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غ.ق.كاربردندارددارد

آيا مديريت آزمايشگاه متعهد به بي طرفي مي باشد ؟ (2-1-4)2

3
آيا آزمايشگاه مسئول بي طرفي فعاليتهاي آزمايشگاهي خود مي باشد و اجازه نميدهد 

فشارهاي تجاري، مالي و ساير فشار ها بي طرفي را به خطراندازد ؟ (3-1-4)

4
آيا آزمايشگاه به طور مستمر مخاطرات مربوط به بي طرفي خود را شناسايي مي كند ؟ (1-4-

(4

5
آيا شناسايي مخاطرات در برگيرنده مخاطرات ناشي از فعاليت ها يا روابط يا روابط كاركنان 

آزمايشگاه مي باشد ؟ (4-1-4)

6
 آيا اگر خطري براي بي طرفي شناسايي شود ، آزمايشگاه قادر به اثبات اينكه چطور اين خطر 

را حذف يا به حداقل مي رساند مي باشد ؟  (5-1-4)

7
آيا آزمايشگاه از طريق تعهدات قانوني قابل اجرا، مسئول مديريت همة اطالعات به دست 

آمده يا ايجاد شده، در حين انجام فعاليت هاي آزمايشگاه مي باشد؟ (1-2-4)

8
آيا آزمايشگاه قبل از اينكه اطالعاتي را در دسترس عموم قرار دهد به مشتري اطالع مي دهد 

؟ (1-2-4)

9

آيا زماني كه آزمايشگاه ، طبق قانون ملزم مي شود يا بر اساس توافقات قراردادي مجاز مي شود 

كه اطالعات محرمانه را منتشر كند، مشتري يا شخص مربوطه  از اطالعات ارائه شده، مطلع 

مي شود ؟(2-2-4)

10

آيا اطالعات مربوط به مشتري كه از منابعي غير از مشتري به دست آمده است ، بين مشتري و 

آزمايشگاه محرمانه مي باشد ؟ و آيا ارائه دهنده اين اطالعات نزد آزمايشگاه محرمانه مي باشد 

؟(3-2-4)

11

آيا كاركنان، شامل هريك از اعضاي كميته، پيمانكاران، كاركنان مراجع خارجي يا افرادي كه از 

طرف آزمايشگاه فعاليت مي كنند همة اطالعات به دست آمده يا ايجاد شده را طي اجراي 

فعاليت هاي آزمايشگاه، محرمانه نگه مي دارند؟ (4-2-4)

مرجعالزامرديف

4- الزامات عممومي

4-1- بي طرفي

توسط مميز تكميل شود

انطباق
مشاهدات/توضيحات

آيا فعاليت آزمايشگاه با بي طرفي انجام مي شود و به گونه اي سازمان دهي و مديريت مي 

شود كه بي طرفي حفظ شود  ؟ (1-1-4)
1
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مرجعالزامرديف

توسط مميز تكميل شود

انطباق
مشاهدات/توضيحات

آيا آزمايشگاه يك نهاد قانوني يا بخشي مشخص از يك نهاد قانوني مي باشد ؟ (1-5)12

13
آيا آزمايشگاه مديريتي تعيين مي كند كه مسئوليت كل ازمايشگاه را بر عهده داشته باشد ؟ (5-

(2

14
آيا آزمايشگاه محدوده فعاليت آزمايشگاهي خود را طبق استاندارد17025:2017 مشخص  

كرده است ؟ (3-5)

15

آيا فعاليت هاي آزمايشگاهي به گونه اي انجام مي شود كه الزامات استاندارد 17025 ، 

مشتريان آزمايشگاه ، مراجع نظارتي و مراجعي كه سازمان ها را به رسميت مي شناسند برآورد 

شود ؟(4-5)

16
آيا آزمايشگاه ساختار سازماني و مديريتي آزمايشگاه، جايگاه آن در سازمان مادر و رابطة بين 

مديريت، عمليات فني و خدمات پشتيباني را مشخص مي كند؟ (5-5)

17

آيا آزمايشگاه مسئوليت، اختيارات و رابطة متقابل همة كاركناني كه كارهاي مؤثر بر نتايج 

فعاليت هاي آزمايشگاه را مديريت مي كنند، انجام مي دهند يا تأييد مي كنند، مشخص مي 

كند؟(5-5)

18
آيا آزمايشگاه  كاركناني دارد كه صرف نظر از مسئوليت هاي ديگر ، اختيارات و منابع مورد 

نياز را براي انجام وظايف خود داشته باشند ؟(6-5)

19
آيا مديريت آزمايشگاه تضمين مي كند كه ارتباطات مربوط به اثربخشي سيستم مديريت و 

اهميت برآورده كردن الزامات مشتري و ديگر الزامات وجود دارد.(7-5)

20
آيا مديريت آزمايشگاه تضمين مي كند زماني كه تغييراتي در سيستم مديريت طرح ريزي و 

انجام مي شود، يكپارچگي سيستم مديريت محفوظ مي ماند.(7-5)

21
آيا آزمايشگاه به كاركنان، امكانات، تجهيزات، سامانه ها و خدمات پشتيباني مورد نياز براي 

مديريت و انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي خود، دسترسي دارد .   (1-6)

22
آيا  همة كاركنان آزمايشگاه، داخلي يا خارجي، كه بر روي فعاليت هاي آزمايشگاه تأثير 

مي گذارند، بي طرف، با صالحيت  و مطابق با سيستم مديريت آزمايشگاه مي باشند ؟(1-2-6)

23

آيا آزمايشگاه الزامات صالحيت را براي هر مسئوليتي كه مؤثر بر نتايج فعاليت هاي آزمايشگاه 

