) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا نیب ۀیداحتا

رایعم قیدصت ای راوتاربال یهدرابتعا
؟) (ISOدردنتس یللملا نیب نامزاس 9001
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نامزاس  9001رایعم قیدصت ای راوتاربال یهدرابتعا
؟دردنتس یللملا نیب
یاه زاین نتخاس هدروآرب تهج ار شیامیپ ای یدنب هجرد ،شیامزا تامدخ هدننک ۀضرع کی امش هکینامز
جیاتن امش یارب روبزم هدننک ۀضرع هک دییامن نانیمطا لوصح دیاب امش ،دییامن یم باختنا شیوخ
.دیامن یم مهارف دامتعا لباق و قیقد
نآ رد زین لیذ یاهروتکف هک تسا اهروتکف دادعت کی هب هتسباو راوتاربال کی ینف یگتسیاش
:دنا لماش
●
●
●
●
●
●
●

راوتاربال نادنمراک ۀبرجت و شزوما ،تالیصحت
دنوش یم یرادهگن و میظنت بسانم تروصب هک تسرد لیاسو
تیفیک لورتنک و تیفیک نیمضت یارب یفاک یاهلمعلازرط
یریگ هنومن بسانم یاه دنو
هنیاعم و/شیامزا یاه لمعلازرط
تاعالطا قیقد شرازگ و تبث
شیامزا ماجنا یارب بسانم طیحم

امش مه ای و ،تسا رکذلا قوف تاصخشم یاراد هک دهد نانیمطا امش یارب دناوتیم راوتاربال کی هکیلاح رد
امش هک دنناوتیمن هداد نانیمطا امش یارب تروص ود ره ،دیهد ماجنا ار راوتاربال نینچ تامدخ یبایزرا دوخ
.دیا هدومن باختنا ار یکینخت رظن زا هتسیاش راوتاربال کی
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 9001ۀمانقیدصت نتشاد یایازم راوتاربال کی یارب
دردنتس یللملا نیب نامزاس
یللملا نیب نامزاس  9001رایعم مانب هک دردنتس یللملا نیب متسیس کی لباقم رد اهراوتاربال
تامدخ ۀضرع و هدننکدیلوت تارادا رد دردنتس نیا .دندرگ یم یبایزرا ،دوش یم هدیمان ) (9001دردنتس
یم رارق هدافتسا دروم تامدخ ای تالوصحم تیفیک میظنت متسیس یبایزرا روظنم هب عیسو تروصب
.دریگ
یگتسیاش  ISO 9001اما ،تسا رثؤم رایسب یبایزرا ۀلیسو کی ناونع هب دردنتس نیا هکیلاح رد
رد هدننک ۀضرع کی یبایزرا هک تسا انعم نیدب نیا .دیامن یمن یبایزرا ار تامدخ هدننک ۀضرع ینف
قیقد شیامیپ ای هنیاعم ،شیامزا تاعالطا هک دهد یمن نانیمطا امش یرتشم ای امش یارب  ISO 9001لباقم
.دنا دامتعا لباق و
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یاراد راوتاربال کی هک درک لصاح نانیمطا هنوگچ
؟تسا ینف یگتسیاش
ناونع هب روتاربال یهد رابتعا مانب هسورپ کی رب یکتم اهروشک زا یرایسب ،ناهج رسارس رد
.دشاب یم ،راوتاربال یگتسیاش لقتسم یبایزرا
هک دیامن یم هدافتسا یاه لمعلازرط و رایعم زا راوتاربال یهدرابتعا  ISO 9001،ۀمانقیدصت فالخرب
یبایزرا کی ینف یگتسیاش یبایزرا نیصصختم .دنا هدیدرگ هیهت ینف یگتسیاش نیعت یارب
نیا  .دنهد یم ماجنا ار راوتاربال کی رد ،دراذگیم ریثات ینف تاعالطا دیلوت یور هک ،لماوع یرسارس
یارب هک ،دشاب یم راوتسا دوشیم هدیمان  ISO/IEC 17025هک یللملا نیب دردنتس کی رب رایعم
لماوع هب صخشم تروصب دردنتس نیا .دریگیم رارق هدافتسا دروم ناهج رسارس رد اهراوتاربال یبایزرا
لومشب ،دیامن یم یگدیسر راوتاربال کی شیامیپ و قیقد ،صلخ تاعالطا دیلوت تیلباق هب طوبرم
:لیذ دراوم
●
●
●
●
●
●
●
●

