აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო
- აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების და
შენარჩუნების პროცედურა

გვერდების რაოდენობა: 1/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 1
სტატუსი: 27.01.2017
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აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების და
შენარჩუნების პროცედურა

შემუშავებულია:

გადახედილია:

დამტკიცებულია:

გიორგი შიოლაშვილი
მთავარი სპეციალისტი

მალხაზ ხარებავა
ხარისხის მენეჯერი

პაატა გოგოლიძე
გენერალური დირექტორი

აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა

გვერდების რაოდენობა: 2/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა
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გვერდების რაოდენობა: 4/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016
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1. მიზანი
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს იმ პირების მომზადებისა და კვალიფიკაციის პროცედურას,
რომლებსაც ეძლევათ უფლება აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელი ჯგუფის შემადგენლობაში
შეაფასონ შშო-ების შესაბამისობა სსტ ისო/იეკ 170252:2010, სსტ ისო/იეკ 17065:2012/2014, სსტ ისო
15189:2012/2015, სსტ ისო 17020:2012/2013, სსტ ისო/იეკ 17024:2012/2014, ისო/იეკ 17021:2011/2014
სტანდარტებთან.

2. შესაბამისი რეგულაციები
პროცედურა დაფუძნებულია შემდეგ საერთაშორისო სტანდარტებზე და სახელმძღვანელო
დოკუმენტებზე:
-

-

სსტ ისო/იეკ 17011 „შესაბამისობის შეფასება. ზოგადი მოთხოვნები აკრედიტაციის
ორგანოებისადმი, რომლებიც აკრედიტაციას უკეთებენ ორგანოებს შესაბამისობის
შეფასებაზე“;
ILAC G11:07/2006 Guidelines on Assessor Qualification and Competence of Assessors and
Technical Experts;
ILAC-G3:08/2012 Guidelines for Training Courses for Assessors Used by Accreditation Bodies;
სსტ ისო 19011 „სახელმძღვანელო მითითებები ხარისხისა ან გარემოს მენეჯმენტის
სისტემების აუდიტისათვის“;
IAF-MD 20 Generic Competence for AB Assessors: Application to ISO/IEC 17011.

3. გამოყენებული აბრევიატურა
-

სმ - საქმის მენეჯერი
წშ - წამყვანი შემფასებელი
ტშ - ტექნიკური შემფასებელი
ექ - ექსპერტი
ასუ - ადმინისტრაციული სამსახური
გდ - გენერალური დირექტორი
ხმ - ხარისხის მენეჯერი
შშო - შესაბამისობის შეფასების ორგანო

4. ტერმინების და განმარტებები
წინამდებარე პროცედურაში გამოყენებულია სსტ ისო 17000 სერიის სახელმძღვანელოს ტერმინები
და განმარტებები.
4.1 საქმის მენეჯერი - აკრედიტაციის ცენტრის საშტატო თანამშრომელი, რომელიც
პასუხისმგებელია განაცხადის ადმინისტრაციულ მართვაზე საქმის მთლიანი მსვლელობის
განმავლობაში. ის განმცხადებელს განუმარტავს აკრედიტაციის ცენტრის პოლიტიკას, წესებსა და
პროცედურებს, ასევე შეუძლია შეასრულოს წამყვანი შემფასებლის და ტექნიკური შემფასებლის
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
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გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

MP-04

ფუნქციები, თუ მას მინიჭებული აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია წინამდებარე პროცედურის
შესაბამისად.
4.2 წამყვანი შემფასებელი - შემფასებელი, რომელსაც აკისრია სრული პასუხისმგებლობა
განსაზღვრულ შეფასების საქმიანობაზე.

შენიშვნა 1: წამყვან შემფასებელს შეუძლია ასევე შეაფასოს შესაბამისობის შემფასებელი
ორგანოების მენეჯმენტის სისტემა.
შენიშვნა 2: პასუხისმგებელია შეფასების ჯგუფის წევრების შერჩევაზე, შეფასების დროს
ინფორმაციის მოძიებაზე და ა.შ.წამყვანი შემფასებელი შემფასებელთა ჯგუფის (2 ან მეტი
წევრი), ტექნიკური შემფასებლების ან/და ექსპერტების უფროსია. თუ აკრედიტაციის
ორგანო თვლის, რომ ტექნიკურ შემფასებლებს გააჩნიათ შესაბამისი კვალიფიკაცია, მათ
შეუძლიათ წამყვანი შემფასებლის მოვალეობების შესრულება. თუ საკ-ის მიერ წამყვანი
შემფასებლის კომპეტენცია დადასტურებულია შესაბამის ტექნიკურ სფეროებში, ამ
შემთხვევაში მას შეუძლია შეითავსოს ტექნიკური შემფასებლის ან/და ექსპერტის
ფუნქციები.
4.3 ტექნიკური შემფასებელი - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ დანიშნული პირი, რომელიც მარტო ან
შეფასების გუნდთან ერთად ახორციელებს შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოების შეფასებას.

შენიშვნა 3: თუ საკ-ის მიერ ტექნიკური შემფასებლის კომპეტენცია დადასტურებულია
შესაბამის ტექნიკურ სფეროებში, ამ შემთხვევაში მას შეუძლია შეითავსოს ექსპერტის
ფუნქციები შეფასების დროს.
4.4 ექსპერტი - აკრედიტაციის ცენტრის მიერ დანიშნული პირი, რომელსაც შესაფასებელ
აკრედიტაციის სფეროში აქვს სპეციფიური ცოდნა და გამოცდილება. ის არის გუნდის წევრი, მაგრამ
არ ითვლება შემფასებლად. ექსპერტი მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს ასრულებს
წამყვანი/ტექნიკური შემფასებლის ზედამხედველობის ქვეშ. ექსპერტისთვის არ არის სავალდებულო
შეფასების/აუდიტის გამოცდილება. ის მონაწილეობს შემფასებელთა ჯგუფში სპეციფიკურ
საკითხზე ექსპერტული ინფორმაციის უზრუნველყოფის მიზნით.

შენიშვნა 4: ექსპერტები, რომლებმაც არ იცნობენ აკრედიტაციაში გამოსაყენებელი
სტანდარტები (სსტ ისო/იეკ 17025:2010, სსტ ისო 15189:2015, სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013,
სსტ ისო/იეკ 17021:2011/2014 ისო/იეკ 17065:2012:2014 ან სსტ ისო/იეკ 17024:2012/2014, და
ა.შ.), აკრედიტაციის ცენტრის მიდგომები და პროცედურები, შშო-ს შეფასების დროს
უნდა იყვნენ წამყვანი შემფასებლის ზედამხედველობის ქვეშ.
შეფასებაში მონაწილე პირების ფუნქციების შეჯამება
#
1
2

აკრედიტაციის ცენტრის ფუნქციები

სმ
X
და X

აკრედიტაციის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება

აკრედიტაციაზე
განაცხადისა
თანდართული დოკუმენტაციის სისრულის

წშ

ტშ

ექ

ასუ
X
X

გდ

5

აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა

გვერდების რაოდენობა: 6/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016
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#
3
4
5
6

აკრედიტაციის ცენტრის ფუნქციები

სმ

წშ

რესურსების ანალიზი

11

შეფასების პროგრამის მომზადება

X

12

წამყვანი ღონისძიებები შეფასების გუნდის
წევრებისათვის
შეფასების ჯგუფის ტექნიკურ საკითხებზე
დახმარების გაწევა

X

შესაბამისობის
შემფასებელი
ორგანოს
ხარისხის სისტემის შეფასება
შესაბამისობის
შემფასებელი
ორგანოს
ტექნიკურ
მოთხოვნებთან
შესაბამისობის
შეფასება

X

9

13
14
15

ასუ

გდ

X
X

გუნდის წევრების შერჩევა

10

8

ექ

X

შემფასებელთა
გუნდის
დამტკიცება
(კონტრაქტის დადება)
ტექნიკური
შემფასებლების
ტრენინგი,
ექსპერტების თათბირი
გუნდის წევრების შეთანხმება შესაბამისობის
შემფასებელ ორგანოსთან
შესაბამისობის
შემფასებელ
ორგანოსთან
კონტრაქტის მომზადება
დოკუმენტების ანალიზი

7

ტშ

ანალიზი
აკრედიტაციაზე განაცხადის რეგისტრაცია

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

16

შესაბამისობის
შემფასებელი
შეფასების ანგარიშის მომზადება

17

შეფასების ანგარიშის შედგენა და წარდგენა
შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოსათვის

X

18
19

მაკორექტირებელი ქმედებების შეფასება

X

21

მონიტორინგის დაგეგმვა

ორგანოს

X

შეფასების შედეგების ანალიზი

X

X
(X)
X
X

X

5. შემფასებლების კრიტერიუმები
5. ექსპერტების პიროვნული ჩვევები (სსტ ისო 19011-ის შესაბამისად):
- საღი აზროვნება, ალტერნატიული იდეებისა და შეხედულებების განხილვის უნარი;
- ანალიტიკური აზროვნება, დამაჯერებელი;
- პრობლემის რეალისტურად აღქმის უნარი, რათა დაინახოს რთული ოპერაციები ფართო
პერსპექტივაში და გაიგოს ორგანიზაციაში შემავალი თითოეული ერთეულის როლი;
- მნიშვნელოვანი საკითხების ნაკლებად მნიშვნელოვანი საკითხებისგან გამიჯვნის უნარი;
- ეთიკური - სამართლიანი, გულწრფელი, პატიოსანი და ფრთხილი;
- დიპლომატიური, ტაქტიანი;
- დაკვირვებული;
- თავდაჯერებული - მიზნების მიღწევაზე ფოკუსირებული;
- გადამწყვეტი - გადაწყვეტილებების მიღება დროულად ლოგიკური მსჯელობისა და
ანალიზის გზით;
- გუნდურად, დამოუკიდებელად მუშაობის უნარი;
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა

გვერდების რაოდენობა: 7/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016
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-

მიიღოს და შეაფასოს ობიექტური მტკიცებულება სამართლიანად;
დარჩეს შეფასების მიზნის ერთგული გარემოებებისა და სარგებლის მიღების სურვილის
მიუხედავად;
ობიექტური შეფასების მიღების მიზნით თანამშრომლებთან ურთიერთქმედების
საუკეთესო გზების პოვნის უნარი;
იმ ქვეყნის ნაციონალური კანონმდებლობის ცოდნა, რომელშიც ტარდება შეფასება;
შეფასების პროცესისათვის სრული ყურადღების დათმობა;
სტრესულ სიტუაციებში ეფექტურად რეაგირების უნარი;
მივიდეს ზოგადად მისაღებ დასკვნებამდე, რომლებიც დაფუძნებულია ობიექტურ
მტკიცებულებაზე, რომელიც მიღებულია შეფასების დროს;
თუ გადაწყვეტილების შეცვლის მოთხოვნა არ ეფუძნება ობიექტურ მტკიცებულებას,
დარჩეს დასკვნის ერთგული, ზეწოლის მიუხედავად.

5.2
შემფასებლების, გადაწყვეტილების მიმღებთა და მონიტორინგის ჩამტარებელთა
უნარები და ცოდნა
5.2.1 ზოგადი მოთხოვნები
- შემფასებელს, გადაწყვეტილების მიმღებს და მონიტორინგის ჩამტარებელ პირს უნდა
ესმოდეთ აკრედიტაციაში გამოსაყენებელი სტანდარტები (სსტ ისო/იეკ 17025, სსტ
ისო/იეკ 17020, ისო/იეკ 17021, სსტ ისო/იეკ 17024, სსტ ისო 15189, სსტ ისო/იეკ 17065 და
ა.შ). შემფასებლებმა სათანადოდ უნდა მოახდინონ კრიტერიუმების ინტერპრეტაცია და
გამოყენება შეფასების ფაქტობრივ სიტუაციებში;
- შემფასებელი უნდა ფლობდეს ცოდნას, რათა გამოიყენოს შეფასების პრინციპები,
პრაქტიკა და მეთოდები შეფასების ფაქტიურ და სხვა სიტუაციაში. ამავდროულად,
უზრუნველყოს შეფასებების თანმიმდევრული და სისტემატური ჩატარება. ცოდნა და
უნარები უნდა მოიცავდეს შეფასების ყველა ეტაპს, მათ შორის: დაგეგმვას, მომზადებას
შესრულებას, ანგარიშგებას, შეფასების საკითხზე მეთვალყურეობას, წინა შეფასებებში
შეუსაბამობების აღმოფხვრის შემოწმებასა და შეფასების დასრულებას;
- შემფასებელი უნდა ფლობდეს შეფასების ტექნიკას, როგორიცაა: გასაუბრება, აუდიტი,
დროის მენეჯმენტი, ზეპირი და წერითი კომუნიკაციის უნარი, შეფასების
მტკიცებულებების შეგროვება, შეფასების დაკვირვებების ანალიზი და სათანადო
დასკვნების გაკეთება, შეფასების ინფორმაციის კონფიდენციალურობის და დაცულობის
უზრუნველყოფა;
- შემფასებლებს უნდა ჰქონდეთ ზოგადი ცოდნა ხარისხის მენეჯმენტსა და პროცესებში,
რომლებიც შეესაბამება შესაფასებელ შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს;
- შემფასებელს უნდა ჰქონდეს შესაფასებელი ორგანოს ზომის, სტრუქტურის, ფუნქციებისა
და ურთიერთობების, ბიზნეს პროცესებისა და დაკავშირებული ტერმინოლოგიის,
პერსონალის კულტურული და სოციალური წეს-ჩვეულებების აღქმის უნარი;
- შემფასებელს შეიძლება დასჭირდეს ტექნიკური ცოდნა შესაფასებელი ორგანოს
ხელსაწყოების გამოყენების ეფექტიანობის დასადგენად.
5.2.2 დამატებითი მოთხოვნები წამყვანი შემფასებლებისათვის
წამყვან შემფასებლებს უნდა გააჩნდეთ დამატებითი ცოდნა და უნარები, მათ შორის:
- საჭიროების შემთხვევაში, შემფასებელთა ჯგუფის წევრების შერჩევის პროცესში
მონაწილეობის მიღება;
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა

გვერდების რაოდენობა: 8/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016
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განაცხადთან ერთად წარდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის ორგანიზება;
შეფასების გეგმის მომზადება და რესურსების ეფექტური გამოყენება შეფასების დროს;
შეფასების გუნდის ლიდერობა;
შემფასებლებისა
და
ტექნიკური
ექსპერტების
მიმართულებებითა
და
სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა;
- კონფლიქტების მოგვარება და მისი თავიდან აცილება;
- შეფასებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებების მიღება;
- შემფასებელთა ჯგუფის ლიდერობა დასკვნების მისაღებად;
- შემფასებელთა ჯგუფის წარდგენა შესაფასებელ შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს
მენეჯმენტისათვის;
- შეფასების ანგარიშის შემუშავება, კოორდინირება და წარდგენა იმგვარად, რომ
აკრედიტაციის ორგანომ მიიღოს გადაწყვეტილებები.
დამატებითი მოთხოვნები პერსონალის სერტიფიკაციის შემფასებლებისათვის/შეფასების
ჯგუფისათვის:
- პერსონალის სერტიფიკაციის სქემების პროცესის ვალიდაციის ცოდნა;
- პერსონალის წერითი, ზეპირი და პრაქტიკული საკითხების ცოდნა;
- პერსონალის რესერტიფიკაციის პროცესის ცოდნა.
-

5.2.3 დამატებითი მოთხოვნები ტექნიკური შემფასებლებისათვის
ტექნიკურ შემფასებლებს უნდა ჰქონდეთ სპეციფიკური ცოდნა, რომელიც დაკავშირებულია
აკრედიტაციის სფეროს ნაწილთან ან მთლიან სფეროსთან, როგორიცაა:
- შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოების პროცედურებისა და მოქმედებების სათანადო
შესრულება;
- საჭიროების შემთხვევაში გაზომვების განუსაზღვრელობის შეფასება;
- საჭიროების შემთხვევაში კვალიფიკაციის გაზომვების შედეგების ანალიზი;
- გამოცდის, დაკალიბრების, ინსპექტირების ან სერტიფიკაციის მოთხოვნები და მათი
ტექნიკური საფუძველი;
- აკრედიტაციის სფეროსთან (ფორმირების წესები, კოდიფიკატორები და სტანდარტები)
დაკავშირებული სპეციფიკური ზოგადი მოთხოვნები;
- გამოცდასთან, დაკალიბრებასთან, ინსპექტირებასთან, სერტიფიკაციასთან და სხვა
დაკავშირებულ პროცესებთან დაკავშირებული ორგანიზაცია და ტერმინოლოგია;
- ტექნიკური შემფასებლები, რომლებიც აფასებენ ინსპექტირების ან სერტიფიკაციის
ორგანოს უნდა ფლობდნენ კონკრეტულ ცოდნას ინსპექტირების ან სერტიფიკაციის
ორგანოს საქმიანობის ფარგლებში, აკრედიტაციის სასურველ სფეროში, როგორიცაა:
I. ინსპექტირების ან სერტიფიკაციის მოთხოვნებისა და მეთოდების ცოდნა;
II. ანგარიშგების მომზადება ინსპექტირების ან სერტიფიკაციის პროცესებსა და
ტექნიკაზე;
III. სერტიფიკაციის ან ინსპექტირების ორგანოს პროდუქციისა და პროცესების ცოდნა;
IV. მოქმედი კანონმდებლობისა და უსაფრთხოების პრაქტიკის ცოდნა;
V. შერჩევის მეთოდების ცოდნა;
VI. შეფასების, მათ შორის: პროფესიული გადაწყვეტილების შეფასების მეთოდების
ცოდნა.
6. შერჩევა და საწყისი კვალიფიკაცია
8

აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა

გვერდების რაოდენობა: 9/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

MP-04

კრიტერიუმები, რომლებიც გამოიყენება შემფასებელთა შერჩევისთვის უნდა იყოს
შესრულებაზე ორიენტირებული და საკმარისად მოქნილი იმისათვის, რომ შეფასდეს
შემფასებლის კანდიდატის მონაცემები, როგორიცაა: განათლება, სამუშაოს ცოდნა, მუშაობის
გამოცდილება, ტრენინგები, შეფასების გამოცდილება, კომუნიკაბელურობა და აუდიტის უნარი.
საკ-ი იყენებს ამ კრიტერიუმების ერთობლიობას, შემფასებლის კანდიდატების მინიმალური
საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენისთვის. კვალიფიკაციის პროცესის დამატებითი
დეტალები მოცემულია დანართში II.
7. საქმის მენეჯერების, წამყვანი და ტექნიკური შემფასებლების განათლება
საკ-ი ითხოვს უმაღლეს განათლებას. ზოგ შემთხვევაში, ეს შეიძლება შეიცვალოს
მრავალწლიანი გამოცდილებით ექსპერტიზის შესაბამის სფეროში, ან სათანადო ოფიციალური
კვალიფიკაციით.
8. სამუშაო გამოცდილება
8.1 საქმის მენეჯერებისა და წამყვანი შემფასებლებისათვის
საკ-ი ითხოვს არანაკლებ 4 წლიან სამუშაო გამოცდილებას სფეროში, რომელიც
დაკავშირებულია ხარისხის მართვის მენეჯმენტთან ან ნებისმიერი შესაბამისობის შემფასებელი
ორგანოს საქმიანობასთან.
8.2 ტექნიკური შემფასებლებისთვის
საკ-ი ითხოვს, როგორც მინიმუმ 4 წლიან გამოცდილებას ლაბორატორიულ გამოცდაში,
დაკალიბრებაში, ინსპექტირებაში ან სერტიფიკაციაში, რომლიდანაც 2 უნდა იყოს შეფასების
სფეროში. თუ კანდიდატებს არ აქვთ უმაღლესი განათლება შესაბამის სფეროში, მაშინ მათ
როგორც მინიმუმ უნდა გააჩნდეთ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება.
8.3 ექსპერტებისთვის
საკ-ი ითხოვს, როგორც მინიმუმ 4 წლიან გამოცდილებას შესაფასებელ სფეროში.
9. ტრეინინგი
9.1 საქმის მენეჯერებისათვის/წამყვანი შემფასებლებისათვის

ა) საკ-ი ითხოვს ძირითადი და სპეციალური სასწავლო კურსის (კონკრეტული
აკრედიტაციის სტანდარტის მიხედვით) წარმატებით დასრულებას, რომელიც
მოცემულია დანართში I.
ბ) კომპეტენციის სფეროს გაფართოების შემთხვევაში, კანდიდატმა უნდა გაიაროს
დამატებითი ტრეინინგი შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით. ტრეინინგის
დასრულების შემდეგ, საბოლოო ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში
(70%-ზე მეტი შედეგით) გაიცემა სერტიფიკატი - F-MP-04-04.
გ) საერთაშორისო პროექტების, საერთაშორისო აკრედიტაციის ორგანიზაციების ან/და
MLA/MRA ხელმომწერების მიერ განხორციელებული ტრეინინგები სპეციფიკური
სტანდარტების
მიხედვით
ჩაითვლება
რელევანტურად
შემფასებლების
კვალიფიკაციისათვის.
9.2 ტექნიკური შემფასებლებისთვის
9

აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

გვერდების რაოდენობა:
10/55
გამოცემა: 3
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ა) საკ-ი ითხოვს ძირითადი და სპეციალური სასწავლო კურსის (კონკრეტული
აკრედიტაციის სტანდარტის მიხედვით) წარმატებით დასრულებას, რომელიც
მოცემულია დანართში I.
ბ) კომპეტენციის სფეროს გაფართოების სურვილის შემთხვევაში, კანდიდატმა უნდა
გაიაროს დამატებითი ტრეინინგი შესაბამისი აკრედიტაციის სტანდარტის
მიხედვით. ტრეინინგის დასრულების შემდეგ, საბოლოო ტესტირების წარმატებით
გავლის შემთხვევაში (70%-ზე მეტი შედეგით) გაიცემა სერტიფიკატი - F-MP-04-04.
გ) საერთაშორისო პროექტების, საერთაშორისო აკრედიტაციის ორგანიზაციების ან/და
MLA/MRA ხელმომწერების მიერ განხორციელებული ტრეინინგები სპეციფიკური
სტანდარტების
მიხედვით
ჩაითვლება
რელევანტურად
შემფასებლების
კვალიფიკაციისათვის.
9.3 ექსპერტებისათვის - საკ-ი ითხოვს დანართი I-ში მოცემული „გაცნობითი სასწავლო
კურსი“-ს დასრულებას.

შენიშვნა 5: საქმის მენეჯერებს, ტექნიკურ შემფასებლებს, ექსპერტებს, რომლებსაც
მონაწილეობა აქვთ მიღებული აკრედიტაციის ცენტრის, ასევე TACIS-ის, PTB
(გერმანიის პროექტი „საქართველოს ხარისხის ინფრასტრუქტურის მხარდაჭერა“),
TWINING-ის პროექტების და EA-ს შესაბამის ტრენინგებში ამ პროცედურის ძალაში
შესვლამდე, ჩაითვლება 9.1, 9.2, 9.2, 9.3 პუნქტების დამაკმაყოფილებელ პირობად.
10. ტრენერების შერჩევა და საგამოცდო დებულება
ტრენერები არიან სათანადო კომპეტენციის და გამოცდილების მქონე პირები. ტრენერს უნდა
ჰქონდეს: გავლილი ტრეინინგი ტრენერებისათვის ან/და სფეროში მუშაობის 5-ზე მეტი წლის
გამოცდილება.
ზოგიერთი ტრენერი ცალკეული თემებისათვის მითითებულია დანართი III-ში.
ტრენერებად განიხილებიან ასევე ის პირები, რომლებიც ატარებენ ტრეინინგებს
საერთაშორისო პროგრამების ფარგლებში. ხოლო, საგამოცდო მოთხოვნები კანდიდატების
მიმართ მოცემულია „საგამოცდო დებულება“-ში - დანართი VII.
11. პრაქტიკული მომზადება
11.1 წამყვანი შემფასებლებისთვის
სანამ მოხდება კანდიდატის წამყვან შემფასებლად კვალიფიცირება, საკ-ის მხრიდან
კანდიდატს მოეთხოვება 2 შეფასებაში მონაწილეობა. აქედან:
ა) ერთ შეფასებაზე დასწრებას დამკვირვებლის სტატუსით. კანდიდატი დუბლირებას
გაუწევს შეფასების ნაწილში წამყვან შემფასებელს მისი დაკვირვების ქვეშ.
ბ) ერთ შეფასებაში მონაწილეობა წამყვანი შემფასებლის სტატუსით, წამყვანი
შემფასებლის საქმიანობის დამოუკიდებლად წარმართვა და შეფასების ანგარიშის
მომზადება,
გამოცდილი
წამყვანი
შემფასებლის
ზედამხედველობით
(წამყვანი/ტექნიკური შემფასებლების კანდიდატის ზედამხედველობის ანგარიში FMP-04-03).
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სტატუსი: 25.08.2016

შენიშვნა 6: საკ-ის ყველა საშტატო თანამშრომელი, რომელსაც გააჩნია წამყვანი
შემფასებლის როლი (შეფასების ჯგუფის ხელმძღვანელი), კონკრეტული აკრედიტაციის
სქემის მიხედვით მუშაობის 2 წელზე მეტი გამოცდილება ამ პროცედურის ძალაში
შესვლამდე, ჩაითვლება 11.1 პუნქტის დამაკმაყოფილებელ პირობად.

11.2 ტექნიკური შემფასებლებისთვის
სანამ მოხდება კანდიდატის ტექნიკურ შემფასებლად კვალიფიცირება, საკ-ი ითხოვს 2
შეფასებაში მონაწილეობას. აქედან:
ა) ერთ შეფასებაზე დასწრებას დამკვირვებლის სტატუსით. კანდიდატი დუბლირებას
გაუწევს შეფასების ნაწილში ტექნიკურ შემფასებელს მისი ან წამყვანი შემფასებლის
დაკვირვების ქვეშ. ექსპერტის სტატუსით შეფასებაში მონაწილეობა ასევე მიიჩნევა ამ პუნქის
დამაკმაყოფილებელ პირობად;
ბ) ერთ შეფასებაში მონაწილეობა ტექნიკური შემფასებლის სტატუსით და შეფასების
ანგარიშის მომზადება საკ-ის პროცედურების თანახმად, გამოცდილი წამყვანი
შემფასებლის ზედამხედველობის ქვეშ (წამყვანი/ტექნიკური შემფასებლების
კანდიდატის ზედამხედველობის ანგარიში F-MP-04-03).

