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»  آشنايي با آزمون مهارت« همايش
آشنايي با الزامات مديريتي

موسوي  فائزه:ارايه كننده 



ILAC
International Laboratory Accreditation Corporation
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PT@ آزمایشگاھھای تایيد صالحيت شده 
) ILACطبق سند رسمی (

تایيد شایستگی عملکرد آزمایشگاه

شناسایی مشکالت آزمون یا اندازه گيری

مقایسه روش ھا ودستورالعمل ھا

 آزمایشگاهعملکردبھبود

آموزش کارکنان

 آزمایشگاھیمشتریان خدمات افزایش اعتماد درکارکنان، مدیریت و

 کنندگان در یک آزمایشگاهمقایسه توانایی ھای آزمون

توليد مواد مرجع

تعيين دقت و درستی روش

رضایت نھادھای تایيد صالحيت
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PT@ آزمایشگاھھای تایيد صالحيت شده 
)17025استاندارد  2-1-4طبق الزامات بند (

:کاليبراسيون باید/ آزمایشگاه آزمون

زیر را  را به نحوی انجام می دھد که الزامات گروھھای کاليبراسيون/ اطمينان یابند کليه فعاليتھای آزمون

:برآورده می کنند

 17025الزامات استاندارد

خواسته ھای مشتری

خواسته ھای مراجع قانونی

 اندشناخته نھادھایی که آزمایشگاه را به رسميت خواسته ھای
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PT@ آزمایشگاھھای تایيد صالحيت شده 
)17025استاندارد  9-5طبق بند (

:کاليبراسيون باید/ آزمایشگاه آزمون

ایج روش کنترل کيفيتی داشته با استفاده از فنون آماری و بررسی روند نتایج، اعتبار نت
:کاليبراسيون را پایش کند، با روشھایی مانند/آزمون

 و مقایسات بين آزمایشگاھیمشارکت در آزمون مھارت

استفاده مرتب از مواد مرجع گواھی شده

کاليبراسيون/تکرار ازمون

کاليبراسيون مجدد اقالم نگھداری شده/آزمون

کاليبراسيون/بررسی ھمبستگی بين نتایج ویژگيھای مختلف یک قلم آزمون
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اسناد مرتبط درباره نحوه برنامه ریزی و اجرای آزمون مھارت

ISO/IEC 17043:2010 : تبدیل شد به    ISO/IEC Guide 43e-1 , 2

در حال تدوین به شکل استاندارد ملی Guide 34

ISIRI 13283                                                                ISO 13528:2005
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واژگان
(PT item): قلم آزمون مھارت

ر ھا يا سايگيري، مجموعه دادهنمونه، محصول، مصنوع، مواد مرجع، بخشي از تجھيزات، استاندارد اندازه
.گيرداطالعات مورد استفاده در آزمون مھارت را در بر مي

(Assigned value): مقدار تخصيص یافته

مھارتمقدار نسبت داده شده برای يك ویژگی مشخص در یک قلم آزمون 

(PT Scheme): الگوی آزمون مھارت

گيري، کاليبراسيون يا بازرسي از آزمون، اندازهبراي حوزه خاصي مھارت که در يك يا چند دوره  آزمون
.طراحي و اجرا شده است
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واژگان
 گيريھا ياارزیابی عملكرد دو یا چند آزمایشگاه،با اندازه:  (Proficiency Test): آزمون مھارت       

شدهمعيارھاي از پيش مقرر در مقايسه با یکسان يا مشابه آزمونھا بر روي اقالم 

ده از اقالم آزمون مھارتاندازه گيری یك يا چند اندازه: الگوی كمي

شناسايي يا توصيف يك يا چند خصوصيت از یک قلم آزمون مھارت: الگوی كيفي

ي يك يا چند قلم از اقالم آزمون مھارت براي آزمون يا اندازه گيري به طور متوال: الگوی متوالي
شوند؛به مجری آزمون مھارت عودت داده مي) مشخص(توزيع و در فواصل زماني 

ھم زمان در يك بازه زماني  گيرييا اندازه اقالم آزمون مھارت براي آزمون: الگوی ھمزمان
مشخص، توزيع مي شوند؛

 اقالم آزمون مھارت یک بار ارائه مي شوند؛ : موردياجراي تك

...و 
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گردش کار ثبت نام و شرکت آزمون مھارت

آزمون مهارت استانداردمركز 
استاندارد پژوهشگاه      سازمان ملي استاندارد

pt.info@standard.ac.ir:، پست الكترونيكي 44622026: دورنگار، 44622025-8:تلفن: اطالعات تماس

موجود  PTمشاهده تقويم
درسايت مركز آزمون 

مهارت
 واريز وجوه و تكميل

ثبت نام
 واريز وجوه و تكميل

ثبت نام

ثبت نام آزمايشگاه  
/  متقاضي از طريق سايت

فكس/ حضوري

 دريافت و تصديق اقالم
PT و ثبت در فرم رسيد  

نمونه اقالم

 دريافت و تصديق اقالم
PT و ثبت در فرم رسيد  

نمونه اقالم

توسط مركز  PTتهيه اقالم 
آزمون مهارت و تحويل آن به 

شركت كنندگان

توسط مركز  PTتهيه اقالم 
آزمون مهارت و تحويل آن به 

شركت كنندگان

 انجام آزمون و ارائه گزارش نتايج
به مركز آزمون مهارت و انتقال 

ركز به م) انتقاد/ پيشنهاد(نظرات 
آزمون مهارت

 انجام آزمون و ارائه گزارش نتايج
به مركز آزمون مهارت و انتقال 

ركز به م) انتقاد/ پيشنهاد(نظرات 
آزمون مهارت ارائه گزارش بازخورد براي هر 

 شركت كننده از سوي مركز
آزمون مهارت

ارائه گزارش بازخورد براي هر 
 شركت كننده از سوي مركز

آزمون مهارت
ارائه گزارش تحليلي 

نهايي به شركت كنندگان
ارائه گزارش تحليلي 

نهايي به شركت كنندگان



آماده اجرا در مرکز آزمون مھارت استاندار PTالگوھای 
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واژگان
PTP)مجری آزمون مھارت  : PT provider):

