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لجً اْ ٔشيش اٌ ٝويفيخ رٕظيت اٌجشٔبِج ػٍ ٝجٙبص اٌىّجيٛرش يجت اٌزؼشف اٚالً ػٍ ٝاٌذذ االدٔٝ
ٌّزطٍجبد رشغيً اٌجشٔبِج : ٝ٘ٚ
-

Cpu P4 3GHZ / 2
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-

2 G.B of RAM
Windows Xp service Pak 3 / Windows Vista / Windows 7
Compatible with X 64 bit OS or 32 bit OS

ٍِف ٝاٌزٕظيت ّ٘ٚب ٔٛػبْ  . Lite Package ، Full Packageديث رغزخذَ
 Full Packageف ٝرٕظيت اٌجشٔبِج الٚي ِشح ػٍٔ ٝظبَ اٌزشغيً  Windowsأِب Lite Package
فزغزخذَ ف ٝدبٌخ رذذيث اٌجشٔبِج ِٓ اطذاس اٌ ٝاطذاس آخش ٘ٚ .زٖ اٌٍّفبد ٍِفبد ِؼغٛؽخ ثٙب جّيغ
اٌجشاِج اٌزٔ ٝذزبجٙب ف ٝرشغيً اٌجشٔبِج  ِٓٚاُ٘ ٘زٖ اٌجشاِج ِذشن لبػذح اٌجيبٔبد SQL Server
 ٚ . 2008 R2يظؼت ػٍ ٝوثيش ِٓ اٌّغزخذِيٓ اٌزؼبًِ ِغ ِذشوبد لٛاػذ اٌجيبٔبد ثطشيمخ ِجبششح
ٌزٌه رغٙيالً ػٍِ ٝغزخذِ ٝثشٔبِج االفؼً لّٕب ثؼًّ ٍِف رٕظيت ثشىً ادزشاف ٝيغ ًٙاٌزؼبًِ ِؼٗ
ٚيغزطيغ اِ ٜغزخذَ اْ يم َٛثؼٍّيخ اٌزٕظيت ثٕفغٗ د ْٚاٌذبجخ ٌفشيك دػُ فٕ. ٝ

 خطىاد انتُصيت:-

-

-

لُ ثبٌؼغؾ ػٍٍِ ٝف اٌزٕظيت "  "Full or Liteوّب ثبٌشىً ػغطخ ِضدٚجخ ثبٌّبٚط .
رظٙش ٌه اٌشبشخ اٌزبٌيخ " " InstallAware Wizard

ثُ رظٙش ٌٕب شبشخ ثؼٕٛاْ  ِٓ IsoLIMS– InstallAware Wizardخالٌٙب ٔؼغؾ ػٍٝ
صس “ .“ Next
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-

ثؼذ رٌه رظٙش ٌه شبشخ رطٍت ِٕه ادخبي االعُ ٚ ،اٌششوخ ثُ لُ ثبٌؼغؾ ػٍ ٝصس "
." Next

-

ثؼذ رٌه رظٙش ٌه شبشخ رٛػخ ِؼٍِٛبد ػٓ اٌمشص اٌز ٜرُ رذذيذٖ ِٓ ديث اٌّغبدخ
اٌّزبدخ ِٕٗ " ٚ ، " Availableاٌّغبدخ اٌّطٍٛثخ ٌزٕظيت اٌجشٔبِج " ، " Required
ٚاٌّغبدخ اٌّزجميخ ثؼذ رٕظيت اٌجشٔبِج "  . " Remainingثُ لُ ثبٌؼغؾ ػٍ ٝصس "
." Next
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-

ِٓ خالي ٘زٖ اٌشبشخ يّىٕه إػبدح رغّيخ "  " Start Menu Groupأ ٜاعُ اٌجشٔبِج فٝ
لبئّخ ٚ Startاٌز ٝرذز ٜٛػٍ ٝاٌٍّفبد اٌخبطخ ثبٌجشٔبِج  .ثبالػبفخ اٌ ٝاِىبٔيخ ػًّ
اخظبساد ٌٍ Shortcutsجشٔبِج ف ٝلبئّخ ٚ Startػٍ ٝعطخ اٌّىزت ٘ٚزٖ االخزظبساد
يّىٕه اظٙبس٘ب ٌجّيغ ِغزخذِ ٝاٌجٙبص .أ ٚاخفبؤ٘ب ػٓ جّيغ ِغزخذِ ٝاٌجٙبص ٚاظٙبس٘ب
فمؾ ػٍ ٝدغبثه أذ فمؾ  .ثُ اٌؼغؾ ػٍ ٝصس" ." Next
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رٛػخ ٌه ٘زٖ اٌشبشخ اْ ػٍّيخ اٌزٕظيت لذ أزٙذ ِٓ اعزيفبء جّيغ اٌّؼٍِٛبد اٌّطٍٛثخ.
ٚعيزُ رذذيث ٚرٙيئخ إٌظبَ  .ثُ لُ ثبٌؼغؾ ػٍ ٝصس “  . “ Nextفيجذأ ف ٝارّبَ ػٍّيخ
اٌزٕظيت .

-

عيجذأ اٌجشٔبِج ف ٝرٕظيت ٍِفبد اٌزشغيً اٌّخزٍفخ ٍِٚفبد ِذشن لبػذح اٌجيبٔبد ٘ٚزٖ
اٌؼٍّيخ عززطٍت ثؼغ اٌٛلذ ٌزٌه ِب ػٍيه اال االٔزظبس دز ٝيزُ االٔزٙبء ِٓ ٔغخ وبفخ
ٍِفبد اٌزشغيً ػٍٔ ٝظبَ اٌزشغيً اٌخبص ثجٙبصن .
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-

ثؼذ رٌه عزظٙش ٌه شبشخ رفيذ ثبْ ػٍّيخ رٕظيت اٌجشٔبِج لذ رّذ ثٕجبح ٚ .ػٕذ اٌؼغع
ػٍ ٝصس  Finishيزُ رذّيً ثشٔبِج IsoLIMS

تعريف لبعذح انجيبَبد
 يٛفش ٌه ثشٔبِج ِ IsoLIMSؼبٌج خبص ثزؼشيف لٛاػذ اٌجيبٔبد ٚاٌز ٝعٛف رذزفع ثىً اٌجيبٔبداٌخبطخ ثٕشبؽىُ  .فيّىٕه ِٓ خالي ٘زا اٌّؼبٌج أشبء لبػذح ثيبٔبد جذيذح أ ٚرؼشيف لبػذح ثيبٔبد ػٍٝ
ٔفظ اٌجٙبص ا ٚػٍ ٝجٙبص خبدَ ِٕفظً  ،لُ ثبٌؼغؾ ػٍ ٝصس " . " Database
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 رظٙش ٌه شبشخ اخزيبس" اٌخبدَ " ا " Server " ٚديث ِٓ خالٌٙب يّىٕه رذذيذ اٌخبدَ اٌز ٝعزىْٛػٍيٗ لبػذح اٌجيبٔبد ّ٘ٚب ٔٛػبْ :

-

خبدَ ِذٍ : ٝيزُ اخزيبسٖ ف ٝدبٌخ ارا وبٔذ لبػذح اٌجيبٔبد اٌّشغٛة اٌزٛطً اٌيٙب ػٍٔ ٝفظ
اٌجٙبص ٚيّىٕه اخزيبس ادذ االخزيبساد اٌّزبدخ ٌٚيىٓ االخزيبس االٚي " " .\SQLXPR

-

خبدَ ِٕفظً  :يزُ اخزيبسٖ ف ٝدبٌخ ارا وبٔذ لبػذح اٌجيبٔبد اٌّشاد اٌٛطٛي اٌيٙب ػٍ ٝجٙبص
ِٕفظً ػٓ اٌجٙبص اٌذبٌ ٝا ٚف ٝدبٌخ اْ يىٕ٘ ْٛبن جٙبص خبدَ ٌٍششوخ " ٚ ."Serverفٝ
٘زٖ اٌذبٌخ يزطٍت ِٕه رذذيذ اعُ اٌّغزخذَ  ٚ ،وٍّخ اٌّشٚس دز ٝرزّىٓ ِٓ اٌٛطٛي اٌٝ
لٛاػذ اٌجيبٔبد اٌز ٝػٍ٘ ٝزا اٌجٙبص ا ٚاٌخبدَ .

-

ثم ننتقل الى اختٌار قاعدة البٌاناتديث رغزطيغ اخزيبس لبػذح اٌجيبٔبد اٌّشاد اٌٛطٛي اٌيٙب
ِٓ خالي لبئّخ ثمٛاػذ اٌجيبٔبد اٌّزبدخ ٚاٌز ٝرُ اػذاد٘ب ِغجمبً أ ٚيّىٕه ِٓ خالٌٙب ايؼبً
أشبء لبػذح ثيبٔبد جذيذح ف ٝدبٌخ ارا وٕذ رغزخذَ اٌجشٔبِج الٚي ِشح فّب ػٍيه اال اْ رمَٛ
ثىزبثخ اعُ لبػذح اٌجيبٔبد اٌجذيذح ثُ اػغؾ ػٍ " ٝدفع " ا -" Save " ٚثؼذ رٌه عزظٙش
ٌه شبشخ رفيذ ثبْ ػٍّيخ رؼشيف لبػذح اٌجيبٔبد لذ رّذ ثٕجبح ٚ.يجت ػٍيه اػبدح رشغيً
اٌجشٔبِج دز ٝيزُ دفع االػذاداد اٌجذيذح  .إػغؾ ػٍ ٝصس أٙبء.
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لبئًخ إعذاداد انجرَبيج
 إعذاداد واجهخ انًستخذو :-

اوال قبل البدء فى وضع اعدادات البرنامج ٌجب ان نقوم بتحدٌد
لغة واحهة المستخدم فنبداء بالضغط على تبوٌب " اعدادات " .

-

ثم نضغط على " اعدادات واجهة المستخدم ".
سوف تظهر شاشة اختٌار اللغة ونختار من خاللها اللغة المفضلة
للتعامل مع البرنامج .

-

ثم نقوم بالضغط على " حفظ " او " . "Save

-

سوف تظهر شاشة تفٌد بانه تم حفظ االعدادات و نقوم بالضغط على زر " . " ok

-

ثم تظهر لنا شاشة تفٌد بان التعدٌالت سوف تتم بعد اعادة تشغٌل البرنامج ثم نضغط على
زر " . " ok
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 إعذاداد تىصيم انجهبز :-

فى هذه الخطوة نقوم باعدادت توصٌل الجهاز باجهزة
االختبار بالمعمل .
سوف تظهر شاشة ربط اجهزة االختبار باجهزة الكمبٌوتر و من خاللها نستطٌع اختٌار
اسم الجهاز .

