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های آموزشی پیشگامان  اهمیت دوره
 (PQP)کیفیت پاسارگاد 

Beyond Standards 

 

باشد و این نرخ تغییرات،  ای در حال تکامل می آوری به شکل فزایندهجهان پیرامون ما به سرعت در حال تغییر بوده و فن 
همواره    (PQP)شیوه زندگی و مدیریت کسب و کار را به صورت بنیادی متحول نموده است. شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد  

  های جدید و افزایش دانش سازمانی خود نقاط قوت خود، کسب مهارت توسعه  این تحوالت را به عنوان فرصتی در راستای  
های جدید  نفع خود را نیز تشویق نماییم تا خود را به دانش و مهارت های ذی کلیه طرف ایم  نموده است. ما تالش نموده   تلقی

نهادهای ارزیابی انطباق  (Accreditation)های آموزشی مختلفی را در زمینه تاییدصالحیت مجهز نمایند و در این راستا دوره
(CABs) یمنمایارایه می . 

های دوره آموزشی مختلف که توسط شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد طراحی شده است این امکان را به سازمان  50بیش از  
دهد تا توانمندسازی نیروهای انسانی خود را به بهترین شکل انجام داده و سازمان خود را در سطح صنعتی که  مختلف می

   باشند، متمایز نمایند.در آن مشغول فعالیت می 

روزآوری ای بهینه به های حرفه های آموزشی ما به صورت مستمر و بر اساس جدیدترین روندها، استانداردها و رویه کلیه دوره 
ترین شیوه ممکن ارایه نماییم و ترین و متعالی ایشوند. ما متعهد هستیم که در کلیه مراحل، ارایه خدمات را به حرفه می

 ها تلقی شوند.  گذاری مناسبی برای سازمانمایه های آموزشی ما بتوانند سر دوره

ایم که ابزارهای  باشند. ما تالش نموده گیرندگان به سرعت در حال تغییر می یادگیری و آموزش و همچنین نیازهای آموزش 
 متنوع آموزشی را توسعه داده تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای متنوع مشتریان خود باشیم. 

اره اولویت اول مجموعه ما بوده و هدف اصلی ما ارایه خدماتی فراتر از استانداردها و در راستای  اهداف و نیازهای شما همو 
  باشد.تحقق اهداف شما می 
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پاسارگاد   کیفیت  پیشگامان  تاییدصالحیت  دوره  (PQP)شرکت  زمینه  در  را  های آموزشی مختلفی 

(Accreditation)    انطباق ارزیابی  دورهارایه می  (CABs)نهادهای  این  آموزشی شامل  دهد.  های 

های  تخصصی و آماری، دوره-های فنی، دورهISO/IEC 17025های عمومی مرتبط با استاندارد دوره 

آزمایشگاه برای  شده  دورهطراحی  همچنین  و  خاص  صنایع  به های  مربوط  تخصصی  های 

و همچنین تولیدکنندگان مواد   (PT)های مهارت  آزمایشگاهی و آزمونبرگزارکنندگان مقایسات بین

 باشد. می (RMs)مرجع 

تواند به میهای آموزشی قابل ارایه، اطالعات موجود در این کاتالوگ عالوه بر تنوع موجود در دوره

 شما در انتخاب دوره آموزشی مناسب با توجه به نیازهای آموزشی سازمان کمک نماید.  گیری  تصمیم 

راهنمایی و مشاوره کارشناسان ما جهت انتخاب دوره آموزشی مناسب  توانید از  در صورت تمایل می

به ارایه پشتیبانی در باالترین سطح بوده تا بتوانیم انتقال دانش از  خود استفاده نمایید. ما متعهد 

 آمیزترین شکل ممکن انجام دهیم.های آموزشی خود را به موفقیتطریق دوره
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، شرکت پیشگامان  ISO/IEC 17025به منظور ارتقای کیفیت خدمات ارایه شده در زمینه آموزش بر اساس استاندارد  
 المللی به شرح زیر نموده است:های تجاری با مراجع معتبر بینکیفیت پاسارگاد، اقدام به برقراری شراکت

 
 دانمارک  Lab Quality Internationalشرکت  

  نه یشرکت فعال در زم  کیدانمارک  Lab Quality Internationalشرکت 

  ISO/IEC 17025شامل    17000  یسر   یمشاوره و آموزش استانداردها

مد و  آقا  تیر یبوده  عهده  بر  کارگروه    ری)مد  Lorens Sibbesen  ی آن 

 . باشدی( م Eurachemها در روش  یگذارصحه 

)  تیفی ک  شگامان یپ  شرکت    ن یا  ی آموزش  ی( همکار رسمPQPپاسارگاد 

ا الزامات استاندارد   4جامع    یبوده و دوره آموزش  ران یشرکت در  روزه 

ISO/IEC 17025 دینمایشرکت برگزار م  نیرا تحت اعتبار ا. 

 المللی در زمینه آموزش شرکای بین
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، شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد  های زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده استدیجیتالی سریع که همه جنبه تحوالت  با توجه  
(PQP)   های متفاوتی را جهت ارایه خدمات آموزشی خود در نظر گرفته تا بتواند نیازهای متنوع مشتریان خود را  بسترها و قالب

های مختلفی را جهت ارایه به مشتریان خود به شرح زیر در نظر  گزینه   PQPپاسخ دهد. به منظور حصول اطمینان از این هدف،  
 گرفته است: 

  عمومیآموزش این    های  آموزش در  شرکت نوع  حضور  با  آموزش  سازمانها،  از  سالن  کنندگان  یک  در  مختلف  های 
تجربیات وجود داشته و های گروهی و تبادل دانش و  شود. در این نوع آموزش، امکان فعالیت آموزشی مجهز برگزار می 

 شود تا تجربه کاملی از فضای آموزشی داشته باشند.کنندگان فراهم می این امکان برای شرکت 
  اختصاصیآموزش آموزش   های  نوع  این  صورت  در  به  دوره  و  نموده  مراجعه  متقاضی  سازمان  محل  به  مدرس  ها، 

برگزار می این نوع آموزش،  اختصاصی در محل آن سازمان  بر موضوعات مورد نظر سازمان و  شود. در  امکان تمرکز 
 ها بر اساس نیازهای متقاضی وجود دارد. تقسیم زمان و سرفصل 

  های کنندگان از سازمانها به صورت زنده و در کالش آموزشی مجازی و با حضور شرکت این آموزش  های آنالین آموزش
می  برگزار  پلتفرم مختلف  آموزش شود.  نوع  این  برای  که  میههایی  انتخاب  تا ا  بوده  کارآمدی  ابزارهای  دارای  شوند 
 های حضوری باشد. ها مشابه دورهاثربخشی این دوره 

  های مجازی  آموزش(eLearning)   های توانند دوره کنندگان مینامها دارای قید زمانی و مکانی نبوده و ثبت این آموزش
های آموزشی و منابع های تکمیلی )شامل جزوه، کارگاه فایل به  آموزشی ضبط شده را به صورت آفالین مشاهده نموده و  

 دوره( دسترسی داشته باشند.

