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 الزام مورد ارزیابی شماره بند

دامنه کاری مورد درخواست آزمایشگاه در فرمت مورد تایید مرکز ملی تایید صالحیت  عمومی

 ایران

6-3 

 تسهیالت و شرایط محیطی

مشخصات و گواهی کالیبراسیون تجیهزات پایش و کنترل شرایط محیطی، سوابق بازنگری 

کنترل و پایش شرایط محیطی در محل دائمی و یا معیارهای کنترل امکانات، سوابق ثبت، 

 خارج از کنترل آزمایشگاه

6-4 

 تجهیزات

لیست و شناسنامه و گواهی کالیبراسیون تجهیزات، لیست و شناسنامه مواد مرجع، برنامه، 

معیار پذیرش کالیبراسیون و کنترل میانی تجهیزات، سوابق بررسی تجهیزات خارج  سوابق

ت استاندارد، سوابق تصدیق تجهیزات قبل از استفاده با الزامات مشخص از کنترل با الزاما

شده، سوابق بررسی درستی و عدم قطعیت تجهیزات با الزامات استاندارد، نشانه گذاری و 

 شناسایی تجهیزات، برنامه و سوابق نگهداری تجهیزات

6-5 

 قابلیت ردیابی

، نامهمرجع به همراه شماره گواهیهای کالیبراسیون و تولیدکنندگان لیست آزمایشگاه

تاریخ اعتبار و نهاد گواهی کننده، سوابق بررسی و تصدیق قابلیت ردیابی بر اساس الزامات 

 استاندارد

7-2-1 

 هاانتخاب و تصدیق روش

ها، سوابق بررسی ها، سوابق تصدیق برآروده سازی مشخصات عملکردی روشلیست روش

 شده، سوابق بررسی انحراف از روشهای توسعه داده ای روشدوره

 های غیر استاندارد و توسعه داده شدهها و سوابق صحه گذاری روشتکنیک هاصحه گذاری روش 7-2-2

 سوابق نمونه براداری نمونه برداری 7-3

7-4  

 نراسیورسیدگی به اقالم آزمون یا کالیب

 راسیونبق رسیدگی به اقالم آزمون یا کالیبسوا

 مکانیزم سوابق فنی، ماتریس مهارت کارکنان فنیسوابق  7-5

 گیری و تحلیل آنسوابق عدم قطعیت اندازه گیریبرآورد عدم قطعیت اندازه 7-6

7-7 

 اطمینان از اعتبار نتایج

ها(، برنامه )شامل نحوه انجام، سوابق اطمینان از اعتبار نتایج )نتایج آزمون، نتایج روش

 نحوه تحلیل( و سوابق پایش اعتبار نتایج و بازنگری آنمعیار پذیرش، تواتر انجام، 

7-8 

 گزارش نتایج

 سوابق گزارش نتایج، مکانیزم بیانیه انطباق، گزارش اظهار نظرها و تفاسیر و سوابق



 INSO-ISO-IEC  17025اساس استانداردبر در ارزیابی  سیستمیفهرست مستندات 

 الزامات مورد ارزیابی  شماره بند

دامنه کاری مورد درخواست آزمایشگاه در فرمت مورد تایید مرکز ملی تایید   عمومی

 صالحیت ایران

4 

 الزامات عمومی

 طرفیبی 4-1

 رازداری 4-2
 طرفی و رازداریمدارک و سوابق مربوط به بی

5 

 الزامات ساختاری

مدارک حقوقی )اساسنامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات در صورت وجود، چارت  ---

 سازمانی(، مدارک و سوابق، قرارداد، بیمه و ... مدیران و کارکنان

6 

 الزامات منابع

6-2 

 کارکنان
سوابق بررسی شایستگی، ماتریس مهارت و نظارت بر عملکرد کارکنان و سوابق 

 6-2-6مربوط به بند 
6-6 

محصوالت و خدمات 

 شده بیرونیفراهم

سوابق ارزیابی فراهم کننده بیرونی و سوابق استفاده و لیست محصوالت و خدمات 

 و... برون سپاری شده

 

 

7 

 الزامات فرآیندی

7-1 

ها، بازنگری درخواست

 ها و قراردادهامناقصه

با مشتری در  ها و قراردادها و توافقها، مناقصهسوابق مربوط به بازنگری درخواست

 خصوص تفاسیر نتایج

 سوابق مربوط به شکایات ) در صورت وجود( شکایات 7-9
7-11 

 کار نامنطبق
 سوابق

 کار نامنطبق و اقدام اصالحی

8 

الزامات سیستم 

 مدیریت

 سوابق مربوط به گزینه الف گزینه الف

 3-1-8سوابق مطابق با بند  گزینه ب

 