-

و نستطٌع اضافة جهاز جدٌد عن طرٌق الضغط على عالمة "  " +ثم سوف تظهر لنا
الشاشة التالٌةالتى من خاللها نستطٌع تسجٌل كل بٌانات الجهاز الجدٌد

-
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 إعذاداد طبثعخ انجبركىد :نقوم بالضغط على تبوٌب " باركود " لضبط اعدادات طابعة
الباركود فتظهر لنا الشاشة التالٌة

فنقوم باختٌار اسم الطابعة من القائمة و نقوم بادخال اسم المعمل المراد ظهورة على
الباركود و احداثٌات و ابعاد الباركود .لجً أْ رجذأ ف ٝؽجبػخ اٌجبسوٛد اٌخبص ثبالطٕبف
الثذ ٚاْ رم َٛأٚالً ثظ جؾ اػذادد ؽبثؼخ اٌجبسوٛد اٌّٛطٍخ ثبٌجٙبص  .ديث يّىٕه رذذيذ اعُ
اٌجٙبص ٚإعُ اٌطبثؼخ اٌّغزخذِخ ثُ رذذيذ اعُ اٌششوخ أ ٚإٌّشأح ثُ رذذيذ اٌؼٍّخ ثُ رذذيذ
ٔٛع اٌزغؼيش اٌّشاد ؽجبػزٗ ػٍ ٝاالعزيىش.ف ٝدبٌخ اعزخذاَ ؽبثؼخ ٌيضسِٓ إٌٛع  A4يّىٕه
اخزيبس ادذ االدجبَ اٌزبٌيخ :
دجُ (  ) 42 × 6أ ٚدجُ ( .) 71× 2
-

ٚف ٝدبٌخ اعزخذاَ ؽبثؼخ اٌجبسوٛد ِٓ إٌٛع "  " ZibraBarcodePrinterفيّىٕه اخزيبس
اعُ اٌجٙبص ٚ ،اعُ اٌطبثؼخ ٚ ،ظجؾ ادذاثيبد اٌطٛي ٚ Yاٌؼشع ٌ Xالعزيىش دز ٝرزّىٓ
ِٓ ظجؾ ِذبراح ششيؾ اٌجبسوٛد اٌّطجٛع ػٍ ٝاالعزيىش ٌى ٝرزُ لشائزٗ ثطشيمخ طذيذخ
ثبعزخذاَ لبسئ اٌجبسوٛد.

 إعذاداد طبثعخ انكبشير :نقوم بالضغط على تبوٌب " طابعة الكاشٌر " لضبط اعدادات طابعة
الكاشٌر فتظهر لنا الشاشة التالٌة

و نقوم باختٌار اسم الطابعة من القائمة .
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 إعذاداد انتمبرير :نقوم بالضغط على تبوٌب " اعدادات التقارٌر" لضبط اعدادات طباعة
التقارٌر فتظهر لنا الشاشة التالٌة

حٌث نستطٌع اختٌار لغة عرض التقارٌر سواء باللغة العربٌة او االنجلٌزٌة او عرض
تقارٌر معدة مسبقا عن طرٌق تحدٌد المسار الخاص بمكان حفظها مع امكانٌة اختٌار
استخدام البصمة فى الدخول .
 إعذاداد صىرانتمبرير :نقوم بالضغط على تبوٌب " صور التقارٌر" لضبط شكل رأس و زٌل
التقارٌر فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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ومن خاللها نستطٌع اختٌار صورة رأس التقارٌر سواء اردنا تركها خالٌه او نجعلها
افتراضٌة طبقا للبرنامج او نحدد صورة تم اعددها مسبقا عن طرٌق تحدٌد المسار الخاص
بمكان حفظها  .كما ٌمكننا تحدٌد النص المراد ظهوره فى زٌل التقارٌر .

 إعذاداد انرسبئم انمصيرح :نقوم بالضغط على تبوٌب " رسائل قصٌرة " لضبط خبطيخ
اٌشعبئً اٌمظيشحفتظهر لنا الشاشة التالٌة

-

يزيخ ٌه ثشٔبِج  IsoLIMSخبطيخ اٌشعبئً اٌمظيشح ٚ SMSاٌز ِٓ ٝخالٌٙب يّىٓ ٌٍٕظبَ
اْ يم َٛثبسعبي سعبٌخ لظيشح رٍمبئيبً ثشىً يٚ ِٝٛفٚ ٝلذ ِؼيٓ رم َٛثزذذيذٖ ٘ٚ .زٖ
اٌشعبٌخ اٌمظيشح ػجبسح ػٓ رمشيش ِظغش ػٓ اٌؼٍّيخ اٌز ٝرُ اجشائٙب ػٓ ؽشيك اٌجشٔبِج .

-

ٌٚزشغيً ٘زٖ اٌخذِخ يجت اْ يىٌ ْٛذيه دغبة ٚ SMSيزُ اٌذظٛي ػٍيٗ ِٓ خالي شذٓ
سطيذ ِٓ خالي ششوزٕب ػجش ِٛلغ اٌششوخ" ." http://www.ue-systems.com/

-

 ٚػٕذ اٌذظٛي ػٍ ٝسلُ وبسد اٌشذٓ ٔغغزطيغ رغجيٍٗ
ف ٝاٌجشٔبِج ػٓ ؽشيك اٌؼغؾ ػٍ ٝرجٛيت
" شذٓ سطيذ اٌشعبئً " فزظٙش ٌٕب اٌشبشخ اٌزبٌيخ
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 إعذاداد انجريذ االنكتروًَ :نقوم بالضغط على تبوٌب " برٌد الكترونى" لضبض اعدادات
البرٌد االلكترونى فتظهر لنا الشاشة التالٌة

-

التى من خاللها نستطٌع ادخال بٌانات الخادم المستخدم من قبل المعمل و رقم البورت و
البرٌد االلكترونى و كلمة السر .

لبئًخ انًؤسسخ
 ثيبَبد انًعًم :قبل البدئ فى تسجٌل بٌانات الشركة سوف نقوم بعرض البرنامج طبقا لبنود المواصفة
القٌاسٌةISO / IEC 17025

اٌجٕذ ()4-1اٌزٕظيُ :
-

ٌجب أن ٌكون المختبر كٌانا ٌمكن أن ٌتحمل المسؤولٌة القانونٌة .

-

من مسؤولٌة المختبرإجراء االختبار والمعاٌرة بطرٌقة تفً بمتطلبات المواصفة ISO /
 ،IEC 17025وبطرٌقة ترضً عمالئه أوالسلطات التنظٌمٌة  ،أو المنظمات التً تمنحه
االعتماد .

-

ٌجب تحدٌد مسؤولٌات األشخاص األساسٌٌن فً المختبر الذٌن لهم ارتباط أو تأثٌر فً
نشاطات االختبارأو المعاٌرة وذلك لتالفى وجودأي تعارضمحتمل فً المصالح.
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-

ٌجب على المختبر أن ٌحدد الهٌكل التنظٌمً و اإلداري و ٌحدد المسؤولٌات و الصالحٌاتو
ٌحدد العالقات بٌن جمٌع الموظفٌن الذٌن ٌدٌرونأوٌنفذون أو ٌتحققون منالعمل الذي قد ٌؤثر
على جودة االختبارات و/أو المعاٌرات .

-

للبدئ فى تسجٌل بٌانات الشركة نقوم بالضغط على تبوٌب
" المؤسسة " ثم نقوم بالضغط على تبوٌب " بٌانات المعمل "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى من خاللها نستطٌع تسجٌل اسم المعمل و الدولة التابع لها و المدٌنة و العنوان و
مكتب البرٌد و ما الى ذلك من بٌانات باالضافة الى امكانٌة تسجٌل شعار المعمل المعد
مسبقا عن طرٌق تحدٌد مسار مكان حفظه على الجهاز .
-

بالضافة الى امكانٌة تسجٌل بٌانات الدفع و الشحن .

 خطخ االجتًبعبد انشهريخ :-

لوضع خطة االجتماعات الشهرٌة نقوم بالضغط على تبوٌب
" االجتماعات الشهرٌة " فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى من خاللها نستطٌع تسجٌل رقم االجتماع و تارٌخه و السنة والشهر مع امكانٌة ارفاق
اى مستندات متعلقة باالجتماع و تحدٌد االشخاص الحاضرون سواء كانوا مسجلٌن فى
البرنماج او اشخاص اخرون كما ٌتٌح البرنامج تسجٌل اجندة االجتماع و المناقشات التى
دارت فٌه و القرارات التى انتهى الٌها المجتمعٌن و اضافة اى مالحظات ممكنة .

 انتىصيف انىظيفً :-

لوصف الوظائف الخاصة بالعاملٌن فى المعمل نقوم بالضغط
على تبوٌب " التوصٌف الوظٌفى " فتظهر الشاشة التالٌة
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التى من خالل ها نستطٌع ادخال اسم الموظف و الحقل الوظٌفى و الهدف من الوظٌفة و
المسؤلٌات و الصالحٌات المتعلقة بهذه الوظٌفة و القسم او االدارة التابع لها و الجهة او
الشخص الذى ٌتلقى التقارٌر من هذا الموظف .
باالضافة الى امكنٌة تسجٌل المؤهالت و المهارات و الخبرات المطلوبة لهذه الوظٌفة .

اٌجٕذ (ٔ )0-1ظبَ اٌجٛدح :
-

على المختبر أن ٌقوم بإنشاء نظام إداري مالئم لمجال نشاطاته وأن ٌقوم بتطبٌقه والمحافظة
علٌه وأن ٌقوم بتوثٌق سٌاساته وإجراءاته وتعلٌماته بالقدر الذي ٌضمن عنده جود ًة فً نتائج
اختباراته و معاٌراته و أن تكون وثائق النظام فً متناول أٌدي الموظفٌن وأن تكون مفهومة
و متاحة لهم .

-

ٌجب أن تكون سٌاسات نظام الجوودة بموا فوً ذلوك بٌوان سٌاسوة الجوودة أن تكوون محوددة فوً
دلٌل الجودة و أن تعد األهداف بشكل عام  ،و أن تراجع خوالل مراجعوات اإلدارة  .و ٌجوب
أن ٌصوودربٌان سٌاسووة الجووودة بقوورار موون اإلدارة العلٌووا  ،علووى أن تتضوومن سٌاسووة الجووودة ،
على األقل ،ما ٌلً :
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ان ٌكون جمٌع الموظفٌن المعنٌٌن بنشاطات االختبار والمعاٌرة داخل المختبر ملمٌن بتوثٌق
الجودة وتطبٌق السٌاسات واإلجراءات فً عملهم .
التووزام إدارة المختبوور بالخضوووع للمواصووفة  ، ISO / IEC 17025و التحسووٌن المتواصوول
لفعالٌة نظام اإلدارة .
-

ٌجب أن ٌحتوي دلٌل الجوودة علوى اإلجوراءات المسواندة بموا فٌهوا اإلجوراءات الفنٌوة أوٌشوار
إلٌها و أن ٌحتوي كذلك على مخطط هٌكلً للتوثٌوق المسوتخدم فوً نظوام اإلدارة و ٌجوب أن
ٌحدد فً دلٌل الجودة لوائح اإلدارة الفنٌة ومدٌر الجودة ومسؤولٌاتهم بموا فوً ذلوك مسوؤولٌة
التأكد من خضوع المختبر لهذه المواصفة .

