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  چكيده

انزلي و پژوهشكده آبزي  –آبزي پروري آبهاي داخلي در پژوهشكده  ISO/IEC 17025استقرار سيستم استاندارد 

هاي  اهبه واسطه موفقيت اين پژوهشكده و انجام كارهاي تحقيقاتي متعدد و از ديدگ اهواز-پروري آبهاي جنوب

شروع  ها در اين پژوهشكده 1389تير ماه از  17025 و به همين منظور پروژه استقرار ايزو بودمختلف قابل اهميت 

در  91 فروردين 30و  29و  اهواز-پژوهشكده آبزي پروري آبهاي جنوبفروردين در  27و  26و در تاريخ شد

و پس از رفع عدم صورت پذيرفت  ASCBمميزي توسط مميزين ،انزلي  –پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي 

 ASCBتير ماه مدارك مميزي براي صدور گواهينامه به شركت  12 در تاريخ،مميزين  انطباق ها و ارزيابي مجدد

  .گرديد ارسال

تسهيل در پذيرش ، اد و همچنين تضمين كيفيت نتايج آزمونمهاي صحيح، تكرار پذيري قابل اعت گيري اندازه

قرار اين سيستم محسوب از نكات مهم و قابل توجه در است... المللي و  نتايج آزمون در مراجع ملي و بين

  .ديگرد مي

  :شامل موارد ذيل بود 17025پس از استقرار سيستم استاندارد ايزو  هادر پژوهشكده  نتايج قابل مشاهده

  هاي مختلف  در آزمايشگاه ناستاندارد شدن روشهاي آزمو -1

 ظر هاي مورد ن گيري و دستگاههاي ديگر در آزمايشگاه كاليبراسيون تمامي دستگاههاي اندازه -2

 ها ن روشهاي آزمون در آزمايشگاهبه هنگام شد -3

هاي آزمون و  هاي استاندارد تجهيزات، نمونه برداري، گزارش نويسي و روش ه فرمئارا -4

 ها  ها و الزام به رعايت كردن موارد آن در آزمايشگاه نگهداري نمونه

 ها استاندارد نمودن فضاي فيزيكي در آزمايشگاه -5

 :به نتايج فوق موارد ذيل هم انجام پذيرفت در راستاي دستيابيهمچنين 

الزامات استاندارد ايزو  ها با  هاي مورد بررسي در پژوهشكده بررسي ميزان فاصله آزمايشگاه -

17025 

، 17025آموزش آشنايي با الزامات استاندارد ايزو (آموزش و تدوين  اجرايي و مديريتي  -

 )گيري و مميزي داخلي ازهگذاري و روشهاي آزمون، تخمين عدم قطعيت اند صحه

 داخليميزي انجام م -

 و صدور گواهي نامه مربوطه ASCBتوسط  نهايي مميزي -

  

  :گان كليديواژ

پژوهشكده آبزي  ،(Calibration)،كاليبراسيون(Accreditation)كريديتها،آزمايشگاه،17025ISO/IECاستانداردسازي،

  اهواز-اي جنوبپژوهشكده آبزي پروري آبهو  انزلي –پروري آبهاي داخلي 
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  مقدمه  -1

و استاندارد  ISO/IEC Guide 25در نتيجه تجربيات وسيع حاصل از اجراي  ISO/IEC 17025المللي  استاندارد بين

تهيه شده است و شامل كليه الزاماتي است كه آزمايشگاههاي آزمون و كاليبراسيون بايد آنها  EN 45001اروپايي 

د و از نظر فني ندار قرار نگه ميركنند كه يك سيستم كيفيت را به كار گرفته و برا برآورد سازند تا بتوانند اثبات 

 ،پژوهشكده توسعه مديريت كاربردي ايران( .باشند صالحيت داشته و نيز قادر به فراهم كردن نتايج فني معتبر مي

  )1381،مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ( )1383

اعتبار دهي ... راليا، بلژيك، بلغارستان، آمريكا، آلمان، ايتاليا، سوئد و در كشورهاي مختلف از جمله است

آزمايشگاه در  1788، تعداد 2007المللي انجام شده است كه به عنوان مثال در اياالت متحده آمريكا تا ژانويه  بين

تعداد شامل اند كه اين  المللي شده اكريديته بين A2LAاياالت آمريكا و چندين كشور ديگر توسط  48

المللي  در كشور آلمان نيز اكريديته بين. بوده است... آزمايشگاههاي مختلف بيولوژي، شيمي، محيط زيست و 

پذيرد كه اين اكريديته شامل موارد مختلف  انجام مي... هاي مختلف از آزمايشگاههاي بيولوژي، شيمي،  در زمينه

  . اشاره نمود... و  GA-A, DA tech, DAch, DAPتوان به  مي باشند كه مي

بود كه در بعضي اوقات  17025:1999در انگلستان به عنوان پيشگام ايزو  UKAS M10هاي ملي نظير  بعضي سيستم

هاي  هارا با روش دهد كه دستورالعمل ها اين اجازه را مي به آزمايشگاه 17025دهد و ايزو  تجويزهايي ارائه مي

  ;UKAS 2000; Stephanie, B. 1999)  (UKAS 1997  .خودشان استخراج نمايند

باشند اولين  مي مالي وجود دارد كه همه آنها غيردولني و بدون منفعت (ABS)چندين مرجع اعتباردهي  در آمريكا

  )  1999ANSI,.(باشد مي LA2Aو  ACLASSيا ) هيئت اعتباردهي ملي( ASQ-ANSIمرجع در آمريكا 

اي درخصوص اعتباردهي آزمايشگاهي و  هاي گسترده سرويس (A2LA)انجمن اعتباردهي آزمايشگاهي آمريكا 

 ISO/IEC 17025:2005اعتباردهي آزمايشگاهي آن نيز براساس .دهد هاي مرتبط آزمايشگاهي ارائه مي آموزش

هاي پيشنهادي براي اعتباردهي مراجع ارزيابي، توليد كنندگان، مواد مرجع،  برنامه A2LAباشد و همچنين  مي

بر روي مواد ساختماني،  IASهمچنين . هاي پيشرفته مي باشند د محصوالت، تهيه كنندگان آزمونمراجع تائي

NVLAP هاي تكنيكي و برخي مسائل دولتي،  بر روي زمينهASCLD كنند در آزمايشگاههاي جنايي كار مي.  

هاي  يديههاي مديريتي تاي در كشورهاي ديگر اغلب يك مرجع اعتباردهي وجود دارد كه درخصوص سيستم

اولين مراجع اعتباردهي در . باشد ها، پرسنلي و موارد ديگر فعال مي  محصوالت، آزمايشگاه، نظارت و بازرسي

بود كه اغلب مراجع  TELARCتحت عنوان  1973، در نيوزلند در سال NATAتحت عنوان  1947استراليا در سال 

در فنالند و  FINASدر انگلستان،  UKASم فعاليت دارند كه تحت نا TELARC/NATAديگر هم براساس مدل 

DANAK باشند در دانمارك مي.  
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ها را  سازمان 17025باشد كه تحت ايزو  ترين مرجع اعتباردهي انجمن استانداردهاي كانادا مي در كانادا اصلي

  .نمايد اكريديته مي PALCANتحت برنامه 

كه زير نظر وزارت علوم و  (NABL)ايشگاه در هند هيئت اعتباردهي ملي براي آزمون و كاليبراسيون آزم

  .دهد تكنولوژي كه دولتي است اعتبار دهي را انجام مي

دهند كه وظيفه آنها  اين روند را انجام مي ILACهاي يكديگراز طريق  مراجع اعتباردهي براي شناسايي اكريديته

 ISO/IEC Guide58-which became)هاي ارزيابي مراجع اعتباردهي برخالف ديگر استاندارد ايزو  ايجاد روش

ISO/IEC 17011)  باشند نظير آمريكا، آسيا،  كشورهايي كه از لحاظ زئوپوليتيكي به هم نزديك مي. باشد مي

  G17 -( ILAC(2002.كنند فعاليت مي ILACاقيانوس آرام و جوامع اروپايي و ديگر جوامع نزديك تحت چتر 

EA  در اروپاAPLAC ام، اقيانوس آر وآسيا  درSADCA  در جنوب آفريقا وIAAC  همه تحت كه  در آمريكا

  .كنند فعاليت مي ILACپوشش 
       ; UKAS 1997;  1999 ANSI ; Cigler, J. L. and R. W. Vanda1994 ;  ISO 1993(  Stephanie, B. 1999;   UKAS   

2000   ;  ILAC-G17 2002)     
موماً باعث افزايش نياز به حصول اطمينان از اين امر شده است كه هاي كيفيت، ع به كارگيري روزافزون سيستم

نمايند قادر به اجراي  باشند يا خدمات ديگري هم ارائه مي هايي كه بخشي از يك سازمان بزرگتر مي آزمايشگاه

باشند، بنابراين سعي  منطبق مي 9002ايزو  -يا ايران  9001يزو ا -سيستم كيفيتي هستند كه با استانداردهاي ايران 

مرتبط با دامنه مشمول  9002ايزو  –و ايران  9001ايزو  –شده كه تمامي آن دسته از الزامات استانداردهاي ايران 

اندارد در نظر هها منظور شده است در اين استخدمات آزمون و كاليبراسيون كه در سيستم كيفيت آزمايشگا

پس از اخذ گواهي نامه (المللي  ها از ديدگاههاي ملي و بين گرفته شود و همچنين قابليت اعتماد به نتايج آزمايش

توان از نظم  افزايش يافته و انتشار نتايج آزمون در مقاالت معتبر بين المللي تسهيل شده و مي) المللي ملي و بين

مند گرديد و از تجهيزات و امكانات  زمايشگاهي و مواد شيميايي بهرهاي در خريد تجهيزات آ قابل مالحظه

هاي الزم با تحوالت و  از سوي ديگر براي كسب هماهنگي. عتماد در آزمايشگاهها استفاده نمودااستاندارد وقابل 

ري استقرار اين سيستم ضرو...) صنايع، علوم و خدمات و (هاي مختلف  هاي ملي و جهاني در زمينه پيشرفت

باشد زيرا امروزه آزمايشگاههاي مراكز علمي و تحقيقاتي و توليدي به سرعت به سمت تطبيق كامل با سيستم  مي

 )Cigler, J. L. and R. W.  ISO 1993  ;)1383 ،پژوهشكده توسعه مديريت كاربردي ايران( .كنند مذبور حركت مي

;                UKAS 1997  Vanda1994 ;         ;   G17-ILAC  UKAS 2000   ; ANSI 1999 ;   Stephanie, B. 1999;   

2002)  
شده است توليدي و تحقيقاتي مستقر –در برخي از آزمايشگاههاي ايران در مباحث مختلف اجرايي  17025ايزو 

  .توان اشاره نمود از جمله اين آزمايشگاهها به موارد ذيل ميكه 

از نظام تائيد صالحيت ايران  1385موسسه استاندارد كه در سال  آزمايشگاه ميكروبيولوژي مركز تحقيقات

، هاي سيمان سپاهان آزمايشگاه شركت ارتباطات زيرساخت شهر زيبا، آزمايشگاه است ، تاييديه اخذ نموده

سيمان بجنورد، سيمان خوزستان، آب و فاضالب استان مركزي، مكانيك خاك بوشهر، سيمان دورود، مركز 
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پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي عمان،پژوهشكده اكولوژي رآوري مواد معدني ايران وملي تحقيقات ف

از مراجع  17025در سالهاي اخير موفق به كسب گواهي نامه ايزو ...  درياي خزر ،پژوهشكده ميگوي كشور و

  .لمللي گرديدندا مختلف ملي و بين

بين المللي مان در بندر عباس توانسته گواهينامه پژوهشكده اكولوژي خليج فارس و درياي ع 1388در سال 

پژوهشكده دريافت نمايد و همچنين پژوهشكده اكولوژي درياي خزر و آلمان  DAKKSاستقرار سيستم را از 

   . در كشور ايران اخذ نمايد  IASميگوي كشورگواهينامه ملي را از 

بعنـوان دارنـده رودخانـه مهـم و در      خوزستان نبمنظور شناخت و بالفعل كردن استعدادهاي شيالتي گسترده استا

فعاليت خود را از سـال   درصد آبهاي سطحي كشور ، پژوهشكده آبزي پروري جنوب كشور 30مجموع بيش از 

و بـا نـام    1368اجراي نخستين پروژه تحقيقاتي مصـوب مركـز در سـال    . پرسنل آغاز نمودنفر با پنج  تنهاو  1367

بـه آبهـاي    ،در راستاي سياستهاي تحقيقاتي شيالت دامنه فعاليتهاي مركز. گرديد تكثير مصنوعي ماهي بني شروع

گسترش يافت و لـذا در سـال    را شامل مي شود ،خليج فارس كيلومتر خط ساحلي  200كه بيش از ساحلي استان 

مي باشد و  رنف  100در حال حاضر تعداد كل پرسنل مركز   .ايستگاه تحقيقاتي ماهشهر به اين مركز پيوست 1370

و  پروژه هـاي زيـادي در در   را اجرا نموده پروژه دانشجويي  65و طرح تحقيقاتي  106بيش از 1389تا پايان سال 

نفـر   8نفـر دكتـري دامپزشـكي ،     2نفـر دكتـري ،    4در حـال حاضـر كـادر تحقيقـاتي پـروژه از      . دست اجرا دارد

  .كارشناس ارشد و تعدادي كارشناس تشكيل شده است

ي خصصـ داراي چهـار بخـش ت  عالوه بر واحدهاي پشتيبان آبزي پروري جنوب كشور در حال حاضر  هپژوهشكد

يك ايستگاه تحقيقاتي ماهيـان دريـايي در    نيزو بيماريهاي آبزيان پرورش، مديريت ذخاير، بوم شناسي و  تكثير و

عـات علمـي بـوده كـه خـدمات      بعالوه، مركز داراي يك واحد پشتيبان به نـام دفتـر اطال   .مي باشد) ره(بندر امام 

اين امكانات نيازهاي . اينترنتي، كامپيوتري، كتابخانه اي و انتشاراتي مورد نياز مركز را تحت پوشش قرار مي دهد

علمي محققان مركز را از نظر كتابهاي مرجع، مقاله و ديگر منابع مورد نياز فراهم ساخته و ارتباط آنها را بـا سـاير   

  .سهيل مي كندمراكز علمي در دنيا ت

بعنوان يكي از مراكز تحقيقات شيالتي كشور محسوب و ابتدا با نام  انزلي-پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي

مركز تحقيقات شيالتي استان گيالن و سپس با عنوان مركز تحقيقات ماهيان استخواني درياي خزر حركتي نوين 

اين مركز با توجه به مصوبه وزارت علوم ،  1382در سال  .و رشدي چشمگير در تحقيقات شيالتي را تجربه كرد 

در حال حاضر اين . تحقيقات و فن آوري تحت عنوان پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي نامگذاري شد

گروه تكثير و پرورش ، گروه ژنتيك و اصالح :  گروه تخصصي شامل  4پژوهشكده از نظر تشكيالتي داراي 

ايستگاه  2ب هاي شيرين ،  گروه بهداشت و بيماريهاي آبزيان بوده و همچنين  نژاد  ،  گروه اكولوژي آ

ايستگاه تحقيقاتي شيالتي سفيدرود  و  ايستگاه تحقيقاتي تغذيه و غذاي زنده آبزيان : تحقيقاتي با نامهاي 
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هرستان فومن ضمن اينكه يك ايستگاه تحقيقاتي جديد در زمينه كشت تلفيقي آبزيان نيز در منطقه شولم ش.دارد

  .در مرحله طراحي و اجرا مي باشد

پروژه دانشجويي در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و  109پروژه ملي و استاني و  123اين پژوهشكده تا كنون ، 

دكترا را با موفقيت به اتمام رسانده و نتايج آنها راهنماي بخش اجـرا در رفـع مشـكالت و موانـع توليـد و توسـعه       

در آزمايشگاههاي  17025در اين راستا استقرار سيستم ايزو  .پروري در كشور ما ايران بوده است شيالت و آبزي 

اين دو  پژوهشكده مد نظر واقع گرديد و در طول استقرار اهداف خاصي مد نظر بود كه اين اهداف شامل موارد 

  :ذيل مي باشد

   

  هدف اصلي

آبزي پژوهشكده  دو ون در آزمايشگاههاي مورد نظر درهاي آزم استاندارد نمودن و هنگام نمودن كليه روش

  اهواز-انزلي و پژوهشكده آبزي پروري آبهاي جنوب  -پروري آبهاي داخلي

  

  :اهداف فرعي

  .باشد به هدف اصلي مذكور تحقق اهداف ذيل نيز مد نظر ميبراي دستيابي 

  اههاي پژوهشكده  كاليبراسيون كليه تجهيزات مستقر در آزمايشگاه –الف 

  هاي مرتبط با مباحث  ها در زمينه هاي كليه پرسنل در آزمايشگاه ارتقاء سطح آگاهي –ب 

  استاندارد نمودن فضاي فيزيكي آزمايشگاههاي پژوهشكده مورد نظر –ج 
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  مواد و روش كار -2

  تعيين آزمايشگاه -1-2

در مرحله . انتخاب گرديدايشگاههايي آزمپژوهشكده هاي كاري  با توجه به وظايف اصلي و اولويت ،در ابتدا

بررسي و ثبت  17025اول، بازديد از كليه آزمايشگاه ها ميزان فاصله تمامي آزمايشگا ه ها از  استاندارد ايزو 

بررسي ها انجام  26/4/89 انزلي - و در پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي 25/3/89گرديددر اهواز در تاريخ 

 پاتولوژي شيمي اين آزمايشگاه شامل آزمايشگاه. خت پس از اين تاريخ ارائه گرديدپذيرفت و گزارش فاز شنا

 جلبك شناسي،آزمايشگاه هيدروشيمي ،بنتوز،ماهي شناسي در اهواز و، تغذيه، انگل شناسي، پالنكتون، آبزيان

اين آزمايشگاه بود كه انتخاب  ،ويروس شناسي و ماهي شناسي در انزليانگل شناسي،بنتوز،پالنكتونفيزيولوژي،

تعيين گرديد و سپس مدير ارشد،پس از انتخاب آزمايشگاهها. براساس نظر رئيس و معاون تحقيقاتي مركز بود

و پس  .ذيل مد نظر قرار گرفت به صورت  مراحل كاري و  را تعيين نمود،مدير كيفيت و مديران فني مدير ارشد 

در پژوهشكده  7/4/89و8و9ت و مستندسازي به تاريخ مفاهيم و الزاما: از آن تمامي دوره هاي آموزش شامل

،دوره  انزلي -در پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي 14/4/89و15و16اهواز و  -آبزي پروري جنوب كشور

اهواز و  -در پژوهشكده آبزي پروري جنوب كشور 11/7/89و10آموزشي تخمين عدم قطعيت اندازه گيري 

در تاريخ  روش هاي آزمونو دوره صحه گذاري و  انزلي -ي آبهاي داخليدر پژوهشكده آبزي پرور 7/7/89و6

،مميزي داخلي در  انزلي -در پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي 1/8/89در اهواز و در تاريخ  25/7/89

در پژوهشكده  12/8/89و11اهواز ودر تاريخ  -در پژوهشكده آبزي پروري جنوب كشور 18/8/89و17تاريخ 

  . انزلي برگزار گرديد -آبهاي داخلي آبزي پروري

  

   (Gap Analysis) ارزيابي و ارائه گزارش فاصله –مرحله اول 
كه بررسي  ها با الزامات استاندارد مورد بررسي قرار گرفت ارزيابي ميزان فاصله وضعيت موجود آزمايشگاهدر

  .شامل موارد ذيل بود

ليبراسيون دستگاههاي موجود و بررسي زنجيره رديابي بررسي شناسنامه دستگاهها و كا(تجهيزات و فناوري  -

  .بررسي گرديد) براي تجهيزات كاليبره شده و استانداردهاي مراجع و مواد مرجع

دن محيط كار از استانداردهاي الزم و وضعيت آزمايشگاه وبررسي برخوردار ب(محيط كار و شرايط فيزيكي  -

انجام  )ها گاريرو شناسايي بخش هاي مجاور و بررسي ناسااز نظر نگهداري خوب، بررسي جايگاه آزمايشگاه 

 .شد

هاي آزمون معتبر و هم چنين ارزيابي  بررسي ميزان استفاده از روش ،و استانداردهاي آزمونهاروش  -

 ،هاي مختلف با توجه به كار آزمايشگاه ها در آزمايشگاه گذاري، اين روش به كار رفته جهت صحههاي  تكنيك

 .متفاوت بود
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ميزان برخورداري كاركنان از علم و معلومات كافي در آزمايشگاههاي (حيت فني كاركنان آزمايشگاه صال -

 .بررسي گرديد) مورد نظر

 .اي مورد بررسي قرار گرفت خدمات پشتيباني و مشاوره -

  

  آموزش و تدوين اجرايي –مرحله دوم 

رايي مطابق جآزمون و تدوين روشهاي ا هاي آموزشي سيستم مديريت آزمايشگاهي در اين مرحله برگزاري دوره

  .صورت پذيرفت 17025با الزامات استاندارد ايزو 

  17025دوره آموزشي اشنايي با الزامات استاندارد ايزو  -

 (Uncertainty)گيري  دوره آموزشي تخمين عدم قطعيت اندازه -

 (Validation)دوره آموزش صحه گذاري و روشهاي آزمون  -

 يدوره آموزشي مميزي داخل -

 اهواز-در پژوهشكده آبزي پروري آبهاي جنوب  5Sدوره آموزشي  -

طراحي مدل شامل خط مشي و اهداف كيفيت، نظامنامه كيفيت، مقدمات و روشهاي اجرايي  -

 .مورد نياز و ارائه آن به صورت مكتوب انجام پذيرفت

  :الزامات مديريتي 

  :شامل موارد ذيل بودداده شد  در استقرار اين استاندارد مد نظر قرارالزامات مديريتي كه 

  كنترل مدرك و مستند سازي سيستم كيفيت -

 خريد مواد، تجهيزات و ملزومات -

 رسيدگي به شكايات مشتريان -

 كنترل كار نامنطبق آزمون -

 اقدام اصالحي و اقدام پيشگيرانه -

 كنترل سوابق كيفيت -

 مميزي داخلي -

 بازنگري مديريت -

 سنجش رضايت مشتريان بازنگري قرارداد، در خواست و پيشنهاد و -

 آموزش -

  )ISO 1990(    ) ISO 2006 ()1381،مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (
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  :الزامات فني 

آزمايشگاه صالحيت خود را در ارائه خدمات آزمايشگاهي ، از طريق شناسايي و كنترل عواملي كه بر صحت و 

  : نمود اين كنترل ها شامل موارد ذيل مي باشد قابليت اطمينان آزمون ها تاثير گذار مي باشد اثبات

  كنترل مواد مصرفي -

 كنترل تجهيزات و لوازم مصرفي -

هاي فني تجهيزات و نحوه تدريس آنها شامل كاربري، كاليبراسيون، كنترل  نمونه دستورالعمل -

 كيفي، سرويس و نگهداري، نعميرات و ايمني

 تضمين كيفيت نتايج آزمون -

 گزارش دهي نتايج -

 )Sampling plan (برداري و طرح آن نمونه -

 كاليبراسيون -

 گيري تخمين عدم قطعيت اندازه -

 )در صورت لزوم(گذاري روش آزمون  صحه -

 كنترل و پايش شرايط محيطي -

 ها حمل و نقل، جابجايي، نگهداري و انبارش نمونه -

  )ISO 1990)( ISO 2006 ()1381،مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران (
 

  