.ي الگوی آزمون مھارت را به عھده می گيردمسئوليت ھمه وظايف در تھيه و اجراسازماني كه 

(PT coordinator): ھماھنگ کننده آزمون مھارت

.  آزمون مھارت را به عھده دارداجراي يك الگوی فرد یا افرادی که مسئوليت سازماندھي و مديريت ھمه فعاليتھاي مربوط به 

(customer): مشتری آزمون مھارت

.شودفراھم میبراي ايشان قراردادی  توافقفرد يا سازماني است كه يك الگوی آزمون مھارت، بواسطه 

(Participant): شرکت کننده آزمون مھارت

.کندتوسط مجري آزمون مھارت، ارائه مينتايج را برای بررسی نموده و اقالم آزمون مھارت را دريافت آزمايشگاه، سازمان يا فردي كه 
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17025با  17043مقايسه الزامات مديريتي 
17025

4-1 سازمان
4-2   سيستم مديريت
4-3 كنترل مدارك
4-4 بازنگري درخواست، پيشنهاد ،

قرارداد
4-5 واگذاري به پيمانكار فرعي
4-6 خريد ملزومات
4-7 ارايه خدمات به مشتري
4-8 شكايات

17043
5-1 سازمان
5-2  سيستم مديريت
5-3 كنترل مدارك
5-4   ،بازنگري درخواست، پيشنهاد

قرارداد
5-5 واگذاري به پيمانكار فرعي
5-6 خريد ملزومات
5-7 ارايه خدمات به مشتري
5-8  درخواستهاي تجديد شكايات و

نظر
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17025با  17043مقايسه الزامات مديريتي 
17025

4-9 كنترل كار نا منطبق
4-10 بهبود
4-11 اقدام اصالحي
4-12 اقدام پيشگيرانه
4-13  سوابقكنترل
4-14 مميزي داخلي
4-15 بازنگري مديريت

17043
5-9 كنترل كار نا منطبق
5-10 بهبود
5-11 اقدام اصالحي
5-12 اقدام پيشگيرانه
5-13  10-4بند : رازداري* (كنترل سوابق   ،

)در بخش فني
5-14 مميزي داخلي
5-15 بازنگري مديريت

5-9 كنترل كار نا منطبق
5-10 بهبود
5-11 اقدام اصالحي
5-12 اقدام پيشگيرانه
5-13  10-4بند : رازداري* (كنترل سوابق   ،

)در بخش فني
5-14 مميزي داخلي
5-15 بازنگري مديريت
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»  سازمان« : 1-5نکات قابل توجه در مورد بند 

:باید (PTP)مجری آزمون مھارت 

 از نظر قانونی نھادی قابل شناسایی باشد

دارای سيستم مدیریت باشد

اختيارات/ باید کارکنان فنی و کيفی با شرایط احراز و چارچوب مسئوليتھا 

مشخص باشد

باید مستقل و تاثير ناپذیر نسبت به فشارھای تجاری باشد
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»  بازنگری قرارداد« : 4-5نکات قابل توجه در مورد بند 

:باید (PTP)مجری آزمون مھارت 

  قبل از قرارداد اطمينان یابد که الگویPT از نظر فنی مناسب است

حتی فعاليتھای واگذار شده به پيمانکار فرعی را مورد بازنگری قرار دھد

گری اگر قراردادی پس از به جریان افتادن الگو تغيير کرد، کل مراحل قرارداد بازن

شده و به اطالع ھمه می رسد
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»مرکز آزمون مھارت استاندارد« سایت شرح مراحل ثبت نام در 



» واگذاری به پيمانکار فرعی « : 5-5نکات قابل توجه در مورد بند 

:باید (PTP)مجری آزمون مھارت 

  داراستنشان دھد پيمانکار فرعی تجربه و صالحيت الزم را

 ندگانکنچنانچه فعاليتی به پيمانکار فرعی واگذار شود به شرکت 

اطالع دھد

  اختيار صدور گزارشو ارزیابی عملکرد ، نامه ریزی برفعاليتھای 

.به پيمانکار واگذار نشودنھایی 
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»  ارایه خدمات به مشتری« : 4-5نکات قابل توجه در مورد بند 

:باید (PTP)مجری آزمون مھارت 

در شفاف سازی درخواست مشتری ھمکاری کند

 کند پایشآزمون مھارت را عملکرد مجری

 نظر ، شکایت، سنجش رضایت( از مشتریان بازخورد بگيرد(
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مرکز آزمون مھارت « در سایت 

 صفحه ای به ثبت» استاندارد

مستقيم نظرات و شکایات 

.تمشتریان اختصاص یافته اس
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سایت مرکز آزمون مھارت 

استاندارد

به آدرس

PT.standard.ac.ir
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