ضجظ انىثبئك

للبدئ فى عملٌة ضبط الوثائق نقوم بالضغط على تبوٌب
" ضبط الوثائق " فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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اٌجٕذ ( )0-1ػجؾ اٌٛثبئك :
-

-

على المختبر أن ٌعد إجراءات لضبط جمٌع الوثائق والمحافظة علٌها ؛ التً تشوكل جوزءًمن
نظام اإلدارة كاللوائح والمواصفات وأي وثائق إرشادٌة أخرى وطرائق االختبارأو المعواٌرة
باإلضافة إلى الرسومات وبرامج الحاسوب والمواصفات الفنٌة والتعلٌمات ودلٌل التشغٌل .
ٌجب أن تراجع جمٌع الوثائق التً ٌتم توزٌعها على الموظفٌن وأن ٌتم إقرارها و مراجعتها
من الشخص المختص بذلك قبل إصدارها و توزٌعها .
ٌجب تمٌٌز وثائق نظام اإلدارة التً ٌصدرها المختبر بطرٌقة خاصة  ،و أن ٌتضمن هذا
التمٌٌز  :تارٌخ اإلصدار و /أو رقم المراجعة وترقٌم الصفحات والعدد الكلً للصفحات ،
أو عالمة تدل على نهاٌة الوثٌقة والجهات المخولة لإلصدار.
ٌجب أن تراجع التغٌٌرات المدخلة على الوثائق وٌجب تمٌٌز النص الجدٌد أو المعدل فً
الوثٌقة .

 اكىاد انىثبئك :نقوم بالضغط على تبوٌب " اكواد الوثائق " لنبدئ فى تسجٌل
الوثائق المتداولة داخل المعمل و اعطاء كل و ثٌقة كود لتمٌزها
و معرفة رقم االصدار و تارٌخ المراجعة و الجهة التى اصدرتها
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى من خاللها نستطٌع تسجٌل اسم الوثٌقة باللغة العربٌة و االنجلٌزٌة و الكود الممٌز لهذة
الوثٌقة باالضافة الى امكانٌة اختٌار ظهورها فى قائمة التقارٌر .
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 تىزيع انىثبئك :نقوم بالضغط على تبوٌب " قائمة توزٌع الوثائق " لتحدٌد االشخاص
اللذٌن استلموا نسخ من الوثائق فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى من خاللها نستطٌع تسجٌل تارٌخ االستالم و اسم المستلم و رقم الوثٌقة و تارٌخ اصدار
و رقمه و عدد صفحات الوثٌقة و عدد النسخ التى تم استالمها .
 تعذيم انىثبئك :نقوم بالضغط على تبوٌب " طلب تعدٌل وثٌقة " لتحدٌد الشخص
المتقدم بطلب التعدٌل و سببه فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها تحدٌد نوع االجراء المطلوب اتخاذه و تارٌخه و بخصوص اى
وثٌقة و عنوانها و نوعها و الكود الممٌز لها و رقم المراجعة و الوثائق التى سوف تتاثر
بهذا التعدٌل مع امكانٌة اضافة اى مالحظات اخرى .
و هذا باالضافة الى امكانٌة تسجٌل معلومات عن االجراء المطلوب اتخاذه عن طرٌق
الضغط على تبوٌب " االجراء المطلوب تنفٌذه "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها تحدي اذا ما تم اعتماد هذا التعدٌل او رفض اعتماده و الجهة التى
اعتمدت هذا التعدٌل و سبب االعتماد و الشخص الذى اعد التعدٌل و المراجع و تارٌخ
المراجعة و القائم باالعتماد و تارٌخ الموافقة على هذا التعدٌل و فى حالة رفض اعتماده
تحدٌد سبب الرفض .
كما ٌمكننا تسجٌل اعتماد مدٌر ضمان الجودة عن طرٌق الضغط على تبوٌب
" اعتماد مٌر ضمان الجودة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها تحدٌد مدٌر ضمان الجودة و تسجٌل اعتماده و تحدٌد تارٌخ سرٌان
هذا التعدٌل .

 سجم تعذيم انىثبئك :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " سجل تعدٌل الوثائق "فتظهر
لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نسجل تارٌخ اصدار التعدٌل و كود الوثٌقة التى تم اجراء التعدٌل علٌها و
رقم االصدار و المقاطع التى تم تعدٌلها و الشخص السؤل عن اجراء هذا التعدٌل مع امكانٌة اضافة اى
مالحظات اخرى .

 لراءح انىثبئك :نقوم بالضغط على تبوٌب " سجل قراءة الوثائق "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها تسجٌل تارٌخ قراءة الوثائق و وظٌفة الشخص الذى قام بالقرائة و
كود الوثٌقة التى قرئها و رقم االصدار و عنوانها .

 انًىاصفبد انميبسيخ :-

-

نقوم بالضغط على تبوٌب " المواصفات القٌاسٌة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل المواصفات القٌاسٌة التى ٌتبعها المعمل فى اجراء
االختبارات و التحالٌل و ٌمكننا تسجٌل اسم الواصفة و نوعها و رقم و تارٌخ االصدار و
عدد النسخ الموجودة لدى المعمل .

 دنيم استخذاو انالجهسح :نقوم بالضغط على تبوٌب " دلٌل استخدام االجهزة "
فتظهر لنل الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها تسجٌل اسم الدلٌل و رقمه و نوع الجهاز و اسمه و عدد النسخ مع
امكانٌة ارفاق اى ملفات ذات صلة .

 حصر انىثبئك :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " قائمة حصر الوثائق "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها تسجٌل اسم الوثٌقة و رقمها و رقم االصدار و تارٌخه و عدد
الصفحات و االشخاص المسؤلٌن عن اصدار و مراجعة و اعتماد و خفظ هذه الوثٌقة مع
امكانٌة ارفاق اى ملفات ذات صلة .

 االرشيف :و ٌتكون من مجموغة من القوائم و هى  ( :المفكرة  ،المجلدات  ،االوراق  ،االستعارة
واالسترجاع ) و سوف نتناول هذة القوائم على التوالى .
-

المفكرة  :نقوم بالضغط على تبوٌب " المفكرة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها تسجٌل تنوٌهات و مالحظات عن مكان حفظ المستندات مع امكانٌة
توجٌه هذة المالحظات الى شخص معٌن داخل المعمل .
هذا باالضافة الى امكانٌة إلحاق هذة المالحظات او التنوٌها بمشارٌع معٌنة عن طرٌق
الضغط على تبوٌب " المشارٌع الملحقة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

-

المجلدات  :نقوم بالضغط على تبوٌب " المجلدات "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى من خاللها نستطٌع تسجٌل اسم المجلد و مكان تخزٌنة فى االرشٌف باالضافة الى
امكانٌة تسجٌل وصف للمجلد .
-

االوراق  :نقوم بالضغط على تبوٌب " االوراق "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى تمثل دلٌال لالرشٌف حٌث ٌمكننا اختٌار التارٌخ و تسجٌل كود المجلد و اسم االرشٌف
واضافة الوصف .
-

االستعارة واالسترجاع  :نقوم بالضغط على تبوٌب
" االستعارة و االسترجاع " فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى من خاللها نستطٌع تسجٌل حركة الوثائق من و الى االرشٌف سواء استعارة او
استرجاع عن طرٌق تحدٌد نوع الوثٌقة و رقم االرشٌف و تارٌخ االستعارة و تارٌخ
االسترجاع و الشخص المستعٌر مع امكانٌة اضافة اى مالحظات .
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 االستخذاو االيٍ :و ٌتكون من قائمتٌن هم ( االستخدام االمن  ،قواعد االمان ) و سوف نتناول هذة القوائم
بالترتٌب .
-

االستخدام االلمن للمواد  :نقوم بالضغط على تبوٌب
" االستخدام االمن للمواد " فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى من خاللها نستطٌع تحدٌد اسم المادة التى ٌمثل استخدامها خطورة على الشخص
المسنخدم لها مع امكانٌة ارفاق ملف ٌوضح او ٌشرح طرٌقة استخدامها بشكل امن و
نستطٌع اضافة اى وصفاو مالحظات ذات صلة .
-

قواعد االمان  :نقوم بالضغط على تبوٌب
" قواعد االمان " فتظهر لنا الشاشو التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل الملف الذى ٌخحتوى على قواعد االمان الخاصة
بالمعمل او باالختبارات مع امكانٌة اضافة وصف لهذا الملف .
 انًرفمبد :و هى ثالثة قوائم ( الملفات المرفقة  ،مرفقات المفكرة  ،مرفقات العٌنات ) و سوف نقوم
بعرضهم على التوالى .
-

الملفات المرفقة  :نقوم بالضغط على تبوٌب
" الملفات المرفقة " فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بارفاق ملف معٌن الى اى اجراء مع امكانٌة اضافة اى
وصف خاص بالملف .
-

مرفقات المفكرة  :نقوم بالضغط على تبوٌب
" مرفقات المفكرة " فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نسجل رقم المفكرة و رقم العٌنة و التقنٌة المستخدمة و طرٌقة
االختبار مع امكانٌة ارفاق الملفات المراد ارفاقها .
-

مرفقات العٌنات  :نقوم بالضغط على تبوٌب
" مرفقات العٌنات " فتظهر لتا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نسجل تارٌخ االرفاق و رقم العٌنة و اسم االختبار مع امكانٌة
ارفاق اى ملف ذو صلة و اضافة وصف للملف المرفق .
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انطهجبد و انعمىد
اٌجٕذ (ِ )1-1شاجؼخ اٌطٍجبد  ٚاٌؼشٚع  ٚاٌؼمٛد :
-

-

على المختبر أن ٌعد إجراءات لمراجعةالطلبات  ،والعروض  ،والعقود  ،وحفظها و أن
ٌكون المختبر لدٌه من اإلمكانات و الموارد ما ٌفً بتحقٌق هذه المتطلبات و ٌجب أن ٌتم
تصحٌح أي اختالف بٌن الطلب أو العرض  ،وبٌن العقد المبرم  ،و ذلك قبل الشروع فً
أي عمل ،على أن ٌكون كل عقد ٌتم بٌن العمٌل والمختبرمقبوال لكال الطرفٌن .
ٌجب أن ٌتم االحتفاظ بسجالت المراجعة بما فً ذلك أي تغٌٌرات مهمة  .و أن ٌتم االحتفاظ
أٌضا بالسجالت الخاصة بنتائج العمل خالل فترة تنفٌذ العقد.
و علً المعمل أن ٌثبت أن لدٌه الموارد المادٌة والبشرٌة والمعلوماتٌة الالزمة  ،وأن
موظفٌه لدٌهم المهارات والخبرات الضرورٌة ألداء االختبارات المطلوبة .
ٌجب إشعار العمٌل بأي اختالفٌحصل فً العقد و إذا كان هناك حاجة إلجراء تعدٌل على
العقد بعد الشروعفً العمل ،فٌجب إعادة نفس الطرٌقة المتخذة لمراجعة العقود ،و أن
ٌتمإشعار الموظفٌن المعنٌٌن بذلك التعدٌل .