  مميزي داخلي  و انجام موزشآ، هبازنگري اصالحات صورت پذيرفت –وم مرحله س

  بررسي و تائيد مستندات اصالح شده -

 كليه افرادبراي  17025اجراي دوره آموزشي مميزي داخلي استاندارد ايزو  -

حضور در مميزي خارجي آزمايشگاهها، همكاري در جهت انجام مميزي و اقدامات الزم براي  -

 انگليس ASCBاز  17052ه انطباق با استاندارد ايزو دريافت گواهي نام

  

  مراجع الزامي

-انزلي و پژوهشكده آبزي پروري آبهاي جنوب –پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي هويت آزمايشگاههاي 

  .شدباشد بررسي  از لحاظ ارتباط با موسسه تحقيقات شيالت ايران كه داراي هويت و مسئوليت مشخص مياهواز 

هايي كه تا حدي براي تامين كيفيت نتايج  هاي اجرايي و دستورالعمل ها، روش ها، برنامه ها، خط مشي سيستم

كنترل مدار كي كه جزئي از سيستم كيفيت را تشكيل . آزمون يا كاليبراسيون ضروري است مستند گرديد
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ها،  و يا كاليبراسيون، نقشههاي آزمون  دادند از قبيل مقررات، استانداردها، مدارك استاندارد گونه، روش مي

  .ها، كتابچه راهنما انجام پذيرفت افزارها، مشخصات، دستورالعمل نرم

  .ها، پيشنهادها و قراردادها ايجاد گرديد ي بازنگري درخواستها ك، روشارتغييرات در مد

گرفتن،  خريد، تحويل(خط مشي و روشهاي اجرايي براي انتخاب و خريد، خدمات و ملزومات مورد استفاده 

  .نوشته شد) ها و مواد مصرفي آزمايشگاهها انبارش معرف

، در رابطه با كار هاي مشتريان و پايش عملكرد آزمايشگاه خط مشي و روش اجرايي درخصوص درخواست 

  .انجام گرفته اتخاذ شد

  .خط مشي و روش اجرايي براي حل و فصل شكايات مشتريان اتخاذ گرديد

  .رديدگدرخصوص كنترل كار نامنطبق تعيين هاي اجرايي  خط مشي و روش

ها و روشهاي  اقدامات اصالحي و اقدامات پيشگيرانه در مواقعي كه نامنطبق بودن كار يا عدول از خط مشي

اجرايي در سيستم كيفيت يا در عمليات فني تشخيص داده شده، تهيه و كاركناني با اختيارات مناسب براي انجام 

  .داقدام اصالحي تعيين گردي

روش اجرايي براي اقدام اصالحي و رفع اشكال و جلوگيري از تكرار آن انتخاب و اجرا گرديد و اثر بخشي 

ها يا انحرافات ترديدي در انطباق آزمايشگاه، با  به منظور شناسايي عدم انطباق. اقدامات اصالحي نيز پايش گرديد

  .ن استاندارد مميزي انجام پذيرفتهاي اجرايي آن يا ترديد در انطباق آن با اي خط مشي و روش

در . ها، اعم از فني يا مربوط به سيستم كيفيت بايد شناسايي گردد موارد نيازمند بهبود و منشاء بالقوه عدم انطباق

  .اي براي اين اقدام تهيه و اجرا و پايش شد صورتي كه اقدام پيشگيرانه ضروري باشد برنامه

آوري، فهرست كردن، دسترسي، بايگاني كردن، نگهداري و وارهايي  روش هاي اجرايي براي شناسايي، جمع

  .سوابق كيفيت و سوابق فني نوشته شد

هاي مديريت و سوابق اقدامات اصالحي و پيشگيرانه در سوابق كيفيت  هاي مميزي داخلي و بازنگري گزارش 

 Audit)اي ايجاد روند مميزي هاي حاصل از آنها و اطالعات كافي بر سوابق مشاهدات اوليه، داده. آورده شد

trial) نگهداري ) براي مدت تعيين شده(، سوابق كاليبراسيون، سوابق پزشكي، يك نسخه از گزارش آزمون

  .گرديد

و بر طبق يك برنامه زمان بندي شده و روش اجرايي از پيش تعيين شده مميزي داخلي به منظور به طور ادواري 

هاي آزمون  ها و فعاليت فيت انجام پذيرفت بازنگري سيستم كيفيت آزمايشگاهتصديق انطباق يا الزامات سيستم كي

  .و كاليبراسيون به طور ادواري صورت پذيرفت

گذاري  در الزامات فني جايگاه و شرايط محيطي كاركنان، عوامل انساني، روشهاي آزمون و كاليبراسيون و صحه

برداري، جابجايي اقالم مورد آزمون مورد بررسي قرار  هگيري، نمون ها، تجهيزات، قابليت رديابي اندازه روش

  .گرفت
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دهند و نتايج را ارزيابي و گزارش  آزمون انجام مي. كنند صالحيت كاركناني كه با تجهيزات معين كار مي

  .بررسي گرديد ،نمايند مي

  .گرديد تسهيالت آزمايشگاه براي آزمون كه شامل منابع انرژي، روشنايي، شرايط محيطي بود بررسي

برداري، جابجايي، حمل و نقل، انبارش، اماده سازي اقالم مورد آزمون،  ها، نمونه روش اجرايي براي كليه آزمون

  .هاي آزمون بررسي گرديد گيري و فنون اماري براي تحليل داده تخمين عدم قطعيت اندازه

مشخصات . لي بررسي گرديداي و م المللي، منطقه هاي استانداردهاي بين هاي آزمون براساس روش روش

  .تعيين گرديدهاي استاندارد نشده  هاي ابداع شده و روش روش

  ها محاسبه گرديد عدم قطعيت

  .برنامه كاليبراسيون تجهيزات اجرا گرديد

گيري مرجع، اوليه، انتقالي يا  اي براي حفظ اطمينان به وضعيت كاليبراسيون استانداردهاي اندازه بررسي ميان دوره

  .گيري مرجع، كاري و مواد مرجع طبق روش اجرايي انجام گرديد اردهاي اندازهاستاند

  .گرديد تخاذابرداري  ي اجرايي نمونههاروش

هاي خاص  دهي نتايج به طور صحيح و واضح، بدون ابهام و مبتني بر واقعيات و طبق دستورالعمل هاي گزارش فرم

  .يدگزارش گردهاي آزمون يا كاليبراسيون  مندرج در روش

  .گزارش آزمون و گواهي كاليبراسيون ثبت گرديد
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  نتايج و بحث -3

بررسي و  17025تمامي آزمايشگا ه ها از  استاندارد ايزو از كليه آزمايشگاه ها ميزان فاصله بازديد  ،در مرحله اول

: شاملموزش و پس از آن تمامي دوره هاي آ .و گزارش فاز شناخت پس از اين تاريخ ارائه گرديد ثبت گرديد

روش دوره صحه گذاري و  ،مفاهيم و الزامات و مستندسازي ،دوره آموزشي تخمين عدم قطعيت اندازه گيري 

پژوهشكده آبزي پروري  اهواز و در -پژوهشكده آبزي پروري جنوب كشور در ومميزي داخلي  هاي آزمون

   .انزلي برگزار گرديد -آبهاي داخلي

  

  سازماندهي -1-3

  :تار سازماني ارائه شده، پست هاي سازماني كليدي آزمايشگاه را مي توان به صورت زير برشمرد باتوجه به ساخ

  مديريت ارشد  -

 مدير فني  -

 مدير كيفيت  -

به منظور حصول اطمينان از مبرا بودن كليه كاركنان آزمايشگاه از هر گونه فشار و تاثير پذيري نابجاي داخلي و 

تاثير گذار است، رياست پژوهشكده آبزي پروري جنوب كشور از طريق  خارجي كه بر كيفيت كار آزمايشگاه

بيانيه مديريت بر رها بودن كاركنان از فشارهاي نابجاي داخلي و خارجي و حفظ اسرار مشتريان در اين 

همچنين آزمايشگاه با ارائه آموزش هاي الزم و ايجاد آگاهي در ميان كاركنان و . آزمايشگاه تاكيد نموده است

چنين از طريق اجراي صحيح خط مشي كيفيت و اهداف كيفي آزمايشگاه سعي نموده است كاركنان را از هر هم

ورياست پژوهشكده آبزي پروري آبهاي داخلي از طريق بيانيه مديريت به  گونه تاثيرپذيري نابجا به دور دارد

 اين امر اجرا گرديد  F-72-00شماره 

در آزمايشگاه به نحوي نگهداري مي شوند كه اطالعات محرمانه مربوط  اطالعات و سوابق مربوط به آزمون ها

به مشتريان، محرمانه تلقي شده و نگهداري آنها به گونه اي است كه تنها مسئولين ذيربط و در مواقع ضروري به 

  P0100سطح دسترسي به سوابق مذكور مطابق روش اجرايي كنترل سوابق به شماره . آنها دسترسي خواهند داشت

ضمن اينكه براي اطمينان بيشتر از محرمانه ماندن اطالعات مشتريان ، ورود و خروج به . تشريح گرديده است

كنترل شده و افراد در انزلي F-43-00  در اهواز و به شماره  F1500آزمايشگاه ها از طريق طرح تردد به شماره 

  .مجاز جهت ورود و خروج به آزمايشگاه مشخص مي گردند

ت ارشد آزمايشگاه و كاركنان آن ضمن توجه به خواسته ها، نظرات، پيشنهادات و بازخورهاي مشتريان مديري

از هرگونه فعاليتي كه موجب كاهش اعتماد به صالحيت، بيطرفي و يا ) اعم از درون سازماني يا برون سازماني(
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ه هاي آموزشي و آگاه سازي عملكرد آزمايشگاه شود، اجتناب نموده و رعايت تمامي اين موارد در برنام

  .كاركنان، همواره لحاظ مي شود

ساختار سازماني آزمايشگاه و ارتباط بين مديريت كيفيت، مديران فني و خدمات پشتيباني آزمايشگاه در فصل 

  .ارائه شده است ها اول نظامنامه

  .استتشريح شده  ها نظامنامه 3-6همچنين جايگاه آزمايشگاه در سازمان مادر در پيوست 

شرايط احراز، مسئوليت ها و اختيارات مربوط به هر يك از سمت هاي سازماني آزمايشگاه در قالب كتابچه شرح 

آمده و به تمامي كاركنان در انزلي  J-01-00 به شمارهدر اهواز و  مشاغل كاركنان آزمايشگاه نزد واحد اداري

يشگاه، مسئوليت ها و اختيارات مورد نياز جهت ديگر مدارك سيستم مديريت آزما. آزمايشگاه ابالغ شده است

شرح مشاغل مدير ارشد، مدير كيفيت و مديران فني . انجام فعاليت هاي مديريتي و فني را تشرح نموده است

  .آمده است ها همين نظامنامه 4-6آزمايشگاه در پيوست 

هاي فني آزمايشگاه بر حسب  تمامي اختيارات الزم جهت نظارت كامل و موثر بر عملكرد كاركنان و فعاليت

نوع و ماهيت آنها بر عهده مدير كيفيت، مدير فني و يا جانشينان وي بوده و آنان مي توانند با بهره گيري الزم و 

  .بر اساس سوابق كاري، مهارت ها، تجارب و آموزش هاي مرتبط، بر اين فعاليت ها نظارت نمايند

راساس شرح شغل خود، مسئوليت كلي عمليات فني آزمايشگاه ها مديران فني توسط مدير ارشد تعيين شده و ب

  .در ارتباط با انجام آزمون ها و كسب اطمينان از عملكرد صحيح و مطلوب آزمايشگاه را بر عهده داد

نيز توسط مدير ارشد تعيين شده و مسئوليت حصول اطمينان از اجراي صحيح و اثر مدير كيفيت آزمايشگاه ها

  .ت در تمامي جنبه هاي آن و گزارش دهي مستمر به مديريت ارشد را بر عهده دادبخش سيستم مديري

نام هر يك از افراد مرتبط با پست هاي سازماني و افراد جانشين آنها در ليست پرسنل كليدي و امضاهاي مجاز به 

  .موجود مي باشددر انزلي F-55-00 در اهواز و F6000شماره 

مستمر دوره هاي آموزشي به منظور حصول اطمينان از آگاهي كاركنان از آگاه سازي كاركنان و برگزاري 

اهميت وظايف آنان و اينكه چگونه در تحقق اهداف آزمايشگاه نقش دارند، از اولويت هاي فعاليت آزمايشگاه 

  .مي باشد و منابع الزم در اين خصوص توسط مدير ارشد آزمايشگاه فراهم مي شود

شگاه و فرايندهاي ارتباطي از طريق مدارك و سوابق ايجاد شده در آزمايشگاه و انتقال اطالعات در آزماي

  .برگزاري جلسات منظم داخلي با دوره تناوب دو ماه صورت مي پذيرد

نقش ) مدير ارشد ابالغ مي شود توسط بار در سال كه ابتداي هرسال 2حداقل (انجام بازنگري هاي مديريت 

جلسات بازنگري مديريت چارچوبي . ل مناسب اطالعات در درون سازمان دارداساسي در حصول اطمينان از تباد

هستند براي انتقال اطالعات از سازمان به مديريت ارشد در خصوص وضعيت سيستم مديريت و عملكرد آن و 

همچنين تبادل اطالعات از مديريت ارشد به آزمايشگاه ها در قالب خط مشي، اهداف كيفيت تغييرات و 

سيستم مديريت و در اين رابطه مدير كيفيت مسئوليت و اختيارات الزم را براي حصول اطمينان از  بهبودهاي
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اثربخشي اين بازنگري ها، مدير كيفيت تمامي داده ها و اطالعات در رابطه با نظر و يا شكايات، همينطور ميزان 

ات اصالحي و يا پيشگيرانه و همينطور رضايت مشتريان را به همراه سوابق پيگيري رفع مغايرت هاي مميزي، اقدام

وضعيت پيشرفت اهداف را طبقه بندي و در جلسات بازنگري رسمي و يا جلسات داخلي با مدير ارشد مطرخ مي 

نياز به بازنگري مستندات و يا خط مشي آزمايشگاه حسب شرايط و تغييرات در دامنه سيستم و يا . نمايد

غير اينصورت با توجه به نتايج عملكرد، پيشرفت اهداف و تغييرات تكنولوژي و روش ها صورت گرفته و در 

در بازنگري نتايج كنترل كيفيت و آمار خطاها به همراه تحليل . محيطي و يا قوانين حاكم ساالنه انجام مي شود

 ريشه اي آن و تحقيق برنامه هاي آموزش و اثربخشي آن بايد طرح شود و در قبال تبادل اطالعات و برقراري

  .ارتباطات داخلي مناسب دارا است

  

  :1مراجع و ضمائم بند 

   T0100خط مشي كيفيت آزمايشگاه به شماره  -

  T0200اهداف كيفيت آزمايشگاه به شماره  -

 ساختار سازماني آزمايشگاه -

 در انزلي F-72-00بيانيه مديريت به شماره  -

  J-01-00   به شماره رانزليد  در اهواز و)واحد اداري(كتابجه شرح مشاغل كاركنان آزمايشگاه  -

 F-55-00 در اهواز و در انزلي به شماره F6000ليست پرسنل كليدي و امضاهاي مجاز به شماره  -

  سيستم مديريت  -2-3

آزمايشگاه به منظور ايجاد، اجراء و برقراري يك سيستم مديريت مدون و متناسب با فعاليت هاي خود و منطبق  -

فهرست مداركي كه در . مدارك مورد نياز را تهيه و تدوين نموده است ISO/IEC 17025 با استاندارد بين المللي 

 F0100در اهواز و شماره  F0700ارتباط با سيستم مديريت فراهم شده است در ليست مرجع مستندات به شماره  

  .گردآوري شده استدر انزلي 

ن اهداف كلي و تعهد وي نسبت به اجراي مديريت ارشد آزمايشگاه، خط مشي كيفيت آزمايشگاه را كه در آ -

 نظامنامه 6-6و  5-6پيوست هاي (صحيح و با كيفيت فعاليت هاي انجام آزمون اشاره شده، را مدون نموده است 

مدير ارشد در دوره هاي حداكثر يك ساله، اقدام به بازبيني و بازنگري خط مشي و اهداف تعيين شده از نظر ). ها

نتايج اين بازنگري ها از ورودي هاي مهم جلسات بازنگري . ب بودن آنها مي نمايدتداوم مطلوبيت و مناس

  ).نظامنامه 15-4بند (مديريت به شمار مي روند 

مديريت ارشد آزمايشگاه از طريق خط مشي كيفيت متعهد شده است كليله الزامات استاندارد بين المللي  -

ISO/IEC 17025 آورده نموده و منابع الزم را در اين راستا فراهم نمايد و سيستم مديريت آزمايشگاه را بر .
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همچنين با توجه به نتايج حاصل از مميزي ها، بازنگري هاي مديريت، اقدامات اصالحي و پيشگيرانه، خط مشي 

 10-4بند . (دهدو اهداف كيفيت و تجزيه و تحليل داده ها، سيستم مديريت آزمايشگاه را به طور مداوم بهبود مي

  )ها امنامهنظ

مدير ارشد آزمايشگاه با بهره گيري از ارتباطات درون سازماني مناسب و انتقال اطالعات و همچنين ارتباط  -

مستمر با مدير كيفيت و مديران فني آزمايشگاه از آگاهي و درك كاركنان از اهميت برآورده نمودن الزامات 

حاصل مي نمايد و براي دستيابي به اين مهم، مراجع مورد مشتريان و الزامات قانوني و مقرراتي مرتبط اطمينان 

  .نياز و آموزش هاي الزم را در قالب برنامه هاي توانمند سازي در اختيار كاركنان قرار مي دهد

ضمن تشريح ساختار سيستم مديريت حاكم بر آزمايشگاه ها، شامل توصيف فعاليتها و يا  ها اين نظامنامه -

  .مديريتي مرتبط مي باشد ارجاعات الزم به مدارك

كليه تغييرات مورد نياز در سيستم مديريت و مدارك مربوطه مطابق روش اجرايي كنترل مدارك به شماره  -

P0100 مورد بازنگري و تائيد قرار گرفته و اعمال اينگونه تغييرات به نحوي است كه يكپارچگي  در اهواز و انزلي

اس نتايج عملكرد، مميزي ها، شكايات و يا  تحليل خطاها و همينطور مستندات براس. سيستم مديريت حفظ گردد

در غير اينصورت ساالنه توسط كميته اي . براساس اقدامات اصالحي يا پيشگيرانه مورد بازنگري قرار مي گيرند

  .متشكل از مديركيفيت، مدير فني و نمايندگاني از واحدهاي مرتبط اين مهم انجام مي شود

  

  :2بند  مراجع و ضمائم

  در انزلي F0100در اهواز و به شماره  F0700ليست مرجع مستندات به شماره  -

  در دو مركز T0100خط مشي كيفيت آزمايشگاه به شماره  -

 در انزليT-02-00  در اهوازو به شماره T0200  اهداف كيفيت آزمايشگاه به شماره  -

 در انزلي J-01-00به شماره  و در اهواز)واحد اداري(كتابچه شرح مشاغل كاركنان آزمايشگاه  -

  كنترل مدارك -3-3

 

 كليات -1-3-3

شامل (با هدف كنترل كليه مدارك سيستم مديريت آزمايشگاه  P0100روش اجرايي كنترل مدارك به شماره 

مانند روش هاي اجرايي، دستور العمل هاي ) مدارك درون سازماني يا مدارك برون سازماني

داردها، روش هاي آزمون، نرم افزارها، مشخصات فني و كتابچه هاي راهنما تهيه و ، آئين نامه ها، استانكاري

  .تدوين شده است
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  تصويب و صدور مدارك -2-3-3

كليه مدارك درون سازماني آزمايشگاه پيش از صدور و بر اساس روش اجرايي كنترل مدارك به شماره  -

P0100 يست مرجع مستندات به شماره ل. مراحل تهيه، تائيد و تصويب را مي گذرانندF0700  در اهواز و به شماره

F0200   حاوي نام، وضعيت بازنگري جاري مدارك و وضعيت توزيع مدارك بوده است و وضعيت در انزلي

اين فهرست به منظور پيشگيري از استفاده از مدارك نامعتبر يا منسوخ در اختيار . اعتبار آنها را مشخص مي نمايد

  .اه ها قرار دارد و مسئوليت به روز رساني آن بر عهده مدير كيفيت مي باشدكليه آزمايشگ

  :اطمينان حاصل مي كند كه P0100آزمايشگاه با اجراي روش اجرايي كنترل مدارك به شماره  -

  .نسخ معتبر از مدارك در محل هاي مورد نياز در آزمايشگاه در دسترس مي باشد -الف

زنگري شده و درصورت لزوم به منظور حصول اطمينان از استفاده ناخواسته مدارك به صورت دوره اي با -ب

  .آنها، از محل هاي استفاده جمع آوري مي گردند

  .مدارك منسوخ به داليل علمي و قانوني، نگهداري شده و به نحو مناسبي عالمت گذاري مي شوند -د

به صورت انحصاري  P0100ك به شماره مدارك ايجاد شده در آزمايشگاه مطابق روش اجرايي كنترل مدار -

، شماره صفحات، تعداد كل صفحات و نام و )تجديد نظر(شناسايي مي شوند و تاريخ صدور، شماره انتشار 

  .امضاي تهيه، تائيد و تصويب كنندگان آنها مشخص مي شود

  

  تغييرات -3 -3-3

تهيه و تائيد اوليه مدارك نقش داشته اند و اعمال تغيير در مدارك سيستم آزمايشگاه توسط افراد مسئول كه در  -

  .تنها با نظر مدير كيفيت امكان پذير بوده و هرگونه كپي برداري يا تغيير دستي روي آنها مجاز نمي باشد

اصالحات انجام شده . تمامي سوابق مربوط به تغييرات در مدارك توسط مدير كيفيت نگهداري مي شوند -

  .ليه هر انتشار در صفحه روي جلد مدارك ثبت مي گرددروي هر سند از زمان تدوين او

شوند، مدارك كاغذي بوده كه مبناي اعمال تغييرات در مداركي كه به صورت الكترونيكي نگهداري مي  -

انجام شده و يا نرم افزار كه در نهايت توسط مدير كيفيت  P0100مطابق روش اجرايي كنترل مدارك به شماره 

  .ي تغيير در مستندات و مدارك توصيف شده استنياز ها. تصديق شود

  

  مدارك برون سازماني  -4-3-3

كليه استاندارد متدها، بروشور يا راهنمايي كار مواد، ابزار و تجهيزات، كتب يا مقاالت علمي معتبر و دستورالعمل 

تندات و سوابق هاي درون موسسه كه به مركز ابالغ مي شود را شامل شده و در قالب روش اجرايي كنترل مس

  .تحت كنترل درآمده و استفاده مي شود
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  نرم افزارها - 5-3-3

  :شوند افزارهاي تخصصي مورد استفاده در آزمايشگاه به دو گروه اصلي تقسيم مي نرم

 افزارهاي ايجاد شده توسط كاركنان آزمايشگاه نرم -

  اند مايشگاه قرار گرفتهسازماني تهيه شده و در اختيار آز افزارهايي كه توسط مراجع برون نرم -

افزار و تاييد مدير ارشد آزمايشگاه، نسخه اصلي  افزارها، پس از تهيه و آماده نمودن نرم در مورد گروه اول نرم

افزار در ليست مستندات  در اختيار مدير كيفيت قرار گرفته و مشخصات نرم (CD)افزار به شكل لوح فشرده  نرم

افزارها نيز مطابق مكانيزم توصيف شده در روش اجرايي كنترل مستندات  ع نرمتوزي. گردد برون سازماني ثبت مي

افزارها نيز تغييرات مطابق  گيرد و در صورت نياز به بازنگري و تغيير نرم و سوابق توسط مدير كيفيت صورت مي