؛نادنمراک ینف یگتسیاش
؛اهدوتیم ندوب بسانم و رابتعا
؛یلم یاهدردنتس لباقم رد یدنب هجرد و شیامیپ یبایدر تیلباق
شیامیپ )ماهبا( تیعطق مدع ۀسورپ بسانم قیبطت
؛یشیامزا لیاسو یرادهگنو شیامیپ ،ندوب بسانم
؛شیامزا طیحم
؛شیامزا مالقا لقن و لمح و یاجباج ،یریگ هنومن
شیامیپ و هنیاعم ،شیامزا تاعالطا تیفیک زا نانیمطا لوصح

نآ یارب  ISO 9001قیدصت رد هک تیفیک متسیس ۀطوبرم رصانع نانچمه راوتاربال یهدرابتعا
یاهراوتاربال ،موادم یریذپ تعاطا روظنم هب .دهد یم رارق شیوخ ششوپ تحت ،تسا هدیدرگ یگدیسر
تسرد تروصب ار شیوخ ینف یاه دردنتس هکنیا زا نانیمطا لوصح تهج ،مظنم تروصب ربتعم
یاه همانرب رد هک دوش هتسناد مزال اهراوتاربال نیا یارب نکمم.دندرگیم یسررب ًاددجم ،دنا هدومن یرادهگن
.دنزرو کارتشا ،ینف یگتسیاش رتشیب تابثا روظنم هب اهراوتاربال نیب هسیاقم و شیامزا
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یاراد راوتاربال کی هک دیناوتیم هتفگ هنوگچ
؟تسا )ربتعم( رابتعا
ای لوبمس یاراد هک دنیامن یم هئارا ار شیوخ شیامیپ و تانیاعم یاه شرازگ ًامومع ربتعم یاه راوتاربال
راوتاربال زا دیاب امش .تسا ،دشاب یم ناشیا رابتعا نتشاد رگنیامن هک ،هدنهدرابتعا ناگرا قیدصت
،تسا هدیرگ ادها رابتعا اهنآ هب یدح هچ ات صخشم یاه شیامیپ ای تانیاعم مادک هب هکنیا نوماریپ
ساسارب راوتاربال هک دشاب یم دوجوم راوتاربال رابتعا ۀحیال رد تامولعم نیا ًامومع.دیریگب تامولعم
.دزاسیم مهارف امش یارب ار روبزم ۀحیال امش تساوخ
رشتنم ار شیوخ ربتعم یاهراوتاربال یامنهر باتک ای تسرهف کی هدنهدرابتعا یاه ناگرا زا یرایسب
یم اه راوتاربال نیا تانیاعم تیلباق نوماریپ تامولعم و اه راوتاربال سامت تامولعم لماش هک ،دنیامن یم
یاهراوتاربال دروم رد و دیوش سامت رد هدنهد رابتعا یاه ناگرا اب دیناوتیم امش ،دشاب مزال رگا .دشاب
تسدب تامولعم ،دیهد ماجنا اجنآ رد ار شیوخ مزال یاه شیامیپ و اه شیامزا دیناوتیم امش هک ربتعم
.دیروایب
اب ،ریخای تسا دوجوم هدنهدرابتعا یاه ناگرا رتشیب ای کی امش روشک رد هکنیا تفایرد روظنم هب
ً،ابوانتم .دیوش سامت رد شیوخ یژولانکت و تعنص هب طوبرم )اه( هناخ ترازو ای دردنتس یلم ناگرا
دیئات یللملا نیب هیداحتا یتینرتنا ۀحفص زا دیناوتیم امش ،دیراد یسرتسد تینرتنا هب رگا
رد هک یهدرابتعا یاه ناگرا یامنهر باتک و هدومن دیدزاب ) (ILAC) (www.ilac.orgاهراوتاربال تیحالص
یامنهر بتک هب دیناوتیم نانچمه امش .دهد رارق شیوخ هدافتسا دروم ،تسا دوجوم یتینرتنا ۀحفص نیا
.دیشاب هتشاد یسرتسد ۀحفص نیآ رد صخشم یاهروشک ربتعم یاهراوتاربال
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یجراخ یاهراوتاربال تاعالطا نوماریپ