 طهت اختجبر :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " تداول العٌنات "
ثم نقوم بالضغط على تبوٌب " طلب اختبار "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل كود الطلب و التارٌخ و اسم العمٌل و شخص
االتصال بٌن المعمل و العمٌل و التحالٌل المطلوبة و تقنٌات االجهزة و عدد العٌنات و
نوعها واسم المشروع و نوعه و زمنه و طرٌقة الدفع هذا باالضافة الى امكانٌة اضافة اى
مالحظات خاصة كما ٌمكننا طباعة تقرٌر طلب االختبار .

عمذ اختجبر :نقوم بالضغط على تبوٌب " عقد اختبار "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى من خاللها نستطٌع ان نقوم بتسجٌل رقم طلب االختبار و رقم العقد و اسم المشروع
وتحدٌد االولوٌة و تحدٌد الشخص الذى سوف ٌتسلم نسخة من العقد و اسم الشخص الذى
سوف تخرج باسمه الفاتورة و زمن المشروع و تارٌخ العقد و شخص االتصال و طرٌقة
تسلٌم التقرٌر النهائى .
ثم ننتقل الى الجزئ الثانى من تسجٌل العقد
و نقوم بالضغطعلى تبوٌب " العٌنات "
فتطهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل كود العٌنة و نوعها و االختبارات المطلوبة و
التقنٌات المستخدمة و تكلفة العٌنة و عدد العٌنات ثم نقوم بالضغط على زر " اضافة "
فتظهر لنا العٌنات فى القائمة اسفل الشاشة .
ثم نقوم بالضغط على قائمة  Tasksفى جانب الشاشة االٌسر فتظهر المهام
المنتظر االنتهاء من تنفٌزها كما بالشكل التالى :

()2

()3
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فتظهر لنا الشاشة التالٌة

حٌث نقوم بادخال رقم اٌصال سداد قٌمة التعاقد و تارٌخه
و نضغطزر " قبول الدفع " .

انًشتريبد
اٌجٕذ ( ) 3-1ششاء اٌخذِبد ٚاٌّٛاد :
-

-

-

ٌجب أن ٌكون لدى المختبر سٌاسة وإجراءات الختٌار وشراء الخدمات والمواد التً
ٌستخدمهاالتً تؤثر فً جودة االختبارات و على المختبر أن ٌتأكد من أنها ال تستخدم إال
بعد أن ٌتم فحصها والتحقق من أنها مطابقة للمواصفات القٌاسٌة أو المتطلبات المحددة فً
طرق االختبارات المعنٌة .
ٌجب أن تحتوي وثائق شراء المواد التً تؤثر فً جودة مخرجات المختبر  -على بٌانات
تصف الخدمات والمواد التً تم طلبها  .على أن ٌتم مراجعة تلك الوثائق وإقرارها من
حٌث محتواها الفنً قبل السماح باستخدامها.
على المختبر أن ٌقٌم موردي المواد االستهالكٌة الحرجة  ،والموارد والخدمات التً تؤثر
فً جودة االختبار والمعاٌرة ،وأن ٌتم االحتفاظ بسجالت لهذا التقٌٌم ،وكذلك بقائمة
الموردٌن المعتمدٌن.

 انًصُعييٍ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " المصنعٌٌن "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل اسم المصنع و دولة الصنع و المدٌنة و عنوان
المصنع و رقم الهاتف و الفاكس و الموقع و البرٌد االلكترونى كما ٌمكننا اضافة اى
مالحظات اخرى .
انًىرديٍ :نقوم بالضغط على تبوٌب " الموردٌن "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى من خاللها نستطٌع ان نقوم بتسجٌل بٌانات الموردٌن مثل  :االسم و الدولة و المدٌنة و
العنوان و مكتب البرٌد و  ......الخ  ،كما ٌمكننا اضافة شخص اتصال عن طرٌق الضغط
على زر
 طهت انشراء :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " طلب شراء "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل رقم الطلب و تارٌخه و اسم المورد و الشخص
مقدم الطلب كما ٌمكننا ان نقوم باضافة وصف لهذا الطلب ثم نقوم بالضغط على زر
" اضافة " فٌتم اضافة الطلب فى القائمة اسفل الشاشة .
 اير انشراء :نقوم بالضغط على تبوٌب " امر شراء "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل رقم امر الشراء و تارٌخه و رقم طلب الشراء و
اسم المورد و الكمٌة و تكلفة الوحدة مع امكانٌة اضافة وصف المر الشراء .
يتبثعخ اير انشراء :نقوم بالضغط على تبوٌب " متابعة امر شراء "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل رقم امر الشراءو المقارنة بٌن الكمٌة المطلوبة و
الكمٌة المستلمة .
سجم استالو االجهسح :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " سجل استالم االجهزة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل رقم امر الشراء و تارٌخ االستالم و اسم المورد و
رقم الجهاز و رقم السلاير و اسم الجهاز و و المخزن المتواجد به و اذا كان هناك شروط
معٌنة عند االستالم و حالة الجهاز اذا ما تم قبوله او رفضه ثم نقوم بالضغط على زر
" اضافة " فٌتم تسجٌل عملٌة االستالم فى القائمة التى فى اسفل الشاشة .
 خطخ االحتيبجبد انسُىيخ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " خطة االحتٌاجات السنوٌة "
فتظهر الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل االجتٌاجات السنوٌة لسنة معٌنة و االصناف
المطلوبة و كمٌاتها و و سعر الوحدة .
تمييى انًىرديٍ :نقوم بالضغط على تبوٌب " تقٌٌم الموردٌن "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل اسم المورد و نوع التقٌٌم و تارٌخه باالضافة الى
امكانٌة اختٌار عناصر التقٌٌم و تسجٌل درجات و نسبة التقٌٌم و اضافة اى مالحظات
اخرى .
انًىاد :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " المواد " فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها انا نقوم بتسجٌل المواد المستخدمة فى المعمل و اسم المادة و
نوعها واالسم التجارى و االسم العلمى و كود المادة اختٌار حالة الخطورة مع امكانٌة
ارفاق اى ملفات ذات صلة .
ارٌ االستالو :نقوم بالضغط على تبوٌب " اذن استالم "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

www.Isolims.com
) ( 45

دليل إستخدام برنامج ISOLIMS

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل رقم اذن االستالم و رقم امر الشراء و تارٌخه
ورقم طلب الشراء و اسم المورد باالضافة الى تفاصٌل اذن االستالم مثل رقم العنصر و
المادة و وحدة القٌاس و اسم المصنع و رقم السٌلاير و  ....الخ .
يسحىثبد انًىاد :نقوم بالضغط عى تبوٌب " مسحوبات المواد "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

www.Isolims.com
) ( 46

دليل إستخدام برنامج ISOLIMS
التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل رقم العنصرو الكمٌة المسحوبة و تارٌخ السحب و
الغرض من االستخدام مع امكانٌة اضافة اى مالحظات .
انتحىيم ثيٍ انًخبزٌ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " التحوٌل بٌن المخازن "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل حركة التحوٌل بٌن المخازن و تارٌخها و من و
الى اى مخزن تابع للمعمل و رقم العنصر مع امكانٌة اضافة الغرض من التحوٌل و اى
مالحظات ذات صلة .
اهالن انًىاد :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " اهالك المواد "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل المواد المستهلكة فى عملٌات االختبار داخل
المعمل حٌث ٌمكننا تسجٌل رقم العنصر و تارٌخ االهالك و اسم المستخدم و الكمٌة المتبقٌة
و الكمٌة الهالكة و نستطٌع اضافة اى مالحظات اخرى .

خذيخ انعًالء
اٌجٕذ (  ) 7-1خذِخ اٌؼّيً :
-

ٌجب أن ٌكون المختبر على اتصال مع العمٌل أثناء أداء العمل و على المختبر إبالغ
العمٌل بأي تأخٌر قد ٌحصل .
على المختبراتأن تحصل على تغذٌة ارتجاعٌة من عمالءهم– سواء كانت إٌجابٌة أم سلبٌة
على أن تستخدم التغذٌة اإلرتجاعٌة لتحسٌن نظام اإلدارة  ،ونشاطات االختباروالمعاٌرةوخدمة العمالء.

اٌجٕذ (  ) 8-1اٌشىب: ٜٚ
-

ٌجب أن ٌكون لدى المختبر سٌاسة وإجراء لحل الشكاوى التً تم تلقٌها من العمالء أو أي
جهات أخرى .على أن ٌتم االحتفاظ بسجالت لجمٌع الشكاوى والتحقٌقات  ،واإلجراءات
التصحٌحٌة التً اتخذها المختبر.
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 -انعًالء :

-

نقوم بالضغط على تبوٌب " العمالء "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى من خاللها نقوم بتسجٌل العمالء المتعاقدٌن مع المعمل و نستطٌع تسجٌل اسم العمٌل و
الدولة و المدٌنة و العنوان و ....الخ  ،كما ٌمكننا اضافة شخص اتصال هذا باالضافة الى
امكانٌة اعطاء العمٌل صالحٌة الدخول من االنترنت .
 اراء انعًالء :نقوم بالضغط على تبوٌب " اراء العمالء "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل اسم العمٌل و رقم التقرٌر و اسم الشركة و تارٌخ
التقرٌر كما ٌمكننا ان نختار عناصر التقٌٌم التى توضح لنا رأى العمٌل فى الخدمات التى
ٌقدمها المعمل .