ي مستندات مكانيزم توصيف شده در روش اجرايي كنترل مستندات و سوابق انجام شده و نتايج در فرم بازنگر

  .گردد ثبت مي

افزار در ليست اصلي مستندات  اند، مشخصات نرم سازماني تهيه شده افزارهايي كه توسط مراجع برون در مورد نرم

افزارها در آزمايشگاه و نزد مدير كيفيت نگهداري  هاي اصلي نرم هاي فشرده و ديسك فهرست شده و لوح

فزار و يا نياز به جايگزيني با نسخه جديد، پس از تائيد مديريت فني، ا در صورت ايجاد تغييراتي در نرم. گردد مي

  .گردد ويرايش جديد يا تغيير يافته جايگزين ويرايش قديمي گرديده و ويرايش قديمي به كلي حذف مي

  

  :3مائم بندمراجع و ض

  P0100روش اجرايي كنترل مدارك به شماره  -

 دادهابازنگري درخواست ها، پيشنهادها و قرار  -4-3

آزمايشگاه با هدف ارزيابي توانمندي هاي خود در برآورده كردن خواسته هاي گيرندگان خدمات، الزامات  -

مربوط به استانداردها و روش هاي انجام آزمون، تمامي درخواست ها، پيشنهادها و قراردادها را مورد بررسي و 

يشگاه به دو دسته درخواست هاي درون سازماني در خواست هاي رسيده از مشتريان آزما. بازنگري قرار مي دهد

درخواست هاي درون سازماني بر اساس ايده هاي كارشنان پژوهشكده و يا از . و برونه سازماني تقسيم مي شود

سوي موسسه تحقيقات شيالت ايران در راستاي سياست هاي مندرج در برنامه هاي پنچ ساله توسع كشور در 

  .ودقالب موافقتنامه اجرا مي ش

ايشان . در خصوص مشتريان برون سازماني ، اين درخواست ها براي مديريت ارشد آزمايشگاه ارسال مي شوند

اقدام به بازنگري درخواست ها، پيشنهادها و ) در صورت لزوم(با همكاري رؤساي بخش ها و مديران فني 

  :د بررسي قرار مي گيردقراردادها نموده و امكان پذيري انجام آزمون با توجه به موارد ذيل مور

  قرار داشتن عنوان آزمايش درخواستي در دامنه خدمات آزمايشگاه -
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توانايي آزمايشگاه براي انجام آزمون و برآورده كردن الزامات خاص روش آزمون و همچنين خواسته  -

 هاي مشتريان 

ين شده از سوي مناسب بودن نمونه هاي ارسال شده براي انجام آزمون و انطباق آن با معيارهاي تعي -

 آزمايشگاه و روش هاي استاندارد آزمون

پس از آنكه امكان انجام آزمون در آزمايشگاه تائيد شد، مدير كيفيت دستورات الزم را جهت انجام آزمون در 

مديران فني آزمايشگاه ها ابالغ كرده و ايشان نيز پس از برنامه ريزي و تقسيم كار به /زمان توافق شده به مدير

همزمان مديرارشد آزمايشگاه بر اساس الزامات سازماني مربوطه نسبت به ارائه . ان ذير بط اعالم مي نمايدكاركن

با مشتري برون سازماني اقدام مي ) تيپ قرارداد موسسه(پيش فاكتور و اخذ تاييد آن و يا انعقاد قرارداد رسمي 

 .نمايد

واست مشتري و از جمله سوابق مربوط به تغييرات انجام شده روي درخ) امكان سنجي(سوابق بازنگري هاي  -

مهم مانند سوابق نمونه بردادي و دريافت نمونه ها، قراردادها و صورتجلسات وغيره، مطابق روش اجرايي كنترل 

  .نگهداري مي گردند P0100مستندات و سوابق به شماره 

كان سنجي مورد توجه قرار مي گيرد و در صورت واگذاري انجام آزمون به پيمانكار فرعي، اين موضوع در ام -

قطعاً در صورت عدم تعيين پيمانكار فرعي از سوي مشتري مسئول مربوطه براساس فهرست پيمانكاران مجاز 

  -.آزمايشگاه عمل مي كند

چنانچه در جريان آزمون، نيازي به تغيير در برنامه يا اصالح آن باشد، تمام تغييرات به اطالع مشتري رسانده  -

) نامه يا صورت جلسه بين مسئول آزمايشگاه و يا مديرفني با مشتري(هد شد و براساس توافقات مكتوب خوا

  .برنامه ريزي و به واحدها يا نفرات مرتبط اعالم مي گردد

هر گاه نياز به تغيير در الزامات مربوط به درخواست يا قرارداد مشتري پس از انجام بازنگري وجود داشته باشد،  -

  .و موارد به اطالع كاركنان مربوطه رسانده خواهد شد) با ثبت سوابق(موارد مجددا بازنگري شده تمامي 

  

  واگذاري آزمون به پيمانكار فرعي  -5-3

كاليبراسيون هاي درخواست شده از آزمايشگاه، علل / براي بكارگيري پيمانكاران فرعي جهت انجام آزمون ها -

  :اين علل عبارتند ازمختلفي ممكن است وجود داشته باشد 

  فقدان موقتي امكانات  -

 نياز به تخصص بيشتر  -

به تخصص خاصي نياز باشد مشمول اين بند ) نظيرانگل، بيماري و نظاير آن(مواردي كه براي تشخيص :  توجه

مالك . بوده و سوابق توسط مسئول فني و با تائيد مدير فني تهيه و در آزمايشگاه مربوطه نگهداري مي شود
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ابي سوابق فرد، مدارج تحصيلي و رشته، سوابق تحقيقاتي، خوشنامي و شهرت، همكاري هاي قبلي مورد ارزي

 .تائيد و نظاير آن مي باشد

در صورت نياز به استفاده از پيمانكاران فرعي به صورت مكتوب به اطالع مشتري رسانده و پس از تاييد  -

ه پيمانكار فرعي مطابق روش اجرايي قرارداد فرعي براي مشتري ترتيبات الزم به منظور واگذاري آزمون ها ب

 .از سوي آزمايشگاه اتخاذ مي گردددر انزلي  P1400 در اهواز وبه شماره P1300انجام آزمون به شماره 

مسئوليت آزمون هاي واگذاري شده به پيمانكار فرعي با آزمايشگاه مي باشد مگر در مواردي كه پيمانكار  -

  .گردد توسط مشتري معرفي

شامل كليه  در انزلي F4900در اهواز وبه شماره  F4400ليست پيمانكاران فرعي داراي صالحيت به شماره 

ارزيابي پيمانكاران فرعي مطابق معيارهاي مندرج در روش اجرايي . پيمانكاران مورد تاييد آزمايشگاه مي باشد

از سوي آزمايشگاه انجام در انزلي  P1400به شماره  در اهواز و P1300قرارداد فرعي براي انجام آزمون به شماره 

  .مي شود و سوابق مربوطه نيز بايگاني و نگهداري مي گردند

  

  :5مراجع و ضمائم بند 

  در انزلي P1400وبه شماره  P1300روش اجرايي قرارداد فرعي براي انجام آزمون به شماره  -

 خريد خدمات و ملزومات  -6-3

طمينان از خريد صحيح و سيستماتيك كليه ملزومات و خدمات تاثير گذار بر آزمايشگاه با هدف حصول ا -

را تهيه و در انزلي  P0600در اهواز و به شماره  P0200كيفيت نتايج آزمون هاي، روش اجرايي خريد به شماره 

رفي از ط. اين روش اجرايي نحوه خريد و دريافت اقالم خريداري شده را تشريح مي كند. تدوين نموده است

ديگر نحوه انبارش و شرايط جابجايي اقالم خريداري شده و همينطور پايش مستمر اقالم پس از تصديق نيز در 

  .مدون گرديده استدر انزلي  P0500 هدر اهواز و به شمار P0400 هروش اجرايي  جابجايي و انبارش به شمار

نظير آزمون، كاليبراسيون يا (ت و فني مدير كيفي) نظيرآموزش و مشاوره(در مورد خدمات غيرفني :  توجه 

  .مدير فني ارزيابي ها و همينطور تصديق را نظارت كرده و در نهايت تصديق مي كنند) تعميرات

، در انزلي  P0600در اهوازو به شماره  P0200مديران فني آزمايشگاه ها بر اساس روش اجرايي خريد به شماره  -

و روش اجرايي سرويس و در انزلي  P0500و به شماره  P0400ره روش اجرايي جابجايي و انبارش به شما

اطمينان حاصل مي نمايند كه اقالم در اهواز وانزلي  P1000نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات به شماره 

آزمايشگاهي موثر بر كيفيت خريداري شده، بيش از استفاده، مورد بازرسي يا كنترل كيفي قرار گرفته و به منظور 

اطمينان از انطباق آنها با الزامات كيفي يا مشخصات از پيش تعيين شده، تصديق شده و تمامي سوابق حصول 

  .مربوطه نگهداري مي شوند
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براساس مشخصات مورد نياز اوليه (اين مهم پس از دريافت توسط انبار و قبل از رسيد دائم شدن صورت گرفته  -

ديق با تاييد مسئول آزمايشگاه متقاضي و يا مدير فني ثبت مي و سابقه اين تص) و شرايط بسته بندي و كاركرد

  .شود

مدارك مربوط به درخواست خريد مواد، ملزومات و تجهيزات آزمايشگاه حاوي اطالعات مورد نياز بوده و  -

در جريان اين بازنگري، كليه . پيش از صدور توسط مديران فني آزمايشگاه هاي آزمون بازنگري مي شوند

  .مربوط به روش هاي اجرايي مربوطه و محتواي فني مدارك مورد بررسي قرار مي گيرندالزامات 

آزمايشگاه با هدف حصول اطمينان از تامين صحيح و به موقع اقالم مورد نيازخود، تامين كنندگان آزمايشگاه  -

 P0700واز  و به شماره در اه P0600را شناسايي نموده و بر اساس روش اجرايي ارزيابي تامين كنندگان به شماره 

  .آنها را مورد ارزيابي قرار مي دهددر انزلي 

  

  :6مراجع و ضمائم بند 

  در انزلي P0600در اهواز و به شماره  P0200روش اجرايي خريد به شماره  -

 در انزلي  P0500در اهواز و به شماره  P0400روش اجرايي جابجايي و انبارش به شماره  -

 در دو مركز P1000ري و كاليبراسيون تجهيزات به شماره روش اجرايي سرويس و نگهدا -

 در انزلي P0700در اهواز و به شماره  P0600روش اجرايي ارزيابي تامين كنندگان به شماره  -

 

 ارائه خدمات به مشتري -7-3

از آنجا كه ارائه خدمات مناسب به مشتريان و جلب رضايت آنان يكي از اهداف كالن آزمايشگاه مي  -

  .اين موضوع در ارتباط با خدمات به مشتريان مورد توجه قرار مي گيرد باشد،

  :آزمايشگاه در صورت درخواست مشتريان يا مشاور آن ها در موارد زير با آنها همكاري مي نمايد

  تفسير و تجزيه و تحليل نتايج آزمون ها با رعايت حفظ اطالعات محرمانه ساير مشتريان -

 شتريان از ابتدا تا انتهاي كاربرقراري ارتباط مناسب با م -

 محرمانه نگهداشتن اطالعات مربوط به مشتريان  -

 اطالع رساني به موقع به مشتريان هنگام بروز حوادثي كه منجر به تاخير در زمان اعالم نتايج مي شود -

 فراهم نمودن امكان بازديد از آزمايشگاه براي مشتريان با هماهنگي قبلي و دسترسي مشخص -

اه به منظور بهبود سيستم مديريت آزمايشگاه و بر اساس روش اجرايي سنجش رضايت مشتري به آزمايشگ -

در فواصل زماني يكساله اقدام به نظر سنجي از مشتريان در انزلي P0900در اهواز و به شماره  P0800شماره 

ريت موردر بررسي و نتايج باز خورهاي دريافتي از مشتريان در جلسات باز نگري مدي. آزمايشگاه مي نمايد

  .تجزيه و تحليل قرار مي گيرد
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  :7مراجع و ضمائم بند 

 در انزلي  P0900در اهواز و به شماره  P0800روش اجرايي سنجش رضايت مشتري به شماره  -

 شكايات   -8-3

آزمايشگاه با هدف رسيدگي نظام مند به تمامي موارد شكايات، شناسايي و ايجاد فرصت هاي بهبود در سيستم 

در اهواز و  P0800مديريت و خدمات آزمايشگاهي خود، مطابق روش اجرايي سنجش رضايت مشتري به شماره 

تمامي اقدامات الزم براي رسيدگي و حل و فصل شكايات را انجام داده و پس از ريشه  در انزلي  P0900به شماره 

و به   P0500حي و پيشگيرانه به شماره يابي علل و عوامل آن و در صورت لزوم مطابق با روش اجرايي اقدام اصال

مدير كيفيت آزمايشگاه مسئول اجراي روش اجرايي مربوطه بوده و از آشنايي و . اقدامات الزم را مبذول دارد

سوابق تمام شكايات و بررسي ها و . درك تمام كاركنان از امر رسيدگي به شكايات، اطمينان حاصل مي نمايد

  .مات متعاقب آن تحت نظر مدير كيفيت آزمايشگاه نگهداري مي شودتحقيقات صورت گرفته و اقدا

  

  :8مراجع و ضمائم بند 

  در انزلي P0900در اهواز به شماره  P0800روش اجرايي سنجش رضايت مشتري به شماره  -

 در انزلي P0200در اهواز و به شماره  P0500روش اجرايي اقدام اصالحي و پيشگيرانه به شماره  -

  

  ار نامنطبق آزمونكنترل ك -9-3

چنانچه از طرق مختلف نظير شكايات مشتريان، كنترل نتايج آزمون، كاليبراسيون تجهيزات، بررسي مواد  -

مصرفي، مشاهدات يا نظارت كاركنان، بررسي گزارشات آزمون، نتايج بازنگري مديريت، نتايج مميزي هاي 

ون، مغايرتي با روش هاي اجرايي آزمايشگاه يا داخلي يا خارجي و يا به هر نحو ديگري در فعاليت هاي آزم

در   P1400انحرافي در الزامات مشتريان مشاهده گردد، مطابق روش اجرايي كنترل كار نامنطبق آزمون به شماره 

  :مطابق اين روش اجرايي. اقدام مي گردددر انزلي  P1500اهواز و به شماره 

  .كار نامنطبق را به عهده دارندمديران فني آزمايشگاه هاي آزمون، مسؤليت  -الف

تجزيه و تحليل كار نامنطبق آزمون و ارزيابي اهميت آن به لحاظ علت و تاثير توسط مسئولين فني  -ب

  .آزمايشگاه ها و با كمك و تاييد مدير فني انجام مي شود

  تجزيه و اقدامات الزم جهت اصالح كار نامنطبق شناسايي شده و با توجه به ماهيت كار نامنطبق و -ج

تحليل هاي انجام شده، به همراه مسؤل اجرا و مهلت انجام اقدامات توسط مسئولين فني آزمايشگاه ها مشخص  

اقدام الزم بايستي به لحاظ تغيير در سيستم پس از تاييد مديرفني به تاييد مدير كيفيت نيز برسد و در . (مي شوند

  ) نيز ثبت گردد صورت نياز در قالب اقدامات اصالحي يا پيشگيرانه
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در صورت لزوم و در صورت صالحديد مدير فني آزمايشگاه، نتايج و گزارشات ارسالي براي مشتريان مشابه  -د

  .فراخوان شده و در ضمن مراتب سريعا به اطالع مشتري مربوطه مي رسد

مايشگاه هاي مسؤليت توقف كار و از سرگيري مجدد آن به عهده مدير فني آزمايشگاه و مسئولين فني آز -

  .مربوطه مي باشد

چنانچه در جريان بررسي علل و عوامل ريشه اي بروز كار نامنطبق و يا تعيين تكليف آن، مشخص شود كه  -

احتمال وقوع مجدد كار نامنطبق آزمون وجود داد، اقدام اصالحي مورد نياز با توجه به روش اجرايي اقدام 

  .اتخاذ و اجرا مي گردددر انزلي   P0200نزلي  و به شماره در ا P0500اصالحي و پيشگيرانه به شماره 

  

  :9مراجع و ضمائم بند 

  در انزلي P1500در اهواز و به شماره  P1400روش اجرايي كنترل كار نامنطبق آزمون به شماره  -

 در انزلي P0200در اهواز و به شماره  P0500روش اجرايي اقدام اصالحي و پيشگيرانه به شماره  -

 

  هبودب -10-3

  

  كليات  -1-10-3

بهبود خدمات در جهت ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات و همينطور بهبود در ساختار مفهومي، سازماندهي، 

اجراء و اثر بخشي اجزاء مختلف سيستم مديريت، از جمله مواردي است كه درفرآيند بهبود مداوم آزمايشگاه 

  .مورد بررسي قرار مي گيرد

م مديريت آزمايشگاه با ارزيابي عملكرد سيستم در مقايسه با خط مشد و اهداف فرصت هاي بهبود در سيست

كيفيت از طريق جلسات باز نگري مديريت و جلسات مستمر كميته متشكل از مدير ارشد، مدير كيفيت و مديران 

. يين مي شوندفني آزمايشگاه ها شناخته و فعاليت هاي مربوط به بهبود در اين راستا در فواصل زماني يكساله تع

اين  2-10-4شناسايي عملكرد سيستم مديريت با تجزيه و تحليل اطالعات حاصل از موارد ذكر شده در بند 

  . نظامنامه صورت مي پذيرد

از اين رو آزمايشگاه به منظور هماهنگي و انسجام در شناسايي، تعيين، اجرا و پيگيري فرصت هاي بهبود و در 

يريت، راهكارهاي مناسبي را در چارچوب خط مشي و اهداف كيفيت ارائه نموده نهايت بهبود مداوم سيستم مد

  .است
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  شناسايي، تعيين، اجرا و پيگيري پروژه هاي بهبود -2-10-3

مديران فني آزمايشگاه ها به طور مستمر فرصت هاي بهبود مرتبط با حوزه تحت مسؤليت خويش را با بهره   

زمان و بر اساس جدول ذيل شناسايي كرده و سالي يكبار به مدير كيفيت گيري از روش هاي اجرايي جاري سا

  :گزارش مي نمايد

  

  

 فرصت بهبود
مكانيزم شناسايي و تعيين فرصت 

 هاي بهبود
 چارچوب پايش

مسؤليت 

شناسايي و 

معرفي فرصت 

هاي بهبود به 

 مدير كيفيت

 مدير كيفيت بازنگري مديريتصورتجلسات  روش اجرايي باز نگري مديريت نتايج باز نگري مديريت

اقدام اصالحي و 

 پيشگيرانه

روش اجرايي اقدام اصالحي و 

 پيشگيرانه
 مديران فني فرم اقدام اصالحي و پيشگيرانه

 روش اجرايي مميزي داخلي مميزي داخلي
  گزارش مميزي

 عدم انطباق هاي مميزي
 مدير كيفيت

نتايج سنجش رضايت 

 مشتريان و

 شكايات مشتريان

جرايي سنجش رضايت روش ا

 مشتري

  فرم پرسشنامه رضايتمندي مشتريان
 

 مدير كيفيت

 مديران فني فرم كار نامنطبق آزمون روش اجرايي كار نامنطق آزمون كار نامنطبق آزمون

پيشنهادات و نظرات 

 كاركنان

روش اجرايي اقدام اصالحي و 

 پيشگيرانه
 مديران فني فرم اقدام اصالحي و پيشگيرانه

  

  

ي داده ها و اطالعات حاصل از مديران فني كه در چارچوب هر يك از محورهاي تعيين شده در جدول تمام

اشاره شده مي باشند در نهايت توسط مدير كيفيت جمع آوري و نگهداري شده و گزارش تحليلي مربوط به 

  .ائه مي گرددنتايج آنها و ساير محورهاي مرتبط با حوزه مسؤليت ايشان به جلسه بازنگري مديريت ار

در اين جلسه ضمن بررسي گزارش تحليلي ارسالي نسبت به تعريف پروژه هاي بهبود مرتبط با لحاظ نمودن 

نيازمنديهاي منابع و فعاليت هاي زمان بندي شده براي مسؤولين مربوطه در چارچوب خط مشي و اهداف كيفيت 

  .اقدام مي نمايد
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ينه پروژه هاي بهبود تعريف شده در اين جلسه و ارائه گزارش پيگيري مصوبات جلسه بازنگري مديريت در زم

ميزان پيشرفت پروژه هاي بهبود تعريف شده جهت طرح در جلسات بازنگري مديريت بر عهده مدير كيفيت مي 

  .باشد

  

  اقدام اصالحي -11-3

  كليات -1-11-3

ه سيستم مديريت يا عمليات فني مدير كيفيت با همكاري مديران فني آزمايشگاه، موارد عدم انطباق مربوط ب

آزمايشگاه را كه در جريان فعاليت هاي زير شناسايي شده اند بر اساس روش اجرايي اقدام اصالحي و پيشگيرانه 

  :مورد بررسي، ارزيابي، ريشه يابي و اصالح قرار مي دهد در انزلي  P0200در اهواز و به شماره  P0500به شماره 

  كنترل كار نامنطبق آزمون -

 مميزي هاي داخلي و خارجي -

 بازنگري هاي مديريت  -

 باز خورها و شكايات مشتريان -

 مشاهدات كاركنان -

 نتايج حاصل از فعاليت هاي تضمين كيفيت نتايج آزمون -

/ كليه عدم انطباق هاي شناسايي شده از طريق فعاليت هاي فوق، پس از ثبت در فرم درخواست اقدام اصالحي

  .براي مدير كيفيت ارسال مي شوددر انزلي   F0600در اهواز و به شماره  F1600پيشگيرانه به شماره 
 

  تجزيه و تحليل علل -2-11-3

مدير كيفيت با همكاري مديران فني آزمايشگاه ها، موارد عدم انطباق ثبت شده را به منظور تعيين علت يا علل 

 نياز تيم هاي حل مساله تشكيلو تحليل قرار مي دهند و در صورت ريشه اي آنها مورد بررسي و تجزيه 

  .مي شوند

  

  انتخاب و اجراي اقدام اصالحي -3-11-3

اقدامات اصالحي الزم براي رفع موارد عدم انطباق به همراه مسؤل اجراي اقدامات و مهلت اجراي آنها توسط 

  .مدير كيفيت و مديران فني آزمايشگاه ها تعيين مي گردند
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  پايش اقدامات اصالحي -4-11-3

ر كيفيت آزمايشگاه مسؤل بررسي نتايج حاصل از اقدامات اصالحي بوده و تاييد اثربخشي اقدامات ، توسط مدي

جديد اتخاذ  عدم اثربخشي اقدامات صورت گرفته ، اقدامات اصالحيوي صورت مي گيرد و در صورت 

  .مي گردد

  

  مميزي هاي تكميلي  -5-11-3

نطباق آزمايشگاه با الزامات سيستم مديريت ايجاد كند و يا مواقعي هرگاه شناسايي عدم انطباق ها ، ترديدي در ا

كه مشكل يا ريسك جدي در ارتباط با فعاليت آزمايشگاه تشخيص داده شود، مميزي هاي تكميلي با پيشنهاد 

منظور از مميزي هاي تكميلي، مميزي خارج . مدير كيفيت و تصويب مدير ارشد آزمايشگاه قابل اجرا مي باشند

  .برنامه مميزي معمول آزمايشگاه مي باشداز 

  11مراجع و ضمائم بند 

  در انزلي P0200در اهواز به شماره  P0500روش اجرايي اقدام اصالحي و پيشگيرانه به شماره  -

  

