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 استقرار استاندارد جهت مراحل خدمات مشاوره 

 ISO/IEC 17025  در آزمايشگاه 

ممیزی داخلی

داماتاقاتخاذوبالقوهعدمانطباقهایشناساییمنظوربهآزمایشگاهداخلیممیزی•
شدهشناساییعدمانطباقهایرفعجهتمرتبط

رفععدمانطباقهاوانجاماقداماتاصالحیدرآزمایشگاه•

بازنگری
مدیریت

گاهآزمایشدرسیستماستقرارروندبررسیومدیریتبازنگریجلسهبرگزاری•

ممیزی نهایی

آزمایشگاهنهاییممیزیانجامجهتاعتباردهیمرجعباهماهنگینجاما•
طباقحضوردرارزیابینهاییآزمایشگاهوهمکاریباآزمایشگاهجهترفعمواردعدمان•

استقرار
آزمایشگاهدرمستنداتاجرایبرنظارتوشدهتدوینمستنداتاستقرار•

دوره
آموزشی

آزمونهایروشگذاریصحهوتصدیق⚫آزمایشگاهدرآماریفنونکاربرد•
اندازهگیریعدمقطعیتتخمین⚫خارجیوداخلیکیفیتکنترل•
نمونهبرداریتخمینعدمقطعیت⚫ارزیابیریسکدرآزمایشگاه•

دوره ممیزی 
داخلی

ISO/IECاستاندارداساسبرداخلیممیزیآموزشیدورهبرگزاری• 17025

هارزیابی اولی

Gap)فاصلهتحلیلوتجزیه• Analysis)وضعیتمیانمغایرتهایشناساییمنظوربه
ISO/IECاستانداردوآزمایشگاهموجود 17025

دوره  
آموزشی

ISO/IECاستاندارداساسبرمستندسازیومبانیآموزشیدورهبرگزاری• 17025

مستندسازی

ISO/IECاستانداردنیازموردمستنداتتهیه• نظامنامهکیفیت،خطمشیشامل17025
اجراییروشهایکیفیت،
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 در زمینه مشاوره  المللیشرکای بین

Beyond Standards 

 

،شرکتپیشگامانISO/IEC 17025بهمنظورارتقایکیفیتخدماتارایهشدهدرزمینهآموزشومشاورهبراساساستاندارد
زیرنمودهاست:المللیبهشرحهایتجاریبامراجعمعتبربینکیفیتپاسارگاد،اقدامبهبرقراریشراکت


 

 (TURKAK)آژانس تاییدصالحیت ترکیه 

(MRA)المللیوامضاکنندهتوافقنامهشناساییچندجانبهیکمرجعتاییدصالحیتبینTURKAKشرکت
هایصادرهتوسطبودهوگواهینامه(ILAC)هاالمللیتاییدصالحیتآزمایشگاهوعضوکاملاتحادیهبین

باشند.المللیمیاینمرجعدارایباالترینسطحاعتباربین

آزمایشگاهدرصنایعمختلفبهمنظور30تاکنونبهبیشاز(PQP)شرکتپیشگامانکیفیتپاسارگاد
خدماتارایهنمودهاست.اینخدماتعبارتنداز:TURKAKتاییدصالحیتازسوی

 دورهایالزمجهتانجامارزیابیبهصورتدرمحلیاازراهانجامکلیههماهنگی(Remote) 
 ترجمهمستندات 
 حضوردرارزیابینهاییبهمنظورترجمهوتسهیلفرایندارزیابی 
 هایاحتمالیانطباقهابهمنظورتهیهطرحرفععدممشاورهبهآزمایشگاه 
 هاخذگواهینامهتاییدصالحیتهایالزمتامرحلانجامهماهنگی
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 (Remote)از راه دور خدمات  یمعرف
 مشاوره و آموزش 

Beyond Standards 

 

ایازخدماتخودبهصورتازراهدوروازبسترالزمبهمنظورارایهبخشعمدههایاخیردرسال(PQP)شرکتپیشگامانکیفیتپاسارگاد
هایموردنیازجهتاینخدماتتالششدهاستتاخدماتآوریطریقاینترنترابهشرحزیرفراهمنمودهاست.درطراحیواستفادهازفن