 شكبوي انعًالء :نقوم بالضغط على تبوٌب " شكاوى العمالء "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل رقم المشروع و اسم العمٌل و اسم شخص
االتصال و تارٌخ الشكوى و ٌمكننا اضافة وصف مختصر عن المشكلة باالضافة الى
امكانٌة ارفاق اى ملفات ذات صلة .
ثم نقوم بالضغط على تبوٌب " متابعة الشكاوى "
فتظهر الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل اسباب الشكوى و تحلٌلها و الحلول المقترحة
الزالة اسباب الشكوى و موقف الشكوى اذا ما تم النتهاء منها ام ال باالضافة الى تحدٌد
االجراء التصحٌحٌى المتخذ و تارٌخ دراسة الشكوى و ابالغ العمٌل .

االدارح
اٌجٕذ (  ) 9-1ػجؾ اٌؼًّ غيش اٌّطبثك :
ٌجب أن ٌكون لدى المختبر السٌاسات واإلجراءات التً علٌه أنٌطبقها عند عدم مطابقة أي
جانب من جوانب االختبار او النتائج لإلجراءات الخاصة بالمختبرأو لمتطلبات
العمٌاللمنصوص علٌها .
تحـدٌد المسؤولٌات والصالحٌاتلإلدارة المعنٌةبالعمل غٌر المطابق ،واتخاذ اإلجراء
وتنفٌذه(وهذا ٌتضمن إٌقاف العمل و التوقف عن إصدار تقارٌر االختبار ) .
إجراء تقٌٌم للعمل الغٌرمطابق و القٌام بالتصحٌح فوراً و إبالغ العمٌل بذلك  ،وإلغاء العمل
عند الحاجة.
 تمرير عذو انًطبثمخ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " االدارة "
ثم نقوم بالضغط على تبوٌب " تقرٌر عدم المطابقة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى من خاللها نستطٌع تحدٌد الشخص الذى اكتشف حالة عدم المطابقة و تارٌخ التقرٌر و
تارٌخ الحالة و مصدر عدم المطابقة و هل تحتاج الى اجراء تصحٌحى و رقم العٌنة و
التحالٌل المطلوبة وإذا كانت مؤثرة أم ال مع إمكانٌه طباعة تقرٌر حالة عدم المطابقة .
ثم نقوم بالضغط على تبوٌب " تقٌٌم االهمٌة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتقٌٌم اهمٌة حالة عدم المطابقة .
ثم نقوم بالضغط على تبوٌب " االتصال بالعمٌل "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل متابعة تقرٌر حالة عدم المطابقة سواء اذا تم
االتصال بالعمٌل و ابالغة بالمشكلة ام ال و تارٌخ االتصال به .
استعراض عذو انًطبثمخ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " استعراض عدم المطابقة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى من خاللها نستطٌع ان نقوم بتسجٌل رقم المشروع و تارٌخ االستعراض و رقم العٌنة
و اضافة وصف العٌنة و التقنٌة المستخدمة فى االختبار و الحاالت المتوقع حدوثها و
الن تائج النترتبة على ذلك و االجراءات المتخذة و الشخص اللذى كتب التقرٌر و الشخص
الذى رفع الٌه التقرٌر و تحدٌد اذا ما تم تسجٌل التقرٌر فى المفكرة ام ال و  .....الخ .

اٌجٕذ (  ) 42-1اٌزذغيٓ اٌّغزّش :
-

على المختبر أن ٌقوم بالتحسٌن المتتابع لفعالٌة نظام إدارته  ،من خالل استخدام سٌاسة
الجودة و أهداف الجودة و نتائج التدقٌق و تحلٌل البٌانات و اإلجراءات التصحٌحٌة و
الوقائٌة و مراجعات اإلدارة .
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انتحسيٍ :-

و ٌتكون من قائمتٌن هما  ( :مقترح تحسٌن جودة  ،التحسٌن المستمر ) و سوف نقوم
بتناول هذة القوائم على التوالى .

-

مقترح تحسٌن جودة  :نقوم بالضغط على تبوٌب
" مقترح تحسٌن جودة " فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل موضوع التحسٌن و الشخص الذى تقدم باالقتراح
و مراجعة مدٌر المعمل لالقتراح و الشخص القائم بعملٌة متابعة التحسٌن .
-

التحسٌن المستمر  :نقوم بالضغط على تبوٌب
" التحسٌن المستمر " فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى من خاللها نستطٌع ان نقوم بتسجٌل رقم قرار التحسٌن المتخذ و حاالت عدم المطابقة
التى ادت الى اتخاذه .
اٌجٕذ (  ) 44-1االجشاء اٌزظذيذ: ٝ

-

على المختبرأن ٌُعدالسٌاسة و اإلجرا ًء  ،وأن ٌحدد الصالحٌات المالئمة لتنفٌذاإلجراء
التصحٌحٌوذلك عند ظهور أداء غٌر مطابق و ٌجب أن ٌتزامن تطبٌق اإلجراء التصحٌحً
مع البحث عن األسباب األساسٌة للمشكلة.

-

على المختبر أن ٌحدد اإلجراءات التصحٌحٌة المحتملة .وأن ٌختار وٌنفذاإلجراءات الكفٌلة
بالقضاء على المشكلةوعدم تكرارها و أن تكون اإلجراءات التصحٌحٌةبقدر حجم و
خطورة المشكلة و على المختبر أن ٌراقب نتائج تطبٌق اإلجراءات التصحٌحٌة للتأكد من
فعالٌتها .
على المختبر أن ٌراقب نتائج تطبٌق اإلجراءات التصحٌحٌة للتأكد من فعالٌتها.

-
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 -االجراءاد انتصحيحيخ :

-

نقوم بالضغط على تبوٌب " االجراءات التصحٌحٌة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل رقم تقرٌر عدم المطابقة و اسباب عدم المطابقة و
االجراء التصحٌحى المتبع و الشخص الموكل الٌه القٌام بهذا االجراء و تارٌخ تنفٌذه و
تحدٌد اذا ما تم البدء فى تنفٌذه ام ال باالضافة الى امكانٌة تسجٌل تعلٌق مٌر الجودة و مدٌر
المعمل .
ثم نقوم بالضغط على تبوٌب " متابعة االجراء "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل عناصر متابعة االجراء مع امكانٌة اضافة عناصر
اخرى كما ٌمكننا تسجٌل المستندات المطلوب تعدٌلها و تحدٌد اذا ما كان االجراء ذو تاثٌر
ام ال .

اٌجٕذ (  ) 40-1االجشاء اٌٛلبئ: ٝ
-

اإلجراء الوقائً هو عملٌة مسبقة لتحدٌد حاالات عدم المطابقة أكثر من كونه رد فعل
للمشاكل أو الشكاوى.
ٌجب أن ٌتم تحدٌد المصادر المحتملة لحاالات عدم المطابقة سوا ًء الفنٌة منها أو المتعلقة
بنظام اإلدارة  .و إذا دعت الحاجة إلى اإلجراء الوقائٌفإنه ٌجب إعداد خطط العملو تنفٌذهاو
مراقبتها وذلك لتقلٌل فرص ظهور مثل هذة الحاالت .

 االجراءاد انىلبئيخ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " االجراءات الوقائٌة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

www.Isolims.com
) ( 58

دليل إستخدام برنامج ISOLIMS

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل رقم تقرٌر عدم المطابقة و اسباب عدم المطابقة
و االجراء الوقائى المتبع و الشخص الموكل الٌه القٌام باالجراء الوقائى و تارٌخه و تحدٌد
اذا ما كان قد تم البدء فى تنفٌذ االجراء ام ال باالضافة الى امكانٌة تسجٌل تعلٌق كل من
مدٌر الجودة و مدٌر المعمل .
ثم نقوم بالضغط على تبوٌب " متابعة االجراء "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل عناصر متابعة االجراء مع امكانٌة اضافة عناصر
اخرى و تسجٌل المستندات المطلوب تعدٌلها و تحدٌد اذا ما كان االجراء ذو تاثٌر ام ال .

اٌجٕذ (  ) 40-1ػجؾ اٌغجالد :
-

على المختبر أن ٌُعِد وٌحتفظ بإجراءات لتمٌٌز السجالت الفنٌةوسجالت الجودةوتجمٌعها و
فهرستها وحفظها والتخلص منها .
ٌجووب أن تكووون جمٌووع السووجالتمخزنه و محفوظهب وأي شكلكنسووخ ورقٌووة أو إلكترونٌووة بحٌووث
ٌمكن استرجاعها بسهولة وأن ٌتم تحدٌد مدةاإلحتفاظ بها.

اٌجٕذ (  ) 41-1اٌزذليك اٌذاخٍ: ٝ
-

على المختبر أن ٌقوم بإجراءمراجعة داخلٌوة لنشواطاته بشوكل دوري وفقواإلجراء و جودول
زمنً مسبق وذلك للتاكد من أن أداء المعمل ٌفىبمتطلبات نظام اإلدارة وهذه المواصفة .
أن ٌشمل برنامج المراجعة الداخلٌة جمٌع عناصر نظام اإلدارةبموا فٌهوا االختبوارات وتتمثول
مسؤولٌة مدٌر الجودة فً التخطٌط لهذه المراجعة وتنظٌمها .
أن ٌقوم بهذه المراجعة موظفٌن مؤهلٌن ومدربٌن و أن ٌكونووا مسوتقلٌن عون النشواط الموراد
مراجعته.
ٌجب أن ٌُسجل اسمالمكان الذي تمت فٌه عملٌة المراجعةو ٌجوب كتابوة تقرٌور عون اإلجوراء
التصحٌحً المتخذ من حٌث تنفٌذه و فعالٌته .
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انًراجعيٍ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " المراجعٌٌن "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل اسم الشخص القائم بعملٌة المراجعة و مؤهله و
تارٌخ حصوله على المؤهل مع امكانٌة اضافة اى مالحظات .