ار هرادا دنچ ای کی شیوخ روشک یاهراوتاربال یهدرابتعا تیلوئسم یارب ناهج یاهروشک زا یرایسب
یارب ساسا ثیحنم ار  ISO/IEC 17025هدنهدرابتعا یاه ناگرا نیا زا یرایسب .دنا هدومن لیکشت
ار دردنتس یللملا نیب نامزاس  15189رایعم و شیامیپ و تانیاعم یاه راوتاربال هب یشخبرابتعا
هک تسا هدومن کمک اهروشک نینچ اب رما نیا .دنا هدومن ذاختا شیوخ روشک یبط یاه راوتاربال یارب
رما نیا نانچمه .دنریگ تسد یور راوتاربال کی یگتسیاش نیعت روظنم هب ار ناسکی شور کی
نیب هدش هتفریذپ یاه شور ،دشاب هتشاد ناکما هک تروص رد هک تسا هدومن قیوشت ار اهراوتاربال
.دنیامن ذاختا ار یریگ هزادنا و هنیاعم یللملا
و یبایزرا ساسا رب ار اه همانتقفاوم شیوخ نیب رد هک دهد یم هزاجا اهروشک هب ناسکی شور نیا
مان هب ،یللملا نیب یاه همانتقفاوم نینچ .دنیامن دقع رگیدکی یهدرابتعا متسیس ۀبناجود شریذپ
و تانیاعم ماقرا شریذپ یارب و ،دنوش یم هدیمان ) (MRAsهبناجود یسانش تیمسر یاه همانتقفاوم
تخانش ۀسورپ ۀمانتقفاوم نیا کیرش ره ،هجیتن رد .تسا تیمها زیاح ناهج یاهروشک نیب شیامیپ
ۀسورپ هک یلثم ،دسانش یم تیمسر هب یروط ار رگید کیرش روشک یاه راوتاربال ۀبناجود
.دشاب هداد ماجنا ًاصخش ار شیوخ کیرش روشک یاهراوتاربال یزاسربتعم
مان هب همانتقفاوم نیا هک ،دنا هدومن اضما ار ۀبناج دنچ تخانش ۀمانتقفاوم هدنهدرابتعا ناگرا  45دودح رد
همانتقفاوم نیا و دوش یم دای ) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا نیب ۀیداحتا ۀمانتقفاوم
لمکم تاییزج .دهد یم شیازفا همانتقفاوم نیا وضع روشک کی یلم یاهزرم زا جراخ ار ماقرا شریذپ
نیا وضع یاهروشک تسرهف و ) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا نیب هیداحتا ۀمانتقفاوم
.دشاب یم سرتسد لباق ) (www.ilac.orgهیداحتا نیا یتینرتنا ۀحفص رد همانتقفاوم
دنا هدومن رداق ار ربتعم یاهراوتاربال هدنهدرابتعا یاه ناگرا نیب یللملا نیب تابیترت متسیس نیا
یناسا هب یتارداص لاوما هب طوبرم ماقرا هک دهد یم هزاجا و ،دنیامن بسک ار یللملا نیب رابتعا کی هک
و ناکدننکدیلوت یارب ار ۀنیزه رثؤم تروصب رما نیا هک .دنوش هتفریذپ روشک زا جراخ یاه رازاب رد
.دربیم نیبزا ای شهاک ار رگید روشک رد تالوصحم ددجم ۀنیاعم زاین اریز ،دهد یم شهاک ناگدننکدراو
یاه متسیس طسوت ار شیوخ یاهراوتاربال دنناوتیم یهدرابتعا یلمع متسیس دقاف یاهروشک
یجراخ یاهرازاب رد ناشیا لاوما هب طوبرم شیامزا تاعالطا ات ،دنشخب رابتعا ناهج ۀدوجوم یهدرابتعا
ساسا رب ار شیوخ یهدرابتعا متسیس هک دنیامن شالت دنناوتیم نانچمه اهروشک نیا .دنوش هتفریذپ
.دننک داجیا ،هدش سیسأت یاه متسیس براجت و راتخاس
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یریگ هجیتن