هایمربوطبهحضورکارشناسدراعالوهبرحفظکیفیتخدمات،هزینهارایهشدهدارایاثربخشیونتایججلساتحضوری/درمحلبودهت
دور راه از بهصورت خدمات ارایه که است توضیح به الزم یابند. کاهش نیز اقامت و ذهاب و ایاب شامل آزمایشگاه در(Remote)محل

ستگیمراجعتاییدصالحیت(نیزمورداشارهوتاییدقرار)الزاماتمربوطبهشایISO/IEC 17011استانداردهایمرتبطباتاییدصالحیتشامل
گیرد.ایمورداستفادهقرارمیترکیهبهصورتگستردهTURKAKآمریکاوA2LAگرفتهوتوسطمراجعتاییدصالحیتمختلفمانند

 های عمومی و اختصاصی برای مشتریان آموزش

 باشد:تپیشگامانکیفیتپاسارگاددارایامکاناتزیرمیشرک(remote training)سیستمخدماتآموزشازراهدور

 گیرندگانازطریقاینترنتدراتاقاختصاصیجهتتعاملدوجانبهزمانمدرسوآموزشحضورهم 
 ازکنندگانقادرباشندکنندگانتادرصورتدورکاری،هریکازشرکتهایکاربریجداگانهبرایهریکازشرکتامکانایجادحساب

 محلموردنظرخوددردورهآموزشیشرکتداشتهباشند.
 وفایل ارسالجزوه ازطریقسامانهآنالینوهمچنینقابلیتامکان نمایشفیلم،وایتهایمربوطبهتمرینات بردهایمربوطبه

 دیجیتال،اشتراکدسکتاپ،ارسالفایلو…
 یلوکامپیوترقابلیتدسترسیبهاتاقمجازیآموزشازطریقموبا 
 کمسازیمیکروفونووبامکانبرقراریارتباطشنیداریودیداریبینطرفینازطریقفعال 
 گیرندگانباامکاندانلودبرایمدرسوآموزشامکاناشتراکفایل 
 هایآتیبرداریامکانضبطدورهآموزشیبهصورتکاملجهتبهره 
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 (Remote)از راه دور خدمات  یمعرف
 مشاوره و آموزش 
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 ها برگزاری جلسات رفع اشکال حین پروژه
 :باشدبرگزاریجلساتبرمبنایامکانتبادلفایلوپرسشوپاسخطراحیشدهاستودارایامکاناتزیرمیازراهدوربرایسیستمخدمات

 زمانمشاوروکارشناسانآزمایشگاهازطریقاینترنتدراتاقاختصاصیمربوطهجهتتعاملدوجانبهحضورهم 

 کمسازیمیکروفونووبالامکانبرقراریارتباطشنیداریودیداریبینطرفینازطریقفع 

 باامکاندانلودبرایمشاوروکارشناسانآزمایشگاهامکاناشتراکفایل 

 هایآتیبرداریامکانضبطجلساتبهصورتکاملجهتبهره 

 هابرگزاری ممیزی آزمایشگاه
 :باشدهادارایامکاناتزیرمیانجامممیزیآزمایشگاهازراهدورجهتسیستمخدمات

 هاهایفنیآزمایشگاهزمانسیستممدیریتوبخشهایمجازیجداگانهجهتارزیابیهمنایجاداتاقامکا 

 هایآزمایشگاهبهصورتزندهازطریقارتباطبایکدوربینموبایلمستقرهاوانجامفعالیتامکانمشاهدهشرایطمحیطیآزمایشگاه

 درآزمایشگاه

 کمسازیمیکروفونووبدیداریبینطرفینازطریقفعالامکانبرقراریارتباطشنیداریو 

 شوندگانباامکاندانلودبرایممیزوممیزیامکاناشتراکفایل 

 هایآتیبرداریامکانضبطجلساتبهصورتکاملجهتبهره 

 هایممیزیزماندراتاقامکانحضورچندکاربرمختلفبهصورتهم 
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 مشاوره گروهیخدمات  یمعرف
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افزاییازطریقتبادلبهمنظورافزایشکیفیتخدماتمشاورهخودوهمچنینایجادهم(PQP)شرکتپیشگامانکیفیتپاسارگاد
برگزارشدهوتجربیاتسازمان اینجلساتبهصورتمجازی اقدامبهطراحیخدماتمشاورهگروهینمودهاست. هایمختلف