است، شامل الزامات تحصيالت، شايستگي، آموزش، دانش فني، مهارت و تجربه، مستند مي 

سازد ؟(2-2-6)

24
آيا آزمايشگاه تضمين مي كند، كاركنان، صالحيت هاي انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي را كه 

مسئول آن هستند و صالحيت ارزيابي اهميت انحراف ها را دارند؟ (3-2-6)

25
آيا مديريت آزمايشگاه  با كاركناني كه وظايف، مسئوليتها و اختياراتي دارند، در ارتباط مي 

باشد؟(4-2-6)
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مرجعالزامرديف

توسط مميز تكميل شود

انطباق
مشاهدات/توضيحات

آيا آزمايشگاه روش هاي اجرايي و سوابق را نگهداري ميكند ؟(5-2-6)26

27
آيا آزمايشگاه به كاركناني كه فعاليت هاي آزمايشگاهي خاص را انجام مي دهند، اختيارات الزم 

را واگذار مي كند ؟(3-2-6)

28
آيا امكانات و شرايط محيطي براي فعاليت هاي آزمايشگاه مناسب مي باشد و اثر منفي بر 

اعتبار نتايج ندارد ؟(1-3-6)

29
آيا الزامات امكانات و شرايط محيطي مورد نياز براي انجام فعاليت هاي آزمايشگاه مستند مي 

شود؟ (2-3-6)

30
آيا جايي كه شرايط محيطي بر اعتبار نتايج تأثير مي گذارد، آزمايشگاه مطابق با مشخصات، 

روش ها يا روش هاي اجرايي مناسب، شرايط محيطي را پايش، كنترل و ثبت مي كند؟(3-3-6)

آيا معيارها براي كنترل امكانات، پايش و به طور دوره اي، بازنگري مي شود؟ (4-3-6)31

32

آيا زماني كه آزمايشگاه فعاليت هايي را در مكان ها يا تسهيالتي خارج از كنترل دائمي خود، 

انجام مي دهد، تضمين مي كند، الزامات مربوط به تسهيالت و شرايط محيطي اين استاندارد، 

برآورده مي شود؟(5-3-6)

33

34

آيا آزمايشگاه به تجهيزات مورد نياز براي انجام صحيح فعاليت هاي آزمايشگاه و تجهيزات 

مؤثر بر نتايج (شامل دستگاه هاي اندازه گيري، نرم افزار، استانداردهاي اندازه گيري، مواد مرجع، 

داده هاي مرجع، معرف ها، لوازم مصرفي يا جانبي، اما محدود به آنها نمي شود) دسترسي دارد 

؟(1-4-6)

35
آيا زماني كه آزمايشگاه از تجهيزاتي خارج از كنترل دائمي خود استفاده مي كند، تضمين مي 

كند كه الزامات اين استاندارد براي تجهيزات برآورده مي شود؟(2-4-6)

36

آيا آزمايشگاه روش اجرايي براي جابه جايي، حمل و نقل، انبارش، استفاده و نگهداري طرح 

ريزي شده تجهيزات دارد تا كاركرد درست آنها را تضمين كند و از آلودگي يا خرابي آنها 

جلوگيري شود؟ (3-4-6)

37
آيا آزمايشگاه تأييد ميكند، تجهيزات قبل از به خدمت گرفتن با الزامات مشخص شده، 

مطابقت دارد.؟(4-4-6)

38
آيا تجهيزات مورد استفاده براي اندازه گيري،  قادر به حصول صحت اندازه گيري و يا عدم 

قطعيت اندازه گيري مورد نياز، براي دستيابي به نتيجة معتبر مي باشند.؟(5-4-6)
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مرجعالزامرديف

توسط مميز تكميل شود

انطباق
مشاهدات/توضيحات

39

آيا زماني كه صحت اندازه گيري يا عدم قطعيت اندازه گيري بر روي اعتبار نتايج گزارش شده 

تأثير مي گذارد، و يا كاليبراسيون تجهيزات، براي ايجاد قابليت رديابي اندازه شناسي نتايج 

گزارش شده، الزم باشد، تجهيزات اندازه گيري، كاليبره مي باشد ؟(6-4-6)

40
آيا آزمايشگاه يك برنامة كاليبراسيون دارد ؟ و در صورت نياز، براي حفظ اطمينان در وضعيت 

كاليبراسيون، آن را بازنگري و تنظيم مي سازد؟(7-4-6)

41

آيا همة تجهيزاتي كه به كاليبراسيون نياز دارند يا دورة اعتبار مشخص دارند،  برچسب گذاري 

و كدگذاري مي شود يا به گونه اي مشخص مي شود كه براي كاربر تجهيز، امكان تشخيص 

راحت وضعيت كاليبراسيون يا دورة اعتبار مهيا شود؟(8-4-6)

42

آيا تجهيزاتي كه در معرض بار اضافي يا به كارگيري نامناسب هستند، يا نتايج آنها مشكوك 

است، يا مشخص شده باشد كه معيوب يا خارج از الزامات مشخص تعريف شده هستند، 

مورد استفاده قرار مي گيرند؟ (9-4-6).