 انخطخ انسُىيخ نهًراجعخ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " الخطة السنوٌة للمراجعة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل سنة المراجعة و القسم الذى سوف تتم عملٌة
المراجعة علٌه و الشهر الذى سوف تتم فٌه عملٌة المراجعة و حالة عملٌة المراجعة اذا ما
كانت ضمن الخطة المستقبلٌة او اذا تمت بالفعل او تم تاجٌلها .
 اخطبر يراجعخ داخهيخ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " اخطار مراجعة داخلٌة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل رقم اخطار المراجعة و الشخص المرسل
لالخطار و الشخص المرسل الٌه االخطار و التارٌخ المحدد فٌه اجراء عملٌة المراجعة و
مدتها و القسم الذى سوف تتم علٌه عملٌة المراجعة و الوثائق المطلوبة و االشخاص
المراجعٌن .
سجم انًراجعخ انذاخهيخ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " سجل المر اجعة الداخلٌة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل تارٌخ عملٌة المراجعة و الشخص القائم بعملٌة
المراجعة و القسم الذى سوف تتم علٌه عملٌة المراجعة و نتائج هذة المراجعة و االشخاص
اللذٌن سوف ٌراجع علٌهم .
 يراجعخ انًىظفيٍ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " مراجعة الموظفٌن "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل نوع المراجعة و تارٌخها واسم الشخص المراجع
و وظٌفته و الفترة التى تمت فٌها عملٌة المراجعة كما ٌمكننا تحدٌد المسؤلٌات و الشروط و
تسجٌل التحسٌنات المطلوبة و تعلٌقات مدٌر الجودة و مدٌر المعمل .
اٌجٕذ (ِ )42-1شاجؼبد االداسح :
-

على اإلدارة العلٌافً المعمل أن ٌقوم وفقالجدول عمل مسبقبمراجعة دورٌة لنظام اإلدارة
فً العمل ولنشاطات االختبار و ذلك لضمان استمرارٌة مالءمتها وفعالٌتها وإلدخال
التغٌٌرات أو التحسٌنات الالزمة.

 اجُذح يراجعخ انجىدح :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " اجندة مراجعة الجودة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل رقم االجتماع و تارٌخه و مكان انعقاد االجتماع و
االفراد الذٌن حضروا االجتماع مع امكانٌة ارفاق اى ملفات ذات صلة باالضافة الى تسجٌل
موضوع االجتماع و الفرد المسئول .
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 يتبثعخ لراراد االدارح :نقوم بالضغط على تبوٌب " متابعة قرارت االدارة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطتٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل رقم االجتماع و الموضوع و الشخص الموكل
الٌه تنفٌذ هذا القرار و االجراء التصحٌحى المتخذ و التارٌخ المخطط لتنفٌذه و التارٌخ
الفعلى .
 يتبثعخ تمذو انعيُبد :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " متابعة تقدم العٌنات " ثم
نقوم بالضغط على تبوٌب " كمى "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نتابع تقدم العٌنة عن طرٌق اختٌار كود العٌنة فتظهر لنا بٌانات
العناصر و الفنٌٌن و التقنٌة و عدد الخطوات المنتهٌة و اجمالى عدد الخطوات و رقم
الخطوة التالٌة .
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ثم نقوم بالضغط على تبوٌب " كٌفى "فتظهر لنا الشاشة
التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نتابع تقدم العٌنة و تارٌخ بدء االاختبار و العناصر .
 انًىافمبد :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " الموافقات "
فتظهر الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نحدد االشخاص اللذٌن لهم الصالحٌات فى الموافقة على
العملٌات التى تتم من خالل البرنامج كما ٌمكننا ان نقوم بترتٌب هذة الموافقات طبقا
للترتٌب الوظٌفى فى المعمل .
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االفراد
اٌجٕذ (  ) 0 - 2اٌؼبٍِ: ْٛ
-

-

على إدارة المختبر أن تتأكد من كفاءة جمٌع العاملٌنلدٌها و من ٌجري االختبارات و من
ٌقٌم النتائجو من ٌوقع على تقارٌر النتائج النهائٌة لالختباراتو أن ٌكون جمٌع الموظفون
مؤهلٌن على أساس علمً وتدرٌبً مناسب و ذو خبرةأو مهارات بارزة و ذلك حسب
المطلوب.
على المختبر أن ٌحتفظ بوصف للوظائف التً ٌشغلهااإلدارٌونوالفنٌون والموظفون
المساعدون الموكل الٌهم إجراء االختبارات .
ٌجب أن ٌحتفظالمختبربسجالت تتعلـق بالصالحٌاتوالكفاءةوالمؤهالت التعلٌمٌةو المهنٌة
والتدرٌبوالمهارات والخبرة وذلك لجمٌع الموظفٌن الفنٌٌن و أن تكون هذه المعلومات متاحة
و أن تشمل التارٌخ الذي تم فٌه إقرار الصالحٌات أو الكفاءة.

 انًىظفيٍ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " االفراد " ثم نقوم
بالضغط على تبوٌب " الموظفٌن " فتظهر
لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل كافة البٌانات المتعلقة بالعاملٌن فى المعمل مثل :
االسم و الوظٌفة و الرقم القومى و تارٌخ المٌالد و الحالة االجتماعٌة و اول ٌوم عمل و
الدولة و المدٌنة والعنوان  .....الخ هذا باالضافة الى امكانٌة اضافة البصمة و ارفاق
السٌرة الذاتٌة .
ثم نقوم بالضغط على تبوٌب " الصور "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى من خاللها نستطٌع ان نقوم بتسجٌل توقٌعات العاملٌن بالمعمل امكانٌة اضافة الصور .
 تمييى االجهسح :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " تقٌٌم االجهزة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل تقٌٌم اداء الفنٌٌن على االجهزة حٌث ٌمكننا ان
نحدد اسم الفنى و االجهزة التى ٌقوم بالعمل علٌها و التقنٌة المستخدمة و المؤهل و
الشخص المشرف على هذا الفنى و التارٌخ .
 تمييى االختجبر :نقوم بالضغط على تبوٌب " تقٌٌم االختبار "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتقٌٌم اداء الفنٌٌن فى اجراء االختباراتحٌث ٌمكننا ان نحدد
اسم الفنى و االجهزة التى ٌقوم بالعمل علٌها و التقنٌة المستخدمة و المؤهل و الشخص
المشرف على هذا الفنى و التارٌخ .
 انًستخذييٍ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " المستخدمٌن"
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل اسم المستخدم و كلمة المرور لكل موظف فى
المعمل .
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 انصالحيبد :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " الصالحٌات "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى من خاللها نستطٌع ان نقوم بتحدٌد صالحٌات المستخدمٌن للبرنامج من الموظفٌن عن
طرٌق اختٌار اسم المستخدم ثم اختٌار اسم الشاشة ثم ٌمكننا تحدٌد صالحٌة المستخدم اذا ما
كانت مشاهدة او اضافة او تحدٌث او حذف او طباعة .
 اعبدح وضع كهًخ انًرور :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " اعادة وضع كلمة المرور "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم باعادة وضع كلمة المرور عن طرٌق اختٌار اسم
المستخدم و ادخال كلمة المرور الجدٌدة و تاكٌدها مرة اخرى .
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 انًُبوثبد :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " المناوبات "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتحدٌد اسم المناوبة و وقت بداٌة و نهاٌة العمل و مدة
التاخٌر المسموحبه .
 يىاعيذ انحضىر :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " مواعٌد الحضور "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها تحدٌد مواعٌد الحضور و االنصراف و اسم الموظف و اٌام العمل
و المناوبة و وقت بداٌة و نهاٌة المناوبة و مدة التاخٌر المسموح بها .
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انحضىر انيذوي :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " الحضور الٌدوى "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتحدٌد عملٌة التسجٌل سواء كانت حضور او انصراف ثم
نقوم باختٌار اسم الموظف و تحدٌد التارٌخ ثم نقوم بادخال وقت الحضور او االنصراف مع
امكانٌة تسجٌل اى مالحظات اخرى .
 انحضىر ثبنصًخ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " الحضور بالبصمة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل حضور الموظفٌن عن طرٌق البصمة بتوصٌل
الجهاز بالماسح الضوئى الخاص بالبصمة و من خالله ٌتعرف الجهاز على بصمة الموظف
و ٌقوم بتسجٌل موعد الحضور او االنصراف و تحدٌد مدة التاخٌر تلقائٌا .
 االَبثبد :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " االنابات "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى من خاللها نستطٌع ان نحدد االنابات بٌن الموظفٌن عن طرٌق تحدٌد الموظف
المسئول الرئٌسى و الموظف الذى سوف ٌنوب عنه .

انظروف انجيئيخ
اٌجٕذ (  ) 0 - 2اٌزجٙيضاد  ٚاٌظشٚف اٌجيئيخ :
-

-

على المعمل أن ٌقومبالتأكد من أن مرافق المعمل التً ٌجرى فٌها االختباراتو التً
تتضمنوال تقتصر على مصادر الطاقة واإلضاءة و الظروف البٌئٌة ال تؤثر على صحة
النتائج و أنها مهـٌَّـأ ًة لألداء الصحٌح لالختبارات و لٌس لها تأثٌر عكسً على الجودة
المطلوبة .
ٌجب أن ٌتم توثٌق المتطلبات الفنٌة للتجهٌزاتوالظروف البٌئٌة التً ٌمكن أن تؤثر على
نتائج االختبارات .
ٌجووب أن ٌكووون هنوواك فصوول فعووال بووٌن األموواكن المتجوواورة التووً ٌووتم فٌهووا نشوواطات غٌوور
متجانسووةو أن ٌووتم اتخ واذ إجووراءات محووددة لمنووع حوودوث تلوووث فٌمووا بٌنهوواو ٌجووب أن ٌضووبط
الدخول إلى األماكن التً تؤثر على جودة االختبارات .
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 انظروف انجيئيخ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " الظروف البٌئٌة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل الظروف البٌئٌة المصاحبة الختبار ما عن طرٌق
تحدٌد التارٌخ و المكان و قارئ درجة الحرارة و درجة الحرارة و درجة الرطوبة .

انتجبرة
اٌجٕذ (  ) 1 - 2ؽشق االخزجبسارٛاٌزثجذ ِٓ طذزٙب :

-

على المعمل أن ٌستخدم طرق وإجراءات مالئمة لجمٌع االختبارات و ٌجب ان ٌكون لدٌه
إرشاداتعن استخدام وتشغٌلجمٌع األجهزة و تداول العٌنات وتحضٌرها .

-

ٌجب أن تكون الطرق المنشورة فً المواصفات الدولٌة أو اإلقلٌمٌة أو الوطنٌة هً األولى
باالتباع وٌجب أن ٌتأكد المعمل من أنه ٌستخدمأحدثإصدارساري من المواصفةوٌمكن أن
ٌلحق بالمواصفة اى تفاصٌل إضافٌة للتأكد من انسجام تطبٌقها .
ٌجب أن ٌتم تسجٌل طورق االختبوارالتً قوام المعمول بإعودادهاوفقاإلجراء مخطوط لهووأن ٌوتم
تعٌٌن موظفٌن مؤهلٌن و مزودٌن بالموارد الكافٌة لذلك.
عند ما ٌكون هناك ضرورة الستخدام طرق غٌر مذكورة فً المواصفات القٌاسٌة فٌجب أن
تخضع هذه الطرق لموافقة العمٌل وأن تتضمن تحدٌداً دقٌقا ً لمتطلبات العمٌلوالغرض من
االختبار و أن ٌتم التحقق من الطرٌقة التً تم إعدادها وذلك قبل االستخدام .
على المعمل أن ٌكون لدٌه إجراءات لتقدٌر االرتٌاب فً القٌاس وتحدٌد جمٌع عناصر
االرتٌابوعمل تقدٌر معقول لقٌمها مع التأكد من أن نموذج تقرٌر النتائج ال ٌعطً انطباعا
خاطئا ً .

