 CYS-CYSABمرجع اعتباردهی 

 کشور: قبرس

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.cys.mcit.gov.cyسایت: آدرس وب

 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه  

 کیباید حداقل در  آنو همچنین پس از دریافت آزمایشگاه پیش از دریافت گواهینامه اعتباردهی  -

PT گیری، مشخصه و محصول مربوطه در یا مقایسه بین آزمایشگاهی برای هر یک از فنون اندازه

 .PTکند، با در نظر گرفتن موجود بودن برنامه مرتبط  دامنه کاربرد اعتباردهی مشارکت

 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده  

پذیرد که یا بر اساس را می PTفقط نهادهای برگزارکننده  CYS-CYSABمرجع اعتباردهی  -

تایید صالحیت شده باشند یا بتوانند شواهدی مکتوب مبنی بر  ISO 17043:2010استاندارد 

را  PTکننده باید نهاد برگزارکننده ا الزامات این استاندارد ارائه بدهند. آزمایشگاه شرکتانطباق ب

موجود نباشد، مقایسه بین  PTهای در شرایطی که برنامه بر اساس مدارک فوق ارزیابی کند.

هقرار گیرد، به شرطی که این برنامتواند مورد پذیرش ها در داخل یا خارج از کشور میآزمایشگاه

 ها مطابق شرایط مناسب از پیش تعیین شده برگزار و اجرا شوند.

 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در  

ه اانطباق در نظر گرفته شده و باید اقدامات الزم توسط آزمایشگبخش به عنوان عدمرضایتغیر تایج ن -

 ر حال حاضر توسط آزمایشگاه بهبخش روی نتایجی که درضایتغیر انجام شده باشد. تاثیر نتایج 

مشتریان گزارش شده است باید ارزیابی شود و در صورت تاثیرگذاری، مشتری باید مطلع شود و 

در صورت مشارکت مستمر  ،در صورت نیاز نتایج فراخوانی شود. در خصوص نتایج سوال برانگیز

ل، آزمایشگاه باید معیارهای های متعدد در طول یک ساو مشارکت در نوبت PTرنامه در ب آزمایشگاه

 خود را برای تجزیه و تحلیل مشخص کند.

یا مقایسات  PTآزمایشگاه نشاندهنده این باشد که درصد اندکی از نتایج  PTدر شرایطی که نتایج  -

انطباق مرتبط صادر شده توسط رضایتبخش بوده است، ممیز فنی عدمغیر بین آزمایشگاهی، 

آزمایشگاه، اجرای اقدامات اصالحی و اثربخشی  طایج نارضایتبخش توسآزمایشگاه، نحوه ارزیابی نت

شده توسط آزمایشگاه مناسب و کافی این اقدامات را بررسی میکند. اگر تفاسیر و اقدامات انجام

 گیرد.باشد، دریافت گواهینامه اعتباردهی یا تمدید گواهینامه تحت تاثیر قرار نمی

یا مقایسات بین آزمایشگاهی نارضایتبخش باشد، ممکن  PTایج ای از نتدر شرایطی که بخش عمده -

است موارد زیر توسط ممیز فنی در نظر گرفته شود: تعلیق گواهینامه اعتباردهی، کاهش دامنه 

 کاربرد یا لغو گواهینامه اعتباردهی.

http://www.cys.mcit.gov.cy/
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 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  34 | صفحه

 

 Calaمرجع اعتباردهی 

 کشور: کانادا

 ILAC MRAمه امضاءکننده توافقنا -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.cala.caسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

زمایشگاه بایستی سالی یک بار در صورت ارائه آزمون مهارت توسط مرجع تأیید صالحیت شده، آ -

 مهارت شرکت نماید. در آزمون

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

اگر برنامه آزمون مهارت برای پارامتر خاصی وجود نداشت، آزمایشگاه باید سیاستی در خصوص  -

 آزمودن مهارت اپراتورها داشته باشد. برای مثال آزمایش ماده مرجع مجهول و....