43
آيا زماني كه بررسي هاي مياني، براي حفظ اطمينان از عملكرد تجهيزات الزم باشد، اين 

بررسي ها، مطابق با يك روش اجرايي، انجام مي شود؟( 10-4-6)

44

آيا زماني كه داده هاي كاليبراسيون يا مواد مرجع، شامل مقادير مرجع يا فاكتورهاي تصحيح 

باشد، آزمايشگاه تضمين مي كند، مقادير مرجع و فاكتورهاي تصحيح، به روز شده و مورد 

استفاده قرار مي گيرد؟(11-4-6)

45
آيا آزمايشگاه اقدامات عملي براي جلوگيري از تنظيمات ناخواسته تجهيزات و ايجاد نتايج 

نامعتبر، اتخاذ مي كند ؟(12-4-6)

46
آيا سوابق تجهيزاتي كه بر روي فعاليت هاي آزمايشگاه موثر است نگهداري مي شود ؟ (4-6-

(13

47

آيا آزمايشگاه قابليت رديابي اندازه شناسي نتايج اندازه گيري خود را به وسيلة زنجيرة ناگسسته 

مستند از كاليبرسيون هايي كه در عدم قطعيت اندازه گيري سهم دارند و اتصال آنها به يك 

مرجع مناسب، ايجاد و نگهداري مي كند؟(1-5-6)

6-5- قابليت رديابي اندازه شناسي
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غ.ق.كاربردندارددارد

مرجعالزامرديف

توسط مميز تكميل شود

انطباق
مشاهدات/توضيحات

48
آيا آزمايشگاه تضمين مي كند كه ، نتايج اندازه گيري به سيستم بين المللي واحدها (SI)، قابل 

رديابي هستند؟ (2-5-6)

49
آيا زماني كه قابليت رديابي اندازه شناسي به واحدهاي SI از لحاظ فني ممكن نيست، 

آزمايشگاه قابليت رديابي اندازه شناسي را به يك مرجع مناسب، اثبات مي كند؟(3-5-6)

50

آيا آزمايشگاه تضمين مي كند، فقط از محصوالت و خدمات مناسب، كه از خارج از 

آزمايشگاه فراهم مي شود و بر روي فعاليت هاي آزمايشگاه موثراست، استفاده مي شود ؟(6-6-

(1

51
آيا آزمايشگاه براي تعيين، بازنگري و تأييد الزامات آزمايشگاه براي محصوالت و خدمات 

فراهم شدة خارجي روش اجرايي دارد ؟(2-6-6)

52
آيا آزمايشگاه براي تعيين معيارهايي براي ارزيابي، انتخاب، پايش عملكرد و ارزيابي مجدد 

فراهم كنندة خارجي روش اجرايي دارد ؟(2-6-6)

53

آيا آزمايشگاه براي تضمين اينكه محصوالت و خدمات فراهم شدة خارجي، قبل از استفاده يا 

ارائة مستقيم به مشتري، با الزامات آزمايشگاه يا در صورت امكان، با الزامات اين استاندارد، 

مطابقت دارد روش اجرايي دارد ؟(2-6-6)

54
آيا آزمايشگاه براي انجام اقداماتي ناشي از ارزيابي ها، پايش عملكرد و ارزيابي مجدد 

فراهم كنندگان خارجي روش اجرايي دارد ؟(2-6-6)

55

آيا آزمايشگاه در موارد زير االماتش را با فراهم كننده خارجي در ميان مي گذارد؟الف: 

محصوالت و خدمات فراهم شده

ب: معيارهاي پذيرش

ج: صالحيت شامل شايستگي كاركنان

د: فعاليت هايي كه آزمايشگاه يا مشتري او تمايل دارد در محل فراهم كنندة خارجي انجام شود 

(6-6-3)

56
آيا آزمايشگاه روش اجرايي براي بازنگري درخواست ها مناقصه ها و قرارداد ها دارد ؟و 

روش اجرايي چه مواردي را تضمين مي كند ؟(1-7)

6-6- محصوالت و خدمات فراهم شده خارجي

7-الزامات فرايندي

1-7) بازنگري درخواست ها، مناقصه ها و قراردادها
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غ.ق.كاربردندارددارد

مرجعالزامرديف

توسط مميز تكميل شود

انطباق
مشاهدات/توضيحات

57
آيا آزمايشگاه زماني كه روش مورد درخواست مشتري نامناسب يا خارج از تاريخ باشد به 

مشتري اطالع مي دهد ؟(2-1-7)

58

آيا زماني كه مشتري بيان انطباق با مشخصات يا استاندارد (براي مثال تأييد يا رد، داخل 

محدوده يا خارج از محدوده) را براي آزمون يا كاليبراسيون درخواست مي كند، مشخصات يا 

استاندارد و قوانين تصميم، به وضوح تعيين مي شود.(3-1-7)

59
آيا هر اختالفي بين درخواست يا مناقصه و قرارداد، قبل از آغاز فعاليت هاي آزمايشگاه، رفع 

مي شود.؟ (4-1-7)

 آيا هر قرارداد، هم توسط آزمايشگاه، هم توسط مشتري، قابل قبول مي باشد؟ (4-1-7)60

آيا مشتري از هر انحرافي در قرار داد مطلع مي شود ؟(5-1-7)61

62
آيا اگر يك قرارداد، بعد از آغاز كار اصالح شود، بازنگري قرارداد تكرار  و هر اصالحي به 

اطالع همة كاركنان تحت تأثير، رسانده مي شود؟(6-1-7)

63
آيا آزمايشگاه در رابطه با كار انجام شده، براي تشريح درخواست مشتري و پايش عملكرد 

آزمايشگاه، با مشتريان يا نمايندگان آنها، همكاري مي كند؟(7-1-7)

64
آيا سوابق بازنگري، شامل هر تغيير مهم و سوابق مذاكرات با مشتري، در رابطه با الزامات 

مشتري يا نتايج فعاليت هاي آزمايشگاه نگهداري مي شود؟(8-1-7)

65

آيا آزمايشگاه از روش ها و روش هاي اجرايي مناسبي، براي همة فعاليت هاي خود و جايي كه 

مناسب باشد، براي ارزيابي عدم قطعيت اندازه گيري و نيز فنون آماري براي تجزيه و تحليل 

داده ها، استفاده مي كند ؟(1-1-2-7)

66

آيا همة روش ها، روش هاي اجرايي و مستندات پشتيبان، مانند دستورالعمل ها، استانداردها، 

