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  چکیده
 هاي سازمان مسوولین و مدیران توجه مورد که است سالی چند ها هآزمایشگا در کیفیت مدیریت هاي مسیست کارگیريبه  و اجرا

 سال در استانداردسازي جهانی سازمان توسط ISO/IEC 17025 استاندارد تدوین .است گرفته قرار کشورمان تحقیقاتی و صنعتی
 يیاامز و منافع هبود الزم وضوح فاقد و ابهام مورد همواره آنچه اما .باشد می رویکرد این در عطفی نقطه ،آزمون انجام مراکز براي 1999

 و صنعتی مراکز مدیران از بسیاري براي مطرح اساسی سئوال باشد. می آزمایشگاهی مراکز براي استاندارد این صالحیت تایید اخذ
  هزینه؟ یا است منفعت ها آزمایشگاه براي المللی بین استانداردهاي مطابق صالحیت تایید اخذ که است این تحقیقاتی

 داده نشان وشود  بررسی می ISO/IEC 17025سازي سیستم مدیریت کیفیت بر مبناي استاندارد هاي پیادهدر این مقاله ویژگی
 و سازي پیاده آزمایشگاهی، مراکز در کیفیت تضمین سیستم کارآمد نگهداري و توسعه مشکالت و باال هاي هزینه علیرغم که شود می
 به این امر و باشد ثمر پر و سودمند بسیار کشورمان تحقیقاتی و صنعتی مراکز براي تواند می استانداردها این صالحیت تایید اخذ
  .کند می شایانی کمک مراکز این در شده ارائه خدمات بخشی اثر

  

  .قابلیت اطمینان نتایج آزمون ،ISO/IEC 17025 استاندارد آزمایشگاهی، مراکزبهبود کیفیت،  صالحیت، تایید کلیدي: هاي واژه
   



 

 ٢

  مقدمه: - 1
خدمات مراکز آزمایشگاهی، بخش مهم و بزرگی از 

گیرند. از آنجایی که  می بر ها را در هاي بسیاري از سازمان  فعالیت
اي در دستاوردهاي تولیدي  ها از اهمیت ویژه محصول نهایی آن

باشد و بسیاري از این دستاوردها،  و تحقیقاتی برخوردار می
باز ارائه  ز دیرهاست، ا ضامن امنیت دفاعی و اقتصادي ملت

هایی براي ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در این مراکز  راهکار
مورد توجه جوامع علمی و تخصصی دنیا بوده و در این خصوص 

. یکی از [1,2]نیز راهکارهاي متعددي ارائه شده است 
هاي مدیریت  ترین این راهکارها استفاده از سیستم متداول

از . [3,4]باشد المللی می بین کیفیت بر اساس استانداردهاي
باشد که  می ISO/IEC17025استانداردها، استاندارد این جمله 

ها تدوین شده  براي تشریح سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه
پیاده سازي و اجراي این استاندارد در مراکز آزمایشگاهی  است.
ما نیز همچون سایر کشورها چند سالی است که رشد  کشور

هاي  فته و مدیران مراکز آزمایشگاهی با انگیزهچشمگیري یا
هاي مشتریان، تبلیغات،   گوناگون (الزامات قانونی، خواسته

مسائل رقابتی و غیره) اقدام به اخذ تایید صالحیت این 
کنند. لیکن در این  میالمللی  ندارد از مراجع ملی و بیناستا

ها مورد ابهام و فاقد وضوح  میان آنچه هنوز براي بسیاري از آن
الزم است، منافع و مزایاي اخذ تایید صالحیت بر اساس الزامات 

. [2]باشد در مراکز آزمایشگاهی می ISO/IEC 17025استاندارد 
در این خصوص برخی از سئواالت اساسی مطرح براي بسیاري از 

راکز صنعتی و تحقیقاتی که تاکنون پاسخ روشنی براي مدیران م
  [3,5]ها ارائه نشده، عبارتند از:  آن

  

 سازي استاندارد پیاده ISO/IEC 17025  و اخذ تایید
چه مزایا و  المللی مربوط به آن، هاي ملی و بین صالحیت