 
 PTقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در ا

 آزمایشگاه باید شواهد اقدامات اصالحی انجام شده را نگه داری نماید. -

 

  

http://www.cala.ca/
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 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط
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 SCCمرجع اعتباردهی 

 کشور: کانادا

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.scc-ccn.caسایت: آدرس وب

 
  :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

برای هر یک از  PTفعالیت  یکپیش از دریافت تایید صالحیت و  PT کیالزام به مشارکت در  -

 ار ساله های تایید صالحیت در دوره چهزمینه

 ، مشارکت سالیانه الزامی است.PTهای در صورت در دسترس بودن و مناسب بودن برنامه -

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

 را برآورده نمایند ISO/IEC 17043باید الزامات استاندارد  PTهای برنامه -

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

 ای، اصالح و اقدامات اصالحیوطه به تجزیه و تحلیل علل ریشهارایه شواهد مرب -

 

  

http://www.scc-ccn.ca/
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 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط
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 NAHمرجع اعتباردهی 

 کشور: مجارستان

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.nah.gov.huسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

 PTهای ها در خصوص مشارکت در برنامهمشی توسط آزمایشگاهالزام به تهیه خط -

با توجه به  NAHمعرفی شده توسط  PTهای ها به مشارکت در برنامهالزام بعضی از آزمایشگاه -

 رزیابی ریسکنتایج ا

 پیش از دریافت گواهینامه تایید صالحیت PTها به ارایه برنامه مشارکت در الزام آزمایشگاه -

 باشد.سال می 5، یک نوبت در طول PTهای حداقل تواتر پیشنهادی جهت مشارکت در برنامه -

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

 تایید صالحیت شده PTمات مراجع برگزار کننده ها جهت استفاده از خدتوصیه به آزمایشگاه -

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

 دیگر در همان دوره اعتبار گواهینامه تایید صالحیت PTالزام به مشارکت در یک برنامه  -
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 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  37 | صفحه

 

 EGACمرجع اعتباردهی 

 کشور: مصر

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.egac.gov.egسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

یکبار در طول دوره تایید صالحیت موجود است آزمایشگاه باید حداقل  PTدر صورتیکه برنامه  -

 شرکت کند. PTخود در 

 در صورت تغییر کارکنانی که تاثیرگذار بر صالحیت فنی آزمایشگاه هستند -

 در صورت افزایش دامنه کاربرد آزمایشگاه -

 های داخلیگذاری ناقص روشدر صورت صحه -

 در مواردی که آزمایشگاه از روش استاندارد انحراف دارد. - -

 کسب شود PTیکه نتیجه مردود در آزمون در صورت - -

 مستند نشده و کافی نباشد. PTدر صورتیکه اقدامات اصالحی مربوط به  - -

 در صورتیکه آزمایشگاه ابزاری برای نشان دادن صالحیت خود نداشته باشد. - -

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

یا حداقل به وسیله مرجع ملی تاییدصالحیت، ، باید تایید صالحیت شده باشد و PTبرگزار کننده  -

 .باشدتایید شده 

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

 صدور اقدام اصالحی -

 

  

http://www.egac.gov.eg/
http://www.egac.gov.eg/
http://www.egac.gov.eg/


 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  38 | صفحه

 

 IANZمرجع اعتباردهی 

 لندیکشور: نیوز

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.ianz.govt.nzسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

شرکت کند به نحوی  PTهای آزمایشگاه تا زمان تأیید صالحیت بهتر است یک یا دو بار در برنامه -

 ه کاربرد اعتباردهی را در برگیرد.که دامن

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

بر اساس الزامات  شدهتأیید صالحیت PTکه توسط مراجع  PT هایآزمایشگاه باید در برنامه -

 اند، شرکت کند.برگزار شده ISO/IEC 17043استاندارد 

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

شگاه باید اختالفات مشاهده شده را تجزیه و تحلیل کند و اقدامات اصالحی الزم را برای حل آزمای -

 این اختالفات اتخاد کند.
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 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  39 | صفحه

 

 RVAمرجع اعتباردهی 

 کشور: هلند

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.rva.nlسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