كتابچه هاي راهنما و داده هاي مرجع مرتبط با فعاليت هاي آزمايشگاه ، به روز نگه داشته  و به 

سهولت در دسترس كاركنان مي باشد؟ (3-1-2-7)

7-2) انتخاب، تأييد و صحه گذاري روش ها
7-2-1) انتخاب و تأييد روش ها
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غ.ق.كاربردندارددارد

مرجعالزامرديف

توسط مميز تكميل شود

انطباق
مشاهدات/توضيحات

67
آيا زماني كه مشتري، روشي را براي استفاده مشخص نمي كند، آزمايشگاه از يك روش 

مناسب، استفاده مي كند و روش انتخاب شده را به اطالع مشتري ميرساند؟(4-1-2-7)

68

آيا آزمايشگاه قبل از معرفي روش ها، تأييد مي كند مي تواند آنها را به طور صحيح انجام دهد 

و تضمين مي كند مي تواند به كارآيي مورد نياز دست يابد.؟ و اگر روش توسط مرجع 

منتشركننده بازنگري شود،به ميزان مورد نياز، تأييد تكرار مي شود؟(5-2-1-7)

69
آيا زماني كه توسعه روش الزم باشد، يك فعاليت طرح ريزي شده به كاركنان با صالحيت كه 

با منابع كافي مجهز شده اند، واگذار مي شود؟(6-1-2-7)

70
آيا وقتي كه توسعة روش انجام مي شود، بازنگري به طور دوره اي انجام مي شود ؟ و آيا هر 

اصالحي در طرح توسعه،  تأييد و تصويب مي شود؟ (6-1-2-7)

71

آيا آزمايشگاه روش هاي غيراستاندارد، روش هاي توسعه يافته توسط آزمايشگاه و روش هاي 

استانداردي كه در خارج از دامنة كاربرد مورد نظر استفاده مي شوند يا اصالح مي شوند را 

صحه گذاري مي كند؟(1-2-2-7)

72

آيا زماني كه يك روش صحه گذاري شده، تغيير كند، تأثير چنين تغييراتي، تعيين مي شود و 

جايي كه مشخص شود صحه گذاري اوليه را تحت تأثير قرار مي دهد،آيا صحه گذاري جديد، 

انجام مي شود.؟ (2-2-2-7)

73

آيا مشخصات عملكردي روش هاي صحه گذاري شده، به صورتي كه براي كاربرد مورد نظر 

ارزيابي شده، متناسب با نيازهاي مشتري و سازگار با الزامات مشخص شده مي باشد؟(2-7-

(2-3

آيا آزمايشگاه سوابق صحه گذاري را نگهداري مي كند؟(4-2-2-7)74

75
آيا زماني كه آزمايشگاه براي انجام آزمون يا كاليبراسيون، از مواد يا محصوالت، نمونه برداري 

مي كند، آزمايشگاه يك طرح و روش نمونه برداري دارد ؟(1-3-7)

76
آيا روش نمونه برداري عواملي را كه براي تضمين اعتبار نتايج آزمون يا كاليبراسيون كنترل 

مي شود، مشخص مي كند؟  (1-3-7)

77
آيا طرح و روش نمونه برداري در محل نمونه برداري در دسترس و طرح هاي نمونه برداري 

مبتني بر روش هاي آماري مناسب مي باشد ؟(1-3-7)

7-2-2)صحه گذاري روش ها

7-3 ) نمونه برداري
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غ.ق.كاربردندارددارد

مرجعالزامرديف

توسط مميز تكميل شود

انطباق
مشاهدات/توضيحات

78
آيا روش نمونه برداري انتخاب نمونه ها ، طرح نمونه برداري و آماده سازي و پردازش نمونه 

هاي برداشته شده را تشريح مي كند ؟(2-3-7)

79
آيا آزمايشگاه سوابق داده هاي نمونه برداري را كه بخشي از انجام آزمون يا كاليبراسيون است، 

نگهداري مي كند ؟(3-3-7)

80
آيا آزمايشگاه يك روش اجرايي براي حمل ونقل، دريافت، بررسي و جابه جايي، حفاظت، 

انبارش، نگهداري و وارهايي يا بازگرداندن اقالم آزمون يا كاليبراسيون دارد ؟(1-4-7)

آيا آزمايشگاه سيستمي براي شناسايي واضح اقالم آزمون يا كاليبراسيون دارد ؟  (2-4-7)81

82
آيا آزمايشگاه تضمين ميكند كه اقالم به طور فيزيكي يا زماني كه به سوابق يا ساير مستندات 

ارجاع مي شود، با هم اشتباه گرفته نمي شود؟ (2-4-7).

83
آيا در هنگام دريافت قلم آزمون يا كاليبراسيون، انحراف ها از شرايط مشخص شده،  ثبت مي 

شود؟ (3-4-7)

84

آيا زماني كه در مورد مناسب بودن يك قلم براي آزمون يا كاليبراسيون ترديد وجود دارد يا 

زماني كه يك قلم با توصيف ارائه شده مطابقت ندارد،آزمايشگاه قبل از اقدام، با مشتري براي 

دريافت دستورالعمل هاي بيشتر رايزني مي كند و نتيجة اين رايزني، مي شود؟(3-4-7)

85

آيا زماني كه مشتري با آگاهي از انحراف از شرايط مشخص شده، الزم مي داند قلم، آزمون يا 

كاليبره شود، آزمايشگاه در گزارش، از خود سلب مسئوليت مي كند؟ و نشان مي دهد كه  

نتايج ممكن است تحت تأثير انحراف، قرار گيرند؟(3-4-7)

86
آيا زماني كه الزم است اقالم تحت شرايط محيطي مشخص، نگهداري و آماده سازي شود، اين 