  معایبی براي مراکز آزمایشگاهی دارد؟
 در  تایید صالحیت،باالي صرف شده براي   با توجه هزینه

اند چه منافعی به مراکزي که اعتبار مذکور را کسب کرده
 دست آمده است؟

  اخذ تایید به طور کلی سئوال اساسی مطرح این است که و
  المللی مطابق استاندارد  صالحیت ملی و بین

 ISO/IEC 17025  براي مراکز آزمایشگاهی منفعت است
 یا هزینه؟

  

در این مقاله با ارائه یک مطالعه موردي ضمن پاسخگویی به 
هاي  سازي سیستم هاي پیاده سئواالت فوق، به بررسی ویژگی

مدیریت کیفیت در مراکز آزمایشگاهی بر اساس استاندارد 
ISO/IEC 17025 شود. بدین منظور ابتدا در  پرداخته می

، پرداخته ISO/IEC 17025بخش دوم به معرفی استاندارد 
سپس در بخش سوم و چهارم منافع، مزایاي، مشکالت و موانع 

در مراکز آزمایشگاهی هاي مدیریت کیفیت  سازي سیستم پیاده
المللی تشریح خواهد شد و در نهایت  بر اساس استانداردهاي بین

در بخش پایانی با ارائه یک مطالعه موردي (بررسی انجام شده 
تایید صالحیت) نشان  مرکز آزمایشگاهی داراي 20در بیش از

شود که علیرغم مشکالت توسعه و نگهداري کارآمد  داده می
نظیر حجم  ،سیستم مدیریت کیفیت در مراکز آزمایشگاهی

گیر، بوروکراسی ایجاده شده  هاي وقت  مستندسازي زیاد، فعالیت
استانداردهاي و اخذ تاییدصالحیت سازي  پیاده ،هاي باال  و هزینه

مدیریت کیفیت در مراکز آزمایشگاهی  المللی سیستم بین
تواند براي این مراکز در  صنعتی و تحقیقاتی در کل می

بخشی و ارتقاء  ثمر باشد و به اثر کشورمان بسیار سودمند و پر
  نماید.   کیفیت خدمات ارائه شده در این مراکز کمک شایانی 

  

  ISO/IEC 17025معرفی استاندارد  - 2
در سال  ISO/IEC 17025 المللی بیناولین ویرایش استاندارد 

منتشر گردید، این استاندارد در نتیجه تجربیات وسیع  1999
و استاندارد اروپائی  ISO/IEC Guide 25حاصل از اجراي 

EN45001 شامل و ها شده است  تهیه و جایگزین هر دو آن
هاي آزمون و کالیبراسیون باید  کلیه الزاماتی است که آزمایشگاه

ازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم مدیریت را برآورده س
دارند، از نظر فنی صالحیت دارند و  بکار گرفته و برقرار نگه می

باشند. همچنین  قادر به فراهم کردن نتایج فنی معتبر نیز می
هاي آزمون و  مراجع تایید صالحیتی که صالحیت آزمایشگاه

تی از این استاندارد شناسند، بایس کالیبراسیون را به رسمیت می
 . [6]به عنوان مبناي تایید صالحیت استفاده کنند

به طور کلی این استاندارد شامل دو دسته الزامات مدیریت و 
الزامات مربوط به مدیریت صحیح و  4در بند  شود که فنی می
الزامات مربوط به احراز صالحیت فنی براي نوع  5در بند 

. شود گیرد، مشخص می ها که آزمایشگاه به عهده می آزمون
(ویرایش سال استاندارد این  الزامات مربوط به آخرین ویرایش

  است.  نشان داده شده 1-2در جدول ) 2005
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 ]ISO/IEC ]6 17025: الزامات مدیریتی و فنی استاندارد 1-2جدول 
 الزامات فنی الزامات مدیریتی

