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 بررسی و  در   Excelاستفاده از آموزشی   دوره
 های آزمایشگاهی ارزیابی داده 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هدف 
کنندگان با شرکت  ییدوره آشنا  ن یهدف از ا

در تحليل    Excelافزار  های کاربردی نرمجنبه 
 دوره:   ی ها سرفصل  . باشدیمهای آزمایشگاهی و بررسی داده

 شگاهی در آزما ديمف یبه عنوان ابزار  Excel امکانات -

واگذار    یهات يفعال  یبرا  Excel  یکاربردها  یزیر طرح -
 شده

و   هی)شامل تجز  Excel  در   یشگاه یآزما  یهاداده  تیریمد -
 ( یآمار  ليتحل

توابع    استفاده -   ت یریمد  یبرا  Excelدر    Built-inاز 
 ها )شامل نمودارها(داده

 شگاهیدر آزما Excel یکاربردها تيفيک تیریمد اصول -

 روزمره کار   یساز نهيبه  یبرا  یکاربرد  نکات  از  یامجموعه -
 شگاهیآزما در 

 یکارگاه آموزش و  یتئور : ی آموزش   کرد ی رو 
اوليه  :  از ي ن   ش ي پ اکسل،  آشنایی  با  کار  و 

 نصب شده  Excel به همراه شخصی کامپيوتر
 روز  دو:  دوره   مدت 

 LAB Quality Internationalاز شددرکت  Lorens Peter. Sibbesen یآقددا :مدددرس
 Eurachemموسسه  یگذار صحه یگروه کار  یرو مد  یعلم ياته عضو  ،دانمارک

 1400تيرماه  1خرداد و   31 تاریخ برگزاری: 
 گردد.این دوره به صورت مجازی برگزار می : نحوه برگزاری 

 ریال 60.000.000 بر ارزش افزوده(:   يات مال   بدون نام برای هر نفر ) هزینه ثبت 
 همزمان ترجمه همراه به  انگليسی زبان دوره و جزوه: 
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با رویکرد تمرکز بر    در آزمایشگاه مدیریت کيفيت  آموزشی    دوره 
   کيفی   سازی آگاه 

 های آزمون( در آزمایشگاه   2017ویرایش    ISO/IEC 17025سازی استاندارد  )پياده 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف: 
استاندارد  الزامات  آشنایی با  دوره    نی هدف از ا

ISO/IEC 17025    صورت با تغييرات  بر  تمرکز 
 .باشدیمآن  2017گرفته در ویرایش 

 دوره:   ی ها سرفصل 
 ISO/IECاستاندارد    2017  شیرایو  دهعم  راتيي تغ  بر  یمرور -

17025 

  با   تي فيک   تیریمد  ستميس  کی  یمتوازن بر ساختار و محتوا   نگاه -
 مناسب  کارکرد

 تیری مد  ستميس  در  سکیر  تی ریمد  اصولبر    یامقدمه  -
 شگاه یآزما

 استفاده   مورد  منابع  مناسب  تيفي ک   از  نانياطم  حصول  ندیفرا -
 شگاه یآزما در

 تيفعال   با   ارتباط  در   اعتبار  مفهوم  تياهم  از  مناسب  درک -
 شگاه یآزما

 (تيقطععدم   گرفتن   نظر  در)با    شگاهیآزما  عملکرد  ش یپا  ستميس -

  آزمون  جینتا   از  استفاده  یبرا  یري گم يتصم  ني قوان   جادیا  اصول -
 انطباق یاب یارز در

 ی کارگاه آموزش  و  یتئور :  ی آموزش   کرد ی رو 
استاندارد  :  از ي ن   ش ي پ با  اوليه  آشنایی 

ISO/IEC 17025 

 روز  دو:  دوره   مدت 

 LAB Quality Internationalاز شدددرکت  Lorens Peter. Sibbesen یآقدددا :مدددرس
 Eurachemموسسه  یگذار صحه یگروه کار  یرو مد  یعلم ياته عضو  ،دانمارک
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