  اقدام پيشگيرانه  -12-3

هبودهاي در آزمايشگاه به منظور شناسايي منابع و عوامل بالقوه عدم انطباق ها و مشخص شدن تغييرات و ب -

 P0500مورد نياز به منظور پيشگيري از عدم انطباق ها، مطابق روش اجرايي اقدام اصالحي و پيشگيرانه به شماره 

مدير كيفيت آزمايشگاه مسئول نظارت بر حسن اجراي اين . اقدام مي شوددر انزلي  P0200در اهواز به شماره 

  .روش اجرايي مي باشد

ور حصول اطمينان از اثربخشي و تناسب اقدامات پيشگيرانه انجام شده با عدم مدير كيفيت آزمايشگاه به منظ -

  .انطباق بالقوه، اقدام به بررسي نتايج حاصل از اين اقدامات و تائيد اثربخشي آنها مي نمايد

  

  :12مراجع و ضمائم بند

 در انزلي P0200 در اهواز و به شماره P0500 روش اجرايي اقدام اصالحي و پيشگيرانه به شماره -

 

  كنترل سوابق  -13-3

  كليات-1-13-3

آزمايشگاه با هدف كنترل تمامي سوابق سيستم مديريت خود اعم از سوابق كيفي و فني و حصول اطمينان از -

انجام صحيح فعاليت هاي مربوط به شناسايي، جمع آوري، دسته بندي، فهرست كردن، بايگاني، نگهداري، 
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در  P0100اقدام به تهيه و تدوين روش اجرايي كنترل مستندات و سوابق به شماره انبارش و تعيين تكليف سوابق، 

  .نموده است دو مركز 

تمامي سوابق شناسايي شده در سيستم مديريت آزمايشگاه به صورت خوانا و به نحوي نگهداري مي شوند كه  -

فهرست كليه سوابق و زمان . شود به راحتي قابل بازيابي بوده و از آسيب ديدن و از بين رفتن آنها پيشگيري

  .مشخص شده استدر انزلي   F0500و به شماره   F0100نگهداري آنها در جدول تعيين تكليف سوابق به شماره 

سطوح دسترسي به سوابق در انزلي F0500 و به شماره در اهواز F0100   در جدول تعيين تكليف سوابق به شماره  - 

  .طريق ايمني و محرمانه بودن سوابق تضمين مي شودآزمايشگاه تعيين شده و از اين 

نحوه حفاظت و تهيه نسخ پشتيبان از سوابق الكترونيكي در روش اجرايي كنترل مستندات و سوابق به شماره  -

F0100  و به شمارهF0100  مشخص شده است و از اين طريق از دسترسي نابجا به سوابق و داده هاي در انزلي

  .مي شود الكترونيكي پيشگيري

  

  سوابق فني  -2-13-3

سوابق كاليبراسيون سرويس و نگهداري و (سوابق فني آزمايشگاه شامل سوابق مشاهدات اوليه، سوابق تجهيزات 

، سوابق كاركنان، گزارشات آزمون، قراردادها، سوابق مربوط به نمونه برداري، دفاتر )كنترل كيفي تجهيزات

مون، سوابق كنترل كيفي فرآيندهاي آزمون و محاسبه عدم قطعيت يا آزمايشگاه ها و يادداشت هاي حين آز

و روش اجرايي  1-13-4صحه گذاري روش هاي آزمون وساير سوابق مربوط به آزمون ها براساس الزامات بند 

شناسايي و دسته بندي شده و قابل دسترسي  P0100در اهوازو به شماره   F0100كنترل مستندات و سوابق به شماره 

  .تندهس

كليه مشاهدات، داده ها و محاسبات مربوط به فعاليت هاي فني و فعاليت هاي انجام آزمون بر اساس روش هاي -

اجرايي مربوطه و حين انجام آزمون ها در فرم هاي مربوطه ثبت شده و كليه مشخصات مورد نياز شامل فرد انجام 

ساير موارد و مشخصات مورد نياز در آنها درج مي  دهنده آزمون، تاريخ و زمان انجام آزمون، مشخصات نمونه و

  . شوند

هنگام بروز اشتباه در وارد كردن داده ها و ثبت سوابق ،تصحيح به نحوي انجام مي شود كه داده هاي اوليه از  -

ا فرد تصحيح كننده، اصالحات انجام شده ر. بين نرفته و خوانا باقي بمانند و مقدار صحيح در كنار آن نوشته شود

  .تائيد نموده و سوابق مربوطه را امضاء مي نمايد

  

  :13مراجع و ضمائم بند 

 در انزلي P0100در اهواز و به شماره  F0100روش اجرايي كنترل مستندات و سوابق به شماره  -
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  مميزي هاي داخلي -14-3

يريت و استاندارد آزمايشگاه به منظور حصول اطمينان از انطباق عملكرد آزمايشگاه با الزامات سيستم مد -

ISO/IEC 17025  براساس روش اجرايي مميزي داخلي به شماره ،P0700  در اهواز و به شمارهP0400 اقدام  در انزلي

مدير كيفيت مسئول برنامه ريزي و سازماندهي مميزي هاي . به برنامه ريزي و اجراي مميزي هاي داخلي مي نمايد

  .داخلي مي باشد

نبه هاي فعاليت آزمايشگاه اعم از مديريتي و فني را در گرفته و توسط كاركنان مميزي هاي داخلي كليه ج

برنامه ريزي هاي مميزي به نحوي انجام مي شود كه تمامي فعاليت ها . آموزش ديده و با صالحيت انجام مي شود

اين نكته توجه مي  همچنين به.، فرايندها و بهش هاي آزمايشگاه حداقل يك بار در سال مورد ارزيابي قرار گيرند

  .ريزي شود كه حتي االمكان مميزين از فعاليت هاي مورد مميزي مستقل باشند شود كه مميزي به نحوي طرح

حداقل يك بار در (برنامه هاي مميزي به طور برنامه ريزي شده براي تمامي واحدها و حسب شرايط آن واحد 

در طول سال براساس شرايطي نظير شكايات، وقوع خطا، . ابتداي سال برنامه ريزي شده و ابالغ مي گردد) سال

تغييرات، درخواست مشتري و نظاير آن مميزي هاي موردي و يا تكميلي با هماهنگي مدير كيفيت و تاييد 

مديرارشد برنامه ريزي و نظير مميزي هاي برنامه ريزيشده طبق فرمت هاي روش اجرايي مميزي صورت مي 

ط مميزين شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ستو 19/2/1390اهواز در تاريخ  آخرين مميزي داخلي در.گيرد

  برگزار گرديد 14/2/90ايران برگزار گرديد و مميزي داخلي در انزلي در تاريخ

در صورتيكه ارزيابي يافته هاي مميزي منجر به بروز هر گونه شك و ترديد در خصوص اثربخشي عمليات يا  -

مون گردد، اقدامات اصالحي مقتضي مطابق روش اقدام اصالحي و پيشگيرانه به شماره صحت يا اعتبار نتايج آز

P0500  در اهواز و به شمارهP0200 اتخاذ و اجرا مي گردنددر انزلي.  

چنانچه در بررسي ها مشخص شود كه ممكن است نتايج آزمون تحت تاثير قرار گرفته باشند، اين موضوع به 

  .ان رسانده خواهد شدصورت مكتوب به اطالع مشتري

تمامي سوابق مربوط به مميزي هاي داخلي شامل نواحي مورد مميزي، شواهد و يافته هاي مميزي و اقدامات -

نگهداري  در دو پژوهشكده P0100اصالحي اتخاذ شده براساس روش اجرايي كنترل مستندات و سوابق به شماره 

  .مي شوند

ريزي شده اند كه امكان ثبت و تصديق اقدامات  به گونه اي طرح فعاليت هاي پيگيرانه مميزي هاي داخلي -

اين فعاليت ها در قالب فرم هاي اقدام اصالحي و . اصالحي، اجراي آنها و ارزيابي اثربخشي را فراهم مي كنند

  .ثبت و پيگيري مي شونددر انزلي  F0600در اهواز و به شماره  F1600پيشگيرانه به شماره 

  

  :14ند مراجع و ضمائم ب

 در انزلي P0400در اهواز و به شماره  P0700روش اجرايي مميزي داخلي به شماره  -
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  در انزلي P0200در اهواز و به شماره  P0500روش اجرايي اقدام اصالحي و پيشگيرانه به شماره  -

 در هر دو پژوهشكده  P0100روش اجرايي كنترل مستندات و سوابق به شماره  -

  ريتبازنگري هاي مدي  -15-3

ماه  يك بار  6مديريت ارشد آزمايشگاه، سيستم مديريت و فعاليت هاي انجام شده در آزمايشگاه را حداقل هر  -

اين بازنگري بر طبق . به منظور حصول اطمينان از تداوم مناسب بودن و اثربخشي آن مورد بازنگري قرار مي دهد

اين روش اجرايي به طور . انجام مي شودكده در دو پژوهش P0300روش اجرايي بازنگري مديريت به شماره 

عمده ترين ورودي هاي بازنگري مديريت آزمايشگاه عبارتند . شفاف و جامع كليه الزامات را تعيين نموده است

  :از

 مناسب بودن خط مشي ها و روش هاي اجرايي -

 گزارشات رسيده از مديران و كاركنان -

 نتيجه مميزي هاي داخلي اخير -

 و پيشگيرانه و نتايج پيگيري آنهااقدامات اصالحي  -

 )مميزي هاي مراجع اعتباردهي(ارزيابي هاي انجام شده توسط مراجع برون سازماني  -

 نتايج آزمون هاي كفايت تخصصي يا مقايسات بين آزمايشگاهي -

 تغييردر حجم و نوع كار آزمايشگاه -

 بازخورهاي رسيده از مشتريان -

 شكايات -

 توصيه هايي براي بهبود -

 بوط به فعاليت هاي تضميين كيفيت از جمله نتايج كنترل كيفي آزمون ها در آزمايشگاه هانتايج مر -

 ارزيابي آموزش ها و بررسي صالحيت كاركنان -

 بررسي منابع در آزمايشگاه -

 نتايج پيگيري تصميمات جلسات قبل و تحقق اهداف و برنامه ها -

العات مربوط به عملكرد فني ارسالي از سوي مدير كيفيت مسئول جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها و اط

مديران فني آزمايشگاه ها و همچنين جمع آوري و تجزيه و تحليل داده ها و اطالعات مربوط به عملكرد سيستمي 

در قالب ورودي هاي جلسات بازنگري مديريت و انجام هماهنگي الزم با مديريت ارشد آزمايشگاه جهت انجام 

  .بازنگري مديريت مي باشد

براساس نتايج بازنگري مديريت، فرصت هاي بهبود و نياز به اعمال تغييرات در آزمايشگاه و سيستم مديريت 

  .مشخص شده و نتايج حاصله در برنامه ساليانه آزمايشگاه اعمال مي گردد
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سبي با كليه يافته هاي بازنگري مديريت شامل تصميمات و اقدامات اتخاذ شده ثبت شده و برنامه اجرايي منا -

مسئوليت پايش . تعيين مهلت انجام و مسئوليت ها و اختيارات مرتبط توسط مدير ارشد آزمايشگاه تعيين مي شود

و پيگيري روند اجراي مصوبات بازنگري مديريت و گزارش دهي مستمر به مديريت ارشد آزمايشگاه با مدير 

  .كيفيت است

  .س از تصويب مديرارشد در برنامه ابالغ مي شودبرنامه بازنگري ها در ابتداي سال تهيه و پ: توجه

  

  :15مراجع و ضمائم بند 

 در دو پژوهشكده P0300روش اجرايي بازنگري مديريت به شماره  -

  الزامات فني -16-3

  كليات -1-16-3

آزمايشگاه صالحيت خود را در ارائه خدمات آزمايشگاهي ، از طريق شناسايي و كنترل عواملي كه بر صحت و -

ت اطمينان آزمون ها تاثيرگذار مي باشند، اثبات نموده و تمامي مشتريان خود را از ارائه خدمات با كيفيت، قابلي

  :موارد تاثيرگذار بر صحت و قابليت اطمينان نتايج آزمون به شرح زير مي باشند. مطمئن ساخته است

 )تشريح شده است ها نظامنامه 2-5دربند (عوامل انساني  -

 )تشريح شده است ها نظامنامه 3-5در بند (حيطي جايگاه و شرايط م -

 )تشريح شده است ها نظامنامه 4-5دربند ( روش هاي آزمون و صحه گذاري روش ها  -

 )تشريح شده استها  نظامنامه  5-5در بند (تجهيزات  -

 )تشريح شده است ها نظامنامه 6-5در بند (قابليت رديابي اندازه گيري  -

 )تشريح شده استها امنامه نظ 7-5در بند (نمونه برداري  -

 )تشريح شده است ها  نظامنامه 8-هادر بند ( جابجايي اقالم آزمون  -

شناسايي شده و بر اساس  1-1-5عوامل تاثير گذار بر عدم قطعيت نتايج آزمون ها از بين عوامل ذكر شده در بند 

تاثير هر يك بر صحت و دقت  در دو پژوهشكده P1200روش اجرايي تخمين عدم قطعيت اندازه گيري به شماره 

  .نتايج بررسي مي شود

  

  :16مراجع و ضمائم بند 

  P1200 روش اجرايي تخمين عدم قطعيت اندازه گيري به شماره  -
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  كاركنان -17-3

كاركنان آزمايشگاه كه هر يك از آنها وظيفه خاصي را درآزمايشگاه انجام مي دهند،افرادي مي باشند كه  -

شرايط احراز مشاغل آزمايشگاه شامل . عاليت هاي تحت اجرا دارا مي باشندصالحيت الزم را براي ف

 J-01-00به شماره تحصيالت، آموزش ها، سوابق كاري و مهارت هاي الزم در كتابچه شرح مشاغل آزمايشگاه 

كاركنان آزمايشگاه نيز با توجه به تحصيالت، آموزش ها، مهارت ها و سوابقي . تعريف شده استدر انزلي 

ه دارا مي باشند بر اساس ابالغ جايگاه سازماني از سوي مديريت ارشد آزمايشگاه ها براي تصدي سمت هاي ك

  .مختلف آزمايشگاه انتخاب شده اند

ساختار سازماني آزمايشگاه به نحوي مي باشد كه نظارت كافي روي كليه كاركنان آزمايشگاه به نحو مقتضي 

  .صورت مي پذيرد

اهداف مرتبط با آموزش ها و مهارت هاي الزم كاركنان را در قالب اهداف كيفيت  مدير ارشد آزمايشگاه

  .به آن اشاره شده است ها نظامنامه 2-2-4تدوين نموده است كه پيش از اين در بند 

نيازسنجي آموزشي و برگزاري آموزش هاي مورد نياز با هدف توانمند سازي و يا بازآموزي كاركنان مطابق 

  .تعيين،برنامه ريزي و اجرا مي گردنددر انزلي  P0800در اهواز وبه شماره  P0900وزش به شماره روش اجرايي آم

نياز سنجي آموزشي و كمبودهاي آموزشي پرسنل براي هر يك از جايگاه هاي سازماني آزمايشگاه توسط مديريت 

  :ارشد آزمايشگاه ها و بر اساس محورهاي زير صورت مي پذيرد

o رزيابي هاي اوليه و بعدي كاركناناطالعات حاصل از ا 

o تغيير در روش هاي آزمون و يا تكنولوژي و تجهيزات آزمايشگاه 

o تغيير در دامنه خدمات آزمايشگاه 

o تغيير در جايگاه سازماني يا محل كار كاركنان سازمان 

o تجزيه و تحليل موارد بروز كار نا منطبق آزمون و عدم انطباق هاي سيستم مديريت 

o ي هاي مديريت نتايج بازنگر 

o خواسته ها، نظرات، و پيشنهادات كاركنان 

ارزيابي اثربخشي آموزش هاي انجام شده نيز در فاصله زماني مناسب پس از اجراي آموزش و مطابق روش اجرايي 

مدير كيفيت مسئول هماهنگي با مدير . انجام  مي شود در انزلي P0800در اهواز و به شماره  P0900آموزش به شماره 

شد آزمايشگاه و مسئوول واحد آموزش موسسه تحقيقات شيالت ايران به منظور اجراي دوره هاي آموزشي ار

  .مصوب شده و بررسي اثربخشي آنها مي باشد
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كليه كاركنان شاغل در آزمايشگاه داراي قرارداد كاري با سازمان بوده و از شرايط احراز مورد نظر بر اساس  -

مديران فني آزمايشگاه ها مسئوليت و اختيار الزم براي نظارت . برخوردار مي باشند ها مهاين نظامنا 1-5الزامات بند 

  .بر عملكرد فعاليت هاي فني كاركنان را دارا مي باشند

شرح شغل كاركنان آزمايشگاه تعيين كننده مسئوليت ها و اختيارات كليه كاركنان شامل مسئوليت و اختيارات  -

مسئوليت هاي مربوط به برنامه ريزي آزمون ها و ارزيابي نتايج ، انجام فعاليت هاي  مربوط به انجام آزمون ها،

كنترل كيفيت، مسئوليت هاي مربوط به تفسيرها و اظهارنامه ها،  مسئوليت هاي مربوط به اصالح روش ها و ابداع و 

مديريتي  صحه گذاري روش هاي جديد، تخصص و تجربه مورد نياز، صالحيت، آموزش و مسئوليت هاي

  .كاركنان مي باشد

حيطه اين . مدير ارشد آزمايشگاه اختيارات الزم براي انجام كليه فعاليت ها را به كاركنان تفويض مي كند -

. اختيارات بر اساس شرح مشاغل بوده و تصويب و ابالغ شرح شغل نشان دهنده تاييد صالحيت كاركنان است

به اعطالي مسئوليت ها و اختيارات، صالحيت ها ، آموزش ها، مهارت كليه سوابق مربوطه از جمله سوابق مربوط 

  .ها و تجارب كاركنان در پرونده پرسنلي آنها نگهداري مي شوند

  

  :17مراجع و ضمائم بند 

  در انزلي  J-01-00نزد امور اداري در اهواز وبه شماره   كتابچه شرح مشاغل كاركنان آزمايشگاه-

 در انزلي  P0800به شماره  و P0900ه روش اجرايي آموزش به شمار -

  جايگاه و شرايط محيطي -18-3

جايگاه وشرايط محيطي در آزمايشگاه به گونه اي طراحي شده است كه الزامات روش هاي آزمون را برآورده  -

تمامي شرايط مكاني و محيطي تاثيرگذار بر نتايج آزمون ها بر طبق موارد مندرج در روش ها و . سازد

. عمل هاي آزمون و كاتالوگ هاي دستگاه ها حفظ مي گردند و مورد پايش و كنترل قرار مي گيرنددستورال

مسئوليت اين كار به عهده مسئول فني آزمايشگاه بطور ساعتي، روزانه و حسب آزمايش بوده و كنترل رندم آن 

  .جهت حصول اطمينان از انطباق با مدير فني كل آزمايشگاه است

داخلي آزمايشگاه به گونه است كه امكانات و فضاي الزم براي انجام فعاليت هاي فني را تسهيالت و طراحي 

هر يك از بخش هاي آزمايشگاه بر حسب ماهيت آزمون هاي خود داراي فضاي جداگانه و . امكانپذير مي سازد

  .كامال منفك از ديگر فضاها هستند

ايجاد و حفظ شرايط محيطي مناسب ، نسبت به پايش و  مديران فني آزمايشگاه ها به منظور حصول اطمينان از -

در   در انزلي P1200 در اهواز و به شماره P1100ثبت شرايط محيطي آزمايشگاه مطابق روش اجرايي آزمايشگاه 
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دفترچه و فرم ثبت اقدام مي نمايند و در صورت مشاهده هر گونه انحراف از شرايط تعريف شده، مراتب مطابق 

  .پيگيري مي شود در انزلي P1500در اهواز و به شماره  P1400ترل كار نامنطبق به شماره روش اجرايي كن

شامل (با توجه به ماهيت آزمون ها و الزامات مندرج در استانداردهاي آزمون، شرايط محيطي مورد نياز : توجه  

  .مي شود در آزمايشگاه ها با توجه به مندرجات دستورالعمل هاي آزمون تعيين) دما و رطوبت

اختصاص فضاها و تقسيم بندي فضاها در آزمايشگاه ها به گونه اي است كه جداسازي مناسبي بين بخش هاي  -

مختلف آزمايشگاه ها انجام شده است و هر يك از بخش ها داراي فضاي اختصاصي كافي براي انجام فعاليت 

ي است كه نواحي همجوار تاثير سوئي بر موقعيت فيزيكي آزمايشگاه به گونه ا. هاي مربوط به خود مي باشد

  .نتايج آزمون ها در آزمايشگاه ندارد و خللي بر نتايج آزمون وارد نمي سازد

به منظور پيشگيري از تاثير عوامل محيطي بر نتايج آزمون ها، درب ورودي آزمايشگاه هاي الزم يك طرفه  -

  .شده يا ايزوله گرديده است

مطلوب و مناسب فضاي كاري آزمايشگاه اقدام به تدوين و اجراي طرح نظافت آزمايشگاه با هدف نگهداري  -

همچنين آزمايشگاه ها مجهز به جعبه . نموده استدر انزلي  F4200و به شماره  F3900آزمايشگاه ها به شماره 

  .كمك هاي اوليه و كپسول هاي آتش نشاني و به تعداد مكفي چشم شور و دوش ايمني مي باشند

هرگونه تغيير در تجهيزات يا فضاي فيزيكي و يا تسهيالت كميته اي مركب از مسئول آزمايشگاه  در صورت -

در صورت نياز مي توان از مشاوران . مربوطه، مدير فني و مدير كيفيت تشكيل و شرايط جديد را تعيين مي نمايد

  .متخصص در اين مهم استفاده نمود

  :بل رويت و رعايت شودشرايطي كه بايد اعالم، نصب در محلي قا  -

  .خوردن و آشاميدن در محل آزمايش ممنوع است -

 .باشد ممنوع مي  )سيگار و پيپ(استفاده از توتون و تنباكو  -

  .استراحت و امور دفتري در محل تعيين شده فقط مجاز است -

 .باشد استفاده از روپوش آزمايشگاهي در آزمايشگاه و فضاهاي مرتبط اجباري مي -

 .كاركنان ديگرحق ورود نداشته يا عمليات تعميرات و نظاير آن نبايد صورت گيرد در حين آزمايش، -

  تردد براساس طرح تردد مجاز -

هاي  پرسنل غير فني آزمايشگاه، پرسنل شركت و بازديدكنندگان به هيچ عنوان حق استفاده از دستگاه -

 .آزمايشگاهي را بدون هماهنگي و به تنهايي، ندارند

  :18مراجع و ضمائم بند 

 در انزلي F4200در اهوازو به شماره  F3900طرح نظافت آزمايشگاه به شماره  -

 در انزلي P1500در اهواز و به شماره   P1400روش اجرايي كنترل كار نامنطبق آزمون به شماره   -

 در انزلي P1200در اهواز و به شماره  P1100  روش اجرايي آزمايشگاه به شماره  -
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  ليبراسيون و صحه گذاري روش هاكا/روش هاي آزمون  -19-3

  كليات-1-19-3

آزمايشگاه براي انجام آزمون هايي كه در دامنه كاربرد سيستم مديريت خود قرارداده است، روش هاي اجرايي 

ديگر مراجع مرتبط و معتبر كه . مناسب را بر اساس استانداردهاي منطقه اي يا بين المللي انتخاب و اجرا مي نمايد

قانوني و معتبر ملي به عنوان مدرك و مرجع روش هاي آزمون شناخته شده اند نيز مي تواند از  از سوي مراجع

كه در آن دامنه  3-1روش هاي آزمون مورد استفاده در بند . منابع انتخاب روش هاي آزمون به شمار روند