  سازمان - 1- 4
 سیستم کیفیت - 2- 4
 کنترل مستندات - 3- 4
 ها، مناقصات و قراردادهابازنگري درخواست - 4- 4
 آزمایشاتقرارداد فرعی براي انجام  - 5- 4
 خرید خدمات و تدارکات -6- 4
 ارائه خدمات به مشتریان - 7- 4
 شکایات  - 8- 4
 کنترل آزمون نامنطبق - 9- 4
  بهبود -10- 4
 اقدامات اصالحی -11- 4
 اقدامات پیشگیرانه -12- 4
 کنترل سوابق -13- 4
 ممیزي داخلی -14- 4
 بازنگري مدیریت  -15- 4

  کلیات - 1- 5
 پرسنل - 2- 5

 فضاي کاري شرایط محیطی و - 3- 5

 ها گذاري روش هاي آزمون و کالیبراسیون و صحه روش - 4- 5

 تجهیزات - 5- 5

 قابلیت ردیابی اندازه گیري -6- 5

 نمونه برداري - 7- 5

 جابجایی اقالم آزمون و کالیبراسیون - 8- 5

 تضمین کیفیت نتایج آزمون و کالیبراسیون - 9- 5

  گزارش دهی نتایج  -10- 5

  
سازي استاندارد  ها و مزایاي پیاده ویژگی - 3

ISO/IEC 17025  
که  ISO/IEC 17025 هاي استاندارد یکی از مهمترین ویژگی

سازد و آن  پذیر می بکارگیري آن را در مراکز انجام آزمون توجیه
را به عنوان الگوي اصلی در زمینه بهبود فرآیندها و عملکرد 

سازد، توجه همزمان به دو مقوله اثر بخشی  ها مطرح می سازمان
که آزمایشگاه  هاي مدیریتی است. به طوري و کارائی سیستم

شی فرآیندهاي خود، با مشارکت بخ بتواند فراتر از بحث اثر
فراگیر تمامی کارکنان (مدیر ارشد، مدیر کیفیت، مدیران فنی و 
پرسنل آزمایشگاهی) جهت ارائه خدمات باکیفیت و حصول 

مندي گیرندگان خدمات (مشتریان) گام برداشته و با  رضایت
کننده  هاي نظارت هاي ذینفع از جمله سازمان ارتقاء رضایت گروه

ت جامعه، به بهبود عملکرد سازمانی خود نیز و در نهای
هاي بهبود عملکرد و مزایاي  بیندیشند. از مهمترین جلوه

توان به موارد زیر اشاره کرد:  سازي این استاندارد می پیاده
[3,5,7,8,9,10] 

 

  ارتقاء کیفیت (دقت و صحت) نتایج آزمون و قابلیت
  ها؛ اطمینان به آن

 آزمایشگاه؛ المللی توسط کسب اعتبار بین 
  برآورده سازي تغییرات در الزامات و مقررات دولتی و

 ها؛ صنعتی جهت انجام آزمون
 ها به عنوان آزمایشگاه مرجع و همکار از  پذیرش آزمایشگاه

 طرف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی؛

  اطمینان از درستی نتایج آزمایشگاه و پذیرش بهتر
 المللی؛ بینگزارشات آزمون در مراجع ملی و 

  سهولت در استفاده از گزارشات آزمون آزمایشگاه توسط
  مراجع بازرسی؛

 توجه به صالحیت پرسنل آزمایشگاه و ارتقاء آن؛ 
  مشارکت هر چه بیشتر کارکنان و ایجاد انگیزش در میان

  ها در راستاي نیل به اهداف استراتژیک آزمایشگاه؛ آن
 زات کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهی

 ها؛ آزمایشگاه
  بهبود وضعیت تجهیزات آزمایشگاه و انطباق آن با

  هاي آزمون هاي روش خواسته
 هاي آزمون و توصیه در بکارگیري  به روز آوري روش

  هاي استاندارد؛ روش
 ها؛ هاي اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه استاندارد کردن روش  
 ها؛ ارتقاء سطح مشتري مداري آزمایشگاه 
 ر چه بیشتر گیرندگان خدمات و جلب مندي ه رضایت

  ها به آزمایشگاه؛ اعتماد روز افزون آن
 پذیري و سازگاري قابل توجه آزمایشگاه در انطباق  انعطاف