دهند:رراپوششمیهایزیحوزه

 هایشیمیاییآبآزمون 
 هایدستگاهیآبآزمون 
 هایمیکروبیولوژیآبآزمون 
 هایمکانیکیپلیمرهاآزمون 
 هایمکانیکیفوالدآزمون
 هایشیمیاییآهناسفنجیوگندلهآزمون
 هایشیمیایی/دستگاهیفوالدآزمون
 هایشیمیایی/فیزیکیمحصوالتنفتی/پتروشیمیآزمون 
  هایگازیآزمون

اینجلساتشرکت آزمایشگاهدر از پیادهکنندگان باچگونگی یافتهوبهصورتعملی الزاماتاستانداردهایمختلفحضور سازی
ISO/IEC 17025تزیرخواهدبود:براییکروشآزمونخاصآشناخواهندشد.تمرکزاینجلساتبرموضوعا

 گذاریروشآزمونتصدیق/صحه 
 هاهایکنترلکیفیتوتشریحچگونگیانجاماینفعالیتریزیفعالیتبرنامه 
 تهیهموادمرجعداخلی/موادکنترلکیفیت(QCMs) 
 گیریقطعیتاندازهارزیابیعدم 
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 های مشاورهمعرفی بسته 
 

 

 شرح خدمات 
بسته  

 1پیشنهادی 
بسته  

 2پیشنهادی 
بسته  

 3پیشنهادی 

 آزمایشگاهبهصورتدرمحلوارایهگزارشارزیابیاولیه
Gap Analysis ✓

ازطریق راهدور( )از آزمایشگاهبهصورتغیرحضوری اولیه ارزیابی
✓✓ PQPسامانهخدماتالکترونیکی

✓✓✓ (Gap Analysis)تهیهوارسالگزارشارزیابیاولیهآزمایشگاه

استاندارد اساس بر مستندسازی و مبانی آموزشی دوره برگزاری
ISO/IEC 17025بهصورتدرمحل✓✓

استاندارد اساس بر مستندسازی و مبانی آموزشی دوره برگزاری
ISO/IEC 17025بهصورتغیرحضوری)ازراهدور(ازطریقسامانه

PQPخدماتالکترونیکی
✓

استاندارد با مرتبط مستندات های)روشISO/IEC 17025طراحی
✓اجرایی(وارایهمستنداتدرمحلآزمایشگاه

استاندارد با مرتبط مستندات های)روشISO/IEC 17025طراحی
اجرایی(وارایهمستنداتبهصورتغیرحضوری)ازراهدور(ازطریق

PQPسامانهخدماتالکترونیکی
✓

های)روشISO/IEC 17025ارایهقالبمستنداتمرتبطبااستاندارد
صورت به توجیهی جلسات برگزاری و مستندات ارایه و اجرایی(

PQPهخدماتالکترونیکیغیرحضوری)ازراهدور(ازطریقسامان
✓

 ✓ برگزاریجلساترفعاشکالوپرسشوپاسخدرمحلآزمایشگاه

برگزاریجلساترفعاشکالبهصورتغیرحضوری)ازراهدور(ازطریق
 ✓✓ PQPسامانهخدماتالکترونیکی

 ✓✓ برگزاریدورهآموزشیکاربردفنونآماریدرمحلآزمایشگاه

برگزاریدورهآموزشیکاربردفنونآماریبهصورتغیرحضوری)ازراه
 PQPدور(ازطریقسامانهخدماتالکترونیکی

  ✓ 

صحه آموزشی دوره روشبرگزاری محلگذاری در آزمون های
  ✓ ✓ آزمایشگاه

صحه آموزشی دوره روشبرگزاری صورتگذاری به آزمون های
 PQPغیرحضوری)ازراهدور(ازطریقسامانهخدماتالکترونیکی

  ✓ 
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 شرح خدمات 
بسته  

 1پیشنهادی 
بسته  

 2پیشنهادی 
بسته  

 3پیشنهادی 

✓✓ برگزاریدورهآموزشیکنترلکیفیتداخلیوخارجیدرمحلآزمایشگاه
صورت به خارجی و داخلی کیفیت کنترل آموزشی دوره برگزاری

✓ PQPغیرحضوری)ازراهدور(ازطریقسامانهخدماتالکترونیکی

✓✓ قطعیتدرمحلآزمایشگاهبرگزاریدورهآموزشیارزیابیعدم
قطعیتبهصورتغیرحضوری)ازراهبرگزاریدورهآموزشیارزیابیعدم