 ISO/IEC 17025یهدرابتعا دردنتس و  ISO 9001دردنتس تیفیک متسیس دیکأت و رایعم ،فده نیب
.دشاب یم دوجوم توافت
ینابیتشپ تیفیک متسیس کی یوس زا هک ینف یگتسیاش تابثا هب طوبرم یاهراوتاربال یارب
رد هک ناگدننک ۀضرع ،هباشم روط هب .دشاب یم بسانم دردنتس کی  ISO/IEC 17025رایعم ،دنوش یم
اهراوتاربال نینچ هک دنیامن نانیمطا لوصح دیاب ،دنتسه شیامزا ۀتسیاش یاهراوتاربال یوجتسج
و شیامزا یارب بسانم هرکذتم یاهراوتاربال رابتعا ۀحیال و ،تسا  ISO/IEC 17025رابتعا ۀدنراد
.دشاب رظن دروم شیامیپ
ریاس ساسا رب ،نکمم ،تسا رابتعا ۀدنراد  ISO/IEC 17025هب قباطم هک یشیامزا راوتاربال کی
یراوتاربال تارادا زا یرایسب ،لاثم روطب .دیامن ظفح زین ار  ISO 9001تیریدم متسیس کی ،لیالد
یم ماجنا زینار اه تیلاعف ریاس شیامیپو یریگ هزادنا )،تانیاعم( شیامزا تاعالطا دیلوت زا هوالع رب
هرادا کی تیفیک متسیس رگا .دیامن یمن یگدیسر یعرف یاه تیلاعف هب راوتاربال ندوبربتعم .دهد
ششوپ تحت ار ،هریغو میلعت ،تامولعم هئارا تامدخ ،یبای رازاب ،هبساحم دننام یشیامزا ریغ فیاظو
رودص ۀسورپ قیرط زا اه تیلاعف نینچ نتخانش تیمسر هب تروص نیا رد ،دهدیم رارق شیوخ
.دوش هتسناد یرورض نکمم  ISO 9001،ۀمانقیدصت

؟دروآ تسدب اجک زا ار رتشیب تامولعم

نیب هیداحتا یلخاد وضع اب دیناوتیم امش ،راوتاربال یهدرابتعا نوماریپ رتشیب تامولعم یارب
دیئات یللملا نیب ۀیداحتا ءاضعا .دیوش سامت رد ) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا
یتینرتنا ۀحفص رد هک )یروتکوریاد( ،امنهر باتک رد روشک ره رد اهراوتاربال تیحالص
.دشاب یم دوجوم ،تسا سرتسد لباق هرادا نیا www.ilac.org
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) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا نیب ۀیداحتا

دیئات یللملا نیب هیداحتا نوماریپ رتشیب تامولعم
) (ILACاهراوتاربال تیحالص

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
― هکنیا زا نانیمطا لوصح و تراجت لیهست ۀلیسو کی ناونع هب روتاربال یهدرابتعا جیورت
ریذپ دیدجت ،دامتعا لباق ماقرا ساسا رب تسیز طیحم و هماع تحص لیاسم نوماریپ میماصت
؛دنریگ یم تروص قیقدو
― شیامیپ و تانیاعم یاهراوتاربال یسانش تیمسر هب و ؛یهدرابتعا متسیس دیلوت ۀنیمز رد تدعاسم

نیا هب یبای تسد تهج هنالاعف تروصب ) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا نیب هیداحتا
.دیامن یم یراکمه یللملا نیب یاه ناگرا اب فادها

،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 یو تیلاعف و هیداحتا نیا دروم رد تامولعم " ؟تسا هچ ) (ILACاهراوتاربال
.تسا سرتسد لباق تساوخرد هب رظن روبزم

:دیوش سامت رد لیذ سردا هب رتشیب تامولعم یارب
) (ILACاهراوتاربال تیحالص دیئات یللملا نیب هیداحتا تیرترکس
 7507سکب تسوپ
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