 

 PQPهای ارایه آموزش در انواع قالب 
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کنندگان جویی در زمان و هزینه شرکت های آموزشی کوتاه مدت چند ساعته به منظور صرفه شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد دوره

 د.نباشقابل دسترس می   وب سایت شرکتتهیه کرده که در  ISO/IEC 17025های تخصصی استاندارد در حیطه 

های عملی اند و زمان کافی به منظور تشریح مفاهیم و حل تمرین این وبینارها با هدف تمرکز بیشتر بر مباحث تخصصی طراحی شده

نیز پس از برگزاری قابل خریداری بوده و در بستر    نسخه ضبط شده و آفالین وبینارهادر نظر گرفته شده است. در صورت تمایل،  

 باشد.افزار مودل قابل مشاهده مینرم 

های آموزشی بلندمدت دوره روزآوری مستمر فرایندهای خود بستر الزم به منظور ارایه  همچنین این شرکت در راستای تعهد جهت به 

های مجازی و افزار مودل نیز فراهم نموده و در این راستا اقدام به تهیه سامانه آموزش خود به صورت مجازی )آفالین( را در بستر نرم 

 های آموزشی مختلف به شرح زیر نموده است: تهیه دوره

  مبانی و مستندسازی بر اساس استانداردISO/IEC 17025  2017ویرایش 

  آشناسازی کارکنان جدید ازمایشگاه با الزامات استانداردISO/IEC 17025 

  ها کنترل کیفیت داخلی و خارجی در آزمایشگاه 

  گیریقطعیت اندازه ارزیابی عدم 

  های آزمون گذاری روش صحه 

  ها انطباق ای عدمتجزیه و تحلیل علل ریشه 

 

 ینارها یوب /یمجاز  یآموزش یهادوره
 مدت کوتاه 

https://www.qualitypioneers.ir/?page_id=17352
https://www.qualitypioneers.ir/?page_id=24877
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ای از خدمات آموزشی خود به صورت از  بستر الزم به منظور ارایه بخش عمده  1398از سال  (  PQPشرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد )
های مورد نیاز جهت این خدمات تالش  آوریراه دور و از طریق اینترنت را به شرح زیر فراهم نموده است. در طراحی و استفاده از فن 

های ل بوده تا عالوه بر حفظ کیفیت خدمات، هزینه شده است تا خدمات ارایه شده دارای اثربخشی و نتایج جلسات حضوری/ در مح 
 مربوط به حضور کارشناس در محل سازمان شامل ایاب و ذهاب و اقامت نیز کاهش یابند. 

( Remoteخدمات از راه دور ) یمعرف
 آموزش 

 اختصاصی برای مشتریان های عمومی و آموزش 

 باشد:شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد دارای امکانات زیر می (remote training)سیستم خدمات آموزش از راه دور 

  گیرندگان از طریق اینترنت در اتاق اختصاصی مربوط به دوره آموزشی جهت تعامل دو زمان مدرس و آموزش حضور هم
 جانبه 

  گذاری کنندگان تا در صورت دورکاری یا الزام به رعایت فاصله بری جداگانه برای هر یک از شرکت های کارامکان ایجاد حساب
 کنندگان قادر باشند از محل مورد نظر خود در دوره آموزشی شرکت داشته باشند.اجتماعی، هر یک از شرکت 

  های مربوط به نمایش فیلم، ین قابلیت های مربوط به تمرینات از طریق سامانه آنالین و همچنامکان ارسال جزوه و فایل
 برد دیجیتال، اشتراک دسکتاپ، ارسال فایل و …  وایت 

 قابلیت دسترسی به اتاق مجازی آموزش از طریق موبایل و کامپیوتر 
  کم سازی میکروفون و وبامکان برقراری ارتباط شنیداری و دیداری بین طرفین از طریق فعال 
  گیرندگان انلود برای مدرس و آموزش با امکان د امکان اشتراک فایل 
  های آتیبرداریامکان ضبط دوره آموزشی به صورت کامل جهت بهره 
  های کاری مختلف جهت انجام تمرینات گروهیکنندگان به گروه بندی شرکت امکان تقسیم 
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 شوند:به چهار گروه زیر تقسیم می (PQP)های آموزشی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد  دوره 

 

دوره های تخصصی 
آماری-فنی

دوره های عمومی 
مرتبط با

ISO/IEC 17025

دوره های مربوط به 
و تولید PTبرگزاری 

مواد مرجع

دوره های اختصاصی 
مربوط به صنایع 

خاص
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 1402تقویم آموزشی سال 

 

 دوره آموزشی نام 

 ماه

ت 
ش

اردیبه
 

خرداد 
 

تیر
مرداد 

شهریور  
 

مهر
آبان 
 

آذر 
دی 
بهمن  

اسفند 
 

عمومی تصدیق و آموزشی دوره 
 های آزمون گذاری روشصحه

19-20           

گذاری وبینار رایگان صحه
 های آزمون کیفیروش

25           

روش  کیدقت  یابیارز وبینار 
و   ریتکرارپذ طیآزمون )در شرا

 (یانیم
 22          

  ساتیمقا یطراحوبینار 
در سطوح  یشگاهیآزمانیب

 ( ی امختلف )چند نمونه
  19         

در   سکیبر ر  یتفکر مبتنوبینار 
 ISO/IEC 17025استاندارد 

   23        

در  یطرف یبوبینار رایگان 
 ISO/IEC 17025استاندارد 

    20       

 ی دهو گزارش یزیر برنامهوبینار 
 ی گذارو صحه قیتصد یهاتیفعال

     24      
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 نام دوره آموزشی 

 ماه

ت 
ش

اردیبه
 

خرداد 
 

تیر
مرداد 

شهریور  
 

مهر
آبان 
 

آذر 
دی 
بهمن  

اسفند 
 

کنترل  عمومی آموزشی دوره 
کیفیت داخلی و خارجی در  

 هاآزمایشگاه
      16-17     

مشارکت در   یزیر برنامهوبینار 
( و PTآزمون مهارت ) یهابرنامه

 شگاهیعملکرد آزما لیو تحل هیتجز 
      22     

وبینار کاربردهای تجزیه و تحلیل 
 (ANOVA)واریانس 

       20    

با الزامات کارکنان وبینار آشنایی 
 ISO/IEC 17025در استاندارد 

        18   

دوره آموزشی عمومی ارزیابی  
 گیری قطعیت اندازهعدم

         10-11  

 یابیرد تیتحقق قابلوبینار 
 یهادر آزمون یشناختاندازه

 ییایمیش
         23  

ب در  ایالف  نهیگز وبینار رایگان 
  تیر یمد ستمیالزامات س
 ISO/IEC 17025استاندارد 

          14 
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 ISO/IEC 17025مرتبط با  یعموم یهادوره
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 : هدف
 ISO/IEC 17025:2017  یالمـللـن یبـر اسـاس الزامـات استـانـدارد ب  ـتیـفی کـ  تی ر یمد  ستمیهدف استقرار اثـربخش س

 .باشدیم هاشگاهیآزما  یداخل یزیانجام مم یکنندگان برادر شرکت  ازیدانش و مهارت مورد ن  جادیو ا

 : هاسرفصل 
  استاندارد  خچهیتارISO/IEC 17025  
 شگاهیآزما  تیصالحدییتاLaboratory Accreditation  
 تیصالحدییکاربرد تا  دامنه (Accreditation Scope) 
  ت یصالح  دییتا  یالمللن یب  هی اتحاد  خچهیتار  

 (ILAC)  هاشگاه یآزما
 شگاهیآزما  تیصالحدییو منافع تا ایمزا  
  الزامات استاندارد حیتشرISO/IEC 17025  
 ی زیمم هی با اصول اول ییآشنا 
 ی زیمم انواع 

 
  یزی مم یدهو گزارش  یزیر طرح 
 ی زیو فنون مم هاک یتکن 
 زانیمم یهای ژگیو 
  استاندارد حیتشرISO 19011:2011  
 یافق  یزیو مم یعمود یزیمم  
 واقع  یبررس در  عدم  یموارد  انطباق 

ب  یهای زیمم از    یاعتبارده  یالملل ن یمراجع 
 هاشگاه یآزما

 مدت دوره: 
 3 ( 24روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  ندارد 

بر  ی داخل یزیو مم  یمستندساز ،یمبان
 ISO/IEC 17025:2017اساس استاندارد 
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 : هدف
  ن ی کنندگان در اتا شرکت   بوده  یعمل  یهادر قالب کارگاه  ISO/IEC 17025الزامات    ح یتشر   یدوره آموزش  ن یهدف از ا 

 آشنا شوند.  شگاهیدر آزما  ISO/IEC 17025الزامات  یسازاده یبا نحوه پ یدوره آموزش

 : هاسرفصل 
  شگاه یآزما  یندهایفرا  حیکارگاه تشر 
 امکان   ی بازنگر  کارگاه  یهادرخواست   یسنج و 

 آزمون
 د یخر  کارگاه 
 ات یشکا یریگیپ کارگاه 
 کنترل کار نامنطبق آزمون کارگاه  
 ی اقدام اصالح کارگاه 