شرايط  حفظ، پايش و ثبت مي شود؟(4-4-7)

87

آيا آزمايشگاه تضمين مي كند كه سوابق فني براي همه فعاليت هاي آزمايشگاه شامل نتايج، 

گزارش و اطالعات كافي، در صورت امكان، براي تسهيل شناسايي عوامل مؤثر بر نتيجة 

اندازه گيري و عدم قطعيت اندازه گيري مربوط به آن است و تكرار فعاليت آزمايشگاه، تحت 

شرايطي بسيار نزديك به شرايط اوليه را فراهم مي سازد؟(1-5-7)

7-4-جابه جايي اقالم آزمون يا كاليبراسيون

7-5 )سوابق فني
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غ.ق.كاربردندارددارد

مرجعالزامرديف

توسط مميز تكميل شود

انطباق
مشاهدات/توضيحات

88

آيا سوابق فني شامل تاريخ و شناسايي كاركنان مسئول براي هر فعاليت آزمايشگاه و بررسي 

داده ها و نتايج مي باشد؟و مشاهدات اوليه، داده ها و محاسبات، در هر زماني كه انجام 

مي شوند، ثبت و قابل شناسايي براي وظايف خاص مي باشد؟(1-5-7)

89
آيا آزمايشگاه تضمين مي كند كه اصالح سوابق فني، قابل رديابي به نسخه هاي قبلي يا 

مشاهدات اوليه است.؟ (2-5-7)

90

آيا آزمايشگاه ها منابع عدم قطعيت اندازه گيري را شناسايي مي كنند؟ وزماني كه آزمايشگاه ها 

عدم قطعيت اندازه گيري را ارزيابي مي كنند، همة منابعي كه مهم هستند، شامل منابع ناشي از 

نمونه برداري، با استفاده از روش هاي مناسب تجزيه و تحليل، در نظر گرفته مي شوند؟(1-6-7)

91
آيا آزمايشگاهي كه كاليبراسيون، حتي كاليبراسيون هاي خودش را انجام مي دهد،  عدم قطعيت 

اندازه گيري را براي همة كاليبراسيون ها، ارزيابي مي كند؟(2-6-7)

92

آيا آزمايشگاهي كه آزمون انجام مي دهد، عدم قطعيت اندازه گيري را ارزيابي مي نمايد؟ و در 

مواردي كه روش آزمون، مانع ارزيابي دقيق عدم قطعيت اندازه گيري مي باشد،  بر اساس فهم 

اصول تئوري يا تجربه عملي اجراي روش، تخمين زده مي شود؟(3-6-7)

93
آيا آزمايشگاه يك روش اجرايي براي پايش اعتبار نتايج دارد ؟ آيا داده هاي حاصل به نحوي 

ثبت مي شود كه روند ها قابل شناسايي باشد ؟(1-7-7)

94
آيا جايي كه امكان پذير است از فنون آماري استفاده مي شود ؟ اين پايش چگونه طرح ريزي 

و بازنگري و شامل چه مواردي مي باشد؟(1-7-7)

95
 آيا آزمايشگاه عملكرد خود را از طريق مقايسه با نتايج آزمايشگاه هاي ديگر، جايي كه ممكن 

و مناسب باشد، پايش مي كند؟(2-7-7)

96

آيا داده هاي حاصل از فعاليت هاي پايش، تجزيه و تحليل شده و براي كنترل و در صورت 

امكان، بهبود فعاليت هاي آزمايشگاه، مورد استفاده قرار مي گيرد؟ حال اگر نتايج تجزيه و تحليل 

داده ها، حاصل از فعاليت هاي پايش، خارج از معيارهاي از پيش تعيين شده باشد، آيا اقدام 

مناسبي براي جلوگيري از گزارش نتايج نادرست، انجام مي شود؟(3-7-7)

آيا نتايج قبل از انتشار بازنگري و تصويب مي شود ؟(1-8-7)97

 7-6 ) ارزيابي عدم قطعيت اندازه گيري

 7-7 ) تضمين اعتبار نتايج

 8-7 )گزارش دهي نتايج
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غ.ق.كاربردندارددارد

مرجعالزامرديف

توسط مميز تكميل شود

انطباق
مشاهدات/توضيحات

98

آيا نتايج  به طور صحيح، شفاف، بدون ابهام و مبتني بر واقعيات، معموالً به صورت يك 

گزارش ارائه مي شود ؟و آيا دربر گيرنده همة اطالعات توافق شده با مشتري و مورد نياز 

براي تفسير نتايج و همة اطالعات مورد نياز خواسته شده توسط روش مورد استفاده مي 

آيا گزارش هاي منتشر شده به عنوان سابقه فني گزارش مي شود ؟(2-1-8-7)99

100

آيا زماني كه با مشتري توافق مي شود، نتايج مي تواند به روش ساده شده اي گزارش شود؟ هر 

اطالعاتي كه در بخش هاي 2-8-7 تا 7-8-7 ذكر شده و به مشتري گزارش نمي شود، به 

سهولت در دسترس مي باشد؟(3-1-8-7)

هر گزارش شامل چه مواردي مي باشد ؟(1-2-8-7)101

102
آيا آزمايشگاه مسئول همة اطالعات ارائه شده در گزارش مي باشد؟ و آيا داده هاي فراهم شده 

توسط يك مشتري،به وضوح مشخص مي باشد؟(2-2-8-7)

103
عالوه بر الزامات فهرست شده در بخش 2-8-7، جايي كه براي تفسير نتايج آزمون الزم 

است، گزارش هاي آزمون، شامل چه موارد ديگري مي باشد ؟(1-3-8-7)

104

 آيا جايي كه آزمايشگاه مسئول فعاليت نمونه برداري باشد، و جايي كه براي تفسير نتايج 

آزمون الزم است، گزارش هاي آزمون الزامات مشخص شده در بند 5-8-7 را برآورده مي 

كند؟(2-3-8-7)

