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 بیانیه مدیریت آزمایشگاه
   ISO /IEC 17025:2017 استاندارد  بر اساس الزامات  سيستم مديريت کيفيت خود را    ،آزمايشگاه شرکت حلوای عقاب  

  و اختيارات  مسئوليتها  با طرح ريزی ساختار مديريتی کليهسپس    همة فرآيندها وابتدا  ،سيستماين  مطابق با  .استاستقرار داده  

  اند.  شدهتشريح  تعريف و  د، ن آزمايشگاه موضوعيت دار هایمرتبط که در ارتباط با فعاليت 

و   ، وضعيت عملكردفنی، قوانينموضوعات  بر اساس تغييرات مرتبط با  همواره  مديريت کيفيت و مستندات آن    سيستم

 گيرند. مورد تجديد نظر قرار می  مشتریانتظارات 

دارد که آزمايشگاه و کارکنان آن از هر گونه فشار  اخالق حرفه ای صراحتاً اعالم می  اصول   مدير ارشد آزمايشگاه  بنا بر

بی  همة فعاليتهای خود را با تأکيد بر  بوده و    رها   گذاشته   فعاليت های آزمايشگاهداخلی و يا خارجی که تأثير منفی بر  

اصول  دهد.حفاظت از اموال و اطالعات مشتريان جزء  انجام می  حفظ اسرار و بدون تبعيض و به صورت کاملطرفی،  

 باشد. آزمايشگاه میقطعی 

آزمايشگاه  همچنين  شده است.  ح ريزیطرتعريف و  سيستم مديريت کيفيت آزمايشگاه ارتباط با مشتريان داخلی/خارجی  در  

،اقدام به شناسايی فرآيندهای مشترک با ايشان نموده و رتبط با مشتريان  م   و فرصت های  برای شناسايی و کنترل ريسكها 

  بی طرفی  از جملهريسكهای مرتبط  کليه    )شناسايی،برنامه ريزی،اقدام،بازنگری و بهبود(از طريق مديريتبصورت مستمر  

مدير ارشد آزمايشگاه بدينوسيله اعالم ميدارد که تمام تالش خود را برای کاهش يا حذف    .نموده استاقدام    ،آزمايشگاه

 ريسكهای شناسايی شده بكار ميبرد. 

الزامات  مطابق با  سيستم مديريت کيفيت  برقراری و اجرای اثربخش  به  خود را متعهد  آزمايشگاه  فنی    ارشد،کيفيت وان  مدير 

 ميدانند. در آزمايشگاه   ISO /IEC 17025:2017 استاندارد 

  حفظ، را برای    دانشیو    انسانی،مالیاز قبيل  منابع الزم هرگونه    مدير ارشد آزمايشگاه حلوای عقاب خود را متعهد می داند

  قرار  پايش الزامات تعريف شده به صورت ساالنه مورد    فراهم نمايد.  نگهداشت و بهبود سيستم مديريت کيفيت آزمايشگاه

 شوند.  گرفته و در صورت نياز بازنگری می
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