
  

  »آموزشی خدمات ارائه«

  

  ISO/IEC 17025 استاندارد اساس بر مستندسازي و مبانی

  

 از برگزاري این دوره چیست؟ هدف دوره

 آزمایشگاه مدیریت هاي سیستم مستندسازي تکنیک و  ISO/IEC 17025 استاندارد الزامات با آشنایی 

 

 محتواي دوره (سرفصل مطالب دوره)

 ISO/IEC 17025بخش اول : مقدمه بر استاندارد  

  مزایا اخذ استانداردISO/IEC 17025؛ 

 مراکز اعتباردهی (Accreditation body) و مراکز ثبت (Certification body)؛ 

 ISO/IEC 17025استاندارد  الزامات مدیریتی : دومبخش  

 قرارداد فرعی براي ها، مناقصات و قراردادها، بازنگري درخواست، کنترل مستندات، سیستم کیفیت، سازمان

، بهبود، کنترل آزمون نامنطبق، شکایات  ،ارائه خدمات به مشتریان ،خرید خدمات و تدارکات، انجام آزمایشات
  بازنگري مدیریت، ممیزي داخلی، کنترل سوابق، اقدامات پیشگیرانه، قدامات اصالحیا

  ISO/IEC 17025استاندارد  اساس بر کیفیت الزامات فنی سیستم : سومبخش  

 هـا  هاي آزمون و کالیبراسـیون و صـحه گـذاري روش    روش، شرایط محیطی و فضاي کاري، پرسنل  ،کلیات ،
تضـمین کیفیـت    ،جابجایی اقالم آزمـون و کالیبراسـیون  ، نمونه برداري، قابلیت ردیابی اندازه گیري، تجهیزات

    گزارش دهی نتایج ،نتایج آزمون و کالیبراسیون
 

  
  



 است؟ نیاز مورد چیزهایی چه دوره برگزاري براي

  .است نیاز پروژکتور ویدئو به اینصورت در که گردد برگزار جلسات اتاق در تواند می درس کالس
  

  د؟میشو ودمحد نفر چند به سکال هر انگیرافر ادتعد

 ینا لبتها که میباشد نفر 30 تا 25 معموالً ISO/IEC 17025مبانی و مستد سازي استاندارد  يها  کالس اردستاندا
  . یابد یشافزا هم نفر 40 تا ندامیتو سکال يفضا به توجه با ادتعد

   ؟ستا ساعت چنددوره  تمد

 باال سکال انگیراعلمی فر سطح تیکهرصودر  لبتهو ا  ستا هشد حیاطر ساعت 16 ايبر هیوگر رتصو بهدوره  ینا
و  حل مسائل واقعی به سکال تساعا باقیو  میشوند متما يترهکوتا تمددر  سرفصل مطالب که ستا طبیعی باشید

 . هد یافتاخو صختصاا ،نددار زمال نهایشازنیا به توجه با انگیرافر دخو که مباحثی یا

 

 :هماهنگی براي برگزاري دوره

  .بگیرند تماس ما با متقاضیان محترم جهت کسب اطالع از زمان و هزینه هر دوره می توانند
 مصطفی دستمردي  :سایت مدیر

 09125446045  :تماس شماره

  dastmardi.ir@info  :ایمیل

   www.dastmardi.ir  : سایت وب
  

 

http://www.dastmardi.ir