گواهي هاي كاليبراسيون بايد شامل چه مواردي باشند ؟(1-4-8-7)105

106

آيا جايي كه آزمايشگاه مسئول فعاليت نمونه برداري باشد، و جايي كه براي تفسير نتايج 

كاليبراسيون الزم باشد، گواهي هاي كاليبراسيون  الزامات بخش 5-8-7 را برآورده مي كند؟( 

. (7-8-4-2

107
آيا يك گواهي كاليبراسيون يا برچسب كاليبراسيون، حاوي هيچ توصيه¬اي دربارة فواصل 

كاليبراسيون مي باشد،؟ (3-4-8-7)

7-8-2) الزامات رايج براي گزارش ها (آزمون،  كاليبراسيون  يا نمونه برداري )

7-8-3) الزامات خاص براي گزارش هاي آزمون

7-8-4) الزامات خاص براي گواهي هاي كاليبراسيون
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مرجعالزامرديف

توسط مميز تكميل شود

انطباق
مشاهدات/توضيحات

108
جايي كه آزمايشگاه مسئول فعاليت نمونه برداري باشد، عالوه بر الزامات بخش 2-8-7، جايي 

كه براي تفسير نتايج الزم باشد، گزارش ها شامل چه مواردي مي باشد؟ (5-8-7)

109

 آيا وقتي كه بيان انطباق با مشخصات يا استاندارد ارائه مي شود، آزمايشگاه قوانين تصميم به 

كار برده شده را با در نظر گرفتن سطح خطر (مانند پذيرش اشتباه و مردود كردن اشتباه و 

فرض هاي آماري) مربوط به قوانين تصميم به كار برده شده و اعمال قوانين تصميم، مستند مي 

سازد؟(1-6-8-7)

آيا آزمايشگه بيان انطباق را به وضوح مشخص مي كند ؟(2-6-8-7)110

111

آيا وقتي كه نظرات و تفاسير بيان مي شود، آزمايشگاه تضمين مي كند كه تنها كاركنان مجاز، 

نظرات و تفاسير را منتشر مي كنند؟ و آيا آزمايشگاه  مأخذ و مبنايي را كه نظرات و تفاسير، بر 

اساس آن ارائه شده است، مستند مي كند؟(1-7-8-7)

112
آيا نظرات و تفاسير بيان شده در گزارش ها، مبتني بر نتايج به دست آمده از قلم آزمون شده يا 

كاليبره شده مي باشد و به وضوح به همين صورت مشخص مي شود ؟(2-7-8-7)

113
آيا زماني كه نظرات و تفاسير از طريق مكالمه با مشتري صورت مي پذيرد، سابقه اي از 

مكالمه نگهداري مي شود؟ (3-7-8-7)

114

آيا زماني كه الزم است يك گزارش منتشر شده، تغيير كند، اصالح شود يا مجدداً منتشر شود، 

هر تغييري در اطالعات، به وضوح مشخص مي شود و جايي كه مناسب است، علت تغيير در 

گزارش ارائه مي شود ؟(1-8-8-7)

7-8-5) گزارش دهي نونه برداري-الزامات خاص

7-8-6) گزارش دهي بيان انطباق

7-8-7) گزارش دهي نظرات و تفاسير

7-8-8) اصالح گزارش
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غ.ق.كاربردندارددارد

مرجعالزامرديف

توسط مميز تكميل شود

انطباق
مشاهدات/توضيحات

115
آيا اصالح يك گزارش بعد از انتشار، تنها به صورت يك مستند ديگر انجام مي شود ؟(8-7-

(8-2

116
آيا زماني كه الزم است يك گزارش كامل جديد منتشر شود، داراي شناسة منحصر به فردي مي 

باشد و  حاوي يك ارجاع به گزارش اوليه، كه جايگزين آن مي شود، مي باشد؟(3-8-8-7)

117
آيا آزمايشگاه يك فرآيند مستند براي دريافت، ارزيابي و تصميم گيري در مورد شكايات دارد؟ 

(7-9-1)

118

آيا بنا به درخواست، براي هر بخش مورد نظر توصيفي از فرآيند بررسي شكايات، در دسترس 

مي باشدو پس از دريافت يك شكايت، آزمايشگاه تأييد مي كند كه آيا شكايت مربوط به 

فعاليت هاي آزمايشگاه هست يا خير؟(2-9-7)

119
آيا آزمايشگاه مسئول همه تصميم ها در همه ي سطوح فرآيند بررسي شكايات مي باشد ؟(7-

(9-2

فرآيند برسي شكايات شامل چه مواردي مي باشد ؟(3-9-7)120

121
 آيا آزمايشگاهي كه شكايت را دريافت مي كند، مسئول جمع آوري و تأييد همة اطالعات 

مورد نياز براي صحه گذاري شكايت مي باشد.؟(4-9-7)

122
آيا در صورت امكان، آزمايشگاه از دريافت شكايت قدرداني كرده و گزارش هاي پيشرفت و 

نتيجه را ارائه مي كند؟(5-9-7)

7-9) شكايات
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غ.ق.كاربردندارددارد

مرجعالزامرديف

توسط مميز تكميل شود

انطباق
مشاهدات/توضيحات

123
آيا نتايجي كه براي شاكي ارسال مي شود، توسط فردي(افرادي) ارائه يا بازنگري و تأييد مي 

شود كه در فعاليت هاي اساسي آزمايشگاه درگير نباشد؟(6-9-7)

124
آيا در صورت امكان، آزمايشگاه به طور رسمي، پايان بررسي شكايت را به شاكي اعالم مي 

كند؟ (7-9-7)