შენიშვნა 7: დამკვირვებლის/ტექნიკური შემფასებლის სტატუსით ყველა მონაწილეობა
შეფასებაში განხორციელებული ამ პროცედურის ძალაში შესვლამდე, ჩაითვლება 11.2
პუნქტის დამაკმაყოფილებელ პირობად.
12. გამოცდილების გაგრძელება
12.1 საკ-ის შემფასებლების პროფესიული კომპეტენცია უნდა დამოწმდეს იმ სფეროში,
რომლის
მიხედვითაც,
მათი
განათლების,
კვალიფიკაციისა
და
გამოცდილების
გათვალისწინებით, მოხდება მათი მონაცემების განთავსება შემფასებლებისა და ექსპერტების
ბაზაში, და შემდგომში მათი მომსახურების გამოყენება, ზემოთხსენებული სფეროს შეფასებისას.
საკ-ი მათ კომპეტენციის შემოწმებისას, ითვაისწინებს ILAC G11-ის “სახელმძღვანელო
შემფასებლებისა და ექსპერტების კვალიფიკაციისა და კომპეტენციის შესახებ“ მოთხოვნებს,
რომლებიდანაც საკ-ი იყენებს რომელიმე მეთოდს ან მეთოდების კომბინაციას.
12.2 ყველა შემფასებელმა რეგულარულად (როგორც წესი წელიწადში ერთხელ)
მონაწილეობა უნდა მიიღონ გამოცდილების გაზიარების შეხვედრაში. შეხვედრის მიზანია:
· გაუმჯობესდეს უნარები შეფასების ტექნიკაში;
· ურთიერთმისაღები გამოცდილების გაზიარება შეფასების სფეროში;
· უახლესი ინფორმაციის მიღება აკრედიტაციის პროცესის, ახალი რეგულაციებისა და
აკრედიტაციის კრიტერიუმების შესახებ;
· შეფასების მიდგომა შეფასების ტექნიკასთან ჰარმონიზაციის მიზნით.
შეხვედრაში მონაწილეობის შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ შესაბამისი სერტიფიკატი: FMP-04-04.
12.3 კვალიფიკაცია განახლებული სპეციფიკური სტანდარტის მიხედვით.
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ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
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გვერდების რაოდენობა:
12/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

განახლებული სპეციფიკური სტანდარტის მიღების შემთხვევაში, საკ-ი მოითხოვეს წამყვანი
შემფასებლის მიერ სპეციფიკური ტრეინინგის წარმატებით დასრულებას. ასევე, ერთ შეფასებაში
მონაწილეობას წამყვანი შემფასებლის სტატუსით, წამყვანი შემფასებლის საქმიანობის
დამოუკიდებლად წარმართვას და შეფასების ანგარიშის მომზადებას გამოცდილი წამყვანი
შემფასებლის ზედამხედველობით (წამყვანი/ტექნიკური შემფასებლების კანდიდატის
ზედამხედველობის ანგარიში F-MP-04-03). ასეთ შემთხვევაში, ზედამხედველი - წამყვანი
შემფასებელი უნდა იყოს იმ წამყვანი შემფასებლების სიაში, რომლებიც კვალიფიციურნი იყვნენ
წინა ვერსიის სპეციფიკური სტანდარტის შესაბამისად და გავლილი აქვთ ტრეინინგი
განახლებული სტანდარტის მიხედვით ამ პროცედურის 9.1 მუხლის თანახმად. პრაქტიკული
ტრეინინგის წარმატებით დასრულების შემდეგ გაიცემა სერტიფიკატი - F-MP-04-05 ამ
პროცედურის 16 მუხლის თანახმად.
განახლებულ სპეციფიკურ და წინა ვერსიის სტანდარტში მცირე ცვლილებების შემთხვევაში,
მისი განხილვა მოხდება გამოცდილების გაზიარების შეხვედრაზე ამ პროცედურის 12.2 მუხლის
თანახმად.
13. შემფასებლების მონიტორინგი
13.1 საკ-ი ახორციელებს ტექნიკური შემფასებლების და ექსპერტების მონიტორინგს,
წელიწადში ერთხელ რათა დაადასტურონ მათი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების
კომპეტენცია შეფასების პროცესში. დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ პროცედურა MP05.
13.2 შემფასებელმა, რომელსაც 2 წლის განმავლობაში მონაწილეობა არ მიუღია არც
შეფასებაში და არც გამოცდილების გაზიარების შეხვედრაში, შეფასებაში ჩართვამდე უნდა
გაიაროს „სპეციალური სასწავლო კურსი“ კონკრეტული სტანდარტთან მიმართებაში.
13.3 წამყვანი შემფასებელი, რომელსაც 2 წლის განმავლობაში შეფასებაში მონაწილეობა არ
მიუღია წამყვანი შემფასებლის სტატუსით, მომდევნო შეფასებაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს
წამყვანი შემფასებლის ასისტენტის სტატუსით. თუ, შეფასებაში მონაწილეობა წამყვანი
შემფასებლის სტატუსით არ განხორციელებულა 5 წლის განმავლობაში, უნდა განხორციელდეს
წამყვანი შემფასებლის ხელახალი ტრეინინგი.
13.4 გენერალური დირექტორის ან ხარისხის მენეჯერის გადაწყვეტილებით შესაძლოა
განხორციელდეს შემფასებელთა არაგეგმიური მონიტორინგი.
14. სასწავლო კურსის მონახაზი პირველადი კვალიფიკაციისათვის
14.1 შემდეგი სასწავლო კურსის მონახაზი შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც
საფუძველი
ორგანიზებული,
ასევე
ინდივიდუალური
სასწავლო
კურსებისათვის.
ორგანიზებულ კურსებს უნდა დაესწროს მაქსიმუმ 20 ადამიანი. ტრენერები ცალკეული თემების
მიხედვით მოცემულია დანართში III.
14.2 აუცილებელი საორგანიზაციო საკითხების ჩამონათვალი ტრეინინგებისა და
სემინარებისათვის და ასევე იმ დოკუმენტების ჩამონათვალი რომელიც უნდა გადაეცეს
ტრეინინგებში მონაწილებს მოცემულია ფორმა F-MP-04-06.
14.3 ინდივიდუალური სასწავლო კურსი გულისხმობს 1 ან 2 კანდიდატის ერთდროულად
სწავლებას. სწავლება კანდიდატებისათვის უნდა ჩატარდეს ერთდროულად. ამ შემთხვევაში
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სასწავლო მასალა გადაეცემა კანდიდატს, რომელსაც ისინი ესაჭიროება პირადი
სწავლებისათვის.
14.4 სასწავლო კურსის მონახაზის ზოგიერთი თემა განიხილება დანიშნულ ტრენერთან
ერთად ინდივიდუალური სესიების განმავლობაში. სასწავლო კურსის მონახაზი გამოიყენება
სასწავლო სესიების დოკუმენტირებისათვის.
14.5 საერთაშორისო პროექტების, საერთაშორისო აკრედიტაციის ორგანიზაციების ან/და
MLA/MRA
ხელმომწერების
მიერ
განხორციელებული
ტრეინინგები
სპეციფიკური
სტანდარტების მიხედვით ჩაითვლება რელევანტურად შემფასებლების კვალიფიკაციისათვის.

დანართი I
1. ძირითადი სასწავლო კურსი ყველა შემფასებლისათვის
(ხანგრძლივობა 2 დღე)
თემა
#

1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

ტრენერი

კურსის
შემოთავაზ
ებული
დრო
(საათებში)

მისალმება და შესავალი
საკ-ის მიმოხილვა
საკ-ის ხარისხისადმი მიდგომა

0,5

საერთო შესავალი
QA და QC კონცეფციები და მათი
მნიშვნელობა, განსაკუთრებით საქართველოს
ბაზარზე. აკრედიტაციის განვითარება. EA-ს,
EC-ს და EFTA-ს, ILAC-ის, IAF-ის, EC-ს
დოკუმენტები, როგორც ახალი მიდგომა,
გლობალური მიდგომა, ახალი
საკანონმდებლო ბაზა და ა.შ.
ინფორმაცია საკ-ის საქმიანობის,
მარეგულირებელი ბაზის შესახებ
აკრედიტაციის კანონმდებლობა,
ჩარჩო დებულება (საკ-ის მომხმარებელთან
დაკავშირებული პროცედურები),
საერთაშორისო არეალი.
აკრედიტაციის ორგანო, პროცედურები და
აკრედიტაციის სქემა.
შესავალი აკრედიტაციის სქემასა და
ზოგადად აკრედიტაციაში. სტრუქტურა,
დაკომპლექტება, აკრედიტაციის ორგანოს
ზოგადი პროცედურები და მისი
ურთიერთობები გარე, ეროვნულ და
საერთაშორისო ორგანოებთან, მათ შორის
სერტიფიკაციის ორგანოებთან და სხვა
დამამოწმებელ ორგანოებთან;
აკრედიტაციის კრიტერიუმების განხილვა
სსტ ისო/იეკ 17011 სსტ ისო/იეკ 17020, სსტ
ისო/იეკ 17021, სსტ ისო/იეკ 17024, სსტ
ისო/იეკ 17025, სსტ ისო/იეკ სახელმძღვანელო
65, სსტ ისო 15189.
EA-2/13, EA 2/11, EA პოლიტიკის
შესაბამისობის შეფასების სქემების, IAF, EA -ს

0,5

ინდივიდუალური სასწავლო
კურსის
თარიღი

ტრენერის
ხელმოწერა

0,5

0,5

1

2
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

თემა
#

ტრენერი

კურსის
შემოთავაზ
ებული
დრო
(საათებში)

გვერდების რაოდენობა:
14/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016
ინდივიდუალური სასწავლო
კურსის
თარიღი

ტრენერის
ხელმოწერა

სახელმძღვანელოები
ევროკავშირის რეგულაციები
აკრედიტაცია შეტყობინების მიზნებისათვის.
1.7
1.8