 
  سک ی ر  یابیو ارز  ییکارگاه شناسا 
 یآموزش  یازهایو ن  ت یصالح  نیی تع  کارگاه  

 کارکنان 
 روش آزمون  یگذارو صحه  قی تصد کارگاه 
 کال   هیته  کارگاه و   ونیبراسیبرنامه 

 ی انیم یهای بررس
 یریگاندازه  یابیرد تیقابل کارگاه 

 مدت دوره: 
 2 ( 16روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  استانداردISO/IEC 17025 

 استاندارد  یسازادهیپ  یکارگاه عمل

 ISO/IEC 17025 
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Beyond Standards 

 

 : هدف
با در نظر گرفتن عوامل موثر مختلف   یزیانجام مم  یکنندگان با فنون عملشرکت   یآشنائ  ،یدوره آموزش  نیهدف از ا

 ی زیمختلف در سازمان مم  یشامدهایو پ  یتیو شخص  یرفتار  اتیخصوص  ،یشامل فرهنگ سازمان  یزیمم  ندیدر فرا
 .باشدیشونده م

 : هاسرفصل 
  الزامات استاندارد حیتشرISO/IEC 17025  
  ی مميز یريزبرنامه 
 ی زیمم اصول 
  جلسه افتتاحیه 
 اطالعات  یجمع آور 
  های مصاحبهتکنیک 

 
  یز یمم یهاافته ی یدهگزارش 
 ی زیو فنون مم هاک یتکن 
 ه یجلسه اختتام 
 زانیمم یتیشخص یهای ژگیو و های ستگیشا 
 یت فرهنگ سازمانی نقش و اهم  
 9 کارگاه عملی 

 مدت دوره: 
 3 ( 24روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  آشنایی باISO/IEC 17025 

 هاشگاه یآزما  یزیمم یعمل یهاکیتکن
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Beyond Standards 

 

 : هدف
ها و انتخاب  انطباق عدم   یاشهی علل ر   لی و تحل  هیتجز   یکنندگان برامهارت الزم در شرکت   جادی دوره ا  نیهدف از ا 

 . باشدیم هاشگاه یمناسب در آزما یاقدامات اصالح

 : هاسرفصل 
  مساله  فیتعر 
  مورد استفاده در حل مساله  یهامهارت 
 ک ی ستماتیس یریگم ی تصم مدل 
 حل مساله  یابزارها 
 یذهن طوفان(Brain Storming)  
  علت و معلول  لیتحل  و هیحل مساله به روش تجز 

 
  پار تو  لیو تحل هیتجز 
  تحل  ه یتجز ر   لی و  روش   یاشه یعلل   5  به 

   (Why 5)چرا 
  الزامات استاندارد  حیتشر ISO/IEC 17025 

عدم  با  اصالحمرتبط  اقدام  و  و   یانطباق 
 سک یر  یابیارز 

 مدت دوره: 
 1 ( 8روز )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  ندارد 

  یاشه یعلل ر  لی و تحل هیتجز 
 هاانطباق عدم
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Beyond Standards 

 

 : هدف
  سک ی ر   یابیارز   مربوط به  یهاک ی و تکن  سکیمرتبط با ر   میکنندگان با مفاهشرکت   ییآشنا  یدوره آموزش  نی هدف از ا

 .باشدی م ISO/IEC 17025:2017استاندارد  2017 شی رایبر اساس و شگاهی در آزما

 : هاسرفصل 
  سک ی مرتبط با ر  فی واژگان و تعار 
 سک یر   یابیارز  ندیفرا 
 سک یر  ییشناسا 
 زیآنال SWOT 
  سک یر  لیو تحل هیتجز 
 سک ی ر  یابیارزش 

 
  سک ی حل و فصل ر 
 یو بازنگر شیپا 
 تحل  هیتجز   -سکی ر   یابیارز   فنون   ل ی و 

 ی ونیپاپ
 شگاه یدر آزما  سک ی ر   یابیاز ارز   ییهامثال  

  ، یریگم یکننده، قانون تصم  نی)انتخاب تام
 ( یطرفیب

 مدت دوره: 
 1 ( 8روز )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  ندارد 

  در سکیر  یاب یو ارز  ییشناسا
 هاشگاه یآزما
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Beyond Standards 

 

 : هدف
شغل و  نیمتداول ا یهاو چالش  شگاهیآزما  تیفیک ریمد یهات ینقش و مسئول حیبا هدف تشر  ،یدوره آموزش  نیا

راهکارها   یدوره آموزش  نی شده است. در ا  یشغل طراح  نیا  یمناسب برا  یو رفتار  یتی شخص  اتیخصوص  نیهمچن
 . ردیگیم رمورد بحث قرا زین هات ی فعال یدهو سازمان فی وظا نهیبه یاجرا یو چگونگ

 : هاسرفصل 
 شگاه یآزما  تی ر ی مد ستمیس 
 استاندارد ساختار ISO/IEC 17025:2017 
 استقرار س  تیر یمد  یمتدولوژ   تی ر یمد  ستمیپروژه 

 شگاه یآزما
 Plan, Do, Check, Act 

 
 تیفیک   ریمد فیها و وظا  تیصالح 
 رات ییو موانع تغ یفرهنگ سازمان 
 تیفی ک  ریمد یاحتمال یها چالش 
 ی میت کار 
 مناسب  یتیشخص  اتیخصوص 

 مدت دوره: 
 1 ( 8روز )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  ندارد 

در استقرار   شگاهیآزما تیفیک   رینقش مد
 ISO/IEC 17025 ستمیس
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Beyond Standards 

 

 : هدف
ا از  آموزش  نی هدف  فرا  ییآشنا  ی دوره  ن  یندهایبا  مورد  تصد  زاتیتجه  تی ر یمد  یبرا  ازیمختلف   ق،ی شامل 

 . باشدیم  هات ی فعال  نی و ثبت سوابق ا  یزیر نحوه برنامه   نیو همچن  یو نگهدار  ریتعم  ،یانیم  یهای بررس  ون،یبراسیکال

 : هاسرفصل 
  فی تعار  
 در مراحل مختلف )نصب،    زاتیتجه  تیفیک  دییتا

 و عملکرد( یاندازراه
 پا  ونیبراسیکال  ق،یتصد  یارهایمع  شیو 

 زات یتجه
 زمان  نییتع   زات یتجه  ونیبراسیکال  یفواصل 

 یریگاندازه

 
 زات یتجه یانیم یبررس 
 زات یتجه  سوابق 
 مرجع در   یاز مواد و استانداردها  استفاده

 زات یکنترل تجه
 تا  یراهنما در خصوص    تی دصالحییمراجع 

 ,NATA, DAkkS)   زاتیتجه  تی ر یمد
UKAS, …) 

 مدت دوره: 
 1 ( 8روز )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  ندارد 

بر اساس  شگاهی آزما زاتیتجه  ت یر ی مد
 ISO/IEC 17025استاندارد 
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Beyond Standards 

 

 : هدف
ا از  آموزش  نی هدف  ن  ییآشنا  ی دوره  مورد  مستندات  مختلف  انواع  س  از یبا  شامل    شگاهیآزما   تی ر ی مد  ستمیدر 

  ن ی ا  هیته  یو ... و چگونگ  زاتیتجه  یهاو آزمون، دستورالعمل   یبردارنمونه   یهاروش  ،ییاجرا  یهانظامنامه، روش 
 .باشدی مستندات م

 : هاسرفصل 
  انواع مستندات 
 مستندساز و   یالزامات    2017  شیرایدر 

و ) ISO/IEC 17025 استاندارد مستندات 
 ( سوابق

 آن تی و اهم تیفیک نظامنامه 

 
 یهادستورالعمل   /ییاجرا  یهاروش   نیتدو 

 ی بردارآزمون و نمونه 
 شگاهیدر آزما یسوابق فن  هیته 
 زات یتجه  یهادستورالعمل  نیتدو 

 مدت دوره: 
 1 ( 8روز )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  ندارد 

