) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا نیب ۀیداحتا

 15189وزیا
یبط راوتاربال هب یهدرابتعا
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 15189رایعم ربارب رد یبط راوتاربال یهدرابتعا
) (ISOدردنتس یللملا نیب نامزاس
تیلباق و یئاناوت دییأت یارب یاهلیسو :یهدرابتعا
ندوب نئمطم و عقومب ،قیقدِ نیمضت و یبط یاهراوتاربال
اهنآ راک جیاتن

ِ لماش اهنآ تامدخ .دراد ناضیرم تحص یبایزرا و صیخشت رد یساسا شقن ،یبط یاهراوتاربال تامدخ
،لقن و لمح ]،لپمس ای[ هنومن یروآعمج ،ضیرم یئاسانش ،ضیرم یزاسهدامآ ،تساوخرد یارب یتابیترت
،هرصبت ،هجیتن نییعت ،نآ بیقعت هب زین و ،یکینیلک یاههنومن شیامزآ و سسورپ ،هریخذ
لنوسرپ ،ناضیرم یاهترورض اب دیاب یبط یراوتاربال تامدخ ًءانب .دشابیم هروشم و یهدشرازگ
.دشاب قبطنم و راگزاس لخدیذ بناوج رئاس و ناضیرم زا تبقارم ِتمسق رد لوئسم

لالخ رد هطوبرم ضیرم اب هطبار رد جیاتن نیا هئارا هکلب ،قیقد جیاتن هئارا اهنت هن راوتاربال فده
قباطم ،بسانم یراوتاربال یاهرجیسورپ زا هدافتسا اب و ،یکینیلک تیریدم ظاحل زا لوقعم ینامزتدم
.دشابیم ضیرم تینوصم و تّیمرحم لصا ،یقالخا نوئش اب
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راوتاربال کی یگتسیاش یسانش تیمسر هب

وزیا همانرابتعا دنناوتیم ،ناشتامدخ ندوب ریذپنانیمطا و تیفیک تابثا تهج یبط یاهراوتاربال
کی هک دنروآ تسدب ار تیلباق و تیفیک صاخ تامازلا – یبط یاهراوتاربال ناونع تحت 15189
تابثا تهج یصیخشت یاهراوتاربال یارب مزال تامازلا یواح و هدوب یللملانیب هدشهتفریذپ دردنتس
.دشابیم تیفیکاب و نئمطم تامدخ هئارا تهج ناشیئاناوت و تیلباق
و ،ناشتامدخ تیفیک تابثا تهج یبط یاهراوتاربال یارب یساسا تاعوضوم هدنریگربرد  15189،وزیا
روبزم دردنتس اب قباطم و ربتعم یکینخت ظاحل زا ناشجیاتن هک دشابیم یتاشیامزآ ماجنا زین
نیدب ،هدیدرگ بیترت یکینیلک و یملع ،یبط هعماج کیدزن یرایمه اب هک هدربمان دردنتس .دشاب
ناشیئاناوت ظفح و ناشیتیریدم یاهمتسیس حرط ضرغ نآ زا یبط یاهراوتاربال هک هدش حرط روظنم
تیلباق دییأت ای قیدصت تهج نآ زا زین ) (accreditation bodiesیهدرابتعا یاهداهن و ؛دنریگ هرهب
.دنیامن هدافتسا یهدرابتعا هسورپ قیرط زا اهراوتاربال نیا
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یبط راوتاربال یهدرابتعا

و یفرطیب ،تیلباق نییعت روظنمب راوتاربال کی لقتسم شجنس زا دعب  15189وزیا همانرابتعا رودص
ِیراوتاربال یاهشیامزآ رد لیخد ِلنوسرپ یلعف تیلباق و اهیئاناوت .دریگیم تروص نآ یراک ِتابث
لئاسم ،یلیلحت و یلیلحت-شیپ لماوع ،داوم و ) (reagentsاه فرعم ،تازیهجت ،راوتاربال لحم ،یبط
رارق یسررب دروم روبزم یهدرابتعا هسورپ یط ،یلیلحت-اسپ لماوع و ،تیفیک نیمضت هب طوبرم
.دنریگیم
لماوع مامت ،هطوبرم یاههنیمز رد صصخت و هبرجت ِنتشاد اب ،صصختم ِیکینیلک و یملع نارگشجنس
رارق لماک یبایزرا دروم ار دنتسه راذگریثأت یشیامزآ تامولعم و ماقرا دیلوت رب هک راوتاربال هب طوبرم
:زا دنترابع روبزم لماوع .دهدیم