1.10

1.11

1.12

1.13

ძირითადი მოთხოვნები აკრედიტაციის
ორგანოებისათვის (სსტ ისო/იეკ 17011)
საკ-ის ხარისხის სისტემის მიმოხილვა,
ხარისხის სახელმძღვანელო,
აკრედიტაციის პროცედურა
პროცედურები
შიდა
აუდიტებისა
და
განხილვების შესრულებისთვის.
მოიცავს უკვე შესრულებული შიდა აუდიტის
ჩანაწერებს, ასევე
მოიცავს მიმოხილვით შეხვედრებს
შეფასების ადამიანური ასპექტები
- შეფასების ჩატარებისათვის საჭირო ტექნიკა
სამუშაო მეთოდის და შშო-ს საკუთარ
პროცედურებთან და აკრედიტაციის
კრიტერიუმებთან შესაბამისობის ხარისხის
დანერგვისათვის.
- რჩევა კომინიკაციისკომუნიკაციის
მეთოდების - ტექნიკის შესახებ;
გამოცდილება, შესაძლებლობები საჭირო
ინფორმაციის ობიექტურად, მეგობრულად
და პროფესიონალურად შეგროვებისათვის;
- ინტერესთა კონფლიქტი და ეთიკასთან
დაკავშირებული საკითხები.
ადმინისტრაციული და წინასწარი შეფასების
პროცედურები:
- განაცხადის, თანდართული
დოკუმენტაციის განხილვა, შეფასების
ჯგუფის შერჩევა და დანიშვნა;
- ლაბორატორიის მენეჯმენტის სისტემის
დოკუმენტაციის და წინასწარი ჩანაწერების
განხილვა (დოკუმენტაციის განხილვა);
წინასწარი ვიზიტი და ანგარიშები;
- მომზადება შეფასებისათვის
შეფასების ჩატარება:
- მიზანი და ტიპი - შედეგები
შემფასებელთათვის;
- შეფასების პროგრამის და დღის წესრიგის
მომზადება.
- შეფასების ჯგუფის მიერ ინფორმაციული
თათბირის ჩატარება;
- შეხვედრის გახსნა, საწყისი შეკრება;
- ხარისხის სისტემის შემოწმება,
ინფორმაციის შეგროვება და დაკვირვებების
ჩაწერა;
- შემფასებლების როლი;
- მენეჯმენტის სისტემის დოკუმენტაციის
შეფასება;
- ტექნიკური კომპეტენტურობის შეფასება;

1
1

1

2

1

2
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

თემა

ტრენერი

#

1.14
1.12

კურსის
შემოთავაზ
ებული
დრო
(საათებში)

- კომპიუტერების და კომპიუტერული
პროგრამების გამოყენების გადამოწმება;
- შემაჯამებელი შეხვედრა და შემფასებელთა
ჯგუფის მიერ შეუსაბამობების წარდგენა
განმცხადებლისათვის;
- ღონისძიებები, ქმედებები შეფასების
შემდეგ;
- აკრედიტაციის მინიჭებაზე
გადაწყვეტილების მიღება;
- ზედამხედველობა და გეგმიური
მონიტორინგი;
დაკვირვებების და შეუსაბამობების
წარმოდგენა
სხვა ტრენინგები

გვერდების რაოდენობა:
15/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016
ინდივიდუალური სასწავლო
კურსის
თარიღი

ტრენერის
ხელმოწერა

1
0,25

2. სპეციალური სასწავლო კურსი ლაბორატორიის შეფასებისათვის (სსტ ისო/იეკ 17025).

(ხანგრძლივობა 2 დღე)
#

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

თემა

მისალმება და შესავალი
საკ-ის მიმოხილვა
სპეციალური ასპექტები საგამოცდო და
საკალიბრებელი ლაბორატორიების
ხარისხის მენეჯმენტის სისტემისათვის
სსტ ისო/იეკ 17025-ის მიხედვით.
სსტ ისო/იეკ 17025 და მისი გამოყენება
საგამოცდო და საკალიბრებელი
ლაბორატორიების სპეციალურ
სფეროებში, ინფორმაცია სსტ ისო 15189ის შესახებ.
დაკალიბრება და მიკვლევადობა,
დაკალიბრების იერარქია,
განუსაზღვრელობა.
მაგალითები, როდესაც მიკვლევადობა
განსხვავებულია ან არ არის შესაძლებელი
(ქიმიური, ბიოლოგიური).
მითითებული მასალების გამოყენება და
ხარისხის კონტროლის საზომები,
ღონისძიებები.
საკვალიფიკაციო გამოცდა და
ლაბორატორიათაშორისი გამოცდები.
საკვალიფიკაციო ტესტირებისა და
ლაბორატორიათაშორისი გამოცდების
შედეგების შეფასება

ტრენერი

კურსის
შემოთავაზ
ებული
დრო
(საათებში)

ინდივიდუალური სასწავლო კურსის
დოკუმენტაცია

თარიღი

ტრენერის
ხელმოწერა

0,5
1

1

1

1

0,5
0,5
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

#

2.7
2.8

2.9

2.10
2.11
2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

თემა

ვალიდაციის მეთოდი და დამოწმება.
დოკუმენტირებული გამოცდის
პროცედურების და მისი ვალიდაციის
შეფასება.
ტექნიკური კომპეტენტურობის შეფასება ეს შეიძლება მოითხოვდეს ტექნიკური
შემფასებლების გასაუბრებას
ლაბორატორიის თანამშრომლებთან, მათ
მიერ განხორციელებულ სამუშაოზე
დაკვირვებას და გამოცდის პროცესის
ყველა ასპექტის გაცნობას: ნიმუშის
მომზადება, აღჭურვილობა და გარემო,
გამოყენებული მეთოდები,
ვალიდირებული მეთოდი, სტანდარტები,
დაკალიბრება, მითითებული მასალები,
ჩანაწერები და ანალიზები, ხარისხის
კონტროლი და წარმოდგენილი
პროცედურები.
კომპიუტერების და კომპიუტერული
პროგრამების გამოყენების გადამოწმება.
ლაბორატორიებიდან მიღებული
შედეგების შეფასება.
საკალიბრებელი ლაბორატორია
- მიკვლევადობის
ჯაჭვის
გაგება,
რეალიზაცია;
- გაზომვის
განუსაზღვრელობის
გამოანგარიშება;
- დაკალიბრების
სერტიფიკატების
შინაარსი;
- ლაბორატორიათშორის გამოცდებში
მონაწილეობის შედეგები თითოეულ
რაოდენობაში.
აკრედიტაციის ცენტრის მიერ
შემუშავებული „კითხვარის“
(გადასამოწმებელი საკითხების
ჩამონათვალის) გამოყენება.
აკრედიტაციის ცენტრის შეფასების
ანგარიშის ფორმების/„კითხვარის“
(გადასამოწმებელი საკითხების
ჩამონათვალის) გამოყენება.
სპეციალური მოთხოვნები ტექნიკური
კომიტეტის მიერ განსაზღვრულ შესაბამის
სფეროებში.
სასწავლო, ფიქტიური შეფასება
(პრაქტიკული მაგალითის განხილვა
წარმოსახვითი, არანამდვილი
ლაბორატორიის შეფასებისათვის
აკრედიტაციის კრიტერიუმების
მიხედვით, თითოეული ჯგუფის მიერ
ანგარიშის წარმოდგენა მენეჯმენტის

ტრენერი

კურსის
შემოთავაზ
ებული
დრო
(საათებში)

გვერდების რაოდენობა:
16/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

ინდივიდუალური სასწავლო კურსის
დოკუმენტაცია

თარიღი

ტრენერის
ხელმოწერა

0,5
0,5

1

1
1
1

1

1

1

2
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

#

2.17

თემა

ტრენერი

მხრივ შეფასების შედეგების და
შეუსაბამობების იდენტიფიცირებასთან
ერთად)
კითხვა-პასუხის რეჟიმი

კურსის
შემოთავაზ
ებული
დრო
(საათებში)

გვერდების რაოდენობა:
17/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

ინდივიდუალური სასწავლო კურსის
დოკუმენტაცია

თარიღი

ტრენერის
ხელმოწერა

0,5

3. სპეციალური სასწავლო კურსი სამედიცინო ლაბორატორიების შეფასებისათვის (სსტ ისო 15189)
(ხანგრძლივობა 2 დღე)
#

თემა
ტრენერი

კურსის
შემოთავაზ
ებული
დრო
(საათებში)

მისალმება და შესავალი
საკ-ის მიმოხილვა
შესავალი. სამედიცინო სფეროში
გამოყენებული სტანდარტები (ISO/IEC
17025, ISO 15189, GLP და სხვ.)
ISO 15189. მოთხოვნები მენეჯმენტისადმი
ორგანიზება და მართვა, ხარისხის
მართვის სისტემა, დოკუმენტების
კონტროლი, კონტრაქტების გადახედვა,
ეტალონური ლაბორატორიების მიერ
შემოწმება

0,5

3.4

ISO 15189. მოთხოვნები მენეჯმენტისადმი
გარე სერვისები და რესურსები
საკონსულტაციო სერვისები,
საჩივრების განხილვა
შეუსაბამობების გამოვლენა და
კონტროლი, გამოსწორების
ღონისძიებები, პროფილაქტიკური
ღონისძიებები
უწყვეტი გაუმჯობესება

1

2.5

ხარისხის და ტექნიკური ჩანაწერები,
შიდა აუდიტები და მენეჯმენტის
გადახედვა
ISO 15189 ტექნიკური მოთხოვნები
პერსონალი, შენობა და გარემო პირობები,

1

3.1
3.2

3.3

3.6

ISO 15189 ტექნიკური მოთხოვნები
ლაბორატორიული აპარატურა,
შემოწმების წინა პროცედურები
3.9

ISO 15189 ტექნიკური მოთხოვნები
შემოწმების პროცედურები, შემოწმების

ინდივიდუალური სასწავლო კურსის
დოკუმენტაცია
თარიღი

ტრენერის
ხელმოწერა

1

1

0,5

0,5

1
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

#

თემა
ტრენერი

3.10

პროცედურის ხარისხის უზრუნველყოფა,
ISO 15189 ტექნიკური მოთხოვნები
შემოწმების შემდგომი პროცედურები,
შედეგების ანგარიშგება

კურსის
შემოთავაზ
ებული
დრო
(საათებში)

ლაბორატორიებიდან მიღებული
შედეგების შეფასება.
-

1

3.13

აკრედიტაციის ცენტრის მიერ
შემუშავებული „კითხვარის“
(გადასამოწმებელი საკითხების
ჩამონათვალის) გამოყენება.
აკრედიტაციის ცენტრის შეფასების
ანგარიშის ფორმების/„კითხვარის“
(გადასამოწმებელი საკითხების
ჩამონათვალის) გამოყენება.