بر   شگاهیآزما تیر یمد ستمیس  یمستندساز 
 ISO/IEC 17025اساس استاندارد 
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Beyond Standards 

 

 : هدف
ا  از  با مستندساز  ISO/IEC 17025استاندارد    یتخصص  یهاطه یح   حیدوره تشر   نی هدف  الزامات مرتبط   ، یشامل 

اطم  ،یریگاندازه   تیقطععدم نتا  نانیحصول  اعتبار  منظور   یهاروش   یگذارو صحه   قیتصد  ج،یاز  به   … و  آزمون 
 . ¬باشدیم  هاشگاه یآزما  تیدصالحییبا تا  رتبطو درک اصول م  میمفاه  نیبا ا  شگاهیآزما  دیکارکنان جد  هیاول  یآشناساز

 : هاسرفصل 
 بر الزامات استاندارد یمرور ISO/IEC 17025 
 شگاه ی آزما تی ر ی مد ستمی مستندات س انواع 
 آزمون   یهادستورالعمل   اتیآزمون و محتو  روش 
  فی تعار  
 آزمون  یهاروش  یگذارو صحه  قیتصد 
 شگاه ی آزما زاتیتجه تی ر یمد 

 
 یشناختاندازه  یابیرد  تیتحقق قابل 
 ی فن  سوابق 
 یریگاندازه  تیقطععدم 
 آن  تی ر ی نامنطبق و نحوه مد کار 
 نمونه ها  ییو جابجا یبردارنمونه  الزامات 

 مدت دوره: 
 1 ( 8روز )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  ندارد 

با   شگاهیآزما دی کارکنان جد یآشناساز
 ISO/IEC 17025الزامات استاندارد 
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 های آموزشی شناسنامه دوره

 یآمار-یفن یتخصص یهادوره

Beyond Standards 
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Beyond Standards 

 

 : هدف
آشنا  نیا هدف  با  مفاهشرکت   ییدوره  با  تصد   یابیارز   ،یگذارصحه   میکنندگان  فنون   یهاروش   قیو  و  آزمون 

آزمون را مطابق با الزامات   یهاکنندگان قادر خواهند بود روش دوره شرکت  انیشده است. در پا یطراح یگذارصحه 
 کنند. یگذارو صحه  قی تصد ISO/IEC 17025, ...( و ASTM, USP, BP, ISO)  استاندارد یهاروش 

 : هاسرفصل 
  ی شناسعلم اندازه فی تعار 
  و موارد کاربرد آن یگذارصحه 
  روش آزمون  کی  یعملکرد یهامشخصه 
  الزامات ISO/IEC 17025   خصوص در 

 آزمون  یهاروش  یگذارصحه 
 آزمون  یهاروش یگذاربر فنون صحه  یامقدمه 
  صیحد تشخ (LOD)  شدن یو حد کم LOQ)) 
 محاسبه Recovery 
   ی ریپذنش یگز 

 
 تیحساس  
  بودن  یو خط ونیبراسیکال 
  تجد  یریتکرارپذ  یها)آزمون  یر یدپذیو 

 ( تی اهم
  ونیبراسیکال   یدو منحن بی ش سهیمقا 
   کنترل  افتیباز   ری مقاد   ینمودار 

(Recovery) 
  یاستوار  
  آزمون Placket- Burman 

 مدت دوره: 
 2 ( 16روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  آشنایی اولیه با آمار 

آزمون بر اساس  یهاروش یگذارصحه
 ISO/IEC 17025 استاندارد
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Beyond Standards 

 

 : هدف
و استفاده از ابزارها و فنون  تیفیکنترل ک یهات یفعال یزی ر کنندگان با نحوه برنامه شرکت   ییدوره با هدف آشنا  نیا

ا  یمربوطه طراح  یآمار است.  آموزش  نی شده  بنـد  الـزامات مطرح   هی کل  یدوره  در   المللی بین   استـاندارد  7-7شده 
ISO/IEC 17025:2017  دهدیآزمون را پوشش م جیاز اعتبار نتا نانیاطم ولدر خصوص حص . 

 : هاسرفصل 
  یشناسدر علم اندازه  هیپا فی تعار  
   یریگاندازه یخطاها یبندطبقه  
 مفاه  ییآشنا در    یآمار   می با  کاربرد  قابل 

 شگاه یآزما
  استاندارد  الزامات ISO/IEC 17025:2017  در

  جیاز اعتبار نتا نانیخصوص حصول اطم
  شگاهیدر آزما تیفیکنترل ک یزیر برنامه  
  یآمار یهاع یتوز  
 افزارمدر نر  نانیفواصل اطم نی تخمMinitab  
  

 
  افتادهنقاط خارج (Outliers) 
 یکنترل ینمودارها X-bar, R Chart  
 ها با استفاده ازدقت   سهیمقا F-test  
 با استفاده از جینتا سهیمقا t-test  
   انسیوار  لیو تحل هیتجز ANOVA  
 آزمون  ی شگاهیآزمان یب  ساتیمقا   یهاو 

 PT  مهارت

 مدت دوره: 
 2 ( 16روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  آشنایی اولیه با آمار 

در   یو خارج یداخل تی فیکنترل ک
 شگاه یآزما
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Beyond Standards 

 

 : هدف
آزمون مطابق    یهاشگاه یدر آزما  یریگاندازه   تیقطععدم  نیتخم  یکنندگان با چگونگشرکت   ،یدوره آموزش  نیدر ا

 .شوندیآشنا م ISO/IEC 17025:2017  یالمللن ی الزامات استاندارد ب

 : هاسرفصل 
  یشناسدر اندازه   هیپا فی تعار  
 ست؟یچ تیقطععدم  
 تیقطعو عدم خطا  
 تیقطععدم  کاربرد  
 استاندارد  الزامات ISO/IEC 17025:2017   در

 یریگاندازه ت یقطععدم   نیخصوص تخم
 پاتی قطععدم   یکردهایرو باال  ن یی:   به 

(Bottom-Up)  نیی و باال به پا (Top-Down)  
 منابع   ییده و شناسااندازه   یاضیمدل ر   لیتشک

  تیقطععدم

 
 ت یقطع(عدم  ت ی قطعکردن منابع عدم  یکم  

  B) و نوع A نوع
  یاحتمال یهاع یتوز  
 ضر   تی قطععدم   محاسبه و    ب یمرکب 

  تیحساس
 افتهیبسط  تیقطع عدم  
 داده   استفاده تخم  یتجرب   یهااز    ن یدر 

  یریگاندازه  تیقطععدم
  تیقطععدم  یدهگزارش  
  انطباق با مشخصات یابیارز  
  

 مدت دوره: 
 2 ( 16روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  آشنایی اولیه با آمار 

 یریگاندازه تیقطععدم  ارزیابی
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Beyond Standards 

 

 : هدف
ا از  تشر   نیهدف  ابزارها  حیدوره  و  پا  کردیرو  یفنون  به  جا  نییباال  تخم  نییپا  یسنت  کردیرو  یبه  در  باال    ن ی به 

 .باشدی م تیقطععدم

 : هاسرفصل 
  ی علم اندازه شناس فی تعار 
 یر یگاندازه  تی قطععدم  مفهوم 
 یر یگاندازه  تیقطعو عدم خطا 
 ت ی قطععدم  نی مختلف تخم یکردهایرو یمعرف 
 از    یریگاندازه   ت یقطععدم   نی تخم استفاده  با 

  یشگاهیدرون آزما یریدپذیتجد یهاداده 
 از    یریگاندازه   ت یقطععدم   نی تخم استفاده  با 

 و روش  شگاهیآزما  شیگرا یهاداده 

 
   از    تیقطععدم محاسبه استفاده  با 

 ی کنترل ینمودارها
 داده    ت یقطععدم   محاسبه از  استفاده  با 

 مهارت  آزمون  یها
 داده    ت یقطععدم   محاسبه از  استفاده  با 

  افتیباز  یها
 یکروبیم یهادر آزمون  تیقطععدم  
 محاسبه شده  تی مقدار عدم قطع قیتصد  
 ت یقطععدم  یده  گزارش 