هاي مشتریان و پیشرفت روز افزون علم و  با خواسته
 تکنولوژي؛

 هاي تایید صالحیت  همزبانی آزمایشگاه با سایر آزمایشگاه
 شده دنیا؛



 

 ٤

 ها و بازدیدهایی که توسط مراجع  زيکاهش تعداد ممی
مختلف جهت حصول اطمینان از کیفیت عملکرد 

 شود؛ آزمایشگاه انجام می
 هاي مدیریت کیفیت  سازگاري با سیستمISO 9001؛ 
  کسب سهم بازار مشتریان داراي گواهینامهISO/TS 

  ؛QS 9000یا  16949
 ها و حوزه  گسترش بازار از طریق توسعه دامنه فعالیت

  فیایی تحت پوشش آزمایشگاه؛جغرا
 هاي  کاري آزمایشگاه و حصول شاخص افزایش حجم

 اقتصادي بهتر؛
 

سازي استاندارد  مشکالت و موانع پیاده - 4
ISO/IEC 17025 

براي  ISO/IEC 17025 برخی از مشکالت اجراي استاندارد 
  [3,5,7,8,9,10] مراکز آزمایشگاهی عبارتند از:

 
  سازي الزامات این  براي آوردهتهیه مستندات مورد نیاز

  گیر است؛ استاندارد وقت
 گیري  ها بایستی بطور متناوب تجهیزات اندازه آزمایشگاه

خود را کالیبره کنند، انجام کالیبراسیون بسیار پرهزینه 
 است؛

 شده  تهیه مواد مرجع گواهی)CRM(1  که قابلیت ردیابی
هزینه  به استانداردهاي مرجع اولیه را دارند، دشوار و پر

 است؛
 هاي سیاسی موجود، مراجع تایید  با توجه به تحریم

هاي  صالحیت محدودي اقدام به صدور تایید صالحیت
 نمایند؛ هاي ایرانی می المللی براي آزمایشگاه بین

 ي آزمون نظیر ها برآورده سازي الزامات استانداردهاي روش
ایجاد شرایط محیطی مناسب، تعیین دقت روش آزمون و 

بر  تخمین عدم قطعیت دشوار و در برخی از موارد هزینه
 است؛ 

 تایید   هاي انجام ارزیابی براي دریافت گواهینامه هزینه
 باشد. المللی بسیار باال می صالحیت بین

  
  
  
  
  
  
  

                                                        
1   - Certify Reference material 

  مطالعه موردي - 5
و منافع اخذ تایید صالحیت  در خصوص مزایا  2002در سال 

 20بر روي بیش از   ISO/IEC 17025 بر اساس استاندارد
هاي گوناگون، تحقیق و بررسی توسط  فعالیت  آزمایشگاه با زمینه

یکی از مسائل مطرح در این   انجام شده است. 2اونور هالوي
ها از  هاي مدیران و مسوولین آزمایشگاه نظرسنجی بررسی انگیزه

المللی بوده  صالحیت بر اساس استانداردهاي بین اخذ تایید
را نشان  5تا  1ها را در مقیاس  توصیف پاسخ 1- 5است. نمودار 

) نشان دهنده 5دهد. در این نمودار مقیاس باالتر (نزدیک به  می
سازي  آن است که آزمایشگاه بخاطر مزایاي حاصل از پیاده

تر (نزدیک  پایین استاندارد اقدام به اخذ آن کرده است، و مقیاس
) نشان دهنده آن است که آزمایشگاه با توجه به الزامات 1به 

قانونی و یا به درخواست مشتریان و غیره مجبور به اخذ 
استاندارد شده است. همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده 

ها براي سودمند بودن این  است، بسیاري از آزمایشگاه
ري اقدام به دریافت تایید صالحیت استانداردها به صورت اختیا

  اند. بر اساس آن کرده
  

  
  [5] ها براي تایید صالحیت : انگیزه آزمایشگاه1-5نمودار 

  
در بخش دیگري از این تحقیقات، عملکرد عملیاتی و فرهنگ 
کیفیت در مراکز آزمایشگاهی پیش و پس از تایید صالحیت، بر 

مورد  1- 5اساس فاکتورهاي کلیدي مشخص شده در جدول 
  بررسی قرار گرفت.