●
●

●

●

●

●
●
●
●
●
●

؛نانکراک یکینختییاناوت
یروآعمج دننام ،لیلحت زا دعب و لبق رصانع و ازجا لومشب ،یشیامزآ یاهشور بسانت و رابتعا
؛یهدشرازگ و هنومن
و یتسرد ظفح تهج ضیرم لاقتنا و ییاجباج ،یئاسانش لومشب ) (sampleهنومن تیفیک
؛هنومن ندوب ءاکتا لباق
رد هتفرگماجنا یکینیلک یاهصیخشت و ضیرم یاهشیامزآ یلبق جیاتن هچخیرات یسررب
؛هتشذگ
یصصخت یشیامزآ زکارم لاثم روطب "عجرم یاهراوتاربال" زا هدافتسا هب طوبرم یاهلمعلازرط
؛هژیو ضارما یارب
؛هطوبرم یاهدردنتس اب اهیدنب هجرد و اهیریگ هزادنا قباطت ای ) (traceabilityیبایدر تیلباق
؛یشیامزآ تازیهجت و لیاسو ظفح و هجرد میظنت ،ندوب بسانم
؛شیامزآ طیحم
؛شیامزآ زا لصاح ِتامولعم تیفیک نیمضت
؛اهشیامزآ ماجنا یارب لوبق لباق تعرس
.بسانم یقالخا یاهشزرا تیاعر
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)دراد همادا( یبط راوتاربال یهدرابتعا

)یدنب هجرد و یشیامزآ یاهراوتاربال تیلباق یارب یلک تامازلا(  ISO/IEC 17025یانبم رب  15189وزیا
و رصانع یواح دردنتس نیا نآربانب .تسا راوتسا )تامازلا – یفیک تیریدم یاهمتسیس(  9001وزیا و
کی یلک طیارش و تامازلا زین و  9001،وزیا همانقیدصت رد هتفایرکذت یفیک یاهمتسیس یازجا
 ،یفاضا رایعم جنپ )  (ISOدردنتس یللملا نیب نامزاس  15189رابتعا .دشابیم یشیامزآ راوتاربال
"دیامن یم عضو یبط یاهراوتاربال یور ار ،لیذ یاهرایعم لومشب
●
●

●
●
●

؛ مزال شیامزا و هنومن عون زیوجت
هک یحص نادنمراک اب ات راوتاربال هب تیلوئسم یراذگاو طسوت یحص نادنمراک هب لماعت
؛دنیامن رارقرب طابترا ،دنیامن یم لاسرا راوتاربال هب شیامزا تهج ار ضیرم یاه هنومن
؛ضیرم تبقارم و صیخشت هب طابترا رد شیامزا جیاتن نوماریپ تایرظن هئارا
و ؛هنومن مجح و هنومن فرظ ،یروآ عمج یاه لمعلازرط نوماریپ تامولعم هئارا مه ای و ،اه هنومن یروآ عمج
،دنوش راتفر ضیرم کی دننام ضیرم اب دیاب دیاب هک تسنیا نیتسخن ۀفیظو – یقالخا لوصا
؛یرتشم کی دننام هن

