
 

 

 تعریف آزمایشگاه:
هتا  زیتر را اات تا   آزمایشگاه مرجعی است که یک یا چند مورد از فعالیتت

 :دهد می
 آزمون 
 کالیبراسیون 
 بردار  مرتبط با آزمون و کالیبراسیون بعد  امواه 

ها  آزمایشگاه قرار دارد و ضرور  است کلیه  بردار  در زمره فعالیت امواه
هتا   گذار  و تضمین کیفیت اتاتایتر بترا  رو  ها  مربوط به صحه فعالیت
ها  آزمون اات تا  نتواتد کته مشتارکتت در  بردار  ایز مشابه رو  امواه
 باند.    ها ضرور  می ایز در خصوص این رو  (PT)ها  آزمون مهارت  براامه

 ISO/IEC 17025اهمیت امواه بردار  در اسااادارد  

 امواه بردار  آب (PT)آزمون مهارت 

Proficiency Testing for Water Sampling 

 بردار   امواهکیفیت 
بردار  به صورت عمده اتانتی از عتد   قطعیت امواه باند. عد  قطعیت منحصر به خود می بردار  مااند آزمون دارا  عد  امواه

بردارهتا  متلتاتلتف  باند. بین امواه بردار  می بردار  )جامعه( و همچنین اوسااات مربوط به فرایند امواه یکنواخای هدف امواه
بردار  در ننتاستایتی ایتن  بردار  واحد اوساااتی وجود دارد. ارز  آزمون مهارت امواه حای در صورت ااالاب یک رو  امواه

 باند. اوسااات و خطاها  احامالی می

 بردار  آب امواه (PT)ها  آزمون مهارت  طرح

اا  کنتنتده در یتک  ها  ثبت حضور کلیه آزمایشگاه •

زمان مشلص و در یک محل مشتلتص بته هتمتراه 

 ها بردار  و بردانان امواه ت هیزات امواه

اتا  کتنتنتده بته  ها توسط اماینده ثتبتت حمل امواه •

 آزمایشگاه جهت اا ا  آزمون

کننده جتهتت  ها  نرکت ارزیابی عملکرد آزمایشگاه  •

 بردار  و آزمون نناسایی خطاها  امواه

 2طرح 

 
اا  کننتده در یتک  ها  ثبت حضور کلیه آزمایشگاه •

زمان مشلص و در یک محل مشتلتص بته هتمتراه 

 ها بردار  و بردانان امواه ت هیزات امواه

 ها به اماینده برگزارکننده تحویل امواه •

ها به یک آزمایشگاه مرجع جتهتت  ارسال کلیه امواه •

 ها در نرایط تکرارپذیر اا ا  آزمون

کننده جهتت  ها  نرکت ارزیابی عملکرد آزمایشگاه  •

 بردار  نناسایی خطاها  امواه

 1طرح 
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