-

-
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 االختجبراد :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " التجارب " ثم نقوم
بالضغط على تبوٌب " االختبارات "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى من خاللها نستطٌع ان نقوم بتسجٌل اسم االختبار و االختبار القٌاسى و التقنٌة
المستخدمة مع امكانٌة اضافة تقنٌات اخرى كما ٌمكننا ان نقوم بارفاق اى ملفات ذات صلة
.
 االسبنيت :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " االسالٌب "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل اسم التقنٌة المستخدمة و عدد العٌنات المستخدمة .
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 وحذاد انميبش :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " وحدات القٌاس "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل وحدات القٌاس المستخدمة فى االختبارات داخل
المعمل عن طرٌق ادخال اسم وحدة القٌاس مع امكانٌة اضافة اى رمز خاص بهذة الوحدة .
 خطخ انتحمك يٍ انُتبئج :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " خطة التحقق من النتائج "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل الخطة السنوٌة المتبعة داخل المعمل للتحقق من
النتائج عن طرٌق ادخال السنة المراد وضع الخطة لها و الشهر و نوع عملٌة التحقق و اسم
االختبار و حالة الخطة اذا ما كان تم تنفٌذها او تم تئجٌلها او انها خطة مستقبلٌة .
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 انتحمك يٍ جىدح االختجبر :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " التحقق من جودة االختبار "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع منخاللها ان نقوم بتسجٌل كود التحقق مناالختبار و تارٌخ عملٌة التحقق و اسم
االختبار الذى تتم علٌه عملٌة التحقق و نوع عملٌة التحقق و ٌمكننا اضافة وصف اضافى
لعملٌة التحقق باالضافة الى مكانٌة اضافة معاٌٌر التحقق من جودة االختبار و تحدٌد اذا ما
كانت طرٌقة االختبار صالحة للتنفٌذ ام ال مع امكانٌة ارفاق اى مافات ذات صلة .

االجهسح
اٌجٕذ (  ) 2 - 2االجٙضح :
-

ٌجب أن ٌُجهز المعمل بجمٌع األدواتو أجهزة القٌاس واالختبار الالزمة لألداءالجٌد
لالختبارات و فً الحاالت التً ٌحتاج فٌها المعمل إلى استخدام أجهزةلٌست تحت تصرفه
الدائمفعلٌه أن ٌتأكد من استٌفاء متطلبات هذه المواصفة.

www.Isolims.com
) ( 77

دليل إستخدام برنامج ISOLIMS
-

-

ٌجب أن تكون األجهزة و برامج تشغٌلها المستخدمة فً االختبارات قادرة على تحقٌق الدقة
المطلوبةوأن تكون خاضعةللمواصفات الفنٌة ذات العالقة باالختبارات المعنٌة وٌجب أن
تعاٌر أوتفحص األجهزةقبل أن تدخل الخدمةوذلك للتأكد من أنها تفٌبالمتطلبات الخاصة
بالمعمل و أنهاخاضعة للمواصفات القٌاسٌة الفنٌة ذات العالقة.
ٌجب أن ٌكون لدى المعمل إجراءات للتداول اآلمنألجهزة القٌاس ونقلها وتخزٌنها
واستخدامها و وضع خطة لصٌانتها و ذلك للتأكد من حسن أداءها و لمنعتلفها أو تدهورها .
ٌجب حماٌة أجهزة االختبار بما فً ذلك المعدات و البرمجٌات من أي تعدٌل ٌمكن أنٌؤثر
على صحة نتائج االختبار .

 االجهسح :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " االجهزة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل كود الجهاز و اسمه و وظٌفته و رقم المودٌل و
الرقم التسلسلى و اسم المصنع و تارٌخ االستالم و تارٌخ التركٌب و تارٌخ التشغٌل و قٌمة
االرتٌاب او الالٌقٌن و مدى القراءة و الزمن الدورى للمعاٌرة و نوعها اذا ما كانت
خارجٌة او داخلٌة و الزمن الدورى للصٌانةو نوعها اذا ما كانت خارجٌة او داخلٌة و
التقنٌات التى ٌستخدمها الجهاز و الشروط الالزم توافرها عند االستالم .
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 انًىازيٍ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " الموازٌن "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل بٌانات الموازٌن المستخدمة داخل المعمل من
حٌث كود المٌزان و اسمه و درجة حساسٌة المٌزان و ورقم المودٌل و الرقم التسلسلى و
اسم المصنع و اسم المخزن و تارٌخ التشغٌل و الزمن الدورى للمعاٌرة و نوعها اذا ما
كانت خرجٌة ام داخلٌة و الشروط الالزمة عند االستالم .
 لىارئ درجبد انحرارح :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " قوارئ درجات الحرارة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

www.Isolims.com
) ( 79

دليل إستخدام برنامج ISOLIMS

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل كود قارئ الحرارة و اسمه و رقم المودٌل و اسم
المصنع و الرقم التسلسلى و تارٌخ االستالم و قٌمة الالٌقٌن او االرتٌاب و الزمن الدورى
للمعاٌرة و نوعها اذا ما كانت خرجٌة ام داخلٌة و الشروط الالزمة عند االستالم .
 االدواد :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " االدوات "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل كود االداة واسمها و الوظٌفة التى تؤدٌها و الفئة و
النوع و رقم المودٌل و اسم المصنع و الرقم التسلسلى و تارٌخ االستالم و قٌمة الالٌقٌن او
االرتٌاب و الزمن الدورى للمعاٌرة و نوعها اذا ما كانت خرجٌة ام داخلٌة و الشروط
الالزمة عند االستالم .
 خطخ صيبَخ االجهسح :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " خطة صٌانة االجهزة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع منخاللها ان نقوم بتسجٌل السنة و الشهر المقرران لتنفٌذ الخطة و نوع الجهاز
واسمه و حالة الخطة اذا ما كانت تمت او مؤجلة او لم تنفذ بعد و نوع الصٌانة اذا ما كانت
خارجٌة او داخلٌة مع امكانٌة اضافة اى مالحظات .
 سجم صيبَخ االجهسح :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " سجل صٌانة االجهزة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل رقم الصٌانة و تارٌخها و اسم الجهاز و نوعه و
اسم الشخص الذى قام بعملٌة الصٌانة و نوع عملٌة الصٌانة اذا ما كانت خارجٌة او داخلٌة
مع امكانٌة اضافة اى مالحظات اخرى .
 خطخ فحص االجهسح :نقوم بالضغط على تبوٌب " خظة فحص االجهزة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل السنة و الشهر المقرران لتنفٌذ الخطة و نوع
الجهاز واسمه و حالة الخطة اذا ما كانت تمت او مؤجلة او لم تنفذ بعد و نوع الصٌانة اذا
ما كانت خارجٌة او داخلٌة مع امكانٌة اضافة اى مالحظات .
 سجم فحص االجهسح :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " سجل فحص االجهزة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل نوع الجهاز و اسمه و اسم عملٌة الفحص و
تارٌخها و شروط القبول و نتائج الفحص .
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 انًشغهيٍ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " المشغلٌن"
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل اسماء الفنٌٌن القائمٌن بالعمل على اجهزة معٌنة
داخل المعمل حٌث نستطٌع اختٌار اسم الجهاز ثم نقوم بادخال اسم الفنى و الفترة الزمنٌة
التى ٌقوم فٌها بالعمل على الجهاز .
 سجم االستخذاو :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " سجل االستخدام "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل اسم الجهاز و تارٌخ االستخدام و اسم الفنى و
الغرض من االستخدام .
 حركخ االجهسح :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " حركة االجهزة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل نوع الجهاز و اسمه و حالته و اسم الشخص الذى
قام بتسلٌمه و اسم الشخص الذى قام باالستالم و الغرض و رقم التعاقد و تارٌخ الدخول و
الخروج مع امكانٌة اضافة اى مالحظات .

انًعبيرح
اٌجٕذ (  ) 3 - 2اعٕبديخ اٌميبط :
-

-

ٌجب أن تعاٌر جمٌع األجهزة المستخدمة فً االختبارات بما فً ذلك األجهزة المستخدمة
للقٌاسات المساندة ( كأجهزة قٌاس الظروف البٌئٌة) التً لها تأثٌر كبٌرعلى دقة أو صحة
نتائج االختباراتوذلك قبل استخدامها وعلى المعمل أنٌكون لدٌه برنامج معد وإجراءاتلمعاٌرة
أجهزته.
على المعمل أن ٌتأكد من أن األجهزة المستخدمة تعطً االرتٌابالمطلوب فً القٌاس.
عندما تكون إسنادٌة القٌاس إلى وحدات النظام الدولً غٌر ممكنة فإن األمر ٌتطلب اتباع
نفس المتطلبات الخاصةباإلسناد ممثل اإلسناد إلىالمواد المرجعٌة المجازة والطرق و
المواصفاتالمجمع علٌها .
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-

على المعمل أن ٌكون لدٌه برنامج وإجراء لمعاٌرة المعاٌٌر المرجعٌة من قبل جهة ٌمكنها
تحقٌق اإلسناد و أن ٌتم استخدامهاللمعاٌرةفقطو أن ُتعاٌر قبل و بعد أي عملٌة ضبط تتم .
على المعمل أن ٌكون لدٌه إجراءات للتداول اآلمن للمعاٌٌر المرجعٌة ونقلها وتخزٌنها
واستخدامها وذلك للمحافظة على سالمتها.

خطخ انًعبيرح انسُىيخ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " خطة المراجعة السنوٌة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل الخطة السنوٌة للمعاٌرة عن طرٌق اختٌار السنة و
الشهر و نوع الجهاز المراد معاٌرته و اسم الجهاز و حالة الخطة سواء كانت مؤجلة ام لم
تنفذ بعد ام تم تنفٌذها مع امكانٌة اضافة اى مالحظات اخرى و تحدٌد نوع المعاٌرة سواء
كانت خارجٌة او داخلٌة .
يعبيرح االجهسح :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " معاٌرة االجهزة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل اسم الجهاز و تارٌخ المعاٌرة و قٌمة الالٌقٌن و
اسم الشخص القائم بعملٌة المعاٌرة ونتائج عملٌة المراجعة .
 يعبيرح انًىازيٍ :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " معاٌرة الموازٌن "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل تارٌخ المعاٌرة واسم المٌزان و الوزن مع امكانٌة
اضافة اى مالحظات ذات عالقة .
 يعبيرح لىارئ درجبد انحرارح :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " معاٌرة قوارئ درجات الحرارة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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-

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل تارٌخ المعاٌرة و اسم قارئ درجة الحرارة و قٌمة
الالٌقٌن و تارٌخ المعاٌرة القادمة .