1

3.16

3.17

ინდივიდუალური სასწავლო კურსის
დოკუმენტაცია
თარიღი

ტრენერის
ხელმოწერა

1

3.11

3.14

გვერდების რაოდენობა:
18/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

1

1

1
2

სასწავლო, ფიქტიური შეფასება
(პრაქტიკული მაგალითის განხილვა
წარმოსახვითი, არანამდვილი
ლაბორატორიის შეფასებისათვის
აკრედიტაციის კრიტერიუმების
მიხედვით, თითოეული ჯგუფის მიერ
ანგარიშის წარმოდგენა მენეჯმენტის
მხრივ შეფასების შედეგების და
შეუსაბამობების იდენტიფიცირებასთან
ერთად)
კითხვა-პასუხის რეჟიმი

0,5

4. სპეციალური სასწავლო კურსი ინსპექტირების ორგანოს შეფასებისათვის (სსტ ისო/იეკ 17020).
(ხანგრძლივობა 2 დღე)
თემა
ტრენერი

4.1
4.2

4.3
4.4

მისალმება და შესავალი
საკ-ის მიმოხილვა
სპეციალური ასპექტები
ინსპექტირების ორგანოების ხარისხის
მენეჯმენტის სისტემისათვის ისო/იეკ
17020-ის მიხედვით
ისო/იეკ 17020 და მისი გამოყენება
სპეციფიკურ სფეროებში
ინსპექტირების ორგანოების ტიპები

კურსის
შემოთავაზ
ებული
დრო
(საათებში)

ინდივიდუალური სასწავლო კურსის
დოკუმენტაცია
თარიღი

ტრენერის
ხელმოწერა

0,5
1

1
0,5
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

გვერდების რაოდენობა:
19/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

თემა
ტრენერი

4.5
4.6

4.7
4.8

4.9
4.10
4.11

4.12

4.13
4.14

4.15

4.16

4.17

ინსპექტირების ორგანოს პერსონალის
დამოუკიდებლობა და კვალიფიკაცია
მთავარი ადგილმდებარეობის
შეფასება;
ინსპექტორებზე დაკვირვება
დაკალიბრება და მიკვლევადობა
მაგალითები, როდესაც მიკვლევადობა
განსხვავებულია ან არ არის
შესაძლებელი (ქიმიური,
ბიოლოგიური).
მითითებული მასალების გამოყენება
და ხარისხის კონტროლის საზომები;
ვალიდაციის მეთოდი და დამოწმება
დოკუმენტირებული ინსპექტირების
პროცედურების შეფასება
ტექნიკური კომპეტენტურობის
შეფასება - ეს შეიძლება მოითხოვდეს
ტექნიკური შემფასებლების
გასაუბრებას ინსპექტირების ორგანოს
თანამშრომლებთან, მათ მიერ
განხორციელებულ ინსპექტირებაზე
დაკვირვებას და ინსპექტირების
პროცესის ყველა ასპექტის გაცნობას:
ნიმუშის მომზადება, აღჭურვილობა
და გარემო, გამოყენებული მეთოდები,
ვალიდირებული მეთოდი,
სტანდარტები, დაკალიბრება,
მითითებული მასალები, ჩანაწერები
და ანალიზები, ხარისხის კონტროლი
და წარმოდგენილი პროცედურები.
კომპიუტერების და კომპიუტერული
პროგრამების გამოყენების
გადამოწმება
ინსპექტირების ორგანოებიდან
მიღებული შედეგების შეფასება
აკრედიტაციის ცენტრის მიერ
შემუშავებული „კითხვარის“
(გადასამოწმებელი საკითხების
ჩამონათვალის) გამოყენება
აკრედიტაციის ცენტრის შეფასების
ანგარიშის ფორმების/„კითხვარის “
(გადასამოწმებელი საკითხების
ჩამონათვალის) გამოყენება
სპეციალური მოთხოვნები ტექნიკური
კომიტეტის მიერ განსაზღვრულ
შესაბამის სფეროებში
სასწავლო, ფიქტიური შეფასება
(პრაქტიკული მაგალითის განხილვა
წარმოსახვითი, არანამდვილი

კურსის
შემოთავაზ
ებული
დრო
(საათებში)

ინდივიდუალური სასწავლო კურსის
დოკუმენტაცია
თარიღი

ტრენერის
ხელმოწერა

0,5
1

1
1

0,5
1
1

0,5

1
1

1

2

2
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

გვერდების რაოდენობა:
20/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

თემა
ტრენერი

4.18

ინსპექტირების ორგანოს
შეფასებისათვის აკრედიტაციის
კრიტერიუმების მიხედვით,
თითოეული ჯგუფის მიერ ანგარიშის
წარმოდგენა მენეჯმენტის მხრივ
შეფასების შედეგების და
შეუსაბამობების
იდენტიფიცირებასთან ერთად)
კითხვა-პასუხის რეჟიმი

კურსის
შემოთავაზ
ებული
დრო
(საათებში)

ინდივიდუალური სასწავლო კურსის
დოკუმენტაცია
თარიღი

ტრენერის
ხელმოწერა

0,5

5. სპეციალური სასწავლო კურსი პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანოს შეფასებისათვის (სსტ ისო/იეკ
17065).
(ხანგრძლივობა 2 დღე)
თემა
ტრენერი

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7
5.8

მისალმება და შესავალი
საკ-ის მიმოხილვა
პროდუქტის სერტიფიკაციასთან
დაკავშირებული ევროპული
ტექნიკური რეგულაციები
CE მარკირება, მოდულები CE
მარკირებისათვის
ისო/იეკ 17065, ისო/იეკ
სახელმძღვანელო 17065 და მისი
გამოყენება პროდუქტის
სერტიფიკაციის სპეციალურ
სფეროებში
პროდუქტის სერტიფიკაციასთან
დაკავშირებული ისო/იეკ-ის სხვა
სახელმძღვანელოები
სერტიფიკაციის ორგანოს
პერსონალის დამოუკიდებლობა და
კვალიფიკაცია
დაკალიბრება და მიკვლევადობა
მაგალითები, როდესაც
მიკვლევადობა განსხვავებულია ან არ
არის შესაძლებელი (ქიმიური,
ბიოლოგიური).
მითითებული მასალების გამოყენება
და ხარისხის კონტროლის საზომები;
დოკუმენტირებული პროცედურების
შეფასება
ტექნიკური კომპეტენტურობის

კურსის
შემოთავაზე
ბული დრო
(საათებში)

ინდივიდუალური სასწავლო
კურსის დოკუმენტაცია
თარიღი

ტრენერის
ხელმოწერა

0,5
1

2

1

1
1

1
1
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

გვერდების რაოდენობა:
21/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

თემა
ტრენერი

5.9

5.10
5.11

5.12

5.13

5.15

5.16

შეფასება - ეს შეიძლება მოითხოვდეს
ტექნიკური შემფასებლების
გასაუბრებას სერტიფიკაციის
ორგანოს თანამშრომლებთან, მათ
მიერ განხორციელებულ პროდუქტის
სერტიფიკაციის პროცესზე
დაკვირვებას და სერტიფიკაციის
პროცესის ყველა ასპექტის გაცნობას:
აღჭურვილობა და გარემო,
გამოყენებული მეთოდები,
ვალიდირებული მეთოდი,
სტანდარტები, დაკალიბრება,
მითითებული მასალები, ჩანაწერები
და ანალიზები, ხარისხის კონტროლი
და წარმოდგენილი პროცედურები.
კომპიუტერების და კომპიუტერული
პროგრამების გამოყენების
გადამოწმება
სერტიფიკაციის ორგანოებიდან
მიღებული შედეგების შეფასება
აკრედიტაციის ცენტრის მიერ
შემუშავებული „კითხვარის“
(გადასამოწმებელი საკითხების
ჩამონათვალის) გამოყენება
აკრედიტაციის ცენტრის შეფასების
ანგარიშის ფორმების/„კითხვარის“
(გადასამოწმებელი საკითხების
ჩამონათვალის) გამოყენება
სპეციალური მოთხოვნები
ტექნიკური კომიტეტის მიერ
განსაზღვრულ შესაბამის სფეროებში
სასწავლო, ფიქტიური შეფასება
(პრაქტიკული მაგალითის განხილვა
წარმოსახვითი, არანამდვილი
სერტიფიკაციის ორგანოს
შეფასებისათვის აკრედიტაციის
კრიტერიუმების მიხედვით,
თითოეული ჯგუფის მიერ ანგარიშის
წარმოდგენა მენეჯმენტის მხრივ
შეფასების შედეგების და
შეუსაბამობების
იდენტიფიცირებასთან ერთად)
კითხვა-პასუხის რეჟიმი