 مدت دوره: 
 2 ( 16روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  قطعیت مفهوم عدم آشنایی اولیه با 

  کردی با رو یریگاندازه تیقطععدم  نیتخم
 نییباال به پا 
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 : هدف
عملکرد   لیو تحل  هیآزمون به منظور تجز   یهاشگاه یدر آزما  ازیمورد ن  یمقدمات  یآمار  میمفاه  یدوره با هدف معرف  نیا

 ح ی دوره به زبان ساده تشر   نی در ا  یشده است. مباحث آمار  یطراح  شگاهی در آزما  میمفاه   نی و کاربرد ا  شگاهیآزما
 .باشدی قابل استفاده م هان یو تکنس شدهستخدام در همه سطوح شامل افراد تازه ا  نیمخاطب یشده و برا

 : هاسرفصل 
  یریگاندازه  هی اول فی تعار 
 یریگاندازه یانواع خطاها ییشناسا 
  ی شگاهی آزما  یکنترل خطاها یهاراه 
 و صحت  دقت 
 روش آزمون  قیتصد 
 ی هامندرج در روش   یاز اطالعات آمار  استفاده 

 آزمون

 
 پرت  یهاو کنترل داده  ییشناسا 
 آزمون Dixon 
 آزمون Grubbs 
 آزمون جی از اعتبار نتا نانیاطم حصول 
  ت یقطععدم  فیتعر 
 ج ینتا یدهدر گزارش   تیقطععدم  کاربرد 

 مدت دوره: 
 1 ( 8روز )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  .ندارد 

  شگاهی در آزما یمقدمات ی کاربرد فنون آمار
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 : هدف
. در باشدی م  شگاهیعملکرد آزما   ی ابیآزمون و ارز   جینتا  تیفی ک  نی مهم در تضم  یهاکیاز تکن  ی کی  یکنترل  ینمودارها

 یها از راه  یکیبه عنوان  یکنترل یاستفاده از نمودارها زین ISO/IEC 17025:2017 استاندارد دیجد شیرایو  7-7بند 
آشنا   یکنترل  یکنندگان با انواع مختلف نمودارهادوره شرکت   نیاعنوان شده است. در    جیاز اعتبار نتا  نانیحصول اطم

 .شوندیم

 : هاسرفصل 
 الزامات ISO/IEC 17025 تضم خصوص    ن یدر 

  جینتا تیفیک
 شگاهیدر آزما  تی فیو کنترل ک تیفیک نی تضم  
  نرمال عیتوز  
 و    ن،یانگیم  ر یمقاد  یبرا  یکنترل  نمودار دامنه 

  انحراف استاندارد
  ری مقاد ینمودار کنترل RPD 
  افتیباز  ینمودار کنترل  
  نمودار Z-Score  

 
 کنترل ماده   ینمودار  از  استفاده  با  صحت 

 مرجع
 شاهد ینمودار کنترل  
 نمودار CuSum  
 ی حدود کنترل یروزآور به 
 نقاط منفرد یبرا یکنترل نمودار (X)  
 متحرک یهادامنه  یکنترل نمودار 
 هدف  یکنترل نمودار 
 ی کنترل ینمودارها ریتفس 

 مدت دوره: 
 2 ( 16روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  آشنایی اولیه با آمار 

  تیفی ک نیدر تضم  یکنترل یکاربرد نمودارها
 آزمون  جینتا
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Beyond Standards 

 

 : هدف
در  شگاهیآزما یهاداده  لیو تحل  هی در تجز  Excelافزار مختلف نرم یهات یبا قابل ییآشنا یدوره آموزش  نیهدف از ا

 .باشدی و ... م تی فیکنترل ک ،یگذارصحه   لیمختلف از قب یندهایفرا

 : هاسرفصل 
 افزارنرم  یکل یمعرف  Excel 
  یبندقالب (Formatting)   در  Excel 
 رو  هیاول  یآمار  اتیعمل مجموعه    یبر 

 داده ها
 و  تیاهم  یهاآزمون ANOVA در   Excel 
 در یکنترل ینمودارها رسم  Excel 

 
 با انواع نمودارها  ییآشنا 
 مرتبط  توابع 
 هاو سلول   هال ی محافظت کردن از فا  نحوه 
 نمودارها  رسم 
 گز   استفاده در  Data Analysis نهیاز 

فعال ک  یهات یانجام  و    تیفیکنترل 
 یگذارصحه 

 مدت دوره: 
 2 ( 16روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  ندارد 

ها داده  لیدر تحل Excelکاربرد نرم افزار  
 آزمون  یهاشگاه یدر آزما 
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Beyond Standards 

 

 : هدف
ا از  با روش شرکت   ییآشنا  یدوره آموزش  نی هدف  انجام فعال  یمواد مرجع داخل  هیته  یهاکنندگان   ی هات ی جهت 

 .باشدیم  شگاهیدر آزما   تیفیکنترل ک

 : هاسرفصل 

 ت ی فیمواد کنترل ک هیمنطق ته 

 تی فیمواد کنترل ک یکاربردها (QCMs) 

 هیته مراحل QCMs 

 مشخصات ماده  نییتع 

 

 ی کنواختی  نییتع 

 ی داریپا نییتع 

 تیف یمواد کنترل ک یمستندساز 

 تیفیاز مواد کنترل ک استفاده  

 مدت دوره: 
 1 ( 8روز )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  آشنایی اولیه با آمار 

در   یو استفاده از مواد مرجع داخل هیته
 آزمون جینتا تی فیک نیتضم
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Beyond Standards 

 

 : هدف
انتخاب مواد مرجع و استفاده مناسب از مواد مرجع   یارهای کنندگان با معشرکت   ییآشنا  یدوره آموزش  نی هدف از ا

 . باشدیم شگاهیدر آزما شدهی و مواد مرجع گواه

 : هاسرفصل 
 یریگاندازه ندینقش مواد مرجع در فرا 
  مناسب    دکنندهیمواد مرجع مناسب و تول  انتخاب

 مواد مرجع 
 مواد مرجع رشیپذ  
 شده یمواد مرجع گواه هی ته یبرا یکل هیرو  
 انواع CRM ها 
 مواد مرجع  یکاربردها 
 کال  استفاده( مرجع  مواد    جاد یا  ون،یبراسیاز 

 ( یشناساندازه یابیرد  تیقابل

 
  مواد مرجع  یریپذتطابق 
 یمشخصات مواد مرجع )مقدار گواه  نییتع 

 ( یریگاندازه  تی قطعشده و عدم
  مواد مرجع  یداریو پا یکنواختی یابیارز 
 تواتر استفاده از   نییدر تع  رگذاریتاث  عوامل 

CRM ها 
 شده مرجع با مقدار   یمقدار گواه  سهیمقا

 شده یریگاندازه
 گواه  مستندات( مرجع  مواد  و    نامهیهمراه 

 برچسب(
  

 مدت دوره: 
 1 ( 8روز )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  ندارد 

( و مواد مرجع  RM) کاربرد مواد مرجع
 شگاه ی( در آزماCRM)   شدهیگواه
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Beyond Standards 

 

 : هدف
و نحوه تحقق آن   یریگاندازه  یاب یرد  تیمربوط به قابل  میکنندگان با مفاهشرکت   ییآشنا  ی دوره آموزش  نی هدف از ا

 .باشدیم  ییایمی ش یهاشگاهی در آزما

 : هاسرفصل 

  یختاندازه شنا یابیرد  تی قابل فیتعر 

 یختشنااندازه  یابیرد تی قابل تی اهم 

 یختشنااندازه یاب یرد تیمرتبط با قابل مراجع 

 ی ابیرد تیقابل هی اول اصول 

 س  گاهیجا نقش    ی برا  تیفیک  نیتضم  ستم یو 

 نان یقابل اطم یریگاندازه  جیتحقق نتا 

 

 ی ابیرد تیمواد مرجع و قابل 

 در   یختشنااندازه   یابیرد   تیقابل

 یی ایمی ش یهاآزمون

 قابل  عوامل بر    ی ابیرد  تی موثر 

 یختشنااندازه

 ی ابیرد تیقابل جادیا 

 مدت دوره: 
 1 ( 8روز )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  ندارد 

