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 مقدمه

ي تحت عىًان راَىماای   8978ايلیه بار در سال ایه استاودارد بزای 

( مىتطاز رزدیاد ي در ساال    ISO Guide 25ساسمان ایشي ) 55ضمارٌ 

، مًرد تجدیاد وراز    IEC  ي  ISOعی َمىاری ساسمان َای  8985

در وتیجٍ تجزبیات يسیع حاصل  8999لزار رزفت . تا ایىىٍ در سال 

، در  EN45001ي اساتاودارد اريااایی    ISO/IEC Guide25اس اجزای 

مىتطااز رزدیااد .   ISO/IEC17025لالااا اسااتاودارد باایه الم  اای   

ویش مًرد تجدیاد وراز لازار رزفتاٍ      5005رد مذوًر در سال استاودا

است . بىارریزی ريس افشين سیستم َای مدیزیت مىجز بٍ ایاه اماز   

    ضدٌ است وٍ آسمایطگاٌ َایی واٍ بشطای اس یاه سااسمان بشررتاز     

می باضىد یا خدمات دیگزی ارائٍ می ومایىد ، وسةت بٍ استمزار یاه  

ي َمیه عًر الشامات فىی ماًرد ویااس آسمایطاگاَُا الادا       ISO9001ویفیت دیزیت سسیستم مدیزیت َمسً با سیستم م

  ومایىد .

ایه استاودارد ضامل و یٍ الشاماتی است وٍ آسمایطگاٌ َای آسمًن ي والیةزاسیًن بایاد آوُاا را بازآيردٌ سااسود تاا بتًاوىاد       

  ورز فىی صالحیت داضتٍ ي لاادر باٍ فازاَم آيردن وتاایت م تةاز       ساثةات وىىد وٍ یه سیستم ویفیت را بٍ وار رزفتٍ ي ا

می باضد مزاجع تأیید صالحیت آسمایطگاٌ َای آسمًن ي والیةزاسیًن را بٍ رسمیت می ضىاسد ، باید ایه اساتاودارد را باٍ   

 عىًان مةىای تأیید صالحیت خًد لزار دَىد . 

ISO/IEC17025  يISO9001:2008 ٍویاسمىدی َای مدیزیت دارای اوغةاق باال بًدٌ ي بسایاری اس   در بحث َای مزبًط ب

 د .ىوى آسمایطگاٌ َا آن َا را در امتداد یىدیگز ایادٌ ساسی می

تأییاد صاالحیت   ومایىد ي تًسظ مزاج ای   ٌرا بزآيرد ISRI ISO/IEC17025در صًرتی وٍ آسمایطگاَُا الشامات استاودارد 

اس ایاه اساتاودارد    ٌمتمابل با مزاجع َم تزاس خًد در سایز وطًرَای استفادٌ وىىاد مًافمت وامٍ ضىاسایی  ضًود وٍ دارای

باٍ واارریزی ایاه اساتاودارد َمىااری بایه       اذیزش وتایت آسمًن ي والیةزاسیًن وطاًرَا آساان خًاَاد ضاد .      ،َستىد

ساتاوداردَا ي ريش َاای   وازدن ا  آسمایطگاَُا ي سایز ساسماوُا را تسُیل ي بٍ تةادل اعالعاات ، تجاارو ي ویاش َماَىا     

 اجزایی ومه می وىد . 
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ISIRI-ISO/IEC17025 . ضامل دي جىةٍ اس الشامات می باضد 

  الشامات مدیزیتی :

  

 

 

 

   الشامات فنی :

 

 

 : ISIRI-ISO/IEC 17025مشایای اخذ استقزار  

 ي مدیزیتی آسمایطگاَُا استاودارد وزدن ريش اجزایی .5 سمایطگاَُای عضً ي وسا اعتةار بیه الم  یافشایص سغح آ .8

 طتزی مداری آسمایطگاَُامارتماء سغح  .4 ٍ ضدٌ تًسظ آسمایطگاَُافشایص اعمیىان اس صحت وتایت ارایا .3

امىان اذیزش آسمایطگاَُا بٍ عىًان آسمایطگاٌ مزجع اس  .6 وسا اعمیىان اس والیةزٌ ضدن مستمز تجُیشات آسمایطگاَُا .5

 استاودارد عزف مؤسسٍ

 امىان ارایٍ خدمات در سغح بیه الم  ی .8 ن آسمایطگاَُا ي سایز ساسماوُاتسُیل َمىاری میا .7

 

 ارائٍ خدمات بٍ مطتزیان  - ساسماودَی ي مدیزیت  -

 الدامات ایطگیزاوٍ  - سیستم مدیزیت ویفیت  -

 وىتزل سًابك - وىتزل مدارن -

 ممیشی َای داخ ی  - باسوگزی درخًاستُا ، ایطىُادَا ي لزاردادَا -

 باسوگزی مدیزیتی - يارذاری آسمًن ي والیةزاسیًن بٍ ایماوىاران فزعی -

 ضىایات - خزید خدمات ي م شيمات -

 تجُیشات ي امىاوات  - ویاسمىدیُای عمًمی  -

 ایگیزی ي سىجص  - واروىان -

 ومًوٍ بزداری - ضزایظ محیغی ي مىاوی  -

ريضُای تست ي والیةزاسیًن اس جم ٍ  -

 ومًوٍ ریزی 

 حمل ي ومل ي ادارٌ آیتم َای تست ي والیةزاسیًن -

 تضمیه ویفیت وتایت تست ي وتایت والیةزاسیًن -

 طزاحی ، مشاوره و پیاده ساسی استانداردها ،                                   خانه کیفیت کزمان ارائه دهنده خدمات                    

 سیستم های مدیزیت و تکنیک های کیفیت و عارضه یابی واحدهای صنعتی                      

 7، االن 3مزوشی: وزمان، خیابان ضُید بُطتی، وًچٍ ضمارٌ دفتز 

 )خضزاء(، مزوش خدمات فىايری 5ض ةٍ ضمارٌ یه: ضُزن صى تی 

 808وسا ي وار وزمان، ياحد  
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