 پیش از دریافت تایید صالحیت PTیک نوبت مشارکت در  -

 حداقل یک نوبت مشارکت در طول دوره چهار ساله اعتبار تایید صالحیت -

 
 :PTانتخاب نهاد برگزارکننده معیارهای 

را برآورده  ISO/IEC 17043که الزامات اصلی  PTهای از مشارکت در برنامه RVAحمایت  -

 نمایند.می
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  40 | صفحه

 

 ESYDمرجع اعتباردهی 

 کشور: یونان

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.esyd.grسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

 .زمون مهارت شرکت نمایدآدر  آزمایشگاه بهتر است حداقل سالی یک بار از زمان تأیید صالحیت، -

آزمایشگاه برنامه بایستی جهت حاصل شدن اطمینان از اعتبار نتایج PTتواتر شرکت در برنامه  -

 ریزی شود.

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

 ISO/IEC 17043الزامات اساس آزمون مهارت بایستی توسط مراجع تأیید صالحیت شده بر  -

 برگزار شود.

زار شود، مرجع برگزار کننده در صورتی که آزمون مهارتی توسط مرجع تأیید صالحیت نشده برگ -

 بایستی شواهدی دال بر رعایت الزامات استاندارد را نشان دهد برای مثال:

 (QMSشواهد وجود سسیتم مدیریت )( 1

 های پیشینبرنامه سوابق برگزاری( 2

 هاهای آزمایشگاه و نتیجه عملکرد آنتحلیل دادهو سوابق تجزیه ( 3

 هادیریت نمونه( اطالعات مربوط به شناسایی و م4

قطعیت نمونه به منظور ایجاد قابلیت ردیابی به یکاهای العات مربوط به مقدار مرجع و عدماط( 5

SI 

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

 ABای را به اطالع را از نتیجه نامطلوب مطلع و همچنین علت ریشه ABزمایشگاه بایستی آ -

 برساند.
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 GCCردهی مرجع اعتبا

 عربستان سعودی، بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی، یمنکشور: 

 ILAC MRAامضاءکننده توافقنامه  -: عضو کاملILACسطح عضویت در 

 http://www.gcc-accreditation.orgسایت: آدرس وب

 
 :PTالزام در خصوص تواتر مشارکت در برنامه 

 سال یکبار 2حداقل هر  -

ها باید متعهد شوند که به طور آزمایشگاه ،جهت موفقیت در تأییدصالحیت و  نگهداری این سیستم -

ها موجود هستند آزمون تا زمانی که ایند نهای آزمون مهارت شرکت نمایدر برنامه آمیزیموفقیت

سال از زمان  4 از نباید بیش PTو از نظر فنی و هزینه مناسب هستند. تاریخ آخرین مشارکت در 

 تأیید صالحیت باشد.

 
 :PTمعیارهای انتخاب نهاد برگزارکننده 

 شوند.اند، توصیه میشده که تایید صالحیت PTبرگزارکنندگان  -

ر کننده تا حد مرجع برگزا SCOPEبرنامه آزمون مهارتی شرکت کند که  آزمایشگاه باید در -

 SCOPEترین آزمون مهارت به صورت مشابه های آزمایشگاه باشد در غیر اینامکان مشابه آزمون

 آزمایشگاه بایستی انتحاب شود.

 
 PTاقدامات الزم پس از کسب نتایج نامطلوب در 

ون و اتخاذ اقدام اصالحی در صورت لزوم توسط آزمایشگاه فرآیندی جهت کنترل کار نامنطبق آزم -

 بایستی انجام شود.
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 (ILC)و مقایسه بین آزمایشگاهی  (PT)ها در آزمون مهارت در خصوص مشارکت آزمایشگاه ILACمراجع اعتباردهی عضو  هایمشیخط

  42 | صفحه

 

 

 

 پیشگامان کیفیت پاسارگادشرکت 

 11واحد  -3طبقه  -74پالک  -خیابان شهرتاش -سهروردی شمالی -آدرس: تهران

 02186030627فاکس:     02188546426تلفن: 

Email: info@qualitypioneers.ir 

Website: www.qualitypioneers.ir 

Telegram: telegram.me/PQPLTD 
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