
  

  »آموزشی خدمات ارائه«

  ISO/IEC 17025:2017 استاندارد آشنایی با الزامات و تغییرات ویرایش جدید

 از برگزاري این دوره چیست؟ هدف دوره

 آزمایشگاه مدیریت هايسیستم مستندسازي تکنیک و  ISO/IEC 17025 استاندارد الزامات با آشنایی 
 ISO/IEC 17025:2017 ویرایش جدید استانداردآشنایی با تغییرات  

 محتواي دوره (سرفصل مطالب دوره)

 ISO/IEC 17025مقدمه بر استاندارد  
 هدف و دامنه -1 
  مراجع الزامی -2 
  اصطالحات و تعاریف -3 
  الزامات عمومی -4 

  طرفیبی -4-1		 	 	
  محرمانگی -4-2		 	 	

  ساختاري الزامات -5 
  منابع الزامات -6 

  کلیات -6-1		 	 	
  پرسنل -6-2		 	 	
  محیطی شرایط و آزمایشگاهی تسهیالت -6-3		 	 	
  تجهیزات -6-4		 	 	
  خارجی شده فراهم خدمات و محصوالت -6-5		 	 	
  شناختی اندازه ردیابیقابلیت -6-6		 	 	

 الزامات فرایندي -7  

  ها، مناقصات و قراردادهاگري درخواستبازن -7-1 	 	 	
  آزمون روش تصدیق و گذاريصحه انتخاب، -7-2		 	 	
  بردارينمونه -7-3		 	 	
  	 کالیبراسیون یا و آزمون اقالم جابجایی -7-4		 	 	
  فنی سوابق -7-5		 	 	
  گیرياندازه قطعیتعدم ارزیابی -7-6		 	 	
  نتایج کیفیت از اطمینان -7-7		 	 	
  نتایج گزارش -7-8		 	 	
  شکایات -7-9		 	 	
  نامنطبق کار-7-10		 	 	



  مدیریت اطالعات -ها کنترل از داده	-7-11		 	 	 
  تیفیک تیریمد ستمیس الزامات -8 

  هانهیگز -8-1
  تیریمد ستمیس يمستندساز -8-2
  تیریمد ستمیس مستندات کنترل -8-3
  سوابق کنترل -8-4
  هافرصت و هاسکیر به مربوط اقدامات -8-5
  بهبود -8-6
  یاصالح اقدام -8-7
  یداخل يزیمم -8-8
  تیریمد يبازنگر -8-9

 است؟ نیاز مورد چیزهایی چه دوره برگزاري براي

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

  د؟میشو ودمحد نفر چند به سکال هر انگیرافر ادتعد

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

 :دوره برگزاري شرایط

  . بگیرند تماس ما با توانند می دوره هر هزینه و زمان از اطالع کسب جهت محترم تقاضیان

 مصطفی دستمردي: سایت مدیر

  09125446045: تماس شماره

 dastmardi@gmail.com  :ایمیل

 Info@dastmardi.ir  :ایمیل

  

  