                                                        
2 - Avner Halevy 

)اجباري( 1 2 اجباري    3اختیاري    4 )اختیاري( 5



 

  [5] ها : فاکتورهاي مربوط به عملکرد عملیاتی و فرهنگ کیفیت در آزمایشگاه1-5جدول 
 یآزمایشگاه مراکز فاکتورهاي مربوط به عملکرد عملیاتی در یآزمایشگاهمراکز فاکتورهاي مربوط به فرهنگ کیفیت در 

  هاي اصالحی؛  ها، فعالیت ها و عدم انطباق  دهی، تجزیه و تحلیل شکست گزارش. 1
  هاي دیگر؛  . آموختن از عملکرد آزمایشگاه2
  هاي جدید و بهبود؛  . تشویق کارکنان به پیشرفت، خلق ایده3
  . ارتباطات درونی خوب در سازمان؛4
  . فضاي دلپذیر در محل کار؛5
  ان؛. ارتباط آزمایشگاه با مشتری6
  گرفتن نیازهاي در حال تغییر مشتریان؛ . در نظر7
  هاي مشتریان؛ . برآورده سازي خواسته8
  . بررسی سطح رضایت مشتري؛9

  گیري سطح رضایت کارکنان از کار خود؛ . بررسی و اندازه10
 ها و اطالعات با کیفیت در سراسر آزمایشگاه  . تشویق به استفاده از داده11
  هاي آزمایشگاه؛  گیري اندازه . بررسی صحت و دقت12
  گیري؛ هاي آزمون و فرآیندهاي اندازه  گذاري روش . صحه13
  . شرکت در آزمون مهارت و مقایسات بین آزمایشگاهی؛14
  ها؛ . تهیه دستورالعمل مناسب براي انجام آزمون و کار بر اساس آن15
  گیري. . کالیبراسیون تجهیزات اندازه16

  خطاي کمتر؛ 
 کمتر؛ کاري دوباره 
 شکایت مشتري کمتر؛ 
 مهارت کارکنان؛ 
 پویایی کارکنان ؛ 
 دسترسی و قابلیت اطمینان تجهیزات؛ 
 ها و نتایج آزمون؛ قابلیت اطمینان یافته 
 وري؛ ارائه خدمات و بهره 
 ي مشتریان؛ درك نیازها 
 ها؛ گویی به درخواست زمان پاسخ 
 حفظ مشتریان؛ 
 گسترش دایره مشریان؛ 
 گسترش سفارشات؛ 

 

 

  
  [5]: میزان تغییرات در فاکتورهاي عملکرد عملیاتی پیش و پس از تایید صالحیت مراکز آزمایشگاهی 2-5نمودار 

 

  
  [5]: میزان تغییرات در فاکتورهاي فرهنگ کیفیت پیش و پس از تایید صالحیت مراکز آزمایشگاهی3-5نمودار 

  



 

مرکز آزمایشگاهی تایید  20در این بررسی از مدیران بیش از 
صالحیت شده خواسته شد که به اجراي هر یک از فاکتورهاي 

اي در زمان  (باال) نمره 3(کم) تا  1از  1- 5ذکر شده در جدول 
پیش از تایید صالحیت و پس از آن اختصاص دهند. تفاوت 

صالحیت براي هر  شده پیش و پس از دریافت تایید  امتیاز داده
یک از فاکتورهاي مربوط به عملکرد عملیاتی و فرهنگ کیفیت 

نشان داده شده است. همانطور  3-5و  2-5آزمایشگاه در نمودار 
دهند، از نظر مدیران مراکز  که در نمودارها نشان می

آزمایشگاهی تایید صالحیت شده، بسیاري از پارامترهاي مربوط 
گ کیفیت آزمایشگاه پس از به عملکرد عملیاتی و فرهن