 یهادر آزمون یختشنااندازه  یاب یرد تیقابل
 یی ایمیش
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Beyond Standards 

 

 : هدف
نمودن آن   یکم  یو روش ها  ی بردارنمونه   تی قطعکنندگان با مفهوم عدم شرکت   ییآشنا  یدوره آموزش  نی هدف از ا

 . باشدی م ISO/IEC 17025:2017 یالمللن یبا در نظر گرفتن الزامات استاندارد ب

 : هاسرفصل 
 ست؟ ی چ یبردارنمونه  تیعدم قطع 

 یبردار نمونه  تی قطععدم منابع 

 یو تصادف کی ستماتی س راتیتاث 

  و محاسبات  هاروش 

 ی ریگاندازه   تیقطععدم   نی تخم  یکردهایرو 

 ی بردارشامل نمونه 

 ی تجرب کردیرو 

 

 یسازمدل  کردیرو 

  ی بردارنمونه  تی فیو کنترل ک یگذارصحه 

 دامنه  یهاو آماره ییجداگانه دوتا یطراح 

 ANOVA 

 فعال  تی قطعمحاسبه عدم   مثال  یهات ی از 

 ت ی فیو کنترل ک یگذارصحه 

 مدت دوره: 
 1 ( 8روز )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  آشنایی اولیه با آمار 

 ی نمونه بردار  تیقطععدم  یابیارز 
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Beyond Standards 

 

 : هدف
ا از  با چگونگشرکت   ییدوره آشنا  نیهدف  ر   تیقطعدر نظر گرفتن عدم  یکنندگان  ارز   سکیو   ی اب یقابل قبول در 

 .باشدی انطباق با مشخصات م

 : هاسرفصل 

 انطباق  یابیبر ارز  یامقدمه 

  استاندارد  الزامات ISO/IEC 17025   در

  ی دهانطباق و نحوه گزارش   یابیخصوص ارز 

 آن

  ی ریگم یتصم یهاسک یر 

 

 یابیدر ارز   یر یگاندازه  تی قطععدم  نقش 

 انطباق 

  نوع یو خطاها سکیر  یابیارز I و نوع II 

 ی ریگم یتصم نی قوان جادیا 

 ی اطیو رد کردن احت رشیپذ 

 مدت دوره: 
 1 ( 8روز )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  ندارد 

 نییمشخصات و تعانطباق با    یابیارز 
 ی ریگمی تصم نیقوان
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Beyond Standards 

 

 : هدف
آزمون آشنا   یهاروش   یگذارصحه   / قی تصد  شرفتهیتا با فنون پ  سازد یکنندگان را قادر مشرکت   یدوره آموزش  ن یا

و   سکیبر ر   یبا تفکر مبتن  یگذار و صحه   قیتصد  یهاتیفعال   یزیر برنامه  نهیدر زم  یلینکات تکم  نیشده و همچن
 . رندیگیقرار م  حثمورد ب یدوره آموزش  نی در ا زین یگذارگزارش صحه   هیته یچگونگ

 : هاسرفصل 
 مقدمه 
  ارزیابی گرایش(Bias) 
  )ارزیابی دقت )تکرارپذیری و دقت میانی 
  گذاریصحه شدت مطالعات 
  کالیبراسیون/ خطی بودن 

 
  حد    یبرا  نی گز یجا  یهاروش محاسبه 

 (LOQشدن )  یحد کم و (LOD)  صیتشخ
  یاستوار  ابییارز   (Robustness و  )

 (Ruggedness)  استحکام
  گذاری گزارش صحه 

 مدت دوره: 
 2 ( 16روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
   استاندارد  آشنایی اولیه باISO 17025 
  و تصدیق  اولیه  مفاهیم  با  آشنایی 

 هاگذاری روش صحه 
  

  یگذارو صحه قیتصد یدوره آموزش
 شرفتهیپ -آزمون یهاروش 
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Beyond Standards 

 

 : هدف
ده و همچنین  آشنا ش  نتایجضمین کیفیت  سازد تا با فنون پیشرفته تکنندگان را قادر می این دوره آموزشی شرکت 
انواع نمودارهای کنترلی، نحوه تهیه مواد مرجع داخلی و چگونگی تجزیه و تحلیل عملکرد نکات تکمیلی در زمینه  

 گیرند. نیز در این دوره آموزشی مورد بحث قرار می (PT)های آزمون مهارت آزمایشگاه در برنامه 
 

 : هاسرفصل 
 مقدمه 
  نمودارهای کنترلی پیشرفته 
   تهیه و استفاده از مواد مرجع داخلی/ مواد 
 به روزآوری حدود نمودارهای کنترلی 

 
 عدم آوری  روز  از به  استفاده  با  قطعیت 

 (QC)های کنترل کیفیت داده 
   کاربرد تجزیه و تحلیل واریانس(ANOVA)  

 در کنترل کیفیت نتایج 
   تجزیه و تحلیل عملکرد آزمایشگاه بر اساس

 PTروند نتایج 

 مدت دوره: 
 2 ( 16روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  استاندارد آشنایی اولیه باISO 17025 
 ضمین کیفیت  آشنایی با مفاهیم اولیه ت

 نتایج
  

و   یداخل تی فیکنترل ک یدوره آموزش
 شرفتهی پ -شگاه یدر آزما یخارج
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 های آموزشی شناسنامه دوره

 خاص  عیمربوط به صنا یاختصاص یهادوره

Beyond Standards 
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Beyond Standards 

 

 : هدف
 ن یشده است. در ا  یطراح  یمینفت و پتروش  عیصنا  یهاشگاهیآزما  از یو متناسب با ن  یدوره به صورت اختصاص   نیا

 یهاصنعت به همراه کارگاه   ن ی ا  یهاشگاه یخاص آزما  یهامرتبط با آزمون   تیفیکنترل ک  یهاک ی تکن  یدوره آموزش
را    تیفیکنترل ک  یهات یدر خواهند بود فعالکنندگان پس از اتمام دوره قا . شرکت گردد ی م  حیمتنوع تشر   یآموزش

 . ندینما لی و تحل هیاجرا و تجز  ،یالمللن یب یاستانداردها ری و سا ISO/IEC 17025مطابق الزامات استاندارد 

 : هاسرفصل 
 ی و اعتبارده تیصالحدییتا اتیکل 
 ه یاول فیو تعار  میمفاه 
 آزمون یهاروش  یگذارو صحه  قیتصد  
 آزما  تیفیک  تی ر ی مد  ستمیس  ی هاشگاه یدر 

 یمحصوالت نفت
 عملکرد   یابیو ارز   تی فیکنترل ک  ،یفیک  الزامات

 روش آزمون 

 
 ن یانگیدامنه و م یکنترل ینمودارها 
 تک  یکنترل  ینمودارها دامنه    ینقاط  و 

 متحرک 
 ،آزمون  جینتا ریو تفس یابیارز  پردازش 
 مهارت یهاآزمون  (PT) 

 مدت دوره: 
 2 ( 16روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  آشنایی اولیه با آمار 

 یهاشگاه یآزما  یالزامات خاص اعتبارده
 و نفت یمیصنعت پتروش
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Beyond Standards 

 

 : هدف
 ی دوره آموزش   نی شده است. در ا  یطراح  یفلز  عیصنا  یهاشگاهیآزما  ازیو متناسب با ن  یدوره به صورت اختصاص   نیا

متنوع  یآموزش یهاصنعت به همراه کارگاه نی ا یهاشگاهی خاص آزما یهامرتبط با آزمون  تیفیکنترل ک یهاک یتکن
اتمام دوره قادر خواهن. شرکت گردد یم  حیتشر  از  الزامات    تیفیکنترل ک  یهات یبود فعال  دکنندگان پس  را مطابق 

ISO/IEC 17025 ندینما لیو تحل هیاجرا و تجز  ،یالمللن یب یاستانداردها ریو سا . 