125

آيا آزمايشگاه يك روش اجرايي دارد كه وقتي هر جنبه اي از فعاليت هاي آزمايشگاه يا نتايج 

اين كار، با روش اجرايي يا الزامات توافق شده با مشتري (براي مثال محيطي يا تجهيز خارج 

از حدود مشخص شده هستند، نتايج پايش معيارهاي مشخص شده را برآورده نكند) مطابقت 

نداشته باشد، اجرا شود؟ (1-10-7) 

126
آيا آزمايشگاه سوابق كار نامنطبق و اقدامات را به صورت مشخص شده در بند 1-10-7 (ب 

تا ه)، نگهداري مي كند.(2-10-7)

127

آيا جايي كه ارزيابي نشان دهد، كار نامنطبق مي تواند دوباره تكرار شود يا ترديد درمورد 

انطباق عمليات آزمايشگاه، با سيستم مديريت آن وجود دارد، آزمايشگاه اقدمات اصالحي 

انجام مي دهد؟  (3-10-7)

128
آيا آزمايشگاه به داده ها و اطالعات مورد نياز، براي انجام فعاليت هاي آزمايشگاه دسترسي 

دارد؟ (1-11-7)

129

آيا سيستم(هاي) مديريت اطالعات آزمايشگاه كه براي جمع آوري، ثبت، گزارش، انبارش يا 

بازيابي اطالعات، مورد استفاده قرار مي گيرد،  قبل از استفاده، توسط آزمايشگاه، از لحاظ 

عملكرد شامل عملكرد صحيح خطوط ارتباطي در سيستم(هاي) مديريت اطالعات آزمايشگاه، 

صحه گذاري مي شود.؟ و هرگاه تغييراتي شامل پيكربندي نرم افزار آزمايشگاه يا اصالحات 

نرم افزار تجاري با توليد انبوه، وجود دارد،  قبل از اجرا تأييد شده، مستند و صحه گذاري مي 

شود.؟ (2-11-7)

7-10) كار نامنطبق

7-11) كنترل داده ها و مديريت اطالعات
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غ.ق.كاربردندارددارد

مرجعالزامرديف

توسط مميز تكميل شود

انطباق
مشاهدات/توضيحات

سيستم(هاي) مديريت اطالعات آزمايشگاه از چه مواردي محافظت مي شود ؟ (3-11-7)130

131

آيا وقتي سيستم مديريت اطالعات آزمايشگاه، خارج از سايت يا از طريق يك فراهم كنندة 

خارجي مديريت و نگهداري مي شود، آزمايشگاه تضمين مي كند كه فراهم كننده يا كاربر 

سيستم، با همة الزامات عملي اين استاندارد مطابقت دارد ؟(4-11-7)

132
آيا آزمايشگاه تضمين مي كند دستورالعمل ها، كتابچه¬هاي راهنما و داده هاي مرجع مربوط به 

سيستم(هاي) مديريت اطالعات آزمايشگاه، به سهولت در دسترس كاركنان است؟ (5-11-7)

133
آيا محاسبات و انتقاالت داده ها،  به شيوه اي مناسب و ساختاريافته بررسي مي شود ؟(11-7-

(6

134

آيا آزمايشگاه سيستم مديريتي ايجاد، مستند، مستقر و نگهداري مي كند كه قادر به پشتيباني و 

اثبات دستيابي پايدار به الزامات اين استاندارد و تضمين كيفيت نتايج آزمايشگاه باشد؟ و 

عالوه بر اينكه الزامات بخش هاي 4 تا 7 برآورده مي شود، آزمايشگاه سيستم مديريتي مطابق با 

انتخاب «الف» يا «ب» استقرار مي سازد.؟(1-1-8)

سيستم مديريت آزمايشگاه حداقل چه مواردي را مورد توجه قرار مي دهد ؟ (2-1-8)135

136

آيا آزمايشگاهي كه سيستم مديريت خود را مطابق با الزامات ISO 9001 ايجاد كرده است و 

نگهداري مي كند و قادر به پشتيباني و اثبات اجراي پايدار الزامات بخش هاي 4 تا 7 است، 

همچنين حداقل اهداف الزامات سيستم مديريت مشخص شده در بخش 2-8 تا 9-8 را 

برآورده مي سازد؟ (3-1-8)

8 ) الزامات سيستم مديريت

8-2  ) مستند سازي سيستم مديريت (انتخاب الف )
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غ.ق.كاربردندارددارد

مرجعالزامرديف

توسط مميز تكميل شود

انطباق
مشاهدات/توضيحات

137

آيا مديريت آزمايشگاه خط مشي ها و اهداف را براي تحقق مقاصد اين استاندارد ايجاد، مستند 

و نگهداري و تضمين مي كند كه خط مشي ها و اهداف، در همة سطوح سازمان آزمايشگاه 

تصديق و مستقر مي شوند؟(1-2-8 )

138
آيا خط مشي ها و اهداف صالحيت، بي طرفي و عمليات پايدار آزمايشگاه را مورد توجه قرار 

مي دهد. (2-2-8)

139
آيا مديريت آزمايشگاه شواهد تعهد به توسعه و استقرار سيستم مديريت و بهبود مستمر 

اثربخشي آن را فراهم مي كند ؟(3-2-8 )

140

ايا همة مستندسازي ها، فرآيندها، سيستم ها، سوابق مربوط به برآورده سازي الزامات اين 

استاندارد در برگيرندة سيستم مديريت مي باشد، از سيستم مديريت ارجاع شود يا به آن 

ارتباط مي يابد؟ (4-2-8)

141
 آيا همة كاركنان درگير در فعاليت هاي آزمايشگاه، به بخش هاي مستندات سيستم مديريت و 

اطالعات مربوط به آن كه براي مسئوليت هاي آنها مناسب است، دسترسي دارد؟ (5-2-8)

142
 آيا آزمايشگاه مستندات (داخلي و خارجي) مربوط به تحقق اين استاندارد را كنترل مي كند؟ 

(8-3-1)

143

آيا آزمايشگاه تضمين مي كند كه :  مستندات قبل از انتشار، توسط كاركنان مجاز، از لحاظ 

كفايت، تأييد مي شوند.