✓PQPدور(ازطریقسامانهخدماتالکترونیکی

✓برگزاریدورهآموزشیارزیابیریسکدرمحلآزمایشگاه
برگزاریدورهآموزشیارزیابیریسکبهصورتغیرحضوری)ازراهدور(

✓✓PQPازطریقسامانهخدماتالکترونیکی

عدم ارزیابی آموزشی دوره نمونهبرگزاری محلقطعیت در برداری
✓✓آزمایشگاه

عدم ارزیابی آموزشی دوره نمونهبرگزاری صورتقطعیت به برداری
PQPغیرحضوری)ازراهدور(ازطریقسامانهخدماتالکترونیکی

✓

 ✓✓ برگزاریدورهآموزشیممیزیداخلیدرمحلآزمایشگاه

برگزاریدورهآموزشیممیزیداخلیبهصورتغیرحضوری)ازراهدور(
 PQPازطریقسامانهخدماتالکترونیکی

✓ 

 ✓✓ انجامممیزیداخلیآزمایشگاهدرمحل
از دور( راه )از غیرحضوری بهصورت آزمایشگاه داخلی ممیزی انجام

 PQPطریقسامانهخدماتالکترونیکی
  ✓ 

داخلیشاملعدم گزارشممیزی ارسال و هایشناساییانطباقتهیه
 ✓ ✓ ✓ شده

یافته پیگیری منظور به جلسه محلبرگزاری در داخلی ممیزی های
  ✓ ✓ آزمایشگاه

یافته پیگیری منظور به جلسه صورتبرگزاری به داخلی ممیزی های
 PQPغیرحضوری)ازراهدور(ازطریقسامانهخدماتالکترونیکی

  ✓ 

   ✓ حضوردرجلسهبازنگریمدیریتآزمایشگاهبهصورتحضوری
حضوردرجلسهبازنگریمدیریتآزمایشگاهبهصورتغیرحضوری)از

 ✓ ✓  PQPراهدور(ازطریقسامانهخدماتالکترونیکی
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 هادر آزمایشگاه   ISO/IEC 17025سازی سوابق اجرایی در زمینه مشاوره پیاده

 
خاتمهیافتهپارسیمیپتروش

تازموسسهیدصالحییتا
TURKAKهیترک

 
تازموسسهیدصالحییتاخاتمهیافتهزاگرسیمیپتروش

TURKAKهیترک

 
خاتمهیافتهنیمبیمیپتروش

تازموسسهیدصالحییتا
TURKAKهیترک

 
خاتمهیافتهمهریمیپتروش

تازموسسهیدصالحییتا
TURKAKهیترک

 
تازموسسهیدصالحییتاخاتمهیافتهپتروشیمیکرمانشاه

TURKAKهیترک

 

پتروشیمیشازند
خاتمهیافته)اراک(

تازموسسهیدصالحییتا
TURKAKهیترک

 

پتروشیمینوری
خاتمهیافته)برزویه(

تازموسسهیدصالحییتا
TURKAKهیترک

 
تازموسسهیدصالحییتاخاتمهیافتهپتروشیمیمارون

TURKAKهیترک

 
خاتمهیافتهلپلیمرآریاساسو

تازموسسهیدصالحییتا
TURKAKهیترک
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 هادر آزمایشگاه   ISO/IEC 17025سازی سوابق اجرایی در زمینه مشاوره پیاده

 
تازموسسهیدصالحییتاخاتمهیافتهمهابادیمیپتروش

TURKAKهیترک

 
خاتمهیافتهمرجانیمیپتروش

تازموسسهیدصالحییتا
TURKAKهیترک

 
خاتمهیافتهپتروشیمیبوعلیسینا

تازموسسهیدصالحییتا
DAkkSآلمان

 
تازموسسهیدصالحییتاخاتمهیافتهپتروشیمیجم

DAkkSآلمان

 
خاتمهیافتهتانپتروشیمیلرس

مرکزتازیدصالحییتا
ملیتاییدصالحیتایران

(NACI) 

 
---خاتمهیافتهپتروشیمیغدیر

 
---خاتمهیافتهخوزستانپتروشیمی

 
---خاتمهیافتهبیستونپتروشیمی

 
---درحالاجرابندرامامپتروشیمی
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 هادر آزمایشگاه   ISO/IEC 17025سازی سوابق اجرایی در زمینه مشاوره پیاده