بهبود قابل  ISO/IEC 17025سازي و اجراي استاندارد  پیاده
وري و  اند. تنها دو پارامتر ارائه خدمات و بهره اي یافته مالحظه

طور گسترش سفارشات، تغییر تقریباً ناچیزي در جهت  همین
کننده در  اند که مدیران مراکز آزمایشگاهی شرکت منفی داشته

آن را به نامساعد شدن شرایط اقتصادي زمان مطالعه  سنجی نظر
  اند.  مربوط دانسته

ها در خصوص  همچنین در این بررسی از مدیران آزمایشگاه
مشکالت و موانع اصلی که در فرایند تایید صالحیت با آن 

 4-5اند، سئوال شده است که بر این اساس نمودار  درگیر بوده
  دهد.  موانع اصلی را نشان می

  

  
 [5]ها  : موانع و مشکالت اصلی فرایند تایید صالحیت آزمایشگاه3-5نمودار 

  

گیر بودن تهیه این  ها مستندسازي زیاد، وقت مدیران آزمایشگاه
هاي باالي اخذ شده توسط مراجع تایید  مستندات، هزینه

گیري بیش از حد مراجع  طور سخت صالحیت و همین
اعتباردهی در زمان ارزیابی را از مشکالت و موانع اخذ تایید 

ود این اند. با وج صالحیت براي مراکز آزمایشگاهی ذکر کرده
مشکالت، این مدیران رضایت بسیاري از نتایج حاصل از 

در  ISO/IEC 17025المللی  سازي و اجراي استاندارد بین پیاده
هاي خود دارند و درجه باالیی از بهبود در  آزمایشگاه
ها ذکر شده است؛ برخی  آزمایشگاه توسط آن هاي فنی  مشخصه

  از این موارد عبارتند از:
  گیري انجام شده؛ اندازهبهبود کیفیت  
 بهبود قابل توجه در مهارت کارکنان؛  
 گیري؛ کالیبره شدن تجهیزات اندازه 
 هاي آزمون؛ ارتقاء کفایت و صالحیت فنی روش 
 ها به صورت دقیق، قابل اعتماد و کارآمد؛ انجام آزمون  
 تر؛ تر و دقیق مستندات واضح  
 گیري؛ نگهداري و تعمیرات بهتر تجهیزات اندازه  
 یادگیري سازمانی، ناشی از انجام اقدامات  بهبود چشمگیر  

 اصالحی و پیشگیرانه؛

  بهبود صحت و دقت نتایج آزمون با شرکت در آزمون
 مهارت تخصصی و انجام مقایسات بین آزمایشگاهی؛

 گزارش آزمون با اطالعات کافی مورد نیاز مشتریان؛ 

 .برآورده سازي بسیار خوب نیازهاي مشتریان 
  

  گیري نتیجه -6
دهد که دریافت  هاي انجام شده در این مقاله نشان می بررسی

  ها بر اساس استاندارد تاییدصالحیت در آزمایشگاه
 ISO/IEC 17025  یک ضرورت اساسی است و از اهمیت

اي است  باشد. این امر یک دستاورد حرفه اي برخوردار می عمده
 هاي گوناگون گیزهکه بسیاري از مدیران مراکز آزمایشگاهی با ان

هاي مشتریان، تبلیغات، مسائل رقابتی   (الزامات قانونی، خواسته
کنند.  مللی میال اقدام به اخذ آن از مراجع ملی و بین و غیره)

سازي این استاندارد براي مراکز آزمایشگاهی منافع و  پیاده
مزایاي بسیاري دارد که ارتقاء مهارت کارکنان، برآورده سازي 

ها، نگهداري و تعمیرات  ا مشتریان و افزایش رضایت آنه خواسته
سازي  مستند  هاي آزمون، بهتر تجهیزات، بهبود کفایت روش

تر، بهبود صحت و دقت نتایج آزمون که در  تر و دقیق واضح
نهایت منجر به ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی و افزایش 



 

 ٧

از مهمترین توان  شود، را می قابلیت اطمینان به نتایج آزمون 
هاي  سازي و اخذ تایید صالحیت دستاوردهاي حاصل از پیاده