  .خدمات آزمايشگاه تعريف شده است، مشخص شده اند

كردن خواسته ها و الزامات مشتريان خود و حركت در راستاي خط مشي و  آزمايشگاه همچنين با هدف برآورده

روش ها و دستورالعمل هاي انجام آزمون ها را  ISO-IEC 17025اهداف كيفي خود و با رعايت الزامات استاندارد 

ماني كليه مستندات مربوط به انجام آزمون ها اعم از مستندات درون سازماني و برون ساز. تدوين نموده است

  .تحت كنترل قرار دارنددر دو پژوهشكده   P0100طبق روش اجرايي كنترل مستندات به شماره 

  

 انتخاب روش ها -2-19-3

آزمايشگاه با توجه به الزامات همواره آخرين ويرايش در دسترس استانداردها و يا مراجع ديگر را جهت روش 

مديران فني .اب و يا تدوين روش آزمون به كار مي بردآزمون مد نظر قرار داده وبه عنوان مدرك و ماخذ انتخ

آزمايشگاه با همكاري مدير كيفيت مسئول به روز آوري، جايگزيني، بازنگري و حصول اطمينان از اعتبار روش 

در موارديكه آزمايشگاه امكان بكارگيري روش هاي استاندارد را نداشته باشد، با استفاده . هاي آزمون مي باشند

معتبر ديگر ويا استاندارد گونه ها از جمله كتب مرجع، مجالت علمي معتبر،روش هاي مشخص شده  از مراجع

بوسيله سازندگان تجهيزات مورد استفاده و يا روش هاي شناخته شده توسط سازمان هاي فني، مناسب ترين 

  .روش آزمون را بر اساس امكانات و منابع خود انتخاب مي نمايد

يج آزمون ها براي مشتريان آزمايشگاه، آزمايشگاه هيچ گاه از روش هاي منسوخ ،نامعتبر و يا باتوجه به اهميت نتا

در زماني كه روش آزمون توسط مشتري انتخاب نشده باشد، آزمايشگاه روش .غير استاندارد استفاده نمي كند

ريح گرديدند به مشتري آزمون مناسب را كه بر اساس روش هاي معتبر موجود در آزمايشگاه كه در همين بند تش

متعاقبا چنانچه روش پيشنهادي مشتري نامناسب يا منسوخ باشد، آزمايشگاه مشتري را در راستاي .معرفي مي نمايد

  بازنگري درخواست ها، پيشنهادها و قراردادها مطلع مي نمايد

  

  روش هاي ابداع شده توسط آزمايشگاه -3-19-3

در  ISO/IEC 17025داع شده در آزمايشگاه، الزامات اين بند از استاندارد با توجه به عدم استفاده از روش هاي اب

  .آزمايشگاه كاربرد ندارد
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  روش هاي استاندارد نشده -4-19-3

در اين راستا توافقات الزم با مشتري . آزمايشگاه در صورت لزوم از روش هاي استاندارد نشده استفاده مي نمايد

روش هاي . هاي مورد نياز در اين خصوص به وي انتقال داده مي شودحاصل مي گردد و اطالعات و آگاهي 

  .به نحو مناسبي صحه گذاري مي گردند ها نظامنامه 5-4-5مذكور بر اساس جزئيات مورد اشاره در بند 

  

  صحه گذاري روش ها - 5-19-3

  :آزمايشگاه از فرايند صحه گذاري تنها در موارد ذيل استفاده مي نمايد

ك روش استفاندارد نشده كه در كتب يا مراجع علمي و ژورنال ها وجود دارد ولي هنوز در قالب بكارگيري ي -

يك استاندارد مدون بين المللي، منظقه اي يا بين المللي مدون نگرديده و يا از انتشارات وابسته به اين استانداردها 

  .نمي باشند

كه از طريق بسط يا اصالح ) amplified(تغيير يافته  يا) modified(بكارگيري يك روش استاندارد اصالح شده  -

  .روش هاي استاندارد حاصل گرديده است و جايگزيني آن با روش استاندارد

  .بكارگيري روش استانداردي كه خارج از دامنه كاربرد آن مورد استفاده قرار مي گيرد -

ش اجرايي صحه گذاري روش هاي جزئيات و فنون مورد استفاده براي صحه گذاري روش هاي آزمون در رو

  .شريح گرديده استت در انزلي P1300در اهواز و به شماره  P1500آزمون به شماره 

  

  تخمين عدم قطعيت اندازه گيري  -6-19-3

با توجه به اينكه آزمايشگاه هيچگونه خدمات كاليبراسيون را براي مشتريات خود ارائه نمي دهد و تنها به عنوان  -

متاعقبا . مون عمل مي كند، اين زير بند استاندارد مرجع در اين پژوهشكده كاربرد نداردآزمايشگاه آز

ادير محاسبه شده تخمين عدم قطعيت را در آزمايشگاه، كاليبراسيون تجهيزات خود را نيز انجام نميدهد و تنها مق

بديهي است . گواهينامه هاي كاليبراسيون صادره از سوي تامين كنندگان خدمات كاليبراسيون دريافت مي كند

كه آزمايشگاه از مقادير محاسبه شده مربوط به كاليبراسيون تجهيزات در محاسبه عدم قطعيت نتايج آزمون خود 

  .بهره مي گيرد

اه با هدف شناسايي منابع عدم قطعيت و تخمين مقادير عدم قطعيت اندازه گيري مربوط به آزمون هاي آزمايشگ -

 P1100اهواز و به شماره دو پژوهشكده در  P1200خود، روش اجرايي تخمين عدم قطعيت اندازه گيري به شماره 

هايي كـه امكـان تخمـين آن وجـود     را تهيه و تدوين نموده است تا مقادير عدم قطعيت در مورد آزمون  در انزلي

داشته باشد را محاسبه نمايد با توجه به نوع و ماهيت آزمون ها و الزامات مشتريان آزمايشگاه بيان مقـادير تخمـين   

عدم قطعيت به صورت سخت گيرانـه و در قالـب هـر يـك از گزارشـات آزمـون ضـروري نبـوده و در صـورت          

  .مي گردد درخواست مشتريان، مقادير عدم قطعيت گزارش
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با توجه به اينكه آزمايشگاه از روش هاي استاندارد و معتبر جهت انجام آزمون ها بهره مي گيرد چنانچه روش 

 آزمون يا استاندارد نحوه محاسبه عدم قطعيت را معرفي نموده باشد از اين روش و در صورت عدم تعيين روش ،

  .بر اساس روش اجرايي تخمين عدم قطعيت اقدام مي شود

در دو  P0100كليه سوابق مربوط به محاسبات عدم قطعيت مطابق روش اجرايي كنترل مستندات و سوابق به شماره 

و تحت نظر مديران فني آزمايشگاه ها نگهداري مي شود و قابل ارائه به مشتريان آزمايشگاه مي  پژوهشكده 

  .باشند

تخمين دقيق مقادير عدم قطعيت وجود نداشته در مواردي كه با توجه به ماهيت روش آزمون امكان محاسبه و 

  .باشد، آزمايشگاه اقدام به شناسايي كليه مولفه هاي عدم قطعيت و تخمين عدم قطعيت مي نمايد

چنانچه تغييرات عمده اي در عوامل تاثير گذار بر عدم قطعيت ايجاد شود، مقادير عدم قطعيت بر اساس مولفه 

  .هاي جديد محاسبه مي شوند

ايي هاي الزم جهت شناسايي تمام عوامل تاثيرگذار بر عدم قطعيت اندازه گيري و چگونگي محاسبه راهنم -

در اهواز و به  P1200ميزان تاثير هريك از مولفه ها در روش اجرايي تخمين عدم قطعيت اندازه گيري به شماره 

  .تشريح شده استدر انزلي  P1100شماره 

  

  كنترل داده ها -7-19-3

انتقال داده ها ونتايج حاصل در مراحل مختلف آزمون ها بر اساس روش هاي اجرايي ثبت گرديده  محاسبات و-

و كنترل هاي مورد نياز به طور مستمر توسط مديران فنـي و مـدير كيفيـت آزمايشـگاه از طريـق كنتـرل سـوابق و        

همچنين رديابي آنها در سوابق  بررسي نتايج آزمون ها از جنبه كامل بودن اطالعات ،داده ها و مقادير ثبت شده و

  .آزمايشگاه ها امكان پذير است

در صورت استفاده از كامپيوتر و تجهيزات خودكار جهت انجام محاسبات و انتقال داده ها، عموما نرم افزارهـا،   -

در صـورت اسـتفاده از نـرم    . نرم افزارهاي تجاري مي باشند كه توسط سازنده تجهيزات صحه گـذاري شـده انـد   

ارهاي ايجاد شده توسط آزمايشگاه يا پيمانكار، اين نرم افزارها پيش از استفاده توسط مديران فني مورد صحه افز

  :صحه گذاري مي تواند به طرق زير انجام گيرد. گذاري قرار مي گيرند

 محاسبه دستي داده ها به صورت موازي با نرم افزار و مقايسه نتايج -

 .ايج آنها معلوم استاستفاده از داده هايي كه قبال نت -

جهت محافظت از داده ها و محرمانه ماندان داده هاي ورودي يا جمع آوري شده، روي كليه كامپيوترها كه 

كلمات عبور فقط در .تعريف شده است) Password(اطالعات مشتريان در آنها ذخيره شده است، كلمه عبور 

. از نتايج آزمون ها در فواصل زماني معين انجام مي گيرد) Backup(تهيه نسخ پشتيبان . اختيار افراد مجاز قرار دارد



 35.../  در آزمايشگاههاي  17025طراحي و استقرار ايزو 

 

در دو پژوهشكده   P0100جزئيات بيشتر در اين خصوص در روش اجرايي كنترل مستندات و سوابق به شماره 

  .تشريح گرديده است

  

  :19مراجع و ضمائم بند 

 در دو پوهشكده P0100روش اجرايي كنترل مستندات و سوابق به شماره  -

در  P1300در اهواز و به شماره  P1500صحه گذاري روش هاي آزمون به شماره   اجرايي روش -

 انزلي

در  P1100در اهواز و به شماره  P1200روش اجرايي تخمين عدم قطعيت اندازه گيري به شماره  -

 انزلي

 

  تجهيزات  -20-3

ي، آماده سازي اقالم مورد تمام تجهيزات مورد نياز جهت انجام آزمون ها شامل تجهيزات نمونه بردار -

در اهواز و  F3100ليست تجهيزات به شماره . آزمون و انجام صحيح آزمون ها در آزمايشگاه فراهم شده است

  .تمامي تجهيزات موجود در آزمايشگاه را نشان مي دهد در انزلي F3400به شماره 

مون موثر است بر اساس روش ليه تجهيزات و لوازم آزمايشگاهي كه صحت عملكرد انها در نتايج آزك-

تحت  در دو پژوهشكده  P1000اجرايي شناسايي سرويس و نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات به شماره 

همچنين كليه تجهيزات خريداري شده نيز پيش از استفاده و بر اساس همين . كنترل و پايش عملكرد هستند

ه كاليبراسيون تجهيزات نيز در فرم برنامه زمانبندي برنام. روش اجرايي مورد كنترل و تصديق قرار مي گيرند

كه براي هر كدام از تجهيزات تهيه مي در انزلي   F3800در اهواز و به شماره   F3500كاليبراسيون به شماره 

  .شود موجود مي باشد

در آزمايشگاه با هدف حصول اطمينان از كاربري و استفاده صحيح از تجهيزات،راهنمايي هاي الزم را  -

  .قالب دستورالعمل هاي فني تجهيزات تهيه نموده است

اين دستورالعمل ها حاوي اطالعات الزم در خصوص نحوه صحيح بكارگيري،كنترل كيفي، تصديق 

كاربران مجاز به . عملكرد، كاليبراسيون، تعمير، سرويس و نگهداري و در صورت نياز نكات ايمني مي باشند

  .نيز در شناسنامه مربوط به هر تجهيز مشخص شده اند استفاده از تجهيزات آزمايشگاه

تمامي تجهيزات آزمايشگاه بر اساس روش اجرايي سرويس و نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات به شماره  -

P1000  به طور منحصر به فرد مورد شناسايي قرار مي گيرنددر دو پژوهشكده.  

اطالعات فني تجهيزات بايستي اقالم يدكي حساس كه  با در نظر گرفتن سوابق تعميرات، كتابچه و: توجه 

  .وجود آن زمان كارنكردن دستگاه را به حداقل مير ساند تهيه و اقالم تامين شوند
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تمامي سوابق مربوط به تجهيزات اعم از شناسنامه، سوابق مربوط به كنترل ها و بازرسي هاي مياني، سوابق  -

راسيون تجهيزات به عنوان سوابق فني تجهيزات شناخته شده و تحت تعمير، سرويس و نگهداري و سوابق كاليب

  .نظر مدير فني و مسئولين فني آزمايشگاه ها نگهداري مي شوند

كاربري ، جابجايي ونگهداري تجهيزات بر اساس دستورالعمل هاي فني هريك از آنها انجـام مـي شـود بـه      -

و همچنـين از خرابـي و اسـتفاده نـا صـحيح آنهـا       گونه اي كه از عملكرد صحيح آنهـا اطمينـان حاصـل شـده     

ضمنا بر اساس روش اجرايي سرويس و نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات بـه شـماره   . جلوگيري به عمل آيد

P1000 حمل و نقل تجهيزات به نحوي است كه از خرابـي و كـاركرد  جابجايي و  ،در دو پژوهشكده 

  .نادرست آنها اجتناب مي گردد

تالل عملكرد شوند و يا فعاليت هاي كنترلي، انحراف آنها از صحت و خدچار نقص فني ياا تجهيزاتي كه -

در  P1000دقت الزم را نشان دهد مطابق روش اجرايي سرويس و نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات به شماره 

مايشگاه از سرويس به هيچ وجه مورد استفاده قرار نگرفته و با اطالع مسئول فني و مدير فني آزدو پژوهشكده 

روي آنها الصاق مي گردد وتا زمان حصول اطمينان مجدد از » خارج از سرويس«خارج شده و برچسب 

در چنين حالتي مطابق با روش اجرايي كنترل كار نامنطبق . صحت عملكرد آنها، مورد استفاده قرار نمي گيرند

  .ي شودعمل م در انزلي P1500در اهواز و به شماره  P1400به شماره 

تمامي تجهيزاتي كه مطابق ليست تجهيزات آزمايشگاه و شناسنامه آنها نيازمند كاليبراسيون شناخته شده اند،  -

به دستگاه تاريخ انجام كاليبراسيون، مي باشد ضمنا اطالعـات تكميلـي در خصـوص سـوابق كاليبراسـيون هـر       

  .ثبت مي گردددر انزلي  F3500به شماره در اهواز و  F3200تجهيز در فرم شناسنامه تجهيزات به شماره 

در شرايطي كه به هر علتي، تجهيزات از كنترل مستقيم آزمايشگاه خـارج شـوند، آزمايشـگاه قبـل از آنكـه       -

از عملكـرد صـحيح و وضـعيت كاليبراسـيون آنهـا اطمينـان       تجهيزات را مجددا مورد استفاده قرار دهد 

ص در روش اجرايـي سـرويس و نگهـداري و كاليبراسـيون     جزئيـات بيشـتر در ايـن خصـو    . مي نمايد حاصل

  .تجهيزات تشريح شده است

تجهيزات، كليه الزامات و نيازمنديهاي مربـوط   9بين فواصل كاليبراسيون(به منظور انجام بازرسي هاي مياني  -

در  P1000به كنترل كيفيت تجهيزات در روش اجرايي سرويس و نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات به شماره 

مسـئولين فنـي آزمايشـگاه هـا مسـئوليت      . و دستورالعمل هاي فني تجهيزات تشريح شده اسـت دو پژوهشكده 

  .نظارت بر اجراي صحيح اين فعاليت ها را بر عهده دارند

در موارد خاص يا تغييرات در تجهيزات و يا كاربري آنها نحـوه كاليبراسـيون و دوره هـاي زمـاني اصـلي و       -

سوابق انجام كنتـرل هـاي   . وسط مدير فني و مسئول آزمايشگاه تعيين و صورت جلسه مي شودميان دوره اي ت

  .ميان دوره اي در دفاتر آزمايشگاه ثبت شده و همينطور گزارش مكتوب آن به مدير فني ارسال مي شود
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يب يـا  چنانچه گواهينامه هاي كاليبراسيون صـادره توسـط تـامين كننـدگان كاليبراسـيون لـزوم اعمـال ضـرا         -

فاكتورهاي تصحيح را الزام نمايد، كليه كاربران ، براساس روش اجرايي شناسـايي، نگهـداري و كاليبراسـيون    

  .مطلع مي گردنددر دو پژوهشكده  P1000تجهيزات به شماره 

  :مواردي كه بايد در گواهي كاليبراسيون قيد شود عبارتند از

  روش كاليبراسيون -1

  شرايط محيطي مورد نياز -2

 )كد ابزار(ابزار تحت كاليبره شناسايي -3

 مراجع كاليبراسيون به همراه شماره سريال -4

 )محل و شماره گواهي كاليبراسيون(قابليت رديابي مراجع كاليبراسيون -5

 شماره گواهي كاليبراسيون -6

 تاريخ انجام كاليبراسيون -7

 )گيري ارائه گرددنتايج بايد به همراه يكاي اندازه(نتايج كاليبراسيون -8

 كاليبراسيون به همراه سطح اطمينان و ضريب پوششيعدم قطعيت  -9

 تطبيق شماره گواهي با برچسب كاليبراسيون -10

 تعداد صفحات به همراه شماره هر صفحه -11

 نتايج تكرار كاليبراسيون در صورت نياز -12

در گواهي كاليبراسيون به اشتباه انتخاب شده باشد كاليبراسيون  12و  8، 2، 1هاي شماره درصورتي كه آيتم

ها مردود اعالم شده و خدمات كاليبراسيون از آزمايشگاه ديگري دريافت مدير آزمايشگاه/ وسط مدير ارشدت

  .گردد و اين مورد در ارزيابي هاي بعدي آزمايشگاه مورد نظر در نظر گرفته خواهد شدمي

يشگاه مجاز بـه  گردد آزماپس از امضاء اين فرم توسط مديرآزمايشگاه يا شخصي كه از طرف ايشان مشخص مي

  .باشداستفاده از ابزار تحت كاليبره مي

اعمال نظارت و كنترل هاي الزم ،تدوين دستورالعمل هاي فني تجهيزات به همراه آموزش هاي علمي  -5-5-13

كاركنان در مورد كاربري صحيح تجهيزات و تاكيد بر اجتناب از دستكاري و تنظيم هاي نابجا و غيرضروري اين 

  .حاصل مي كند كه تجهيزات در نتيجه كاربري نامناسب دچار اختالل عملكرد نمي شونداطمينان را 

  

  :20مراجع وضمائم بند 

 در دو پژوهشكده  P1000روش اجرايي سرويس و نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات به شماره  -

 انزلي در P1500در اهواز و به شماره  P1400روش اجرايي كنترل كار نامنطبق آزمون به شماره  -
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  قابليت رديابي اندازه گيري  -21-3

  كليات  -1-21-3

آزمايشگاه قابليت رديابي اندازه گيـري را از طريـق ارسـال تجهيـزات و اسـتانداردهاي مرجـع مـورد اسـتفاده بـه          

. آزمايشــگاه هــاي كاليبراســيون صــاحب صــالحيت و دريافــت خــدمات و ســرويس از آنهــا برقــرار مــي ســازد   

در  P1000بر اساس روش اجرايي سرويس و نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات بـه شـماره    كاليبراسيون تجهيزات

به گونه اي طرحريزي و اجرا مي شود كه از قابليت رديابي اندازه گيري از طريـق زنجيـره پيوسـته     دو پژوهشكده

  .شود اي از مقايسات كه توسط تامين كنندگان خدمات كاليبراسيون فراهم شده است، اطمينان حاصل

  

  الزامات خاص  -2-21-3

  كاليبراسيون-

برنامه ريزي و انجام كاليبراسيون تجهيزات و استانداردهاي مرجع در آزمايشگاه مطابق روش اجرايي سـرويس   -

به نحوي طراحـي و اجـرا مـي شـود كـه       در دو پژوهشكده  P1000و نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات به شماره 

اسيون ها تجهيزات و استانداردهاي مرجـع موجـود در آزمايشـگاه قابليـت رديـابي بـه       اطمينان حاصل شود كاليبر

در مـواردي ممكـن اسـت كـه آزمايشـگاه بـراي كنتـرل كيفـي         . را دارا مـي باشـد  ) SI(دستگاه بين المللي يكاهـا  

دوره هـاي  تجهيزات خود از استانداردهاي مرجع استفاده نمايد كه در چنين حالتي استانداردهاي مرجع بـر طبـق   

اسـتانداردهاي مرجـع توسـط    . مشخص شده در برنامه كاليبراسيون تجهيزات براي كاليبراسيون ارسال مي گردنـد 

را ) SI(مراجعي كاليبره مي شوند كه بنوانند قابليت رديابي تا استانداردهاي اوليه يا دستگاه هاي بين المللي يكاهـا  

  .دارا باشند

نجام كاليبراسيون ها و احياناً چك هاي راندم در ميان دوره با مدير فني بوده مسئوليت پيگيري و نظارت بر حسن ا

و هر آزمايشگاه مسئوليت كاليبراسيون و نگهداري سوابق و همينطور پيگيري براي كاليبراسيون مجـدد تجهيـزات   

  .بطور برنامه ريزي شده و يا موردي به عهده دارد

امكانپـذير نباشـد، ميتـوان از طريـق رديـابي       SIبراسـيون بـه يكاهـاي    در شرايطي كه امكان قابليـت رديـابي كالي   -

 .كاليبراسيون هاي انجام شده به استانداردهاي اندازه گيري، از قابليت رديابي كاليبراسيون ها اطمينان حاصل نمود

  :اين استانداردها مي توانند

و خصوصيات فيزيكي و شيميايي مواد مرجع استاندارد كه تامين كنندگان داراي صالحيت تهيه شده اند  -

 .مشخصي دارند

 .روش هاي مشخص يا استانداردهاي اندازه گيري كه از سوي طرف هاي ذينفع مورد توافق مي باشند -
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  آزمون

كليـه  . الزمات قابليت رديابي اندازه گيري براي تجهيزات از طريق برنامه هاي كاليبراسيون آنها فراهم مي شـود  -

اين نظامنامه آمده است تحت كنترل بوده و قابليـت رديـابي انـدازه     5-5انطور كه در بند تجهيزات آزمايشگاه هم

 1-2-6-5ضمنا الزامات اشـاره شـده در بنـد    .گيري آنها از طريق كاليبراسيون توسط مراجع معتبر برقرار مي شود

تفاده مـي شـوند صـادق    براي تجهيزات اندازه گيري و تجهيزات آزموني كه براي اندازه گيري در آزمايشگاه اسـ 

  .است

پذير نسازد، آزمايشگاه از  نارا امك SIچنانچه ماهيت آزمون يا روش آن امكان ايجاد قابليت رديابي به يكاهاي  -

  .ستفاده مي نمايدي توافق شده و معرفي شده ايا استانداردهاي اندازه گير/مواد مرجع گواهي شده و

  

  استانداردهاي مرجع و مواد مرجع

  دارد هاي مرجعاستان -

برنامه نحوه كاليبراسيون استانداردهاي مرجع مورد استفاده در آزمايشگاه در روش اجرايي شناسايي، نگهداري و 

كليـه اسـتانداردهاي مرجـع مـورد     . تشـريح شـده اسـت    در دو پژوهشكده P1000كاليبراسيون تجهيزات به شماره 

كه بتواند قابليبت رديابي را همان طوري كه تشـريح شـده    استفاده در ازمايشگاه توسط مراجعي كاليبره مي شوند