 
---درحالاجراایالمپتروشیمی

 
---درحالاجرادماوندپتروشیمی

 
خاتمهیافتهفوالدهرمزگان

تازموسسهیدصالحییتا
TURKAKهیترک

 
خاتمهیافتهفوالدمبارکهاصفهان

تازموسسهیدصالحییتا
TURKAKهیترک

 
تازموسسهیدصالحییتاخاتمهیافتهفوالدآلیاژیایران

TURKAKهیترک 

 

مجتمعصنعتی
خاتمهیافتهاسفراین

تازموسسهیدصالحییتا
TURKAKهیترک

 

گروهصنعتی
خاتمهیافتهسازانچدن

تازموسسهیدصالحییتا
DAkkSآلمان

 
خاتمهیافتههانگروهصنعتیسپا

مرکزتازیدصالحییتا
ملیتاییدصالحیتایران

(NACI)

 
خاتمهیافتهرادشمالگیل

مرکزتازیدصالحییتا
ملیتاییدصالحیتایران

(NACI)
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---درحالاجراآهنوفوالدارفع

 
---درحالاجراپارسفوالدسبزوار

 
---درحالاجراورقخودرو

 
---درحالاجراسنگآهنگهرزمین

 

ستاناآبوفاضالب
خاتمهیافتههرمزگان

تازموسسهیدصالحییتا
TURKAKهیترک 

 

ستاناآبوفاضالب
اصفهان

تازموسسهیدصالحییتاخاتمهیافته
TURKAKهیترک

 
خاتمهیافتهدآبوفاضالبمشه

تازموسسهیدصالحییتا
TURKAKهیترک

 

آبوفاضالبروستایی
خاتمهیافتهاستانخراسانرضوی

تازموسسهیدصالحییتا
TURKAKهیترک

 
تازموسسهیدصالحییتاخاتمهیافتهشیرازآبوفاضالب

TURKAKهیترک
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ستاناآبوفاضالب
خاتمهیافتهیمرکز

تازموسسهیدصالحییتا
TURKAKهیترک

 

روستاییآبوفاضالب
خاتمهیافتهاصفهانستانا

تازموسسهیدصالحییتا
TURKAKهیترک

 

ستاناآبوفاضالب
آذربایجانغربی

تازموسسهیدصالحییتاخاتمهیافته
TURKAKهیترک

 

ستاناآبوفاضالب
خاتمهیافتهکرمان

تازموسسهیدصالحییتا
TURKAKهیترک

 

ستاناآبوفاضالب
خاتمهیافتهتهران

تازموسسهیدصالحییتا
DAkkSآلمان 

 

ستاناآبوفاضالب
البرز

تازموسسهیدصالحییتاخاتمهیافته
DAkkSآلمان

 

4آبوفاضالبمنطقه
خاتمهیافتهشهرتهران

مرکزتازیدصالحییتا
ملیتاییدصالحیتایران

(NACI)

 

آبوفاضالبمنطقه
خاتمهیافتهتهران3

مرکزتازیدصالحییتا
ملیتاییدصالحیتایران

(NACI)

 

تامینوتصفیهآبو
فاضالبتهران

خاتمهیافته
مرکزتازیدصالحییتا

ملیتاییدصالحیتایران
(NACI)
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آبوفاضالبشرق
خاتمهیافتههراناستانت

مرکزتازیدصالحییتا
ملیتاییدصالحیتایران

(NACI)

 

آبوفاضالباستان
گلستان

خاتمهیافته
دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

آبوفاضالبکشور

 

استانآبوفاضالب
خاتمهیافتهبوشهر

دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

آبوفاضالبکشور

 

استانآبوفاضالب
خاتمهیافتهگیالن

دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

آبوفاضالبکشور

 

استانآبوفاضالب
مازندران

خاتمهیافته
دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

 آبوفاضالبکشور

 

آبوفاضالباستان
خاتمهیافتهکهگیلویهوبویراحمد

دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

آبوفاضالبکشور

 

روستاییآبوفاضالب
کهگیلویهواستان

بویراحمد
خاتمهیافته

دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

آبوفاضالبکشور

 

آبوفاضالباستان
اسانرضویخر

خاتمهیافته
دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

آبوفاضالبکشور

 

1آبوفاضالبمنطقه
خاتمهیافتهشهرتهران

دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

آبوفاضالبکشور
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2آبوفاضالبمنطقه
شهرتهران

خاتمهیافته
دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

آبوفاضالبکشور

 