  المللی مربوط به این استاندارد دانست. ملی و بین
 ISO/IEC 17025استاندارد   سازي و اخذ تایید صالحیت پیاده

باشد که  با موانع و مشکالتی براي مراکز آزمایشگاهی همراه می
گیر  زیاد مستندسازي، وقتتوان به حجم  ها می از مهمترین آن

هاي زیاد برآورده سازي  ها، هزینه بودن انجام برخی از فعالیت
الزامات فنی نظیر تهیه مواد مرجع و ایجاد شرایط محیطی و 

هاي زیاد دریافت تایید صالحیت از مراکز تایید  طور هزینه همین
المللی در کشورمان اشاره کرد. براي مرتفع شدن  صالحیت بین

  شود: انع و مشکالت موارد زیر پیشنهاد میاین مو
  به منظور کاهش حجم مستندسازي و کاهش زمان انجام

هاي مربوط به برآورده سازي الزامات این  برخی از فعالیت
افزارهاي سیستم  استاندارد، مراکز آزمایشگاهی از نرم

استفاده کنند.  3(LIMS)مدیریت اطالعات آزمایشگاهی 
افزارها راهکاري مناسب براي  زیرا استفاده از این نرم

دهی و مدیریت مستندات و گردش اطالعات در  سامان
جویی زیاد در وقت   ها است که  منجر به صرفه آزمایشگاه

  [11]شود.  ها می کارکنان آزمایشگاه
 سازي  هاي مربوط به برآورده به منظور کاهش هزینه

ظیر تهیه مواد مرجع جهت کالیبراسیون الزامات فنی ن
هاي موجود در مراکز آزمایشگاهی به  تجهیزات، توانمندي

اشتراك گذاشته شود، تا ضمن استفاده بهینه از امکانات 
 هاي ناشی از این امر نیز کاهش یابد. موجود، هزینه

 هاي زیاد دریافت تایید صالحیت  به منظور کاهش هزینه
هاي  المللی، مرکز نظام تاییدصالحیت ایران  فعالیت بین

المللی تایید  در اتحادیه بین 4عضویت کاملبه مربوط 
را به صورت جدي و  5(ILAC)صالحیت آزمایشگاهی 

هاي ناشی از اخذ تایید  تر دنبال کند تا هزینه سریع
هاي متقاضی  المللی براي آزمایشگاه هاي بین صالحیت

 کشورمان کاهش یابد. 
کلی می توان گفت که مزایا  به طور ،با توجه به مطالب ارائه شده

 ISO/IEC 17025 و منافع حاصل از پیاده سازي استاندارد
باشد. این بدان  ها و مشکالت آن می بسیار بیشتر از هزینه

براي مراکز آزمایشگاهی سازي این استاندارد  معناست که پیاده
هاي آن دارد. همچنین با  منفعت بیشتري نسبت به هزینه

توان بر بسیاري از مشکالت و موانع  راهکارهاي ارائه شده می
 ذکر شده نیز غلبه کرد.

  

                                                        
3 - laboratory information management system (LIMS) 
4 - Full Member 
5 - International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) 
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Abstract: 
The implementation of the quality management systems in the laboratories have been noticed by the 

managers of the industry and research organizations for several years. Publish of the Standard 

ISO/IEC 17025 by the International Standardization Organization (ISO) in 1999 for the test 

performing centers, was a inflection point in this approach. However, the advantages and benefits of 

ISO/IEC 17025 accreditation by the laboratory centers are still remained ambiguous. The main 

question of many managers in the industry and research centers is whether gain ISO/IEC 17025 

accreditation have beneficial or costly for the laboratories? 

In this literature,the features of implementing of the quality management system according to ISO/IEC 

17025 requirements are studied. also it is shown that inspite of the high costs and maintaining 

problems of the quality management system in the laboratory centers, gain ISO/IEC 17025 

accreditation can be very useful and beneficial for the industry and research centers in our country. 
 

Keywords: Accreditation, Quality Improvement, Laboratories, ISO/IEC 17025 , Reliability of Test 

Results. 
 