اين استاندارد هاي مرجع كه توسط آزمايشگاه نگهداري مـي شـود فقـط بـراي كنتـرل كيفـي       . است، فراهم كنند

  .مورد استفاده قرار مي گيرند و براي مقاصد ديگر استفاده نمي شوند

  

  مواد مرجع  -

جام فعاليت هاي تضمين كيفيت نتايج آزمون و يا حفظ قابليت رديـابي  چنانچه در مواردي از مواد مرجع جهت ان

اندازه گيري استفاده شود، اين مواد حتي المقدور و تاجايي كه امكانپذير باشد از نظر فني و اقتصادي بررسي شده 

قـرار   ياندازه گيري بين المللي مـورد ارزيـاب  و درصورت امكان قابليت رديابي اندازه گيري آنها به يكاهاي 

  .مي گيرد

   

  بررسي هاي ميان دوره اي -

مواد و استانداردهاي مرجع مصرفي مورد استفاده در آزمايشگاه به منظور حصول اطمينان از وضعيت كاليبراسيون 

توسط مديران   P1000آنها به صورت دوره اي مطابق روش اجرايي سرويس و نگهداري و كاليبراسيون به شماره 

رد بررسي قرار مي گيرند و در صورت بروز هرگونه مغايرت، بر اساس روش اجرايي كنترل فني آزمايشگاه ها مو

  .اقدام مي گردد P1400كار نامنطبق به شماره 
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  حمل و نقل و انبارش -

چگونگي جابجايي، حمل ونقل، انبارش و استفاده از مواد و استاندارد هاي مرجع با توجه به ماهيـت ايـن مـواد و    

ميت انها از سوي مديران فني آزمايشگاه تعيين شـده و بـه اطـالع كليـه كاركنـان ذيـربط رسـانده        ميزان تاثير و اه

شـرايط خـاص مـورد نيـاز بـه منظـور       . هدف از اين فعاليت پيشگيري از آلودگي يا خرابي مواد مي باشـد . ميشود

در  F2100از و به شـماره  در اهوF2400نگهداري و جابجايي مواد و استانداردهاي مرجع در طرح انبارش به شماره 

شرايط عمومي كه به هنگام نگهداري و جابجايي مواد واستانداردهاي مرجع مي بايسـت  . مشخص مي شود انزلي

در نظر گرفت،نحوه دريافت، جابجايي و انبارش استانداردها و مواد مرجع در روش اجرايـي جابجـايي و انبـارش    

  .ريح شده استتش در انزلي P0500و به شماره P0400به شماره 

براي حصول اطمينان از سالمت و كفايت اقالم انبـارش  ) حداكثر هر سه ماه(مسئوليت بررسي در طول نگهداري 

در صـورت نامناسـب بـودن شـرايط يـا خرابـي بايسـتي        . شده به عهده مسئوليت آزمايشگاه و مديرفني مـي باشـد  

  .رشد اقدام شودبالفاصله موارد صورت جلسه و پس از تعيين تكليف توسط مديرا

  

  :21مراجع و ضمائم بند
 P1500در اهواز و به شماره P1000روش اجرايي سرويس و نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات به شماره  -

  در انزلي

 در انزلي P1500در اهواز و به شماره P1400روش اجرايي كنترل كار نامنطبق به شماره  -

 در انزلي P0500در اهواز و به شماره  P0400روش اجرايي جابجايي و انبارش به شماره  -

  

  نمونه برداي -22-3

در اهواز و به  F1200كليات و الزامات مربوط به نمونه ها و وضعيت آنها در جدول نگهداري نمونه ها به شماره  -

 P0500بـه شـماره    در اهـواز و  P0400و همچنين بخش دوم روش اجرايي انبارش به شماره  در انزلي F2400شماره 

در فرم بايد شرايط نگهداري شامل محيط، نـوع چيـدمان، فاصـله هـا يـا تهويـه،       . مشخص گرديده استر انزلي د

توجه اكيد مي شود كه حداكثر هر يكماه مسئول فني آزمايشگاه . فيلترينگ يا ناسازگاري در مجاورت ديده شود

فاصله با مدير فني مطرح و پـس از تعيـين   مربوط بايد برقراري اين شرايط را كنترل نمود و هرگونه انحراف را بال

  .تكليف اقدام نمايد

چنانچه گيرندگان خدمات به علت تغيير در استانداردها و روش هاي آزمون نياز به تغيير در روش هـاي نمونـه    -

برداري را مطرح سازند، اين موارد بر اساس جلسات مشترك مورد بررسي و توافق قرار گرفته تا از طـرح ريـزي   

  .و منطبق با الزامات ترتيبات جديد؛ اطمينان حاصل گردد صحيح
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تمام سوابق مربوط به نمونه برداري از طريق فرم هـا و دفـاتر و جـداول نمونـه بـرداري قابـل شناسـايي و رديـابي          

در  W0200ضمن اينكه براي شناسايي و رديابي كليه نمونه ها از دستورالعمل كدگذاري نمونه ها به شماره . هستند

  .استفاده مي گردد ر دو پژوهشكدهه

  

  :22مراجع و ضمائم بند 

 در انزلي P0500در اهواز و به شماره  P0400روش اجرايي انبارش به شماره  -

 در دو پژوهشكده W0200دستورالعمل كد گذاري نمونه ها به شماره  -

  جابجايي اقالم مورد آزمون  -23-3

حيح نمونه ها در تمام مراحل آزمون، روش اجرايي جابجايي آزمايشگاه با هدف حصول اطمينان از جابجايي ص-

در اين روش اجرايي ترتيبات . را تدوين نموده استدر انزلي P0500در اهواز و به شماره   P0400و انبارش به شماره 

  . الزم به منظور حفاظت ازنمونه ها در برابر عوامل تاثيرگذار تشريح شده است

ط نمونه ها با يكديگر و رديابي كليه سوابق مربوط به نمونـه هـا در آزمايشـگاه،كد    به منظور پيشگيري از اختال -

نحوه كدگذاري نمونه ها در دستورالعمل كد گـذاري نمونـه هـا بـه     . شناسايي به نمونه ها تخصيص داده مي شود

الك در انبـار  ضمنا مكان نگهداري نمونه ها نيز با نصب پ. تشريح گرديده استدر دو پژوهشكده  W0200شماره 

  .آزمايشگاه مشخص گرديده است

دريافت و ثبت نمونه ها از طريق فرم هاي نمونه برداري ودفاتر ثبت آزمايشگاه ها نشانگر منطبق بودن نمونه هـا   -

  .با معيارهاي پذيرش معرفي شده در جدول جابجايي اقالم مورد آزمون مي باشد

گام بررسي اشكاالتي در نمونه ها ويـا شـرايط حمـل ونقـل آنهـا      چنانچه كاركنان و كارشناسان آزمايشگاه در هن

مالحظه نمايند، مراتب را به مدير فني اعالم مـي نمايـد تـا در صـورت صـالحديد ايشـان، نمونـه بـرداري مجـدد          

صورت پذديرد و چنانچه امكان نمونه برداري مجدد وجود نداشته باشـد شـرايط خـاص نمونـه پـس از تمـاس بـا        

در ايـن حالـت نتـايج مـذاكرات     . تورات بيشتر از وي در گزارش نتيجه آزمون لحاظ مي شودمشتري و كسب دس

  .صورت پذيرفته با مشتري نيز ثبت مي گردد

و در انزلـي   P0500در اهواز و بـه شـماره    P0400آزمايشگاه در قالب روش اجرايي جابجايي و انبارش به شماره  -

شرايط خاص نگهداري از نمونـه  در انزلي  F2400اهواز و به شماره  در F1200جدول نگهداري نمونه ها به شماره 

ها به منظور اجتناب از خرابي، مفقود شدن يا آسيب ديدن اقالم مورد آزمون در طـي زمـان انبـارش، جابجـايي و     

معيـار پـذيرش ،محـل نگهـداري، نحـوه جابجـايي، شـرايط        . آماده سازي آنها را مشخص و فـراهم نمـوده اسـت   

زمان نگهداري و نحوه وارهايي اقالم آزمون بـه همـراه مسـئولين و سـوابق مربوطـه در روش اجرايـي       نگهداري، 
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شـرايط محيطـي جهـت نگهـداري     . انبارش از طريق طرح انبارش و جدول نگهداري نمونه ها تشريح شـده اسـت  

  .نمونه ها نيز به طور منظم پايش وثبت مي گردند

  

  :23مراجع و ضمائم بند 

 در انزليP0500در اهواز و به شماره  P0400بجايي و انبارش به شماره روش اجرايي جا -

 در انزلي W0200در اهواز و به شماره  W0200دستورالعمل كد گذاري نمونه ها به شماره  -

  تضمين كيفيت نتايج آزمون  -24-3

آزمون ها و نتـايج  آزمايشگاه به منظور پايش اعتبار نتايج آزمون ها و حصول اطمينان از كيفيت ،صحت و دقت -

بـه  در انزلـي    P1600در اهـواز و بـه شـماره     P1600حاصل از آنها ومطابق روش اجرايي تضمين كيفيت به شماره 

  .انجام فعاليت هاي كنترل كيفيت مي نمايد

توسط مـديران   در انزلي F5700در اهواز و به شماره  F5500برنامه فعاليت هاي كنترل كيفيت آزمايشگاه به شماره 

ني و با همكاري مدير كيفيت آزمايشگاه و براي كليه آزمون هاي تعريف شده در دامنه كاربرد سيستم مديريت ف

  .اين برنامه شامل فعاليت هاي كنترل كيفيت داخلي و كنترل كيفيت خارجي مي باشد.تهيه مي شود

تجزيـه و تحليـل    توسط مديران فنـي مـورد بررسـي و   نتايج فعاليت هاي كنترل كيفيت داخلي و خارجي  -

مي گيرند و در صورت مواجهه با موارد خارج از معيارهاي از پيش تعيين شده، اقـدامات اصـالحي الزم بـه     قرار

منظور رفع عدم انطباق هاي شناسايي شده و پيشگيري از گزارش دهي نتـايج غيـر صـحيح مطـابق روش اجرايـي      

  .اتخاذ واجرا مي گردنددر انزلي   P0600به شماره  در اهواز و  P0500اقدام اصالحي و پيشگيرانه به شماره 

  

  :23مراجع و ضمائم بند 

 در انزلي F5700در اهواز و به شماره  P1600روش اجرايي تضمين كيفيت به شماره  -

 در انزلي  P0600در اهواز و به شماره P0500روش اجرايي اقدام اصالحي و پيشگيرانه به شماره  -

  

  گزارش دهي نتايج -25-3

  كليات  -1-25-3

نتايج هر آزمون توسط آزمايشگاه به دقت ، واضح و بدون ابهـام در قالـب يـك گـزارش آزمـون ومطـابق روش       

توسط مسـئول فنـي آزمايشـگاه مربوطـه      در انزلي P1200در اهواز و به شماره  P1100اجرايي آزمايشگاه به شماره 

تائيد براي جانشين مدير فني آزمايشـگاه مربوطـه   سپس كليه گزارشات آزمون به منظور بررسي و . تهيه مي شوند

  .در نهايت جهت تصويب به مدير ارشد آزمايشگاه ها ارسال مي شود
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  گزارش هاي آزمون و گواهينامه هاي كاليبراسيون  -2-25-3

اين فرم ها به . گزارش هاي آزمون در فرمت هاي مشخص وبرحسب نياز دريافت كننده خدمات صادر مي شوند

ش اجرايي آزمايشگاه آمده اند و به گونه اي طراحي شده كه با كليه الزامـات و مـوارد خواسـته شـده     پيوست رو

  .مطابقت دارند ISO-IEC 17025مطابق استاندارد 

  

  گزارش هاي آزمون -3-25-3

چنانچه تفسير نتايج آزمون و استفاده از آن توسط مشتري الزم باشد، الزامات و موارد خواسته شده مطابق -

  .عالوه بر الزامات مندرج درگزارشات آزمون درج مي گردد ISO-IEC 17025ستاندارد ا

چنانچه براي تفسير نتايج آزمون، نياز به ذكر نتايج با نمونه برداري باشد،الزامات و موارد خواسته شده مطابق -

  .درگزارشات آزمون درج مي گردد ISO-IEC 17025استاندارد 

  

  اليبراسيونگواهينامه هاي ك -4-25-3

با توجه به اينكه سازمان هيچگونه خدمات داخلي يا برون سازماني كاليبراسيون را ارائه نمي دهد لذا ايـن زيـر بنـد    -

  .در آزمايشگاه كاربرد ندارد ISO-IEC 17025استاندارد 

  

  ظهارنظرها و تفاسيرا -5-25-3

آنها اظهارنظر نمايد،اين كـار بـا ذكـر مرجـع ومبنـاي      چنانچه الزم باشد آزمايشگاه نتايج را تفسير نموده يا در مورد 

اظهار نظرها وتفاسير به وضوح در گزارش آزمون مشخص مي شوند تـا بتـوان بـه    .تفسير يا اظهارنظر انجام مي گيرد

  .آساني آنها را از نتايج آزمون متمايز نمود

  

  تايج آزمون دريافتي از پيمانكار فرعين -6-25-3

ه پيمانكار فرعي، نتايج حاصل از آزمون هاي انجام شده توسط پيمانكاران فرعي در هنگام واگذاري آزمون ب

  .گزارشات آزمون به روشني مشخص مي گردند

هنگام انجام كاليبراسيون توسط پيمانكاران فرعي، گواهينامه كاليبراسيون توسط پيمانكاران صادر گرديده و براي 

  .آزمايشگاه ارسال مي گردد

كفايت آن به عهده مسئولين آزمايشگاه و در صورت مغايرت يا كامل نبودن با و  كنترل صحت نتايج

  .فني مي باشد مدير
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  انتقال الكترونيكي نتايج  -7-25-3

يا در صورت انتقال الكترونيكي نتايج آزمون ها بوسيله تلفن، تلكس، دورنگار يا ساير وسايل الكترونيكي 

  .امنامه رعايت مي شوداين نظالزامات بند  ، الكترومغناطيسي 

  

  شكل ارائه گزارش ها  -8-25-3

اين نظامنامه و روش اجرايي  3-10-5و  2-10-5شكل يا فرمت ارائه گزارشات همانطور كه در بندهاي  -

آمده است به گونه اي طراحـي شـده اسـت     در انزلي P1200در اهواز و به شماره  P1100آزمايشگاه به شماره 

 هاار مشتريان قرار گيرد و احتمال برداشـت نادرسـت يـا كـاربري نامناسـب گزارشـ      كه اطالعات الزم در اختي

  .حداقل برسد

  

  اصالحيه هاي مربوط به گزارش هاي آزمون -9-25-3

« درصورتيكه به هر دليل يك گزارش آزمون بعد از صدور، نياز به اصالح داشته باشد، گزارش جديد با عنوان 

چنانچه گزارش مجددا و بطور كامل تهيه و .از سوي آزمايشگاه صادر مي شود »....الحاقيه گزارش آزمون شماره 

  .صادر شود حتما به شناسه گزارش قبلي اشاره خواهد شد

  

    :24مراجع و ضمائم بند 

 در انزلي P1200در اهواز و به شماره  P1100روش اجرايي آزمايشگاه به شماره  -

  
 



 45.../  در آزمايشگاههاي  17025طراحي و استقرار ايزو 

 

  ماتريس مسئوليت ها و اختيارات

مدير ارشد   مسوليت ها واختيارات/ايي والزامات استانداردروش هاي اجر

  آزمايشگاه

مدير 

  كيفيت

مديران 

  فني

مسئول 

  آموزش

نام روش اجرايي و 

  الزامات استاندارد

          بند استاندارد  شماره مدرك

در دو  P0100  كنترل مستندات و سوابق
  پژوهشكده

3-4  
13-4 

  R     

قرارداد فرعي براي انجام 
  آزمون

P1300  در اهواز و
P1400 در انزلي  

5-4  R  C      

 در اهواز و P0200  خريد

P0600 در انزلي  
6-4  R  C      

 در اهواز و P0800  سنجش رضايت مشتري

P0900 در انزلي  
8-4  R  C  C    

 در اهواز و P1400  كنترل كار نامنطبق

P1500 در انزلي  
9-4    R  C    

 در اهواز و P0500  اقدام اصالحي و پيشگيرانه

P0200 در انزلي  
11-4  
12-4 

I  R  C    

 در اهواز و P0700  مميزي داخلي

P0400 در انزلي  
14-4  I  R      

 در اهواز و P0300  بازنگري مديريت

P0300 در انزلي  
15-4  R  C  I    

 در اهواز و P0900  آموزش

P0800 در انزلي  
2-5  R      C  

تخمين عدم قطعيت اندازه 
  گيري

P1200 در اهواز و 

P1100 در انزلي  
4-5  I  C  R    

صحه گذاري روش هاي 
  آزمون

P1500 در اهواز و 

P1300 در انزلي 

4-5  I  C  R    

سرويس و نگهداري و 
  كاليبراسيون تجهيزات

P1000  در دو
  پژوهشكده

5-5  
3-5 

  C  R    

 در اهواز و P0400  جابجايي و انبارش

P0500 در انزلي 

6-5 

8-5 

  C  R    

  در اهواز و P0400  نمونه برداري
W0200 ليدر انز 

7-5    C  R    

در دو  P1600  تضمين كيفيت
  پژوهشكده

9-5    C  R    

 در اهواز و P1100  آزمايشگاه

P1200 در انزلي  
10-5  R  C  R    

R-Responsible 
C-cooperate 
I-Information 
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  هاي بهبود شناسايي، تعيين، اجرا و پيگيري پروژه

گيري  با حوزه تحت مسئوليت خويش را با بهره هاي بهبود مرتبط مديران فني آزمايشگاهها به طور مستمر فرصت

از روش اجرايي جاري سازمان و براساس جدول ذيل شناسايي كرده و سالي يكبار به مدير كيفيت گزارش 

  .نمايند مي

  

  فرصت هاي بهبود مرتبط با حوزه تحت مسئوليت مسئولين فني

  يشچارچوب پا  مكانيزم شناسايي و تعيين فرصت هاي بهبود  فرصت بهبود

مسئوليت شناسايي و 

معرفي فرصت هاي 

  بهبود به مدير كيفيت

صورتجلسات  •  روش اجرايي بازنگري مديريت •  نتايج بازنگري مديريت
  مدير كيفيت  بازنگري مديريت 

 روش اجرايي اقدام اصالحي  •  اقدام اصالحي و پيشگيرانه 

 روش اجرايي اقدام پيشگيرانه •

فرم اقدام  •
اصالحي و 

  پيشگيرانه 
  فني مديران

 گزارش مميزي • روش اجرايي مميزي داخلي •  مميزي داخلي

عدم انطباق هاي  •
  مميزي

  سر مميز داخلي

نتايج سنجش رضايتمندي 
  مشتريان

بازنگري روش اجرايي  •
درخواست ها،قراردادها و پيشنهاد 

 ها 

 پيگيري شكاياتروش اجرايي  •

فرم هاي نظر  •
 سنجي مشتريان 

فرم رسيدگي به  •
  شكايات

  مدير كيفيت
  شكايات مشتريان

فرم كار نامنطبق  •  روش اجرايي كار نامنطبق آزمون •  كار نامنطبق آزمون
  آزمون

  مديران فني

پيشنهادات و نظرات 
  كاركنان

 روش اجرايي اقدام اصالحي  •

 روش اجرايي اقدام پيشگيرانه •

فرم اقدام  •
اصالحي و 

  پيشگيرانه
  مديران فني

  

  

   17025 ايزو تعيين مسئولين در استقرار سيستم

  .تعيين گرديدند در طي احكامي مدير ارشد، مدير كيفي و مديران فني پژوهشكده

  دكتر جاسم مرمضي  در اهواز و دكتر مريم فالحي در انزلي :مدير ارشد

  خداپرست در انزلي  سيد حجت  در اهواز و مهندسدكتر غالمحسين محمدي  :مدير كيفيت

  در انزلي صابري حسين و مهندساهواز در اسكندري  غالم رضا دكتر :مديران فني
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  :مسئولين آزمايشگاه

در  سبك آرا جليل و مهندس در اهواز نيل ساز منصور خلفه مهندس: پالنكتونآزمايشگاه  -

 انزلي

 سبز عليزاده در اهواز سارا مهندس: شيميآزمايشگاه  -

 سي در انزليعباكيوان و مهندس  مهندس احمد رضا هاشمي در اهواز: ماهي شناسي آزمايشگاه  -

 در انزلي مهندس احمد قانعوفوزيه اسماعيلي در اهوازخانم مهندس : بنتوز آزمايشگاه -

 مهندس فاطمه حكمت پور در اهواز:آزمايشگاه تغذيه -

 دكتر مينا آهنگر زاده در اهواز:آزمايشگاه بافت شناسي و آسيب شناسي  -

 در انزلي روحي دقيق جواد  و مهندس مهندس سيد رضا سيد مرتضايي در اهواز:آزمايشگاه انگل شناسي  -

 در انزلي فالحيمريم  دكتر :آزمايشگاه جلبك شناسي  -

 در انزلي قاسميمحدث دكتر :آزمايشگاه ويروس شناسي -

 در انزلي دكتر محدثه احمدي نژاد: آزمايشگاه فيزيولوژي  -

 مهندس علي عابديني در انزلي:آزمايشگاه هيدروشيمي -
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  كليدي آزمايشگاهشرح مشاغل كاركنان 
ارشد  انشرح شغل مدير   

  ):عنوان شغلي(پست سازماني

  مدير ارشد

  تعريف شغل

  باالترين مقام اجرايي آزمايشگاه مي باشد

  :وظايف و مسئوليتهاي مرتبط

تعيين خط مشي استراتژي و اهداف كيفيت  -

 آزمايشگاه ونظارت بر نحوه تحقق آنها

رالعمل تصويب كليه روش هاي اجرايي و دستو -

 هاي آزمايشگاه و نظامنامه كيفيت آزمايشگاه

انجام بازنگري مديريت آزمايشگاه در راستاي  -

برقراري،تداوم و بهبود سيستم مديريت آزمايشگاه بر 

اساس كليه ورودي هايارائه شده از طرف مدير كيفيت و 

 مديران فني آزمايشگاه

نظارت عالي بر تمام فرايندها و فعاليت هاي  -

 سيستم مديريت و موثر بر نتايج آزمون مرتبط با

اجرا و برقراري روش اجرايي بازنگري  -

  درخواست ها ،پيشنهادها و قراردادها

ارتباط و عماهنگي با مدير عامل و مديران  -

 ارشد سازمان مادر 

ايجاد محيط كار مناسب براي اجراي هرچه  -

 بهتر امور

تصويب برنامه آموزشي تهيه شده توسط  -

 مدير كيفيت

باط با مراجع ذيصالح از جمله موسسه ارت -

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و نظام تائيد 

 صالحيت ايران

نظارت و همكاري با مدير كيفيت و مدير  -

 فني در ارتباط با اجراي هرچه بهتر امور

ايجاد هماهنگي هاي الزم جهت مشاركت  -

در برنامه هاي آزمون كفايت تخصصي و يا مقايسات 

 هيبين آزماشگا

  تصويب نهايي گزارشات -

  :شرايط احراز شغل

  :تحصيالت

  حداقل فوق ليسانس دريكي از رشته هاي مرتبط با فعاليت هاي پژوهشكده

  :مهارت ها

 تسلط به يكي از زبان هاي خارجي -

تسلط كامل بر مفاد نظامنامه كيفيت آزمايشگاه، فرايندها،روش هاي اجرايي و ساير مستندات سيستم مديريت  -