 َطبق انًعبيرح :-

نقوم بالضط على تبوٌب " نطاق المعاٌرة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل قٌمة الالٌقٌن .

تذاول انعيُبد
اٌجٕذ (  ) 8 - 2رذاٚي ػيٕبد االخزجبس :
-

-

على المعمل أن ٌكون لدٌه إجراءات لنقل عٌنات االختبار واستالمها وتداولها وحماٌتها
وتخزٌنها وحفظهاو \ أو التخلص منها.
على المعمل أن ٌكون لدٌه نظام لتمٌٌز عٌنات االختبار طوال مدة وجود العٌنات فً المعمل
لضمان عدم االختالط بٌن العٌنات و أن ٌهًء و سٌلة لنقلها داخل وخارج المعمل .
عند استالم العٌناتالمراد اختبارها فإنه ٌجب تدوٌن أي شذوذ أو حٌود عن الوضع الطبٌعً
أو المحددفً طرٌقة االختبار و عندما ٌكون هناك شك فً مدى مالءمة العٌنة لالختبار
أوأن العٌنة غٌر مطابقة للوصف المعطى على المعمل أنٌتفاهم مع العمٌل للحصول على
تعلٌمات إضافٌة قبل الشروعفً العمل.
على المعمل تجنب فساد العٌناتالمراد اختبارها أو فقدانها أو تضررها أثناء تخزٌنها
وتداولها وتحضٌرهاو ٌجب اتباع إرشادات التداول المرفقة مع العٌنة.
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 استالو انعيُبد :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " استالم العٌنات "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم باستالم العٌنات عن طرٌق تحدٌد رقم التعاقد و رقم
المشروع ثم الضغط على استالم الكل .
 اير شغم :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " امر شغل "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

و هى عبارة عن قائمة تحتوى على ثالث انواع من امر الشغل ( امر شغل مخصص –
امر شغل كٌفى – امر شغل كمى )
فنختار امر شغل مخصص فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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-

-

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل رقم التعاقد و رقم السجل و رقم الطلب و رقم
المشروع و اسمه و رقم العٌنة و اسم الفنى و اسم االختبار و القالب مع امكانٌة الموافقة
على كل العٌنات فى خطوة واحدة ثم الضغط على اضافة بالضافة الى امكانٌة اضافة اى
مالحظات ذات صلة .
اما عند اختٌار امر شغل كٌفىى فسوف تظهر لنا الشاشة التالٌة
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-

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل رقم التعاقد و رقم السجل و رقم الطلب و رقم
المشروع و اسمه كما ٌمكننا اضافة كافة التفاصٌل المتعلقة بالعٌنات عن طرٌق الضغط
على تبوٌب " تفاصٌل العٌنة "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

-

التى نستطٌع من خاللخا ان نقوم بتسجٌل رقم العٌنة و نوعها و اسم التقنٌة المستخدمة فى
االختبار و اسم الفنى القائم باالختبار .
اما عند اختٌار امر شغل كمى فتظهر لنا الشاشة التالٌة

-

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل رقم التعاقد و رقم السجل و رقم الطلب و رقم
المشروع و اسمه كما ٌمكننا اضافة كافة التفاصٌل المتعلقة بالعناصر عن طرٌق الضغط
على تبوٌب " تفاصٌل العناصر"
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

-
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-

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل كود العٌنة و نوعها و اسم االختبار و التقنٌة
المستخدمة فٌه و اسم الفنى القائم باالختبار و اسم القالب و العنصر المراد اختباره
ثم ٌاتى بعد ذلك البدئ فى تنفٌذ خطوات الختبار و سوف نكتفى بعرض خطوات اختبار
كٌفى على سبٌل المثال .
بعد االنتهاء من خطوات امر الشغل ننتقل الى قائمة المهام فى اقصى ٌسار الشاشة فتظهر
لنا الشاشة التالٌة

()2

()3

()1

عند الضغط على رقم العٌنة المراد متابعة اجراءات او خطوات االختبار الخاص بها
فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى من خاللها نستطٌع ان نقوم بمتابعة خطوات االختبار طبقا للقالب التابع لهذا االختبار و
بالضغط على "  " Nextاو التالى سوف ننتقل الى الشاشة الخاصة بها لتسجٌل نتائج كل
خطوة على حدة كما ٌلى
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل وحدة التركٌز التى ٌقاس بها العنصر المراد
اختباره و تحدٌد اذا ما كانت هناك مرجعٌة ام ال و التارٌخ و النوع و القٌمة  .ثم نقوم
بالضغط على "  " Nextاو التالى فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل تارٌخ التحقق و وحدة التركٌز و و القٌمة
المفترضة و القٌمة الفعلٌة  .ثم نقوم بالضغط على "  " Nextاو التالى فتظهر لنا الشاشة
التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل التارٌخ و وحدة التركٌز و القٌمة المفترضة و
القٌمة الفعلٌة  .ثم نقوم بالضغط على "  " Nextاو التالى فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل التارٌخ و وحدة التركٌز و " Spik Added ,
 . " Spik Sample Result , Sample Resultثم نقوم بالضغط على "  " Nextاو
التالى فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل التارٌخ و وحدة التركٌز " Spik Added , Spik
 . " Matrix Result , Matrix Resultثم نقوم بالضغط على "  " Nextاو التالى فتظهر
لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل التارٌخ و وحدة التركٌز و تركٌز العٌنة و تركٌز
العٌنة المكررة  .ثم نقوم بالضغط على "  " Nextاو التالى فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل التارٌخ و وحدة التركٌز و القٌمة الفعلٌة و القٌمة
المفترضة  .ثم نقوم بالضغط على "  " Nextاو التالى فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل التارٌخ .ثم نقوم بالضغط على " تعدٌل "
الدخال قٌمة االٌقٌن او االرتٌاب فتظهر لنا الشاشة التالٌة
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التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل االداة المستخدمة فى االختبار و قٌمة الالٌقٌن او
االرتٌاب  .ثم نقوم بالضغط على تقدٌر الالٌقٌن فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتحدٌد قٌمة الالٌقٌن  .ثم بعد االنتهاء من هذة العملٌة نقوم
بالضغط على "  " Nextاو التالى فتظهر لنا الشاشة التالٌة وهى الخطوة االخٌرة من
خطوات االختبار
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التى من خاللها نستطٌع ان نقوم بتسجٌل تارٌخ تقرٌر االختبار و وحدة القٌاس او وحدة
التركٌز و قٌمة التركٌز  .ثم نقوم بالضغط على "  " Nextاو التالى فتظهر لنا الشاشة
التالٌة

التى توضح للمستخدم ان هذه الخطوة هى الخطوة االخٌرة فى االختبار .

 تجهيس انعيُبد :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " تجهٌز العٌنات "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل رقم العٌنة و تارٌخ التجهٌز و الوزن او الحجم و
حدة القٌاس و المٌزان مع امكانٌة اضافة اى مالحظات ذات صلة .
اٌجٕذ (  ) 9 - 2رأويذ جٛدح ٔزبئج االخزجبس ٚاٌّؼبيشح :
-

على المعمل أن ٌكون لدٌه إجراءات لضبط الجودة وذلك لمراقبة صحة االختباراتو ٌجب
أن تدونالبٌانات الناتجة عنها بطرٌقة ٌمكنبها معرفة اتجاه سٌر النتائج.
ٌجب أن ٌتم تحلٌل بٌانات ضبط الجودة و عندما ٌتبٌن أن هذه البٌانات خارج إطار المعاٌٌر
المحددة مسبقا ٌجب اتخاذ إجراء معد لتصحٌح المشكلة و لمنع كتابة النتائج الخاطئة .
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 يُحًُ يرالجخ انُتبئج :نقوم بالضغط على تبوٌب " منحنى مراقبة النتائج "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتسجٌل اسم االختبار و اسم العنصر و المتوسط و حد
التحكم مع امكانٌة اضافة اى مالحظات ممكنة .

انتمبرير
اٌجٕذ (  ) 42 - 2ػشع إٌزبئج :
-

-

ٌجب أن تدون نتائج كل اختبار أو سلسلة مناالختباراتفً تقرٌر بشكل دقٌق وواضح ال لوبس
فٌهوبشكل مـوضوعٌوأن ٌكون وفقا ً ألي إرشادات محددة فً طرائق االختبار.
التقارٌر ٌجب أن تتضمن جمٌع المعلومات التً ٌطلبها العمٌل التً تكون ضورورٌة لتفسوٌر
نتائج االختبار و كذلك جمٌع المعلومات التً تتطلبها الطرٌقة المتبعة فى االختبار.
ٌجب أن ٌحتوي كل تقرٌر اختبار العنوان و اسم وعنوان المختبر و الرقم التسلسلً و ترقٌم
كل صفحة وتمٌٌز واضح لنهاٌة تقرٌر االختبار و اسم وعنوان العمٌل و ذكرالطرٌقة
المستخدمةوصف للعٌناتو تمٌٌزها و حالتها و تارٌخ استالم العٌناتو نتائج االختبار و اسم
ووظٌفة وتوقٌع ألشخاصالذٌن ٌصدرون تقرٌر االختبار و بٌان بالمطابقة او عدم المطابقة
مع المتطلبات و/أو المواصفات الفنٌة و تقدٌر االرتٌاب فً القٌاس .
عندما تتضمن التقارٌر آراء وتفسٌراتفعلى المعمل أن ٌوثق األساس الذي بُـنٌت علٌه هذه
اآلراء والتفسٌراتو ٌجب أن تبرز هذه اآلراء و التفسٌرات بشكل واضحفً تقرٌراالختبار.
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 تمبرير انًشروعبد :نقوم بالضغط على تبوٌب " تقارٌر المشروعات "
فتظهر لنا الشاشة التالٌة

-

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم بتحدٌد رقم المشروع و اختٌار التقرٌر المراد طباعته و
القٌام بعملٌة طباعة التقرٌر .

 انتمبرير :-

نقوم بالضغط على تبوٌب " التقارٌر "
فتظهر لنا القائمة التالٌة

التى نستطٌع من خاللها ان نقوم باستعراض كافة التقارٌر الصادرة عن البرنامج مع
امكانٌة طباعتها .

www.Isolims.com
) ( 100