وفاضالباستانآب
خاتمهیافتهنوبلوچستانسیستا

دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

آبوفاضالبکشور

 

وفاضالباستانآب
قزوین

خاتمهیافته
دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

آبوفاضالبکشور

 

وفاضالباستانآب
همدان

خاتمهیافته
دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

آبوفاضالبکشور

 

وفاضالباستانآب
خاتمهیافتهزنجان

دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

 آبوفاضالبکشور

 
خاتمهیافتهآبوفاضالباهواز

دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

آبوفاضالبکشور

 

آبوفاضالبگنبد
کاووس

خاتمهیافته
دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

آبوفاضالبکشور

 

استانآبوفاضالب
خاتمهیافتهچهارمحالوبختیاری

دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

آبوفاضالبکشور

 

استانآبوفاضالب
لرستان

خاتمهیافته
دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

آبوفاضالبکشور
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استانآبوفاضالب
خاتمهیافتهفارس

دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

آبوفاضالبکشور

 

استانآبوفاضالب
خاتمهیافتهایالم

دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

آبوفاضالبکشور

 
خاتمهیافتهآتیهگیالبصنعت

دشدهتوسطگروهییتا
یشرکتمهندسیزیمم

آبوفاضالبکشور

 

فاضالبروستاییآبو
---خاتمهیافتهاستانهمدان

 

فاضالبروستاییآبو
 ---خاتمهیافتهکرماناستان

 

آبوفاضالباستان
خراسانجنوبی

---درحالاجرا

 

آبوفاضالباستان
---درحالاجراآذربایجانشرقی

 
خاتمهیافتهبرزداروال

تازموسسهیدصالحییتا
DAkkSآلمان

 
تازموسسهیدصالحییتاخاتمهیافتهسوهایداروساز

DAkkSآلمان
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خاتمهیافتهیمیآفاش

مرکزتازیدصالحییتا
ملیتاییدصالحیتایران

(NACI)

 
خاتمهیافتهدانایداروساز

مرکزتازیدصالحییتا
ملیتاییدصالحیتایران

(NACI)

 
خاتمهیافتهیدیداروسازیدکترعب

مرکزتازیدصالحییتا
ملیتاییدصالحیتایران

(NACI)

 

شیمیدارویی
داروپخش

خاتمهیافته
مرکزتازیدصالحییتا

ملیتاییدصالحیتایران
(NACI)

 
 ---خاتمهیافتهکیمیدارو

 
---درحالاجراوسبحاندار

 
تازموسسهیدصالحییتاخاتمهیافتهشیرینعسل

TURKAKهیترک

 

سازماندامپزشکی
خاتمهیافتهکشور

تازموسسهیدصالحییتا
DAkkSآلمان

 
خاتمهیافتهجهانستارهآریا

مرکزتازیدصالحییتا
ملیتاییدصالحیتایران

(NACI)
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معاونتغذاودارو
---خاتمهیافتهاستاناصفهان

 

معاونتغذاودارو
هوازا

---درحالاجرا

 
---خاتمهیافتهسپیدماکیان

 
خاتمهیافتههمپارشرکت

تازموسسهیدصالحییتا
TURKAKهیترک

 
تازموسسهیدصالحییتاخاتمهیافتهبوتیاصنعتشرکت

DAkkSآلمان 

 
خاتمهیافتهشرکتویستابست

مرکزتازیدصالحییتا
ملیتاییدصالحیتایران

(NACI)

 

شگاهتستموتوریآزما
یدیکلتشرکتتولیس
رومحرکهین

خاتمهیافته
مرکزتازیدصالحییتا

ملیتاییدصالحیتایران
(NACI)

 
خاتمهیافتهرادیاتورایران

مرکزتازیدصالحییتا
ملیتاییدصالحیتایران

(NACI)

 
---خاتمهیافتهسایپا
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شگاهکوثریآزما
خاتمهیافتهدسپاه(ی)سازمانخر

مرکزتازیدصالحییتا
ملیتاییدصالحیتایران

(NACI)

 
---درحالاجراساترسبز

 
خاتمهیافتهنیخاکآزمانگ

مرکزتازیدصالحییتا
ملیتاییدصالحیتایران

(NACI)

 

ستآزمایعمرانز
---خاتمهیافته)سلکو(

 

وییایخدماتدر
یرانیکشتیمهندس
قشم

خاتمهیافته
تازموسسهیدصالحییتا

TURKAKهیترک 

 
خاتمهیافتهبناگسترکرانه

مرکزتازیدصالحییتا
ملیتاییدصالحیتایران

(NACI)