  مايشگاهآز

  :تجارب

  سال سابقه كار در زمينه هاي پژوهشي مرتبط با فعاليت هاي پژوهشكده 10حداقل 

  :آموزش هاي مورد نياز پيش از استخدام
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  :آموزش مورد نياز پس از استخدام

 ISO/IEC 17025آشنايي با الزامات استاندارد  -

  روش هاي اجرايي و دستورالعمل هاي كاري آزمايشگاه -
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  كيفيت انت و اختيارات مديرمسئولي

كنترل مدارك، ارائه خدمات به مشتريان، كنترل كار نامنطبق، بهبود، اقدام اصالحي، پيشنهادها و قراردادها، 

گيري،  قرارداد فرعي براي امجام آزمون، خريد، پيگيري شكايات، بازنگري مديريت، تخمين عدم قطعيت اندازه

نگهداري و كاليبراسيون تجهيزات، شناسايي، دريافت و انبارش مواد و  هاي آزمون، شناسايي، گذاري روش صحه

هي نتايج آزمون همكاري د جابجايي اقالم آزمون، تضمين كيفيت، گزارش،استانداردهاي مرجع، نمونه برداري 

  .نمايد مي

نظام نامه كيفيت سيستم مديريت آزمايشگاه هـاي آزمـون   ( .آورده شده است شرح وظايف مدير كيفي  .1

اهـواز و پژوهشـكد ه   -آبزي پروري آبهاي جنوبدر پژوهشكد ه  17025بر اساس استاندارد بين المللي ايزو 

  )  1390انزلي –آبزي پروري آبهاي داخلي 
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  كيفيت انشرح شغل مدير

  مدير كيفيت ):عنوان شغلي(پست سازماني 

به مديريت ارشد در اين خصوص را برعهده  مسوليت نظارت بر عملكرد سيستم مديريت و گزارش دهي :تعريف شغل

  .دارد

  :وظايف و مسئوليتهاي مرتبط

اجرا و برقراري سيستم كنترل مدارك و  -

 كنترل سوابق

اجرا و برقراري روش هاي اجرايي اقالم  -

 اصالحي و اقدام پيشگيرانه

سازماندهي مميزي داخلي آزمايشگاه و  -

 يشگاهنظارت بر حسن اجراي فرايند مميزي داخلي آزما

جمع آوري وتجزيه و تحليل داده ها  -

واطالعات مربوط به عملكرد فني ارسالي از طرف مدير 

فني آزمايشگاه و همينطور عملكرد سيستمي در قالب 

ورودي هاي جلسات بازنگري مديريت و انجام 

هماهنگي هاي الزم جهت انجام بازنگري مديريت 

توسط مدير ارشد و پيگيري خروجي هاي بازنگري 

 ديريتم

مشاركت و هماهنگي با مدير ارشد در  -

راستاي اجراي مفاد خط مشي و اهداف كيفيت 

آزمايشگاه و بازنگري آنها و تعيين و تدوين اهداف 

 كيفي

تعيين نيازهاي آموزشي كاركنان و هماهنگي  -

با واحد آموزش سازمان مادر جهت اجراي آموزش 

 هاي مورد نياز

هاي همكار نظارت بر ارزيابي فني آزمايشگاه  -

 و تامين كنندگان مواد و ملزومات

حصول اطمينان از تعيين،استقرارو نگهداري  -

  فرانيدهاي مورد نياز سيستم مديريت

گزارش دهي به مدير ارشد  -

آزمايشگاه درباره عملكرد سيستم مديريب 

 و هرگونه نياز يا فرصتي براي بهبود

حصول اطمينان از وجود  -

لزامات آگاهي در آزمايشگاه نسبت به ا

 مشتريان و الزامات قانوني

بازنگري وتائيد روش هاي  -

 اجرايي از نظر انطباق با استاندارد

تجزيه و تائيد داده هاي مربوط  -

با سيستم مديريت و تهيه گزارش هاي 

 آماري مربوطه

هماهنگي و همكاري با مديران  -

فني آزمايشگاه هادراجرا،نظارت و ارزيابي 

 منطبق آزمونفعاليت هاي مربوط به كار نا

تهيه و تدوين برنامه ها وپروژه  -

هاي بهبود آزمايشگاه و ارائه به مديريت 

 ارشد جهت تصويب

 رسيدگي به شكايات مشتريان -

نظارت برترتيبات مربوط به  -

نمونه برداري هاي انجام شده توسط 

 مديران فني

نظارت بر حسن اجراي روش  -

اجرايي جابجايي اقالم آزمون از سوي 

 مديران فني

برنامه ريزي جهت انجام فعاليت  -

  هاي كنترل كيفي خارجي

  :شرايط احراز شغل

  حداقل فوق ليسانس در يكي از رشته هاي مرتبط با اكولوژي دريا :تحصيالت
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  :مهارت ها

  ...و  OFFICEتسلط به زبان انگليسي يا يكي از زبان هاي خارجي                            تسلط به نرم افزارهاي 

  لط كامل بر مفاد نظامنامه كيفيت آزمايشگاه،فرايندها،روشهاي اجرايي وسايرمستندات سيستم كيفيت آزمايشگاهتس

  سال سابقه كاردر زمينه هاي پژوهشي مرتبط با فعاليت هاي پژوهشكده 10حداقل  :تجارب

  :آموزش هاي مورد نياز پس از استخدام

 ISO/IEC 17025آشنايي با الزامات استاندارد  -

 روش هاي اجرايي و دستورالعمل هاي كاري آزمايشگاه -

 ISO/IEC 17025مميزي داخلي بر اساس استاندارد  -

 تخمين عدم قطعيت اندازه گيري -

  صحه گذاري روش هاي آزمون -
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در  در آزمايشگاه پالنكتون هاي مشمول دامنه كاربرد سيستم مديريت دامنه خدمات و آزمون-9جدول 

  انزلي––––و پژوهشكده آبزي پروري آبهاي شمال  اهواز    ––––آبزي پروري آبهاي جنوب پژوهشكده 

  

  اهواز––––پژوهشكده آبزي پروري آبهاي جنوب 
Sample 

matrix References Test method Title of Test 

Method  
Name of 

Laboratory Row 

Water 

Eaton A.D., 

Clesceri L.S., Rice 

E.U., Greenberg 

A.E., Franson  

M.H.,2005, 
Standard Methods 

for the Examination 

of Water & 

Wastewater. 

American Public 

Health Association 
 

Chlorophyll 

extraction 
1-Extraction of 

Chlorophy(II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laboratory of 

Plankton  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1 

Water 

Carmelo R. T., 

1997.Identifying 

Marine 

Phytoplankton, , 

Academic Press, 

858 p. 

Harris R., Wiebe 

P., Lenz J., Skjoldal 

H.R. and Huntley 

M.,2000, ICES 

Zooplankton 

Methodology 

Manual, Academic 

press. 

 

Phytoplankton 

counting 

2-Identifying 

and counting 

plankton 
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  انزلي    ––––آبهاي شمال  پژوهشكده آبزي پروري

ف
دي

ر
 

 نام آزمون
اقالم 
 آزمون

 روش آزمون

1 

شناسايي و تعيين 
تراكم و زيتوده 

 فيتوپالنكتون

  آبهاي
شيرين و 
  لب شور

 

 1-Eaton,A.D. Clesceri,L.S.,Rice,E.W. abd Greenberg,A.E., 2005. Standard 

       Method.America Public Health Association,Washington,Dc 2001-3710 
 2-Wetzel, R. G. and Likens, G. E. 2000. Limnological Analyses. Springer- 
       Verlag. P: 424.  

 3-Carmelo R. Tomas 1997. Identifying marine phytoplankton. Publication 
       Harcourt Brace company. P: 558. 

 4-Academy of science in USSR, The algae of Caspian sea. 1968. Publication 

        Leningrad company.  P:290  

 5-Proshkina-Lavrenko.A.E.1951.The Identifying of freshwater  

        Phytoplankton. Moscow. P: 620. 
 6-Kasimov, A. 2004. Ecology of the Caspian Sea plankton. Adiloglu, Baku. 

        P: 540. 

 7-Hartley, B., H.G.Barber, J.R.Carter, and P.Sims .1996.An Atlas of British 

        Diatoms. Biopress Limited, Bristol, UK. P: 600. 

 8- John D. Wehr, Robert G. Sheath.2003.Freshwater Algae of North  

         America: Ecology and Classification. Academic Press.USA. P:918 

 9-Edmondson  ,W.T.1959. Fresh Water Biology . Newyourk,London.  

         John wiley and sons Inc.1248 P. 

 10-Tiffany,L.H ; Britton,M.E.1971.The Algae of Illinois . Hanfer publishing 

          Company ,  Newyork .407 P. 

 11-Michael,P.,1990., Echological Metod for Field and Laboratory investigation . 

         Department Of biology Purdue Uviversity . USA . McGraw- Hill 

Publishing. 

         NEW DELHI.pp 1 - 50. 

 12-Sourina . A . 1978 ., Phytoplankton manual , United Nations Educational 

         ,Scientific and Culture   Organization.337 P. 

  

2 

شناسايي و تعيين 
تراكم و زيتوده 

 زئوپالنكتون

  آبهاي
شيرين و 
 لب شور

 

 1-Eaton,A.D. Clesceri,L.S.,Rice,E.W. abd Greenberg,A.E., 2005. Standard 

       Method.America Public Health Association,Washington,Dc 2001-3710 
 2-Birshtina,A.,Vinogradova,L.,Kondakova,n.n.,MKyn,M.C.,Actakhopy  

       ,.V.,romanova,n.n.1968.Atlas of Ivertebrate of Caspian sea.mosko. 

       (In  Russian). P: 415 

3-Kutikova, l.A. 1970. Rotatoria. Leningrad Science.(In Russian). P: 744. 

 4-Manolova, E. F. 1964. Cladocera. Mosco.(In Russian).  P:326. 

5-Wetzel, R. G. and Likens, G. E. 2000. Limnological Analyses. Springer- 

       Verlag. P:424.  

6-Harris, R., Wiebe, P., Lenz, J., Skjoldal, H. R. and Huntly, M. 2000.ICES 

       Zooplankton Methodology Manual. Academic press. P: 686. 

7-Boltovskoy, D. 1999. South Atlantic Zooplankton. Backhuys publisher. 

       P:868. 

8-Parry, L. 1992. Protozoan plankton ecology. Chapman&Hal.  P:231. 

 9-Tsalolikhin, S. J. 1997. Key to freshwater invertebrates of Russia. P:627.   

 10-Edmondson  ,W.T.1959. Fresh Water Biology . Newyourk,London.  

        John wiley and sons Inc.1248 P. 

 11-Throp.J.H. & Covich.A.P. 2001 .Ecology and  lassification  of  North 

       American Fresh  Water Invertebrates .  1056 P.  

 12-Pontin , R . M . 1978 . A key to the Fresh  water planktonic and 

semiplanktonic 

        Rotifera of the british Isles  . Titus wilson and son . Ltd . 178P. 
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شيمي در هاي مشمول دامنه كاربرد سيستم مديريت در آزمايشگاه  دامنه خدمات و آزمون -10جدول 

  انزلي    ––––و پژوهشكده آبزي پروري آبهاي شمال  اهواز ––––ده آبزي پروري آبهاي جنوب پژوهشك

  

  اهواز    ––––پژوهشكده آبزي پروري آبهاي جنوب 

Sample 

matrix References Test method Title of Test Method  Name of 

Laboratory Row 

Water MOOPAM, 

1999 

Dissolve 

Oxygen 

(Audiometric 

method) 

1- Oxygen 

determination by 

Audiometric 

Method(Vinkler 

Method) 

Laboratory of 

Hydrochemistry  
1 

Water  
pH 

determination 

2- pH 

Determination 
Water  

EC 

determination 

3- Conductivity 

Determination 

Water MOOPAM, 

1999 

Salinity 

determination 

4- Salinity 

Determination by 

arjantometry 

Water 

Standard 

methods for 

the 

examination 

of water and 

wastewater 

(Eaton et al., 

2005) 

TS  

determination 

5- Total 

solids 

Determination 

Water 

Standard 

methods for 

the 

examination 

of water and 

wastewater 

(Eaton et al., 

2005) 

TDS  

determination 

6- Determinat

ion of Total 

Dissolved Solid in 

Water  

Water 

Standard 

methods for 

the 

examination 

of water and 

wastewater 

(Eaton et al., 

2005) 

TSS  

determination 

7- Determinat

ion of Total 

Suspended Solid in 

Water  

Water 

Standard 

methods for 

the 

examination 

of water and 

wastewater 

(Eaton et al., 

2005) 

Hardness  

determination 

8- Determinat

ion of Hardness 

with EDTA salt 

Water 
Water 

Analysis 

Hand Book 

(HACH) 

Nitrate  

analysis 
9- Nitrate 

Water Water Nitrite  analysis 10- Nitrite 
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  انزلي    ––––پژوهشكده آبزي پروري آبهاي شمال 

 روش آزمون اقالم آزمون عنوان آزمون رديف

1  

ر پارامترهاي اندازه گيري و تعيين مقدا

مختلف فيزيكي و شيميايي در آبهاي داخلي 

)شيرين(  

 

 

 

اندازه گيري 

آنيونها ، كاتيونها، 

pH ،شوري

BODاكسيژن،  و  

 مواد آلي آب

1-Eaton, A. E., Clesceri, L.S., 

Rice, E. W.and Greenberg, 

A.E., and Trussel, R.R., 2005. 

Standard methods for the 

examination of water and 

wastewater. 21
th

 edition. 

American  Public Health 

Association. Newyork.   

 

 
2  

اندازه گيري و تعيين مقدار پارامترهاي 

 مختلف فيزيكي و شيميايي در آبهاي شور

 

 

 

 

اندازه گيري 

آنيونها ، كاتيونها، 

pH ،شوري

BODاكسيژن،  و  

 مواد آلي آب

1- Eaton, A. E., Clesceri, L.S., 

Rice, E. W.and Greenberg, 

A.E., and Trussel, R.R., 2005. 

Standard methods for the 

examination of water and 

wastewater. 21
th

 edition. 

American  Public Health 

Association. Newyork.   

  

2- Parsons, T.R., Maita,Y., and 

Lalli,C.M., 1992.  A manual of 

chemical and biological 

methods for seawater analysis. 

Pergamon Press. 

 

3- Crompton, T.R., 1989. 

Analysis of Seawater. First 

published. Butterworths & Co. 

(publishers) Ltd. 

 

4- ROPME. 1999. Manual of 

Oceanographic Observation and 

Pollutant Analysis 

Analysis 

Hand Book 

(HACH) 

Water 
Water 

Analysis 

Hand Book 

(HACH) 

Phosphate  

analysis 

11- Phosphate  

analysis 

Water 
Water 

Analysis 

Hand Book 

(HACH) 

Ammonia  

analysis 

12- Ammonia  

analysis 
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Methods(MOOPAM). Regional 

Organization for the Protection 

of the Marine Environment, 

Kuwait.  
  

 

3  

 اندازه گيري و تعيين مقدار فلزات سنگين

 

 

 

اندازه گيري 

فلزات سنگين در 

آب، رسوب و 

 بافت آبزيان

- ROPME. 1999. Manual of 

Oceanographic Observation and 

Pollutant Analysis 

Methods(MOOPAM). Regional 

Organization for the Protection 

of the Marine Environment, 

Kuwait.  
 

اندازه گيري  اندازه گيري و تعيين مقدارآالينده هاي آلي 

االينده هاي نفتي 

PAHو  در آب و  

 رسوب

ROPME. 1999. Manual of 

Oceanographic Observation and 

Pollutant Analysis 

Methods(MOOPAM). Regional 

Organization for the Protection 

of the Marine Environment, 

Kuwait. 
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آزمايشگاه  آسيب شناسي هاي مشمول دامنه كاربرد سيستم مديريت در  دامنه خدمات و آزمون-11جدول 

  اهواز––––پژوهشكده آبزي پروري آبهاي جنوب 

  

  

  اهواز ––––اي جنوب پژوهشكده آبزي پروري آبه

Sample 

matrix References Test method Title of Test Method  Name of 

Laboratory 
Row 
 

Aquatic 

Organ 

fish pathology 

third Edition 

Edited by 

Ronald J. 

Roberts W.B. 

Saunders 2001 

 

Diagnosis of  lesion 

by histology in fish 

organs (ie: Gonads, 

Skins, Muscles, 

Eyes, Brain, Liver, 

Gills, Kidneys, 

Spleen, Stomach and 

Intestine) 

1- Diagnosis of 

lesion by 

histopathology slide 

in fish 

organs( gonads, 

skins, muscles, eyes, 

brain, liver, gills, 

kidney, spleen, 

stomach and 

intestine)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laboratory Of 

Histology  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1 

  

  

  

  

  

  

  

  

Aquatic 

Organ 

A Handbook 

of pathology 

and Diagnostic 

procedures for 

Diseases of 

Panaeid 

shrimp Edited 

by Donald 

V.Lightner 

1996 

Diagnosis of  lesion 

by histology in 

shrimp organs (ie: 

Hepatopancrease, 

Muscles ,Gills and 

Cuticle) 

2- Diagnosis of 

lesion by 

histopathology slide 

in shrimp organs 

(Hepatopancrease 

Muscles ,Gills and 

Cuticle),  
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هاي مشمول دامنه كاربرد سيستم مديريت در آزمايشگاه انگل شناسي در  دامنه خدمات و آزمون -12جدول 

  انزلي ––––شكده آبزي پروري آبهاي شمال اهواز و پژوه ––––پژوهشكده آبزي پروري آبهاي جنوب 

  

  اهواز ––––پژوهشكده آبزي پروري آبهاي جنوب 

Sample 

matrix References Test method Title of Test Method  Name of 

Laboratory 
Row 
 

Aquatic 

Organ 
 

Identification of  

parasite in fish 

organs (i.e: 

Skin , Gills , 

Intestine , Eye , 

Brain , Kidney , 

liver , ovary and 

larva) 

  

1- Identification of the 

parasite in fish, skin, gills, 

intestine, eye, brain, liver, 

kidney and gonads(ovary)-

larva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laboratory of 

Parasitology  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1  

  

  

  

  

  

  

  

  

Aquatic 

Organ 
 

Identification of 

parasitic agents 

in shrimp 

tissues. 

  

2- Identification of the 

parasite agent(family) in 

shrimp (bransh, intestine, 

muscle) 
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  انزلي ––––پژوهشكده آبزي پروري آبهاي شمال 

  

عنوان  رديف

 آزمون

 روش آزمون اقالم آزمون

شناسايي تك  1

 ياخته ها

 

 

شناسايي تك 

 ياخته ها ي ماهي

اسايي تك شن

 ياخته ها ي ميگو

1. Shulman,S.S.;(1984):Parasitic protozoa In:key to parasites of 

freshwater fishes of the  U.S.S.R(Ed.O.N.Bauer,in Russian) Nauka , 

Leningrad , Vol . 1.426p. 

2. Lom,J.and Dykova , I.;1992.Protozoan parasites of fishes 

Elsevier .Amesterdam ,London,NewYork . Tokyo,315p. 

كتاب راهنماي شناسي ميگوهاي پنائيده – 3  

جاللي ، بهيار –انگل ها و بيماريهاي انگلي ماهيان آب شيرين  – 4  

 شناسايي  2

 كرم ها

شناسايي كرمها ي 

 ماهي

 شناسايي كرمها

 ميگو

كرم شناسي دامپزشكي ، علي اسالمي - 1  

بهيار جاللي –ايران  منوژنهاي ماهيان آب شيرين – 2  

بهيار جاللي -انگل ها و بيماريهاي انگلي ماهيان آب شيرين  – 3  

كتاب راهنماي بيماري شناسي ميگوهاي پنه ايد – 4  
5 – Gussev,A.V.,1985: Parastic Metazoan class monogenoida(In 

Russian).In Bauer,O.N.(ed):key to the parastic of freshwater fish of 

the USSR,Vol2. Nauka,Leningrad . 

 

شناسايي  3

 اكانتوسفال ها

شناسايي 

اكانتوسفال هاي 

 ماهي

1 – Woo (1995 ) . fish disese and disorders vol , 1 , 2 

2 – Marine parasitolony 

شناسايي  4

سخت 

 پوستان

شناسايي سخت 

 پوستان ماهي

شناسايي سخت 

 پوستان ميگو

1 – Johnson (1995 ) . H . and book of shrim pdiseates 

2 – Lightner ( 1985 ) Areview of the diseates of cultured penaeid 

shrimp and prawns 
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مديريت در آزمايشگاه بنتوز در  هاي مشمول دامنه كاربرد سيستم دامنه خدمات و آزمون - 13جدول

  انزلي ––––پژوهشكده آبزي پروري آبهاي شمال  اهواز و––––پژوهشكده آبزي پروري آبهاي جنوب 

  

  اهواز ––––پژوهشكده آبزي پروري آبهاي جنوب 

Sample 

matrix 
References Test method Title of Test Method  Name of 

Laboratory 
Row 
 

Sediment  

-Barnes, R. D., 

1987. Invertebrate 

zoology. Fifth 

Edition, Saunders 

College Publishing. 

893pp. 

-Hutchings, P.A., 

1984. An illustrated 

guide to the 

estuarine 

Polychaete worms 

of new South 

Wales. Coast and 

wetland society, 

Sydney. 160 p. 

-Sterreer, W., 1986. 

Marine fauna and 

flora of Bermuda, a 

systematic guide to 

the identification of 

marine organisms. 

John Willy & Sons, 

742p. 

- Jones, D.A., 1986. 

A field guide to the 

seashores of Kuwait 

and the Arabian 

Gulf.  University of 

Kuwait, Bland ford 

Press. 182p. 

- Abele, L.G., and 

Won, K., 1986. An 

illustrated Guide to 

the Marine Decapod 

Crustaceans of 

Florida.Department 

of Environmental 

Regulation. Part 

2.Volume 8. 

- Carpenter, K.E., 

and Neim, V.H., 

1998. Crabs: FAO 

Benthic animal  

identification 
1- Identifying 

the Macorobenthos 

in sediments 

Laboratory 

of Benthos  
1 
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species identification 

guide for fishery 

purposes. The living 

marine resources of 

the Western Central 

Pacific. Volume 1. 

Seaweeds, Corals, 

Bivalves and 

Gastropods. FAO, 

Rome, 142-686. 

- Carpenter, K.E., 

and Neim, V.H., 

1998. Crabs: FAO 

species identification 

guide for fishery 

purposes. The living 

marine resources of 

the Western Central 

Pacific. Volume 2. 

Cephalopods, 

Crustaceans, 

holothuridians and 

sharks. FAO, Rome, 

828-1192. 

- Bosch, D.T., 

Dance, S.P., 

Moolenbeek, R.G., 

Oliver, P.G., 1995. 

Sea shelis of Eastern 

Arabia. Motivate 

Publishing. 293p. 

 

 

Sediment  

Holme, N.A., and 

Mcintyre, A.D., 

1984. Methods for 

study of marine 

benthos, second 

edition, Oxford 

Blackwell Scientific 

publication 387p. 

 

Density and 

Biomass  

determination 

2- Determinati

on of density 

and biomass 

Sediment  

Buchanan, 

J.B.,1984. Sediment 

analysis. In: 

Methods for the 

study of marine 

benthos. Holme, 

N.A and McIntyre, 

A.D.(eds). 

Grain size 

analysis 
3- Carana 

lotion  
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Blackwell Scientific 

Publication. 

Oxford.41-64. 

 

Sediment  

Holme, N.A., and 

McIntyre, A.D., 

1984. Methods for 

study of marine 

benthos, second 

edition, Oxford 

Blackwell Scientific 

publication 387p. 