دردنتس هکنیا زا نانیمطا لوصح تهج ،مظنم تروصب ربتعم یاهراوتاربال ،موادم یریذپ تعاطا روظنم هب
اهراوتاربال نیا یارب نکمم.دندرگیم یسررب ًاددجم ،دنا هدومن یرادهگن تسرد تروصب ار شیوخ ینف یاه
ای تیفیک یجراخ نیمضت یاه همانرب مانب هک( تیرثؤم شیامزا مظنم یاه همانرب رد هک دوش هتسناد مزال
.دنزرو کارتشا ،ینف یگتسیاش رتشیب تابثا روظنم هب )دنوش یم هدیمان EQAS
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رد راوتاربال یهدرابتعا )  ( ISOوزیا  15189رایعم
وزیا  9001ۀمانقیدصت لباقم
یبایزرا تهج یتامدخ و یدیلوت تارادا رد هدرتسگ تروصب دردنتس یللملا نیب نامزاس  9001رایعم
قیدصت ادها فده .دریگ یم رارق هدافتسا دروم تارادا نیا تامدخ ای دیلوت تیفیک تیریدم یارب متسیس
زا ترابع ،دردنتس یللملا نیب نامزاس  9001رایعم لباقم رد هرادا کی تیفیک تیریدم متسیس هب
ۀدنراد راوتاربال کی نکمم هکیلاح رد .دشاب یم رایعم نیا لباقم رد روکذم تیریدم متسیس تقباطم دییات
یارب همانقیدصت نینچ رگم ،دشاب دردنتس یللملا نیب نامزاس  9001رایعم یارب همانقیدصت
.تسین یفاک راوتاربال ینف یگتسیاش
لومشب ،ینف یگتسیاش یسانش تیمسر یبط راوتاربال هب رگید فرط زا وزیا  15189یهدرابتعا
وزیا  9001ربارب رد نکمم یبط یاهراوتاربال هب دناوتیم هکیلاح رد .دهد یم ،ینف لمعو تیریدم متسیس
شیوخ ششوپ تحت ار راوتاربال کی ینف یگتسیاش همانقیدصت نینچ اما ،دشاب هدش هداد همانقیدصت
.دهدیمن رارق
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؟دنآ مادک یهدرابتعا یایازم

یب ،روحم ضیرم هک ؛تسا یحص تیریدم یلصا ءزج کی و بوخ تیفیک یارب ۀلیسو کی یهدرابتعا
دایز یایازم یاراد یهدرابتعا .دیامن یم تیلاعف یسررب لباق )لدوم( حرط بوچراچ رد و هدوب دنمنفده ،فرط
:لیذ یایازم لومشب ،تسا

یحص تبقارم ناگدننک میظنت یارب

یارب هدمع لصا کی ،دشاب تیرثؤم و تیرمثم یراد هک ،ناضیرم یارب تیفیکاب یحص تامدخ هئارا
زا تیامح یارب هلیسو کی تهج یهدرابتعا .دوش یم هتشادنپ یحص تبقارم تامدخ ناگدننک میظنت
زا و دنا رابتعا لباق و نوئصم ،هتسیاش ینف رظن زا هک یحص راوتاربال تامدخ تاصخشم ای تیلاعف
:دناوتیم هتفرگرارق هدافتسا دروم ،دیامن یم مهارف تلوهس ضیرم هب لیذ دراوم قیرط
●

●
●
●

هئارا یگنوگچ هب نوماریپ میماصت هک تینوئصم و تیفیک یارب لقتسم نیمضت نیمات
؛دیامن یم تیامح ار ناضیرم یارب یحص تبقارم یاه شزرا و تامدخ
؛تیفیک دوبهب یریگ هزادنا یارب مزیناکیم ۀیهت
و ؛یحص تبقارم تیفیک رد تابث زا تیامح
یروآ ون قیوشت

ناضیرم یارب

ضیرم یبط تیریدم هب طابترا رد ار شیامزا تیمها و شزرا هک دزاس یم مزلم ار راوتاربال کی یهدرابتعا
،لیذ دراوم دییات اب یللملا نیب یاهرایعم اب ،اه راوتاربال هک تسنیا هدنهد ناشن رما نیا .دیامن یبایزرا
:دیامن یم تقباطم
●
●

●

؛تسا دوجوم یحص تبقارم تیفیک رد تابث
نیرتهب یاه هویش رد اه کینکت و اه لمعلازرط و هتفرگ تروص دیدج یژولانکت طسوت تامدخ
و ؛ددرگ یم سکعنم ناهج
.دنراد یگتسیاش شیوخ فیاظو ماجنا یارب تامدخ هئارا نادنمراک