 
خاتمهیافتهانیشرکتپارسح

مرکزتازیدصالحییتا
ملیتاییدصالحیتایران

(NACI)

 

شگاهآزمانانویآزما
خاتمهیافتهستمیس

مرکزتازیدصالحییتا
ملیتاییدصالحیتایران

(NACI)

 
خاتمهیافتهفامصنعتدوده

مرکزتازیدصالحییتا
ملیتاییدصالحیتایران

(NACI)
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---درحالاجراهمایماندگارانرژی

 
---خاتمهیافتهرهامگاز

 
---درحالاجراسپهرگاز

 

پژوهشگاهارتباطاتو
---درحالاجرااطالعاتیفناور

 

معاونتبهداشتی
دانشگاهعلومپزشکی

ایران
 ---خاتمهیافته

 
---خاتمهیافتهپاالیشگاهگازفجرجم
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ISO/IEC 17043ایرانبراساساستاندارد(درPTهایمهارت)(اولینمرجعبرگزاریآزمونPQPپیشگامانکیفیتپاسارگاد)شرکت
از1395ترکیهودرسالTURKAKاعتباردهیازمرجعاعتباردهیموفقبهدریافتگواهینامه1392باشد.اينشرکتدرسالمی

 گردید.(NACIمرکزملیتاییدصالحیتایران)
ارزیابیکامالًمحرمانهومستقلدرخصوصتوانمندی(یکابزارمستقلبرایارزیابیعملکردآزمایشگاهبودهويکPTآزمونمهارت)

باشد،دراخذوآزمایشگاهمیهاوکارکناندهندهتواناییفنیسیستمآزمونمهارتعالوهبراینکهنشاننماید.آزمایشگاهارائهمی
کند.آزمایشگاهکمکمینیزبهISO/IEC 17025نگهداریگواهینامه

 ISO/IEC 17043 استانداردتایید صالحیت بر اساس 

Beyond Standards 

 



 

  

شرکتاینبا،بیشتراطالعاتدریافتجهت
.فرمائیدحاصلتماس

 
 
 : PQP با ارتباطی هایراه

خیابان-شمالیسهروردی-تهران:آدرس
11واحد-3طبقه-74پالک-شهرتاش

02188546426:تلفن
02186030627:فاکس

 

 کیفیت پیشگامان
 یک  در پاسارگاد

نگاه

 

ازکاملیمجموعهخودکارشناسانومدیرانتجربهسال15ازبیشباپاسارگاد،کیفیتپیشگامانشرکتدانشبنیان
این.کندمیارائهراISO/IEC 17025استاندارداساسبرهاآزمایشگاهاعتباردهیجهتنیازموردمحصوالتوخدمات
خودالمللیبینشرکایهمکاریباشرکت راهارائهدرپیشروومرجعاعتمادترینقابلانتخاب،نخستینبهداردقصد
المللیوبههایمعتبرملیوبینپایدارباسازمانشودوباایجادروابطتجاریتبدیلخودمشتریانبهنوآورانههاییحل

هایجامعبهمشتریانارائهشدهوازاینطریقحلها،راهکارگيرینيرویانسانیمتخصصوتوانمندسازیمستمرآن
میگردد.کنندگان،جامعهودولتتامينحقوقورضایتکلیهذینفعانسازمانشاملکارکنان،سهامداران،مشتریان،تامين



ا ISO/IEC 17025استانداردهابراساستاییدصالحیتآزمایشگاهباارتباطدرپاسارگادکیفیتپیشگامانشرکتخدمات
:استزیرشرحبه
ISO/IEC 17025استانداردمشاورهخدمات-
تخصصیآموزشیهایدورهبرگزاری-
(PT)مهارتهایآزمونبرگزاری-
(CRMs)شدهگواهیمرجعموادتامینوتولید-
 
 

 info@qualitypioneers.ir 
 www.qualitypioneers.ir 

www.pqp-pt.com 
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 ی: تهران، خيابان شهيد بهشتینشان
 خيابان شهرتاش  ، یشمال یخيابان سهرورد

 11، طبقه سوم، واحد74پالک 
 ( 021) 86031813تلفن: 

 ............................................. 

www.qualitypioneers.ir 
www.pqp-pt.com 

info@qualitypioneers.ir 