 : هاسرفصل 

 ی و اعتبارده تیصالح دییتا اتیکل 

 ه یاول فیو تعار  میمفاه 

 صحه   قیتصد در    یهاروش   یگذارو  آزمون 

 یعملکرد  یهابا داده  سهیمقا

 

 غ  میمستق  قیتصد   زات یتجه  میمستق  ریو 

 شگاه یآزما

 جینتا  تیفیک نی تضم 

 ی کنترل ینمودارها 

 مهارت یها آزمون  (PT) 

 مدت دوره: 
 2 ( 16روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  آشنایی اولیه با آمار 

 یهاشگاه یآزما  یالزامات خاص اعتبارده
 ی فلز عیصنا
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Beyond Standards 

 

 : هدف
 ر یو سا  SM  آب و فاضالب متناسب با الزامات  یهاشگاه یآزما   یاعتبارده  یالزامات تخصص  یری ادگیدوره    نی هدف ا

 ی هاکنندگان قادر خواهند بود روش دوره شرکت   انی. در پاباشدی صنعت آب و فاضالب م  یهامراجع مرتبط با آزمون 
 کنند. یگذارو صحه  قی تصد ISO/IEC 17025و استاندارد  SMآزمون را مطابق با الزامات  

 : هاسرفصل 
 ی ریاندازه گ یابیرد  تیقابل 
  یآمار کاربرد فی تعار  
  آزمون  یهاروش  یگذارصحه 
 بودن  یو خط ونیبراسیکال 
 صیتشخ حد(LOD)  شدن یو حد کم  (LOQ) 
  افتیباز  (Recovery) 
 یشــــــگاهیمعــــــرف/ شــــــاهد آزما شــــــاهد 

(Method Blank) 
 یشگاه ی شده آزما یغن شاهد  (LFB) 

 
  یشگاهیشده آزما یغن  سیماتر (LFM)  
  ییدوتا یهانمونه  (Duplicate) 
 ونیبراسیو کال یاستانداردساز 
 افت، یباز   ن،ی انگیم  یکنترل  ینمودارها  

 شاهد و دامنه 
 مهارت آزمون  (PT) 
 ک  یهاک یتکن با   تیفیکنترل  مطابق 

 SM  یهابخش 
 با استفاده    یریگاندازه   ت یقطععدم   نی تخم

 ن یی باال به پا کردیاز رو
  

 مدت دوره: 
 2 ( 16روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  آشنایی اولیه با آمار 

 آب و فاضالب یهاشگاه یآزما یاعتبارده

 ک یز یف -یمیش هایآزمون -اول  بخش
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Beyond Standards 

 

 : هدف
 ر یو سا  SMآب و فاضالب متناسب با الزامات    یهاشگاه یآزما   یاعتبارده  یالزامات تخصص  یری ادگیدوره    نی هدف ا

 .باشدیصنعت آب و فاضالب م یهامراجع مرتبط با آزمون 

 : هاسرفصل 
 ی و مراجع اعتبارده تیصالح دییتا 
 بــــــــر الزامــــــــات اســــــــتاندارد یامقدمــــــــه  

ISO/IEC 17025 
 ی ریگاندازه یابیرد  تیقابل 
 شرا   الزامات آزما   یطی مح  طیخاص    شگاه یدر 

  یولوژیکروبیم
 کال   الزامات به  مربوط  کنترل    ونیبراسیخاص  و 

 زات یتجه

 
 مح به  مربوط  خاص  و   طیالزامات  کشت 

 مرجع  یهاسوش 
  آزمون   یهاروش   یگذارصحه

 یولوژیکروبیم
 آزما  تیفیک  کنترل  یهاشگاه یدر 

 یولوژیکروبیم
 آزما  تی قطععدم   نی تخم  یهاشگاه یدر 

 یولوژیکروبیم

 مدت دوره: 
 1 ( 8روز )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  آشنایی اولیه با آمار 

 و فاضالب آب یهاشگاه یآزما یاعتبارده

 یولوژیکروبی م هایآزمون -دوم بخش
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 : هدف
 ی دوره آموزش  نیشده است. در ا   یطراح  ییغذا  عیصنا  یهاشگاهیآزما  ازیو متناسب با ن  یدوره به صورت اختصاص   نیا

متنوع  یآموزش یهاصنعت به همراه کارگاه نی ا یهاشگاهی خاص آزما یهامرتبط با آزمون  تیفیکنترل ک یهاک یتکن
را مطابق الزامات   تیفیکنترل ک  یهات ی بود فعال  هندکنندگان پس از اتمام دوره قادر خوا. شرکت گرددیم  حیتشر 

 .ندینما  لی و تحل هی اجرا و تجز  ،یالملل ن ی ب یاستانداردها ریو سا ISO/IEC 17025استاندارد 

 : هاسرفصل 

 ی و اعتبارده تیصالح دییتا اتیکل 

 ه یاول فیو تعار  میمفاه 

 آزمون یهاروش  یگذارو صحه  قیتصد  

 آزما  تیفیک  تی ر ی مد  ستمیس  ی هاشگاه یدر 

 یی غذا عیصنا

 

 ک ک  ،یفیالزامات  ارز   تی فیکنترل   یابیو 

 عملکرد روش آزمون 

 یکنترل ینمودارها  

 ،آزمون  جینتا ریو تفس یابیارز  پردازش 

 مهارت یهاآزمون (PT)  

 مدت دوره: 
 2 ( 16روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  ندارد 

 ییغذا  عیصنا یهاشگاه یآزما یاعتبارده
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 های آموزشیشناسنامه دوره 

 مواد مرجع  دی و تول PT  یمربوط به برگزار ی هادوره
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 : هدف
آزمون   یبرا  یالزامات عموم  ISO/IEC 17043کنندگان با الزامات استاندارد  شرکت   ییآشنا  یدوره آموزش  نیهدف از ا
 .باشدی مهارت م

 : هاسرفصل 

  ف ی واژگان و تعار 

 ی فن  الزامات 

  کارکنان 

 یو مکان یطیمح طیشرا  زات،یتجه 

 آزمون مهارت  یهابرنامه  یطراح 

 اقالم آزمون مهارت  هیته 

 

 یداریو پا یکنواختی 

 یآمار یطراح 

 افته ی صیتخص ریمقاد 

  داده ها و سوابق   لیو تحل هیتجز 

  عملکرد  یابیارز 

 ی عموم الزامات 

 مدت دوره: 
 2 ( 16روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  ندارد 

ارکنندگان  سیستم مدیریت برگز الزامات  حیتشر 
PT   استاندارد بر اساسISO/IEC 17043 
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مربوط   یهات یدر خصوص صالح  ISO 17034  کنندگان با الزامات استانداردشرکت   ییآشنا  یدوره آموزش  نیهدف از ا

 .باشدیمواد مرجع م دکنندگانیبه تول

 : هاسرفصل 
  ف یمقدمه و تعار 
 قرارداد  یعموم  الزامات و    ی)موضوعات 

 ( یطرفیب
 و کارکنان  یساختار  الزامات 
 پ  یواگذار آور  یفرع  مانکاریبه  فراهم    یو 

 خدمات و اقالم  زات،یتجه
 ی طیمح طی و شرا ساتیتاس 
  دیو کنترل تول یزیر طرح 
 و انبارش مواد  ییجابجا 

 
 مواد  یفرآور 
  یر یگاندازه زاتیو تجه هاروش 
 ر یمقاد  یشناختاندازه   یابیرد   تیقابل  

 شده  یگواه
  یداریو پا یکنواختی یابیارز 
 تخص  نییتع و  مقدار   صیمشخصات 

 آن  تیقطعمشخصه و عدم 
 هاو برچسب  مستندات 
 ت یر یمد  ستمیس  الزامات 

 مدت دوره: 
 2 ( 16روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  با استاندارد آشناییISO/IEC 17025 

الزامات   -ISO 17034  با الزامات استاندارد  ییآشنا
 مواد مرجع  دکنندگانیتول یستگ ی شا ی عموم
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 : هدف
 ی که با اجرا   شگاهیآزما   اتیدر عمل  یخطاها و مشکالت احتمال  ییبا هدف شناسا  یخارج  تیفیکنترل ک  یهات ی فعال
ک  یهات ی فعال ندارد، بخش مهمآن  ییامکان شناسا  یداخل  تیفیکنترل  فعال  یها وجود  ک  یهات ی از   ت یفیکنترل 