ب: مستندات به طور دوره اي بازنگري و در صورت لزوم به روز مي شوند.

ج: تغييرات و وضعيت ويرايش رايج مستندات، شناسايي مي شوند.

د: نسخه هاي مناسب مستندات كاربردي، در نقاط مورد استفاده در دسترس هستند و جايي كه 

الزم است، توزيع آنها كنترل مي شود.

و: مستندات داراي شناسة منحصر به فردي هستند.

ه: از استفادة ناخواسته از اسناد منسوخ، جلوگيري مي شود و اگر براي هر هدفي نگهداري 

مي شوند، شناسة مناسبي براي آنها، به كار برده مي شود .(2-3-8 ) 

8-3  ) كنترل مستندات سيستم مديريت (انتخاب الف )
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غ.ق.كاربردندارددارد

مرجعالزامرديف

توسط مميز تكميل شود

انطباق
مشاهدات/توضيحات

144
آيا آزمايشگاه  براي اثبات تحقق الزامات اين استاندارد، سوابق خوانا، ايجاد و نگهداري مي 

كند؟  (1-4-8)

145
آيا آزمايشگاه كنترل هاي مورد نياز را براي شناسايي، انبارش، محافظت، پشتيبان گيري، بايگاني، 

بازيابي، زمان نگهداري و وارهايي سوابق خود ايجاد مي كند؟ (2-4-8)

146

آيا آزمايشگاه مطابق با تعهدات قراردادي خود،  سوابق را براي دوره اي نگهداري مي كند 

ودسترسي به اين سوابق،  مطابق با تعهدات رازداري مي باشد و سوابق به سهولت در دسترس 

مي باشد ؟ (2-4-8)

147
آيا آزمايشگاه مخاطرات و فرصت هاي مربوط به فعاليت هاي آزمايشگاه را در نظر مي گيرد ؟ 

(8-5-1)

148
آيا آزمايشگاه  اقداماتي براي رفع اين مخاطرات و فرصت ها طراحي مي كند ؟ چگونه ؟( 8-

(5-2

149
آيا اقدامات انجام شده براي رفع مخاطرات و فرصت ها،  متناسب با اثرات بالقوه روي اعتبار 

نتايج آزمايشگاه مي باشد ؟(3-5-8)

150
آيا آزمايشگاه فرصت هايي براي بهبود و اجراي هر اقدام الزم، شناسايي و انتخاب مي كند؟ 

(8-6-1)

151

آيا آزمايشگاه  بازخوردهاي مثبت و منفي را از مشتريان خود پيگيري وباز خورد ها مورد 

تجزيه و تحليل قرار گرفته و براي بهبود سيستم مديريت، فعاليت هاي آزمايشگاه و خدمات به 

مشتريان مورد استفاده قرار مي گيرد. ؟ (2-6-8)

8-4  ) كنترل سوابق (انتخاب الف )

8-5  ) اقداماتي براي رفع مخاطرات و فرصت ها (انتخاب الف )

8-6  ) بهبود (انتخاب الف )
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غ.ق.كاربردندارددارد

مرجعالزامرديف

توسط مميز تكميل شود

انطباق
مشاهدات/توضيحات

آيا زماني كه عدم انطباق رخ مي دهد آزمايشگاه  اقدامات الزم را انجام مي دهد ؟(1-7-8)152

آيا اقدامات اصالحي متناسب با اثرات عدم انطباق هاي ايجاد شده مي باشد؟(2-7-8)153

آيا آزمايشگاه سوابق را نگهداري مي كند ؟ ( 3-7-8)154

آيا آزمايشگاه در فواصل برنامه ريزي شده اي، مميزهاي داخلي را انجام دهد ؟(1-8-8)155

156

آيا آزمايشگاه يك برنامة مميزي، طراحي، ايجاد، مستقر و نگهداري مي كند كه شامل تناوب، 

روش ها، مسئوليت ها، الزامات طراحي و گزارش دهي باشد كه اهميت فعاليت هاي 

آزمايشگاهي، تغييرات مؤثر بر آزمايشگاه و نتايج مميزهاي قبلي را مورد توجه قرار دهد؟ (8-

(8-2

157

آيا مديريت آزمايشگاه سيستم مديريت خود را در فواصل برنامه ريزي شده اي بازنگري مي 

كند تا اينكه شايستگي، كفايت و اثربخشي مستمر آن، شامل خط مشي ها و اهداف اعالم شدة 

مربوط به تحقق اين استاندارد، تضمين شود؟(1-9-8)

آيا ورودي هاي بازنگري مديريت ثبت مي شود ؟ و شامل چه مواري مي باشد ؟ (2-9-8)158

8-7  ) اقدامات اصالحي  (انتخاب الف )

8-8  ) مميزي هاي داخلي   (انتخاب الف )

8-9  ) بازنگري مديريت  (انتخاب الف )
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غ.ق.كاربردندارددارد

مرجعالزامرديف

توسط مميز تكميل شود

انطباق
مشاهدات/توضيحات

159
آيا خروجي هاي بازنگري مديريت، همة تصميم ها و اقدامات مربوط به حداقل موارد را زير را 

ثبت مي كند ؟(3-9-8)

160

M - L - CHL - 030
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غ.ق.كاربردندارددارد

مرجعالزامرديف
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غ.ق.كاربردندارددارد

مرجعالزامرديف
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