یبط یاه راوتاربال یارب

.دزاس یم مهارف ،دیامن یم تقباطم نیرتهب یاه هویش اب راوتاربال هکنیا یارب ار کردم یهدرابتعا
ار یریگ هزادنا ای صخشم لیلحت هک راوتاربال کی یگتسیاش یارب قثؤم نیمضت نانچمه یهدرابتعا
:یهدرابتعا .دزاس یم مهارف ،دهد یم ماجنا ربتعم یاه دوتیم هب قباطم
●
●

●
●
●
●

؛دزاس یم مهارف راوتاربال کی یاه تیلاعف یجراخ یاه هبنج نوماریپ ار تصرف
هتساوخ هدننک میظنت یاه داهن یوس زا هک تآارجا نوماریپ تامولعم یروآ عمج رد رارکت زا دناوتیم
؛دیامن یریگولج ،دوش یم
؛دیامن یم قیوشت ار اه هویش نیرتهب کیرشت
؛دیامن یم قیوشت ار یروآون
و ؛دهد یم شهاک ار رطخ
.دزاس یم مهارف ار یللملا نیب یسانش تیمسر
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میبایرد ار ربتعم راوتاربال کی هنوگچ

یاراد وزیا  15189رایعم ربارب رد هک دنا دوجوم ناهج رسارس رد یبط راوتاربال  2200دودح رد رضاح لاح رد
یاراد هک دنیامن یم هئارا ار شیوخ شیامیپ و تانیاعم یاه شرازگ ًامومع اهراوتاربال نیا.دنتسه رابتعا
نایرتشم هب .تسا ،دشاب یم ناشیا رابتعا نتشاد رگنیامن هک ،هدنهدرابتعا ناگرا قیدصت ای لوبمس
یاه شیامیپ ای تانیاعم مادک هب هکنیا نوماریپ هک دنیامن اضاقت راوتاربال زا هک دوش یم هیصوت
هدنهدرابتعا یاه ناگرا زا یرایسب .درادب هئارا تامولعم ،تسا هدیرگ ادها رابتعا اهنآ هب یدح هچ ات صخشم
سامت تامولعم یواح هک ،دنیامن یم رشتنم ار شیوخ ربتعم یاهراوتاربال یامنهر باتک ای تسرهف کی
دیناوتیم امش ،دشاب مزال رگا .دشاب یم اه راوتاربال نیا تانیاعم تیلباق نوماریپ تامولعم و اه راوتاربال
یداصتقا متسیس هکنیا دروم رد .دیوش سامت رد رتشیب تامولعم بسک تهج هدنهد رابتعا یاه ناگرا اب
ۀحفص هب ،ریخ ای دراد یبط یاه راوتاربال یهدرابتعا یارب هدنهدرابتعا یاه ناگرا دنچ ای کی امش )روشک(
زا و هتفر  www:ilac.orgسردا هب) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا نیب هیداحتا یتینرتنا
.دییامن هدافتسا ،تسا سرتسد لباق روبزم ۀحفص رد هک اهراوتاربال ۀدنهدرابتعا یاه ناگرا یامنهر باتک
نیآ رد زین اهروشک رگید یداصقا متسیس ربتعم یاهراوتاربال یامنهر بتک هب دیناوتیم نانچمه امش
.دیشاب هتشاد یسرتسد ۀحفص
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یللملا نیب تخانش

ار یللملا نیب رابتعا کی ربتعم یاهراوتاربال ،یللملا نیب یاه ۀمانتقفاوم متسیس کی طسوت
جراخ یاه رازاب رد یناسا هب یتارداص لاوما هب طوبرم ماقرا هک دهد یم هزاجا رما نینچ هک ،دنیامن یم بسک
هبناجود تخانش یاه همانتقفاوم مان هب ،یللملا نیب یاه همانتقفاوم نینچ .دنوش هتفریذپ روشک زا
یداصتقا یاه متسیس نیب شیامیپ و تانیاعم ماقرا شریذپ یارب و ،دنوش یم هدیمان )(MRAs
.تسا تیمها زیاح ناهج فلتخم یاهروشک
)یاه همانتقفاوم( تابیترت مانب هک ۀبناج دنچ تخانش ۀمانتقفاوم هدنهدرابتعا ناگرا  70زا رتشیب
ۀمانتقفاوم لمکم تاییزج .دوش یم دای ) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا نیب هیداحتا
رد همانتقفاوم نیا وضع یاهروشک تسرهف و ) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا نیب هیداحتا
.دشاب یم سرتسد لباق  www.ilac.orgیتینرتنا ۀحفص
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) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا نیب ۀیداحتا