 . باشدیم ISO/IEC 17025استاندارد  اماتاز الز  یکی یخارج تیفیکنترل ک یهات یفعال یاجرا نی. همچندنباشیم

 : هاسرفصل 

 یشگاهیآزما  نی ب ساتیمقا 

 یهاشاخص لی و تحل هیو تجز  محاسبه  h , k 

  یانمونه  کی برنامه  لیو تحل هیتجز 

  ی ابرنامه دو نمونه  لیو تحل هیتجز 

 

 تمهار  یهاآزمون  یمعرف (PT) 

 یهادر برنامه   افتهی  صیمقدار تخص  نییتع 

PT 

 انحراف استاندارد نییتع PT 

  یهادر برنامه   هاشگاه یعملکرد آزما  یابیارز 

PT 

 مدت دوره: 
 2 ( 16روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  آشنایی اولیه با آمار 

در   یخارج  ت یفیکنترل ک یهاکیتکن
 هاشگاه یآزما
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بر اساس   PT  یهامورد استفاده در مراحل مختلف برنامه   یکنندگان با فنون آمارشرکت   ییدوره با هدف آشنا   نیا

 . گردد ی م هی ارا ISO 13528  یالمللن ی الزامات استاندارد ب

 : هاسرفصل 
 برنامه یآمار یطراح PT 
  تخص  نییتع  یهاروش  افتهی  صیمقدار 

(Assigned Value) 
  مقدار    تیقطععدم  نییتع  یهاروش

 افته یص یتخص
  تکرارها  نییتع  یهاروش ن  یتعداد  در    ازیمورد 

 شگاه یهر آزما 
  ارز   نییتع  یهاروش استاندارد    ی ابیانحراف 

 (SDPA) مهارت

 
 د ر ـلکـــــــ ـمـع یابیـــــــ ارز  یاـهـــــــ صـشاخ 

(Z-score, En Score, …) 
 شیگرا  زانی م  نییتع  یهاشاخص 

 هاشگاه یآزما
  هاشگاهیآزما یبنددرجه  (ranking) 
  جینتا یابیارز  یکیگراف یهاروش 
 استوار یهاآماره  (robust statistics) 

 مدت دوره: 
 2 ( 16روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  آشنایی اولیه با آمار 

مورد استفاده در   یآمار یهاروش 
 ISO 13528مهارت بر اساس  یهاآزمون
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مقدار و   صیمشخصات/ تخص  نیی مربوط به تع  یکنندگان با اصول و مبانشرکت   ییآشنا  یدوره آموزش  نی هدف از ا

 باشد.یمواد مرجع م دیتول ندیدر فرا یداریو پا یکنواختی یابیارز  نیهمچن

 : هاسرفصل 

  ف یمقدمه و تعار 

 مواد مرجع  دیتول 

  (یانمونه ن یو ب  یانمونه)درون  یکنواختی  یابیارز 

 حداقل اندازه نمونه  نییتع 

 ی کنواختی تیقطععدم 

  ک یکالس یداریپا یابیارز 

  یداریپا یابیارز ( همزمانisochronous) 

 

  شده  عیتسر  طی در شرا یداریپا یابیارز 

 –  حمل    طیمدت )شراکوتاه  یداریپا  یابیارز

 و نقل(

 – مشخصات ماده  نییتع یکردهایرو 

 –  یابیمورد استفاده در ارز   یآمار  یهاروش 

 یداریو پا یکنواختی

 –  آمار تع  یفنون  در  استفاده    نیی مورد 

 مشخصات 

 مدت دوره: 
 2 ( 16روز  )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  آشنایی اولیه با آمار 
  آشنایی با استانداردISO/IEC 17025 

و   یکنواخت ی یاب یمشخصات و ارز  نییتع
 Guide 35مواد مرجع بر اساس  ی داریپا
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و   نیی با تعداد پا  یشگاهیازما  ن یب  سات ی مقا  یکنندگان با مالحظات مربوط به برگزارشرکت   ییدوره آشنا  ن یهدف از ا 
 . باشدیعملکرد م ازاتیانحراف استاندارد و امت  افته،ی ص یمقدار تخص نیی نحوه تع

 : هاسرفصل 

  سات یقابل کاربرد در مقا  یآمار  یهاروش  

 ی شگاهیآزمان یب

  مقا  یوهایسنار در    سات یمختلف 

 کوچک   یشگاهیآزمان یب

 کوچک  یشگاهی آزما  نیب ساتیمقا یطراح 

 

 افته یص یمقدار تخص نییتع 

 انحراف استاندارد  نییتع 

 عملکرد  ازاتیامت 

 مدت دوره: 
 1 ( 8روز )ساعت 

 :نیاز)ها(پیش
  آشنایی اولیه با آمار 

  ساتیمقا  یدهو سازمان  ی طراح
 کنندهبا تعداد کم شرکت  یشگاهیآزمانیب



   

www.qualitypioneers.ir 

www.pqp-pt.com 

 

  

  ISO/IEC 17043( در ایران بر اساس استاندارد  PTهای مهارت ) مرجع برگزاری آزمون ( اولین  PQPشرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد )
از   1395ترکیه و در سال  TURKAKموفق به دریافت گواهینامه اعتباردهی از مرجع اعتباردهی  1392باشد. اين شرکت در سال می

 ( گردید.  NACIمرکز ملی تاییدصالحیت ایران)
ستقل برای ارزیابی عملکرد آزمایشگاه بوده و يک ارزیابی کامالً محرمانه و مستقل در خصوص توانمندی ( یک ابزار م PTآزمون مهارت )

باشد، در اخذ و  ها و کارکنان آزمایشگاه میدهنده توانایی فنی سیستم نماید. آزمون مهارت عالوه بر اینکه نشانآزمایشگاه ارائه می
 کند. زمایشگاه کمک مینیز به آ ISO/IEC 17025نگهداری گواهینامه 
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 PQPکیفیت در 



 

  

جهت دریافت اطالعات بیشتر ، با این شرکت  
 تماس حاصل فرمائید. 

 
 
 : PQPهای ارتباطی با راه

خیابان  -سهروردی شمالی -تهرانآدرس: 
 11واحد  -3طبقه  -74پالک  -شهرتاش

 02188546426تلفن: 
 02186030627فاکس: 

 

پیشگامان کیفیت 
پاسارگاد در یک 

 نگاه

 

از   سال تجربه مدیران و کارشناسان خود مجموعه کاملی از   15شرکت دانش بنیان پیشگامان کیفیت پاسارگاد، با بیش 
ارائه می   ISO/IEC 17025ها بر اساس استاندارد  خدمات و محصوالت مورد نیاز جهت اعتباردهی آزمایشگاه کند. این  را 

با همکاری شرکای بین  راه المللی خود  قصد دارد ب شرکت  ارائه  اعتمادترین مرجع و پیشرو در  انتخاب، قابل  ه نخستین 
المللی و به های معتبر ملی و بینهایی نوآورانه به مشتریان خود تبدیل شود و با ایجاد روابط تجاری پایدار با سازمانحل 

رائه شده و از این طریق  های جامع به مشتریان ا حل ها، راه کار گيری نيروی انسانی متخصص و توانمندسازی مستمر آن 
 کنندگان، جامعه و دولت تامين میگردد. حقوق و رضایت کلیه ذینفعان سازمان شامل کارکنان، سهامداران، مشتریان، تامين 

 

ا   ISO/IEC 17025ها بر اساس استانداردخدمات شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد در ارتباط با تایید صالحیت آزمایشگاه 
 به شرح زیر است: 

 ISO/IEC 17025خدمات مشاوره استاندارد  -
 های آموزشی تخصصیبرگزاری دوره  -
 (PT)های مهارت برگزاری آزمون  -
 (CRMs)تولید و تامین مواد مرجع گواهی شده  -
 
 

 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: 

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