وحدة االعتماد

سياسة الوحدة حول:
طريقة توثيق ووصف معايير الفحص واالختبار أو المعايرة
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الهدف:
وضع طرٌقة واضحة ومرجعٌة لتوثٌق وصف معاٌٌر وطرق الفحص
كمجال مطلوب لالتتما وتقوا وح اعتتما

/المعصاٌر والتصً ٌقصوا المبت صر تدوٌص وحص اعتتمصا هصا

ورها تح ٌ المقٌمٌن ناء تلى ذلك وإصص ار مجصال اعتتمصا مصً ملحصق لشصها

اعتتما تن ص ور القرار اتتما المبت ر أو توسٌع مجال المبت ر المعتم أو تح ٌثه.

المجال:
تغطً هذه السياسة جمٌع المواصفات وطرق الفح

 /المعاٌر المطلوب اتتما ها والمح

مً طلب اعتتما والملحقات التا عة

لشها ات اعتتما .

تأليف:
تا وضع هذه السٌاسة من ق ل كا ر وح اعتتما  ،ثا إقرارها من ق ل م ٌر اعتتما .

اللغة الرسمية:
تا إص ار هذه السٌاسة اللغة العر ٌة ،من الممكن ترجمتها إلى أي لغة تلى أن ت قى اللغة العر ٌة هً المرجع األساسً.

حقوق الطبع:
حقوق ط ع هذه السٌاسة هً ملك لوح اعتتما  ،ع ٌجود إتا ط عها للفائ

التجارٌة.

للمزيد من المعلومات:
تتومر الوثٌقة تلى الموقع اعلكترونً لوحدة االعتماد حٌث ٌمكن التأك من أٌة تع ٌالت مستق الً تلٌها م اشر
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المسؤولية:
 تلتدا جمٌع جهات تقييم المطابقةة مصن مبت صرات مح

/معصاٌر تدوٌص وحص اعتتمصا المواصصفات وطصرق الفحص

/المعةايرة

المطلو ة لمجال اعتتما ألول مر أو لتوسٌع المجال أو لتح ٌثه موثقة الطرٌقة المت عة مً هذه السٌاسة.
 تع وح اعتتما مجال اعتتما اللغتٌن العر ٌة واعنجلٌدٌة لمختبرات الفحص وباللغة اإلنجليزيةة ققةط لمختبةرات المعةايرة
والمختبرات الطبية استنا اً إلى كل مما ٌلً:
 مجال اعتتما الذي ٌق مه المبت ر مع الطلب للحصول تلى اعتتما أو لتوسٌع مجال اعتتما . توصٌات المقٌمٌن واللجان الفنٌة ذات العالقة ناء تلى نتائج تقارٌر التقٌٌا او طل ات المبت صرات او مصا ٌصتا اعتفصاق تلٌصه صٌنالوح والمقٌمٌن أو ٌن الوح والمبت ر المعنً..

تعريفات:


تعلٌمة العمل ال ابلٌة :هً تعلٌمة تمل لطرٌقة مح

/معايرة ٌكون مٌها تغٌٌر تن طرٌقة الفح

المواصفة المستن إلٌها وٌجب أن ٌتا تمل اجراء إلث ات صالحٌة الطرٌقة للفح


/المعايرة الوار مصً

/المعايرة المطلوب .validation

إجراء العمل القياسي  :هو إجراء الفحص/المعايرة إستناداً للطرق المعتمدة على مراجع تعتمد طةرق قياسةية  ،علةى
أن تكون الحدث إصد ار لها  ،مالم يكن هناك سبب يبرر إستخدام إصدار أقدم  ،وحسب ما ورد قي التعليمات الصادرة
عن وحدة  4لعام . 2112

اإلجراء:
 .1مً حال استب اا مواصفة قٌاسٌة صا ر تن هٌئات تقٌٌس ولٌة معترف ها مثل ( األٌدو ،هٌئة المواصفات
ال رٌطانٌة أو غٌرها) ٌتا كتا ة رقا المواصفة وسنة إص ارها كما ٌلً ( مع مراتا أن تكون المواصفة هً األح ث ما
أمكن):
 oمواصفة قٌاسٌة ثا اسا ال ولة وٌكتب رقا المواصفة اللغة الرسمٌة الصا ر ها.
(وفي حال تطبيق جزء معين من المواصفة القياسية يتم تحديد أرقام هذه البنود ،وفي حال كانت المواصفة الغية
يتم اإلشارة إلى ذلك)
 مثال :المواصفة القٌاسٌة األر نٌة ا .ق .أ  -111::141ال ن .2-2-5
- Example:
Jordanian Standard JS 140:1998 – Clause 5.2.2.ـ

 .2قي حال استخدام تعليمة عمل داخلية يتم كتابة تعليمة العمل كما يلي:
 oتعلٌمة تمل ابلٌة ثا رقا التعلٌمة كما ور مً التعلٌمة ] اص ار رقا ( )؛ تارٌخ -1111/11/11 :مراجعة
رقا ( )؛ تارٌخ - [ 1111/11/11 :اسا تعلٌمة العمل كامالً.
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تعلٌمة العمل ال ابلٌة ] WI xxxxxxxxإص ار رقا ()1؛ تارٌخ - 2111/11/12 :مراجعة رقا ()3؛
تارٌخ – [2112/11/17 :ابت ار الموصلٌة الحرارٌة للموا العادلة للحرار .

- Example:
In-house method WI xxxxxxxxx [Issue No.: (1); Date: 2000-11-02, Revision
No.: (3); Date: 2002-10-07] – Thermal conductivity test on insulation
materials.

 .3قي حال استخدام اجراء عمل قياسي يستند الى مواصفة قياسية دولية يتم كتابة االجراء كما يلي:
 oاجراء تمل قٌاسً ثا رقا اعجراء كما ور مً اعجراء ] اص ار رقا ( )؛ تارٌخ -1111/11/11 :مراجعة رقا ( )؛
تارٌخ [ 1111/11/11 :استنا ا الى المواصفة القٌاسٌة (اسا ال ولة المص ر للمواصفة) ورقا المواصفة – اسا اجراء
العمل كامالً.
 مثال :إجراء تمل قٌاسً ] SOP No.:13AT01-017اص ار رقا ()1؛ تارٌخ - 2112/15/27 :مراجعة رقا ()1؛ تارٌخ:

 [2112/15/27استنا اً إلى المواصفة القٌاسٌة ال ولٌة  – ISO 1524:2000تح ٌ رجة نعومة الطحن.

- Example:
Standard Operating Procedure SOP No.:13AT01-017 [Issue No.: (1); Date: 2000-11-02,
Revision No.: (3); Date: 2002-10-07] based on the International Standard ISO 1524:2000
– Determination of fineness of grind.

 .4مً حال استب اا أ وات أو مجموتات ) (Kitsمح

معٌنة ٌتا كتا ة معلومات تن مجموتة الفح

(رقمها أو

المصنع ) (Kit providerأو أي معلومات تمٌٌدٌة كما ٌلً:
ثا اسا المنظومة – مجموتة ) (kitرقا .xxx

 oمنظومة مح
مثال:
منظومة مح

إلٌدا – غٌر م اشر .مجموتة رقا .6547-16

- Example:
Enzyme linked immunosorbent Assay (ELISA) Test _ Indirect> kit No. 96-6533
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