دیئات یللملا نیب هیداحتا نوماریپ رتشیب تامولعم
) (ILACاهراوتاربال تیحالص

1/2012

راوتاربال رابتعا رودص یارب ۀدمع عجرم کی ) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا نیب هیداحتا
هطوبرم یاه نامزاس ریاس و هدنهدرابتعا یاه ناگرا ناهج رسارس رد ار همانتقفاوم نیا ءاضعا هک ،دشاب یم
:دراد هدهع هب ناهج رسارس رد ار لیذ یاه تیلوئسم روبزم ۀیداحتا .دهدیم لیکشت
―
―
―
―

؛اهراوتاربال یهدرابتعا یاه لمعلازرط و اه هویش ۀیهت
تراجت لیهست ۀلیسو کی ناونع هب روتاربال یهدرابتعا جیورت
؛یهدرابتعا متسیس دیلوت ۀنیمز رد تدعاسم
شیامیپ و تانیاعم یاهراوتاربال یسانش تیمسر و

فادها هب یبای تسد تهج هنالاعف تروصب ) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا نیب هیداحتا
.دیامن یم یراکمه یللملا نیب یاه ناگرا اب رکذلا قوف
،یهدرابتعا تاعوضوم یور ار نیماضم نانچمه ) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا نیب هیداحتا
نیا یتینرتنا ۀحفص .دیامن یم رشتنم هطوبرم تاعوضوم ریاس و تراجت لیهست ،تانیاعم ماجنا
رد نآ ءاضعا تیعقوم و راوتاربال رابتعا نوماریپ ار هدرتسگ تامولعم ) (www.ilac.orgهیداحتا
تیحالص دیئات یللملا نیب هیداحتا " مان هب )روشورب( هلاسر کی .دیامن یم مهارف ،ناهج رسارس
ۀلاسر هک ،دیامن یم مهارف تامولعم نآ تیلاعف و هیداحتا نیا هراب رد " تسا هچ ) (ILACاهراوتاربال
.دشاب یم دوجوم هیداحتا نیا یتینرتنا ۀحفص رد روبزم
:دیریگب سامت لیذ سردا هب رتشیب تامولعم یارب
) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا نیب هیداحتا تیرترکس
 7507سکب تسُپ
Silverwater
NSW 2128
ایلارتسا
: +61 2 9736 8373سکف
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نیا شخب کی ای و شیوخ تاراشتنا زاجم ددجم دیلوت ) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا نیب هیداحتا  2010 ،رشن و عبط قح ©
فادها ریاس ایو راوتاربال رتهب یاه هویش ،یهدرابتعا ،یزاسدردنتس ،فراعم یاه شخب رد داوم نینچ ۀدافتسا ناهاوخ هک تارادا هب ار تاراشتنا
.دیامن یم قیوشت و هیصوت ،دنشاب یم ) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا نیب هیداحتا تیلاعف و یصصخت تاحاس هب طوبرم

ای سییر اب دیاب ،دنتسه ) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا نیب هیداحتا تاراشتنا ددجم دیلوت یارب تزاجا بسک ناهاوخ هک تارادا
دیلوت یارب  ILACیوس زا هک ۀمان هزاجا .دنیامن رارقرب سامت لیمیا دننام یکینورتکیلا قیرط زا ایو همان قیرط زا هیداحتا نیا رترکس
تساوخرد رد هک رگید دصقم کی یارب ار داوم رگا .تسا هتفای رکذت یلصا تساوخرد رد هک دشاب یم دودحم دح ات طقف ،ددرگ یم رداص داوم ددجم
.دوش هتفرگ یفاضا ۀزاجا  ILACزا راک نیا زا لبق دیاب تروصنیا رد ،دوش یم هدافتسا هدیدرگن رکذ یلصا
.

global trust
Translated from ILAC B9:11/2011

Testing – Calibration – Inspection

