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  ١ P(PT( استاندارد مون مهارتآزمركز

 
جهت تضــمين كيفيت نتايج  ISO/IEC 17025اجراي الگو هاي آزمون مهارت براي افزايش توان فني و كيفي آزمايشــگاه ها و يكي از الزامات اســتاندارد 

، آزمايشـگاههاي همكار استاندارد و ساير آزمايشگاههاي كه نياز به شركت در   ISO 17025آزمون / كاليبراسـيون اسـت. آزمايشـگاههاي داراي اسـتاندارد     
،  2(PT) مهارت آزمون در شركت و نام ثبت با توانند مي دارند–در مقايسه با ساير آزمايشگاههاي مشابه را -فضـاي رقابتي سـالم براي ارزيابي عملكرد خود  

  عملكرد خود را محك بزنند.

 ليم استاندارد تدوين و ترجمه به اقدام		، بعنوان يكي از گروههاي فعال پژوهشـكده سيستمهاي مديرت كيفيت و بازرسي، اسـتاندارد مركز آزمون مهارت 
 انمجري صالحيت تاييد براي كلي الزامات شامل استاندارد اين.  كرد ها سيستم پژوهشكده در	آن سازي پياده همچنين و	)مهارت آزمون استاندارد(  17043
  . دارد عموميت مهارت آزمون هايالگو انواع براي كه باشد مي مهارت آزمون الگوهاي اجراي و تدوين		نحوه همچنين و 	(PTP)تمهار آزمون

 ارسال با ، شده انتخاب ويژه اقالم و آزمايشـگاهها  منتخب ي گروهها روي بر مختلف مهارت آزمونهاي برگزاري و مركز اين در		17043با اسـتقرار اسـتاندارد   
آماري  اقالم در چارچوب زماني مشــخص و آزمون آنها در آزمايشــگاهها و ارايه گزارش آزمون به مركز آزمون مهارت اســتاندارد، پس از بررســي و تحليل اين

و يا  اساس عملكرد واقعيشان ارزيابي نتايج عملكرد آزماشـگاهها، مي توان بر پايه اصول علمي, نتايج قابل قبول را از ساير نتايج تميز داد و آزمايشگاهها را بر 
  درجه بندي كرد.

آزمايشگاههاي  آنالينو آغاز ثبت نام PT Scheme)و طرح ريزي الگوهاي آزمون مهارت ( اسـتاندارد مركز آزمون مهارت با تكميل سـاختار مسـتندات   
  نخستين دوره اجراي آزمونها اطالع رساني خواهد شد.مي شود و در بهار سال آينده نتايج اولين الگوهاي آزمون مهارت اجرا متقاضي ، 

، رعايت محرمانگي اطالعات و پرهيز از تاثير پذيري از مراجع بيروني و فشــارهاي خارجي از نحستين 17043بديهي اسـت ، طبق الزامات صـريح اسـتاندارد    
  يت مي شود.رعامركز آزمون مهارت استاندارد است كه به تمامي در  17043اصول استقرار سيستم 

 