 

Total organic 

matter analysis 
4- Evaluation 

of Total Organic 

Matter(TOM) 

  

  

  

  انزلي ––––پژوهشكده آبزي پروري آبهاي شمال 

  
  تاريخ ويرايش ماتريس نمونه  عنوان آزمون 

نمونه هاي شناسايي   

 ماكرو بنتوز
 آب لب شور و شيرين

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2005. 

American Public Health Association21
th

 edition. 

. موسسه تحقيقات شيالت ايران 1379. مهرگان درياي خزر اطلس بي  

Usinger, 1956 . Aquatic Insects of California University of  California 

press, Second printing 1963, 

Zhadin,  1965, Mollusks of Fresh and Brackish Water of the USSR Moskva 

,Leningrad, Academic Nauk 

introduction aquatic insect of north America. 2008.  Kendall/Hunt 

publication company . Fourth Edition 

Mellenby, 1963.  Animal Life in  Freshwater . Great Britain, Cox & wyman 

Ltd., Sixth edition 

  Needham, & Needham.1962. A Guide to the  Freshwater Biology.  revised 

and  enlarged, Constable & Co. LTD Fifth edition 
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هاي مشمول دامنه كاربرد سيستم مديريت در آزمايشگاه ماهي شناسي در  دامنه خدمات و آزمون - 14جدول

  انزلي-اهواز و پژوهشكده آبزي پروري آبهاي شمال  ––––پژوهشكده آبزي پروري آبهاي جنوب 

  

  
  اهواز––––پژوهشكده آبزي پروري آبهاي جنوب 

Sample 

matrix References Test method Title of Test Method  Name of 

Laboratory 
Row 
 

Aquatic 

Organ 

1- Biswas, 

S. P., 

1993.Manual 

of methods in 

fish 

biology,south 

asian 

publishers put 

Ltd. 36 Nejati 

subhosh 

mary.Daryag

am, New 

Delhi, 

110002. 

India. 157p. 

2- Froese, 

R. and D. 

Pauly. 

Editors. 2011. 

World Wide 

Web 

electronic 

publication. 

www.fishbas

e.org , 

version 

(01/2011). 

Aquatic 

feeding 

biology (type 

and value) 

1- Aquatic 

biology 

feed(nutrition type 

and value) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Laboratory of 

Fish  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

Aquatic 

Organ 

1- Biswas, S. P., 

1993.Manual of 

methods in fish 

biology,south 

asian publishers 

put Ltd. 36 Nejati 

subhosh 

mary.Daryagam, 

New Delhi, 

110002. India. 

157p. 

2- Froese, R. and 

D. Pauly. Editors. 

2011. World Wide 

Web electronic 

publication. 

www.fishbase.org

 , version 

Aquatic 

productive 

biology 

(Fecundity 

and Maturing 

determination

) 

2- Aquatic 

biology of 

reproduction 

(fecundity and the 

maturation) 
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(01/2011).   

Aquatic 

1- FAO species 

identification 

fieldguide Field 

guide commercial 

marine and 

brackish water 

species of 

Pakistan. 

2- Froese, R. and 

D. Pauly. Editors. 

2011. World Wide 

Web electronic 

publication. 

www.fishbase.org

 , version 

(01/2011). 

3- Bianchi, G. 

(1985). FAO 

species 

identification 

fieldguide Field 

guide commercial 

marine and 

brackish water 

species of 

Pakistan. FAO, 

Rome.vol.I-V 

 

Identification 

fish species 

(Persian gulf) 

3- Identificati

on of fish species in 

Persian Gulf  

Aquatic 

1- FAO species 

identification 

fieldguide Field 

guide commercial 

marine and 

brackish water 

species of 

Pakistan. 

2-  Bianchi, G. 

(1985). FAO 

species 

identification 

fieldguide Field 

guide commercial 

marine and 

brackish water 

species of 

Pakistan. FAO, 

Rome.vol.I-V 

3-  Carpenter, K. 

E., Krupp, F., 

Jones, D. A. And 

Zajpnz, U. 1997. 

FAO species 

Total organic 

matter 

analysis 

4- Identificati

on of Shrimp 

species in Persian 

Gulf 
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identification 

fieldguide 

purposes, living 

marine sources of 

Kuwait eastern 

Saudi Arabia, 

Bahrain, Qatar 

and the united 

Arab 

Emarate..Rome, 

FAO, 293p. 

 

Aquatic 

1- Freshwater 

fishes of 

Iraq(Brian 

W.COAD)2010 

2- Coad, B.W. 

2011. The 

freshwater fishes 

of Iran. 

www.Briancoad.c

om. 03.01.2011. 

3- Froese, R. and 

D. Pauly. Editors. 

2011. World Wide 

Web electronic 

publication. 

www.fishbase.org

 , version 

(01/2011). 

 

5- Identificati

on of freshwater 

fish species 
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  انزلي ––––پژوهشكده آبزي پروري آبهاي شمال 

رد

 يف

عنوان 

 آزمون

ماتريس 

تاريخ  نمونه 

 ويرايش
د استفادهمنابع اصلي مور  

1 

شناسايي 

گونه هاي 

 ماهيان 

اندام 

 ماهيان

تا  1977

2011 

-  Berg, L. S., 1948-9. Freshwater fishes of U.S.S.R and adjacent 

countries. 3 Vol. Trady Institute Acad., Nauk. U.S.S.R. 1510 p. 

-  Coad, B.W. 2011. The freshwater fishes of Iran. 

www.Briancoad.com. 03.01.2011. 

-Froese, R. and D. Pauly. Editors. 2011. World Wide Web electronic 

publication. www.fishbase.org , version (01/2011). 

- Nelson,J.S.,2006. Fishes of the World, 4th edition. John Wiley and 

Sons, Inc.Hoboken, New Jersey. 601 P. 

- Saadati, M.A.G, 1977. Taxonomy and distribution of the freshwater 

fishes of Iran. M.S Thesis. Colorado State University, fort Collins. 13+ 

212 P. 

  وحش  حيات  موزه  انتشارات.  ايران  خليدا  آبهاي  ماهيان. 1378. ، ا عبدلي -

  . ص 375.  تهران  شهرداري

: و تاليف  ترجمه.  آبريز آن  خزر و حوضه  درياي  ماهيان. 1981،   ن.، آ  كازانچف -

  . ص 205. 1383سال . چاپ اول. نقش مهر  انتشارات ، شريعتي  ابوالقاسم  مهندس

 تعيين وزن 2
اندام 

 ماهيان
1993 

.  پور، ع ولي:  ترجمه.  ماهي  در بيولوژي  دستي  روشهاي. 1993.  پي.  ، اس  سبيسوا -

 . ص 138.  گيالن  استان  شيالتي  نشر مركز تحقيقات.1379.  عبدالملكي.  و ش

 

3 
اندازه گيري 

 طول 

اندام 

 ماهيان
1993 

.  پور، ع ليو:  ترجمه.  ماهي  در بيولوژي  دستي  روشهاي. 1993.  پي.  ، اس  بيسواس -

 . ص 138.  گيالن  استان  شيالتي  نشر مركز تحقيقات.1379.  عبدالملكي.  و ش

. تنوع زيستي ماهيان حوزه جنوبي درياي خزر. 1387، .و نادري، م. عبدلي، ا -

 .ص 242.  تهران. انتشارات علمي آبزيان

4 
تعيين سن 

 ماهيان

اندام 

 ماهيان

تا  1990

1992 

- Biswas, S. P., 1993.Manual of methods in fish biology,south asian 

publishers put Ltd. 36 Nejati subhosh mary.Daryagam, New Delhi, 

110002. India. 157p. 

- Neilsen, L. A and Johnson, D. L., 1992. Fisheries Techniques. 4th 

print. Southern Printing Company, Inc., Blacksburg, Virginia, America. 

468 p. 
- Summerfelt, R. C. and Hall, G. E., 1990. Age and growth of fish. 

Iowa state unversity press. Ames, Iowa. 2nd edition. 544 P. 

- Chugunova, N. I., 1959. Age and growth studies in fishes published 

for national science foundation. Washington, D. C. by the Israel 

program for scientific translations. Jerusalem, 1963. 

- Gayanilo , A. S. , ZArey, N. D. and Bicadew , R. N. 1996. Age  and 

growth in fishes. Aala-VetrlagGmbH,Weisbaden verlag fur wissen 

chaft und Forschung.329 P. 
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5 

 بررسي 

وري هم آ

 ماهيان

اندام 

 ماهيان

تا 1959

1993 

- Biswas, S. P., 1993.Manual of methods in fish biology,south asian 

publishers put Ltd. 36 Nejati subhosh mary.Daryagam, New Delhi, 

110002. India. 157p. 

-Potts G.W. & Wootton, R. J. 1989. Fish reproduction. strategies and 

Tacties. Academic press limited.3rd printing.1989. printed in Great 

Britain.410 P . 

- Simpson , A. C.1959. Method used for separating and counting the 

eggs in fecundity studies on the (Pleuronectes flatessa) and herring) 

Clupea  harengus). Indo-Pacific fish. Council occ. Pap. No. 59/12. 
. 1383. ولي نسب. ت. كمالي . ترجمه ع. توليد مثل ماهيان. 1999آگاروال،  -

  .ص 258. تهران. انتشارات موسسه تحقيقات شيالت ايران
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در  ذيهتغهاي مشمول دامنه كاربرد سيستم مديريت در آزمايشگاه  دامنه خدمات و آزمون -15جدول 

  اهواز ––––پژوهشكده آبزي پروري آبهاي جنوب 

Sample 

matrix References Test method Title of Test Method  Name of 

Laboratory 
Row 
 

Aquatic 

Organ 

Buchi 

labortechnik AG 

Postfach, CH-

9230 Flawil, 

Switzerland 

Crude protein 

determination 
1- Determinat

ion of  Crude 

protein 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
Laboratory of 

Aqua culture 

Nutrition  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

  

Aquatic 

Organ 

Extraction unit for 

determining raw 

fiber content- 

operation manual 

Crude fibber  

determination 
2- Determinat

ion of   Crude 

fibber   

Aquatic 

Organ 

Horwiz, W.2005. 

Official methods 

of analysis of 

AOAC 

international, 18
th

 

edition. 

Crude fat  

determination 
3- Determinat

ion of   Crude 
Fat 

Aquatic 

Organ 

Horwiz, W.2005. 

Official methods 

of analysis of 

AOAC 

international, 18
th

 

edition 

Crude ash  

determination 
4- Determinat

ion of   Crude 

ash 

Aquatic 

Organ 

Horwiz, W.2005. 

Official methods 

of analysis of 

AOAC 

international, 18
th

 

edition 

% moisture  

determination 
5- Determinat

ion 

of   %moisture 

  

  



 گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي /  70

 

هاي مشمول دامنه كاربرد سيستم مديريت در آزمايشگاه جلبك شناسي در  دامنه خدمات و آزمون -16جدول 

  انزلي ––––ژوهشكده آبزي پروري آبهاي شمال پ

 شرح آزمايش نوع ماتريس آخرين ويرايش دستورالعمل

_ Rand,G.M.,1995. Fundamentals of aquatic toxicology.Taylor & 

Francis.united STATES:859-882. 

-TRC,1984. OECD guidelines for testing of chemicals.Section 

2,effects on biotic systems.p:1-39. 

 

 
  آب

تأثير فاكتورهاي محيطي و 

آالينده ها بر رشد و تكثير 

گونه هاي مختلف 

 lcميكروجلبكي و برآورد 

 ECو ) غلظت كشندگي ( 

  هاي مختلف ) غاظت مؤثر ( 

-Borowitzka,M.A.and L.J.Borowitzka.1988.Micro-Algal 

Biothechnology .Cambridge university press.New York.port 

chester Melbourne Sydney. 

-Manual on the production and use of live-FAO.www.fao. 
org/docrep/003/w3732e/w32e/w3732eoo.htm 

-FAO corporatae document repository.FAO.www.fao. 

org/docrep/003/w3732e/w32e/w3732eo6.htm 

(Staub 1961, Kotai 1972, NIVA 1976) 

Guillard,R.R.L. and J.H.Ryther. 1962. Studies on marine 

planktonic diatoms  . I , Cyclotella nana Hustedt and Detonula 

conference (cleve) Gran. Canadian Journal of Microbiology, 8 , 

229-39. 

-J Zhejiang Univ Sci B. 2006 January; 7(1): 34–37.  

Published online 2005 December 21. doi: 

10.1631/jzus.2006.B0034. 

- Algal culture-From Wikipedia, the free encyclopedia- modified 

on 20 October 2009 at 21:27. 

- Dao-lun feng and zn-cheng wu,2006 published online 

2005.December 21d/10.1631/jzus.2006.boo34.7 (1):34-37 

 

-Utex the culture collection of algae at the university of texas at 

Austin.www.biosci.utexas.edu/2010 

J Zhejiang Univ Sci B. 2006 January; 7(1): 34–37.  

-Published online 2005 December 21. doi: 

10.1631/jzus.2006.B0034 

 

  آب

تĤثير غني سازها و محيط 

بر رشد و كشت هاي مختلف 

تكثير گونه هاي مختلف 

 جلبكي 
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هاي مشمول دامنه كاربرد سيستم مديريت در آزمايشگاه فيزيولوژي در  دامنه خدمات و آزمون -17جدول 

  انزلي ––––پژوهشكده آبزي پروري آبهاي شمال 

  

  

عنوان 

آزمون 

)آزمايش(  

 

 ماتريس نمونه
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هاي مشمول دامنه كاربرد سيستم مديريت در آزمايشگاه ويروس شناسي  دامنه خدمات و آزمون -18جدول 

  انزلي ––––در پژوهشكده آبزي پروري آبهاي شمال 

  

  

  مميزي داخلي

و  19/2/90 بيني شده در تاريخ برنامه پيشبراساس  ISO/IEC 17025هاي مميزي داخلي براساس استاندارد  گزارش

  .انجام گرديد انزليدر 21/2/91 و  21/2/90و در تاريخ در اهواز 19/2/91

زئيات مميزي، نواحي ، ج)ها هاي بهبود، مشاهدات، عدم انطباق فرصت(گيري  اين گزارش شامل مقدمه، نتيجه

  .باشد هاي شناسايي شده در مميزي داخلي مي مورد مميزي، نكات مثبت، مشاهدات، عدم انطباق

  

  نتايج مميزي نهايي

مميزي نهايي توسط مميزين  1391فروردين ماه  28و  27مطابق با  2012آوريل  16و  15در تاريخ

ASCB(Accreditation Service for Certifying Bodies)  30و  29آوريل مطابق با  18و  17و در تاريخ در اهواز 

عدم انطباق  13در اهواز و  (minor non-conformity)جزيي عدم انطباق11و فروردين ماه در انزلي انجام گرديد  

 .در انزلي ثبت گرديد non-conformity (significant (عدم انطباق قابل توجه 3جزيي و 

  

  :اهواز––––آبزي پروري آبهاي جنوب عدم انطباق هاي پژوهشكده 

 (minor non-conformity)عدم انطباق جزيي

نگهداري  روش و دستگاه هاتكنيكي  هاي  ساختار كاري دستگاه ها،كتاب ،در برخي موارد -1

  .دستگاه ها براي پرسنل آزمايشگاه در دسترس نبود

 .ترازوي آزمايشگاه بنتوز فاقد فضاي مناسب است  -2

مونعنوان آز رديف  
ماتريس 

 نمونه
 منابع اصلي مورد استفاده تاريخ ويرايش

1 
كشت ويروس هاي ماهيان بر 

 روي تيره هاي سلولي

بافت 

 ماهي
2011- 2008  

1.OIE  Manual of Diagnostic Tests 

for Aquatic Animals . 

2. Standard operation procedures of 

EURL 

2 
آزمايش آنتي بادي درخشان 

 غيرمستقيم

افت ب

 ماهي
2011- 2008  

1.OIE  Manual of Diagnostic Tests 

for Aquatic Animals . 

2. Standard operation procedures of 

EURL 

 آزمايش خنثي سازي 3
بافت 

 ماهي
2011- 2008  

1.OIE  Manual of Diagnostic Tests 

for Aquatic Animals . 

2. Standard operation procedures of 

EURL 
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 .ايد گسترده تر باشدب pHدامنه بافر هاي  -3

 .برنامه مميزي هاي داخلي مشخص نيست -4

داده ها در آزمايشگا ه ها  كه ماهانه مي بايد تهيه مي شد وجود نداشت و در برخي  پشتيباني از -5

 .موارد مدت نگهداري ثبت ها مناسب نبود

كيفي  اگر چه مكانيزم كنترل داخلي و بيروني انجام شده ليكن روش كنترلي در برنامه كنترل -6

 .تعيين نشده است

 .برنامه آموزشي براي آينده مشخص نشده است -7

دستورالعمل اقدام اصالحي به شكل مستمر انجام نمي شود و در برخي موارد به شكل ناقص  -8

 .ثبت شده است

 .هيچ برنامه بهبود مستمري از لحاظ تكنيكي و كيفي در آزمايشگاه ها وجود ندارد -9

 .مستندات پوشش دهنده نبودادهاي نداشت و دستورالعمل كنترل اسناد هيچ د -10

 .نوشته نشده استو براي تمام آزمايشگاه ها  هموارد كيفي قابل اندازه گيري نبود -11

  

  

  :انزلي ––––پژوهشكده آبزي پروري آبهاي شمال عدم انطباق هاي 

  

  non-conformity (significant (قابل توجههاي  اقبعدم انط

آبزي پروري آب هاي در آزمايشگاههاي پژوهشكده  non-conformity (significant (قابل توجههاي  عدم انطباق

  :شامل موارد ذيل بوده انزلي -داخلي 

  .تاريخ مصرف ماده مرجع در آزمايش كلريد بوتان در كروماتوگرافي گذشته است -1

يني دستورالعمل كنترل مدارك نياز به بازبيني دارد،چندين مدرك در آزمايشگاه ها نياز به باز ب -2

 دارد،مدارك خارجي و مرجع ها بررسي نشده

يك سيستم مديريتي مناسب با فعاليت هايي كه در اسكوپ آورده در آزمايشگاه هيدروشيمي  -3

 شده وجود ندارد، در تمامي آزمايشگا ها موارد كيفي اندازه گيري و نوشته نشده است 

  

 (minor non-conformity)عدم انطباق جزيي

 .ايي براي عدم قطعيت براي مشتري در نظر گرفته نشده استنتايج آزمايشگاهي ج -1

 .ارزيابي شركت هاي كاليبره كننده وجود ندارد -2

 .بر طبق دستورالعمل رضايت مشتري انجام نشده است -3
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 .براي برخي آزمايش ها عدم قطعيت انجام نشده است -4

 .ي شناسي ذيصالح نيستآزمايشگاه اكولوژي ساري به عنوان پيمانكار براي مقايسات آزمايشگاهي ماه -5

 .ثبت فعاليت اصالحي كامل نشده است -6

 .برنامه آموزشي در نظر گرفته نشده است -7

برنامه كنترل كيفي تعيين نشده اگر چه مكانيزم كنترل داخلي و بيروني انجام شده ليكن روش كنترلي در  -8

 .است ، نتايج در هيدروشيمي با نتايج يك كنترل كيفي خارجي مقايسه نشده است

پشتيباني از داده ها در آزمايشگا ه ها  كه ماهانه مي بايد تهيه مي شد وجود نداشت و در برخي موارد  -9

 .مدت نگهداري ثبت ها مناسب نبود

 .براي مميزي ها تاريخ ارائه نشده است -10

 .ترازوي هيدروشيمي جاي مناسبي ندارد -11

 براي پرسنل آزمايشگاهستگاه ها د ساختار كاري دستگاه ها،كتاب تكنيكي و نگهداري در برخي موارد  -12

 .در دسترس نبود

 .هيچ برنامه بهبود مستمري از لحاظ تكنيكي و كيفي در آزمايشگاه ها وجود ندارد -13

   

  اخذ گواهينامه

تمامي مدارك تاييد صالحيت   1391در دوازدهم تير ماه ASCB  و ارسال مدارك به رفع عدم انطباق ها پس از

شهريور ماه گواهينامه ها از  16و در تاريخ .ن براي صدور گواهينامه ارسال گرديدمركزي در انگلستا ASCB به 

  )پيوست.(صادر گرديد ASCBشركت 
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  يجه گيري كلينت

  

  :نتايج ذيل حاصل گرديد  17025در پايان اجراي استقرار  سيستم ايزو 

امه ريزي شده براي استقرار سيستم يي در تمامي آزمايشگاه هاي  برننظم كلي و جز 17025با استقرار سيستم ايزو

  .قابل مشاهده بود   در حد مدير ارشد و مدير كيفيت  و سيستم مديريتي 17025ايزو

  .به هنگام و استاندارد گرديددو پژوهشكده  آزمايشگاه هايبرخي تمامي روش هاي آزمون در 

  .نداستاندارد گرديد در آنها مستقر گرديد، 17025يي كه ايزو آزمايشگاه هاهمه  فضاي فيزيكي 

و كاليبراسيون توسط شركت هاي كاليبره گرديد ها  در آزمايشگاهمورد استفاده تمامي دستگا ه ها و شيشه آالت 

  .معتبر از ديد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي صورت پذيرفت

تهيه و به ... و مونهفرم هاي استاندارد تجهيزات، نمونه برداري،گزارش نويسي ، روش هاي آزمون ونگهداري ن

  .كار گرفته شد
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  پيشنهادها

  نگرديدند، 17025كه در مرحله اول موفق به استقرار سيستم ايزو  هاآزمايشگاه هاي ديگر  پژوهشكده  -1

 و با همكاري و مساعدت همكاران آشنا به استقرار سيستم ، در نظر گرفته شده براي استقرار در مرحله بعدي

   .استاندارد شوند

و ها مديران ارشد، كيفي و فني پژوهشكدهبسيار از طرف  نيازمند مراقبت 17025اري سيستم ايزو نگهد -2

كمك هاي مالي و حمايت از طرف مؤسسه تحقيقات شيالت دارد كه اگر اين حمايت ها و كمك ها 

 .درقالب  الگوي خاص قرار گيرد ،مطمئنا روال سهل تري پيش رو خواهد بود

ع و آشنا به استقرار سيستم در گام هاي بعدي و در خصوص استقرار سيستم در طلاز توان كارشناسان م -3

 .مراكز ديگر تابعه مؤسسه استفاده نمود

 17025جهت آشنا نمودن همكاران مؤسسه و مراكز تابعه در خصوص مزيت هاي استقرار سيستم ايزو  -4

 .دوره هاي آموزشي گذاشته شود
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Abstract: 
 

The project was carried out between June  of 2011 and November of 2012,8 laboratories of research center in 

Anzali (Plankton , Algae, Hydrochemistry ,  Physiology, Ichthyology, Bentose, Parazitology, Virology) and 7 

laboratories of research center in Ahvaz (Clinical pathology, Plankton ,  Hydrochemistry ,  Physiology, 

Ichthyology, Bentose, Parazitology, Virology) were selected for accreditation. 

The main stages for establishment of the system consisted of:   

1-Conducting a gap analysis to compare the present state of the laboratories with ISO/IEC 17025 

2-Training 
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories   Validation of methods 

Estimation of uncertainty  

Internal audits 

3- Performing of technical and management requirements  

4-Submit of quality manual to ASCB center in England in order to accredit 
 In August of 2012  

The main results were including: 

1-Increase the accuracy of measurement in laboratories 

2-Improvement of the Repeatability and Reproducibility of the test methods  
3-Traceability and standardization of test methods  

4- Calibration of measurement instruments 

6- Updating of test methods   

7-Standardization of physical condition of the laboratories  
8- Getting the certification from ASCB center in 

 

 

 

Key words: 

Standardization, ISO/IEC 17025, laboratory , accreditation , calibration, National Inland water Aquaculture 

Institute, south Iran Aquaculture research Institute 
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