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 سازد تا مهارت و دانش تخصصی الزم برای ممیزی سیستم مدیریت آزمایشگاه بر اساس استاندارد  کنندگان را قادر میروزه، شرکت  5این دوره  

ISO/IEC 17025 شده مدیریت کنند. های شناختهها و تکنیک را به دست آورند و یک تیم ممیزی را با استفاده از اصول ممیزی، روش 

این   طول  برنامهدوره، شرکتدر  برای  الزم  مهارت  و  دانش  ممیزیکنندگان  اجرای  و  استاندارد  ریزی  با  انطباق  در  خارجی  و  داخلی  های 

ISO/IEC 17025  های الزم برای اجرای اثربخش ممیزی  ها و صالحیتکنندگان مهارتهای عملی، شرکتکنند. از طریق فعالیترا کسب می

 کنند. را کسب می

  

 

 

 

 ISO/IEC 17025  استاندارد ارزیابیدوره آموزشی سر

ISO/IEC 17025 Lead Assessor Training Course 
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 هستند.  کالیبراسیون  و آزمون هایآزمایشگاه  تاییدصالحیت  ارزیابی رهبری  و اجرا  دنبال به  که افرادی  −

 مدیران پروژه یا مشاورانی که قصد دارند به ارزیابی سیستم مدیریت آزمایشگاه مسلط شوند.  −

 هستند.  ISO/IEC 17025  الزامات  انطباق حفظ که مسئول آزمایشگاه  های تکنسین −

 برداری و/یا کالیبراسیون آماده شوند. آزمون، نمونه  هایآزمایشگاه  تاییدصالحیت متخصصان فنی که قصد دارند برای ارزیابی  −

 

   

   ISO/IEC 17025 و استانداردروز اول: معرفی مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت آزمایشگاه  

 هاهای قانونی و مقرراتی مربوط به مدیریت آزمایشگاه و اصول بنیادی مدیریت آزمایشگاه چارچوب  −

 (LMS)سیستم مدیریت آزمایشگاه   −

 ISO/IEC 17025فرایند تاییدصالحیت و مفاهیم بنیادی   −
  

 ارزیابی و شروع  اصول، آماده سازیروز دوم: 

 اصول و مفاهیم ارزیابی  −

 رویکرد ارزیابی مبتنی بر شواهد و ریسک  −

 شروع ارزیابی  −

 1ارزیابی مرحله   −

 )ارزیابی در محل(  2آماده سازی ارزیابی مرحله   −
   های ارزیابی در محلفعالیتروز سوم: 

 2ارزیابی مرحله   −

 ارتباطات حین ارزیابی  −

 های ارزیابی روش −

 های آزمون ایجاد طرح  −

 انطباق های عدم های ارزیابی و گزارش تهیه یافته −
 

 روز چهارم: به اتمام رساندن ارزیابی 

 مستندسازی ارزیابی و تضمین کیفیت −

 اختتامیه ارزیابیبرگزاری جلسه   −

 های در دست اقدام توسط ارزیابارزیابی برنامه  −

 پیگیری ارزیابی اولیه −

 مدیریت کردن برنامه ممیزی داخلی −

 صالحیت و ارزیابی ارزیابان  −

 اتمام آموزش  −
 ی ینهاروز پنجم: آزمون 

  

 کنندگان هدف:شرکت

 

 های دوره:سرفصل
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 ISO/IEC 17025کسب مهارت و دانش تخصصی جهت تفسیر الزامات  •

 ISO/IEC 17025های آزمون و کالیبراسیون بر اساس استاندارد کسب مهارت و دانش تخصصی الزم جهت درک بهتر عملیات آزمایشگاه •

 های مقرراتی و سایر استانداردها و چارچوب   ISO 9001 ،ISO/IEC 17025شناسایی ارتباط بین  •

 ها و تاییدصالحیت ارزیابی ریزی، رهبری و پیگیریدرک نقش ارزیاب در برنامه •
 

 

 نیاز: پیش

 ISO/IEC 17025دانش اولیه در زمینه 

 رویکرد آموزشی:

 آموزش به دو صورت تئوری و عملی است −

 شوند تشریح میهایی از موارد واقعی  موضوعات تئوری به همراه مثال −

 باشد و ارائه شفاهی می role playingتمرینات عملی شامل  −

 : آزمون و گواهینامه

 باشد. می  PECBمنطبق با الزامات برنامه صدور گواهینامه و آزمون  ISO/IEC 17025" ارزیابیسر"آزمون  −

 ساعت  3 :آزمون  زمان  مدت

 شان دریافت کنند:  های زیر را با توجه به میزان تجربه توانند یکی از گواهینامهکنندگان میآمیز آزمون، شرکتپس از اتمام موفقیت

 ISO/IEC 17025-  Certified ISO/IEC 17025 Provisional Auditor موقت ارزیاب •

 ISO/IEC 17025 -Assessor ISO/IEC 17025 Certified ارزیاب • 

 ISO/IEC 17025 Lead Auditor- ISO/IEC 17025 Certified ارزیابسر •

 شود که آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارند و کلیه الزامات مرتبط با گواهینامه انتخابی را داشته باشند.کنندگانی صادر میگواهینامه برای شرکت -

 کانادا  PECB  موسسه مدرس رسمی  - آقای حمیدرضا دهناد:  مدرس

 1400اسفند  4- بهمن  30 :دوره  برگزاری  تاریخ

 ( کنند شرکت یدوره آموزش نیاز راه دور در ا ای یبه صورت حضور لیدر صورت تما توانندیم عالقمندان) (Remote))حضوری( و از راه دور  تهران :برگزاری  محل

 ریال   000,000,98  (:افزوده  ارزش  بر   مالیات گرفتن  نظر  در  بدون)   برای دوره حضوری  نفر   هر  ازای   به   نام  ثبت  هزینه

 ریال   000,000,78 (:افزوده  ارزش  بر  مالیات گرفتن  نظر  در  بدون)  Remote  - حضوری غیربرای دوره    نفر   هر  ازای   به   نام  ثبت  هزینه

 . دییفرما  حاصل تماس  پاسارگاد  تیفیک شگامان یپ شرکت  با   شتریب  اطالعات  کسب منظور به

 info@qualitypioneers.ir: لیمیا    88546426:تلفن

 : یادگیریاهداف 

 

 : تکمیلی  توضیحات