კურსის
შემოთავაზე
ბული დრო
(საათებში)

ინდივიდუალური სასწავლო
კურსის დოკუმენტაცია
თარიღი

ტრენერის
ხელმოწერა

1

1
1

1

1

2

0,5

6. სპეციალური სასწავლო კურსი მენეჯმენტის სისტემის სერტიფიკაციის ორგანოების შეფასებისათვის
(სსტ ისო/იეკ 17021)
(ხანგრძლივობა 2 დღე)
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

გვერდების რაოდენობა:
22/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

#
თემა
ტრენერი

6.1
6.2

6.3

6.4
6.6

6.7
6.8
6.9
6.10

მისალმება და შესავალი
საკ-ის მიმოხილვა
სპეციალური ასპექტები სერტიფიკაციის
ორგანოების ხარისხის მენეჯმენტის
სისტემისათვის ენ ისო/იეკ 17021-ის
მიხედვით
მენეჯმენტის სისტემების სხვადასხვა
ტიპები (შემდეგი დოკუმენტების და
სახელმძღვანელოების
მიხედვით
მიხედვით):
-ისო 9001 ხარისხი;
- ისო 14001 გარემოს დაცვა;
- ისო 22000 საკვების უსაფრთხოება;
- OHSAS 18001 სამუშაო გარემო და
ჯანმრთელობა;
ისო
27001
ინფორმაციული
უსაფრთხოება;
ისო
13485
სამედიცინო
მოწყობილობები;
- ისო 19011;
- ისო/ტს 22003;
- ისო/იეკ 27006
IAF/EA-ს შესაბამისი დოკუმენტები და
სახელმძღვანელოები.
სერტიფიკაციის ორგანოს პერსონალის
დამოუკიდებლობა და კვალიფიკაცია
ტექნიკური კომპეტენტურობის შეფასება
- ეს შეიძლება მოითხოვდეს ტექნიკური
შემფასებლების გასაუბრებას
სერტიფიკაციის ორგანოს
თანამშრომლებთან, მათ მიერ
განხორციელებულ სერტიფიკაციის
პროცესზე დაკვირვებას და
სერტიფიკაციის პროცესის ყველა
ასპექტის გაცნობას: აღჭურვილობა და
გარემო, გამოყენებული მეთოდები,
ვალიდირებული მეთოდი,
სტანდარტები, დაკალიბრება,
მითითებული მასალები, ჩანაწერები და
ანალიზები, ხარისხის კონტროლი და
წარმოდგენილი პროცედურები.
შეფასების პერიოდში შემფასებლების
დაკვირვება
კომპიუტერების და კომპიუტერული
პროგრამების გამოყენების გადამოწმება
სერტიფიკაციის ორგანოებიდან
მიღებული შედეგების შეფასება
აკრედიტაციის ცენტრის მიერ
შემუშავებული „კითხვარი“-ს
(გადასამოწმებელი საკითხების

კურსის
შემოთავაზებ
ული
დრო
(საათებში)

ინდივიდუალური სასწავლო
კურსის დოკუმენტაცია
თარიღი ტრენერის
ხელმოწერა

0,5
1

2

1
1

2
1
1
1
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

გვერდების რაოდენობა:
23/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

#
თემა
ტრენერი

6.11

6.12

6.13

6.14

კურსის
შემოთავაზებ
ული
დრო
(საათებში)

ჩამონათვალის) გამოყენება
აკრედიტაციის ცენტრის შეფასების
ანგარიშის ფორმების/„კითხვარის “
(გადასამოწმებელი საკითხების
ჩამონათვალის) გამოყენება
სპეციალური მოთხოვნები ტექნიკური
კომიტეტის მიერ განსაზღვრულ
შესაბამის სფეროებში
სასწავლო, ფიქტიური შეფასება
(პრაქტიკული მაგალითის განხილვა
წარმოსახვითი, არანამდვილი
სერტიფიკაციის ორგანოს
შეფასებისათვის აკრედიტაციის
კრიტერიუმების მიხედვით, თითოეული
ჯგუფის მიერ ანგარიშის წარმოდგენა
მენეჯმენტის მხრივ შეფასების
შედეგების და შეუსაბამობების
იდენტიფიცირებასთან ერთად)
კითხვა-პასუხის რეჟიმი

ინდივიდუალური სასწავლო
კურსის დოკუმენტაცია
თარიღი ტრენერის
ხელმოწერა

1

1

2

0,5

7. სპეციალური სასწავლო კურსი პერსონალის სერტიფიკაციის ორგანოების შეფასებისათვის (სსტ
ისო/იეკ 17024)

(ხანგრძლივობა 2 დღე)
თემა
ტრენერი

7.1
7.2

მისალმება და შესავალი
საკ-ის მიმოხილვა
სპეციალური ასპექტები
სერტიფიკაციის ორგანოების ხარისხის
მენეჯმენტის სისტემისათვის ენ
ისო/იეკ 17024-ის მიხედვით
მაგალითები პერსონალის
სერტიფიკაციის სქემებისათვის:
უძრავი ქონების შემფასებელი;
საკადასტრო სამუშაოები
საჯარო რეესტრის სისტემის
ავტორიზებული
მომხმარებლები
NDT – EN 473
შემდუღებლები EN, ISO
ხარისხის

კურსის
შემოთავაზე
ბული დრო
(საათებში)

ინდივიდუალური სასწავლო
კურსის დოკუმენტაცია
თარიღი
ტრენერის
ხელმოწერა

0,5
1

2
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

გვერდების რაოდენობა:
24/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

თემა
ტრენერი

7.3
7.4
7.5

7.6

7.7
7.8
7.9

7.10

7.11

მენეჯერები/აუდიტორები
სერტიფიკაციის ორგანოს პერსონალის
დამოუკიდებლობა და კვალიფიკაცია
ახალი სქემების შექმნის და შეფასების
პოლიტიკა
ტექნიკური კომპეტენტურობის
შეფასება - ეს შეიძლება მოითხოვდეს
ტექნიკური შემფასებლების
გასაუბრებას სერტიფიკაციის ორგანოს
თანამშრომლებთან, მათ მიერ
განხორციელებულ სერტიფიკაციის
პროცესზე დაკვირვებას და
სერტიფიკაციის პროცესის ყველა
ასპექტის გაცნობას: აღჭურვილობა და
გარემო, გამოყენებული მეთოდები,
ვალიდირებული მეთოდი,
სტანდარტები, დაკალიბრება,
მითითებული მასალები, ჩანაწერები
და ანალიზები, ხარისხის კონტროლი
და წარმოდგენილი პროცედურები
გამომცდელების დაკვირვება გამოცდის
დროს
კომპიუტერების და კომპიუტერული
პროგრამების გამოყენების გადამოწმება
სერტიფიკაციის ორგანოებიდან
მიღებული შედეგების შეფასება
აკრედიტაციის ცენტრის მიერ
შემუშავებული „კითხვარის “
(გადასამოწმებელი საკითხების
ჩამონათვალის) გამოყენება
აკრედიტაციის ცენტრის შეფასების
ანგარიშის ფორმების/„კითხვარის“
(გადასამოწმებელი საკითხების
ჩამონათვალის) გამოყენება
სპეციალური მოთხოვნები ტექნიკური
კომიტეტის მიერ განსაზღვრულ
შესაბამის სფეროებში

კურსის
შემოთავაზე
ბული დრო
(საათებში)

ინდივიდუალური სასწავლო
კურსის დოკუმენტაცია
თარიღი
ტრენერის
ხელმოწერა

1
1
2

1

1
1
2

1

1
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აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

გვერდების რაოდენობა:
25/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

თემა
ტრენერი

7.12

სასწავლო, ფიქტიური შეფასება
(პრაქტიკული მაგალითის განხილვა
წარმოსახვითი, არანამდვილი
სერტიფიკაციის ორგანოს
შეფასებისათვის აკრედიტაციის
კრიტერიუმების მიხედვით,
თითოეული ჯგუფის მიერ ანგარიშის
წარმოდგენა მენეჯმენტის მხრივ
შეფასების შედეგების და
შეუსაბამობების იდენტიფიცირებასთან
ერთად)

7.13

კითხვა-პასუხის რეჟიმი

კურსის
შემოთავაზე
ბული დრო
(საათებში)

ინდივიდუალური სასწავლო
კურსის დოკუმენტაცია
თარიღი
ტრენერის
ხელმოწერა

2

0,5

8. სპეციალური სასწავლო კურსი წამყვანი შემფასებლისათვის (ხანგრძლივობა 1.5 დღე)
კურსის მიზანია სპეციალური ტრენინგის ჩატარება შერჩეული შემფასებლებისათვის (რომელთაც სულ
მცირე წარმატებულად აქვთ დასრულებული საკ-ის შემფასებელთა კურსი), მათი მომზადება საკ-ის
წამყვანი შემფასებლის მოვალეობების შესრულებისათვის. კურსი შედგება ლექციებისაგან,
სავარჯიშოებისა და პრაქტიკული მაგალითებისაგან.
სასწავლო კურსის მონაწილეები - სახელი გვარი:

ხელმოწერა:

(ხანგრძლივობა 1.5 დღე)
თემა
ტრენერი

8.1
8.2
8.3

მისალმება და შესავალი
საკ-ის მიმოხილვა
აკრედიტაციის პროცესი წამყვანი
შემფასებლის თვალსაზრისით
წამყვანი შემფასებლის როლი და
პასუხისმგებლობები;

კურსის
შემოთავაზე
ბული დრო
(საათებში)

თარიღი

ტრენერის
ხელმოწერა

0,5
0,5
1
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აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

გვერდების რაოდენობა:
26/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

თემა
კურსის
შემოთავაზე
ბული დრო
(საათებში)

ტრენერი

8.4

8.5

8.6
8.7

8.8
8.9
8.10
8.11

8.12

შეფასებების დაგეგმვა, ხელახალი
შეფასება და ზედამხედველობა,
სფეროს აღდგენა, განახლება,
გაფართოება
სავარჯიშო: შეფასების დღის წესრიგის
მომზადება
მოსმენის უნარი
ხელშეკრულების და დოკუმენტაციის
განხილვა, შეფასების დროის განრიგი
ჯგუფის ხელმძღვანელობა და ჯგუფის
მენეჯმენტი, საწყისი შეკრება
მენეჯმენტის პროცესების შეფასება
ხარისხის პოლიტიკა და
მიზნები
ხელმძღვანელობა და
პასუხისმგებლობები
მენეჯმენტის განხილვა,
შემოწმება
შიდა აუდიტი
შენიშვნების ჩაწერა და დროის
მენეჯმენტი
კითხვები - რთული კითხვების
მართვა და კითხვების თვიდან
არიდება
შეუსაბამობის წარდგენა და
მაკორექტირებელი ღონისძიებები
შეხვედრები მმართველ ჯგუფთან და
დისკუსიები
ანგარიშის მიწოდება
მენეჯმენტისათვის
სასწავლო, ფიქტიური შეფასება
(პრაქტიკული მაგალითის განხილვა
წარმოსახვითი, არანამდვილი
სერტიფიკაციის ორგანოს
შეფასებისათვის აკრედიტაციის
კრიტერიუმების მიხედვით,
თითოეული ჯგუფის მიერ ანგარიშის
წარმოდგენა მენეჯმენტის მხრივ
შეფასების შედეგების და
შეუსაბამობების
იდენტიფიცირებასთან ერთად)
კითხვა-პასუხის რეჟიმი

თარიღი

ტრენერის
ხელმოწერა

0,5
0,5
2

1
1

1
1

2

0,5

9. გაცნობითი სასწავლო კურსი ექსპერტებისათვის (ხანგრძლივობა 0,5 დღე)
სასწავლო კურსის მონაწილეები - სახელი გვარი:

ხელმოწერა:
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აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

თემა

9.1

9.2

9.3
9.4

შესავალი
QA-ის და QC-ის ცნება და მათი მნიშვნელობა
განსაკუთრებით საქართველოს ბაზარზე.
აკრედიტაციის განვითარება. EA-ს, ILAC-ის,
IAF-ის, დოკუმენტები.
ინფორმაცია საკ-ის საქმიანობის
მარეგულირებელი საფუძვლის შესახებ
კანონმდებლობა აკრედიტაციის შესახებ
ჩარჩო რეგულაცია (საკ-ის მომხმარებლებთან
დაკავშირებული პროცედურები),
საკ-ის ხარისხის პოლიტიკა, საკ-ის ხარისხის
სისტემა ზოგადი
შეფასების ტექნიკა

ტრენერი:

კურსის
შემოთავაზ
ებული
დრო
(საათებში)

გვერდების რაოდენობა:
27/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

თარიღი

ტრენერის
ხელმოწერა

0,5

0,5

0,5
1,0

ძირითადი სასწავლო კურსის გავლა ცვლის გაცნობითი სასწავლო კურსს ექსპერტებისათვის.

დანართი II
15. კვალიფიკაციის პროცესი
15.1 იმ პირებმა, რომლებსაც სურთ გახდნენ საკ-ის შემფასებლები, უნდა შეავსონ განაცხადის

ფორმა F-MP-04-01 და გამოგზავნონ ყველა იმ დოკუმენტებთან ერთად, რომლებსაც მოითხოვს
აღნიშნული ფორმა. საჯარო-საინფორმაციო სამსახური პასუხისმგებელია დოკუმენტების
სისრულეზე F-MP-04-02 ფორმის I-ლი ნაწილის შესაბამისად, რომელსაც განაცხადთან ერთად
აწვდის ხარისხის მენეჯერს.
15.2 საკ-ის ხარისხის მენეჯერი ამოწმებს განაცხადს და წარმოდგენილ დოკუმენტებს
აკრედიტაციის, მონიტორინგისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსთან ერთად და
საჭიროების შემთხვევაში განხილვაში ჩართავს აკრედიტაციის ცენტრის სხვა კომპეტენტურ
პირებს. განმცხადებლის კანდიდატად დამტკიცების დოკუმენტირება ხდება F-MP-04-02
ფორმის, მე-2 ნაწილის შესაბამისად, რომელსაც ხელს აწერენ განხილვაში ჩართული პირები.
შემდეგაც სრული ინფორმაცია დოკუმენტებთან ერთად რჩება საკ-ის ხარისხის მენეჯერთან.
15.3 დამტკიცებული კანდიდატი გაივლის სასწავლო კურსებს ამ პროცედურის დანართი I-ის
შესაბამისად. აღნიშნულ პროცესს კონტროლს უწევს საკ-ის ხარისხის მენეჯერი. სპეციფიური
სასწავლო კურსი სრულდება საბოლოო გამოცდით/ტესტირებით. გამოცდის წარმატებით
ჩაბარების შემდეგ (70%-ზე მეტი დადებითი პასუხი) გაიცემა მონაწილეობის სერტიფიკატი
ფორმა F-MP-04-04-ის შესაბამისად. ხარისხის მენეჯერი ხელს აწერს ტრეინინგების
დასრულების მტკიცებულებას F-MP-04-02 ფორმის, მე-3 ნაწილის შესაბამისად.
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აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

გვერდების რაოდენობა:
28/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

16. შემფასებლად დამტკიცება
წამყვანი და ტექნიკური შემფასებლების მიერ ყველა მოთხოვნის წარმატებით შესრულების
შემდეგ, კანდიდატის დამტკიცება ხდება საკ-ის გენერალური დირექტორის მიერ, იმ ტექნიკური
სფეროების მიხედვით, რომლებშიც მან დაადასტურა კომპეტენტურობა (დანართი IV-ში
ჩამოთვლილი სფეროების შესაბამისად). საკ-ის გენერალური დირექტორი ხელს აწერს ფორმა FMP-04-02 მე-4 ნაწილს „შემფასებლების დამტკიცება“, რის საფუძველზეც გამოიცემა
„კვალიფიკაციის მინიჭების“ სერტიფიკატი (F-MP-04-05), რასაც ასევე ხელს აწერს გენერალური
დირექტორი. კვალიფიკაციის მინიჭების შემდეგ, საკ-სა და შემფასებელს შორის ფორმდება
„გენერალური შეთანხმება“ დანართი V-ის შესაბამისად. შემდგომში შემფასებელი ხელს აწერს
„კონფიდენციალურობის დაცვის და მიუკერძოებლობის დეკლარაცია“-ს

17. სხვა შემფასებლების გამოყენება
იმ შემთხვევებში, როცა საკ-ს არ ჰყავს საკუთარი პროცედურების მიხედვით
კვალიფიცირებული შემფასებელი, მაშინ საკ-ი უშვებს სხვა შემფასებლების გამოყენებას თუ
ისინი კვალიფიცირებულნი არიან EA, ILAC/IAF -ის და MLA/MRA ხელმომწერი ნაციონალური
ორგანოების მიერ.

18. ჩანაწერები
ხარისხის მენეჯერი პასუხისმგებელია ყველა ინფორმაციისა და დოკუმენტების ტექნიკური
შემფასებლის პერსონალურ ფაილში მოთავსებაზე (დანართი VI). დასრულებული
პერსონალური ფაილი გადაეცემა ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსს, რომელიც
პასუხისმგებელია
შემფასებლების
პერსონალური
ფაილების
დაცულობაზე.
საკ-ის
დამტკიცებულ შემფასებლებს და ექსპერტებს განათავსებს საკ-ის ელექტრონულ მონაცემთა
ბაზაში. ელექტრონული მონაცემთა ბაზის ადმინისტრატორი პასუხისმგებელია მონაცემების
მართვაზე.

F-MP-04-01

განაცხადის ფორმა შემფასებლობაზე კანდიდატებისათვის
1.1 სახელი, გვარი, მისამართი და სხვა პირადი ინფორმაცია:
სახელი, გვარი:
მისამართი:
დაბადების თარიღი, ადგილი:
პირადი ნომერი:
ეროვნება:
ტელ/მობ:
ელ-ფოსტა:
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აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

გვერდების რაოდენობა:
29/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

1.2 სამსახური: თანამდებობა; ორგანიზაციის დასახელება და სხვა ინფორმაცია;
ორგანიზაციის დასახელება:
თანამდებობა:
ორგანიზაციის მისამართი, (ასევე, საფოსტო კოდი)
ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო კოდი:
ტელ/ფაქსი:
ორგანიზაციის ვებ-მისამართი:

1.3 განათლება;
თარიღ(ებ)ი

საგანმანათლებლო დაწესებულება

მიღებული ხარისხი

1.4 პროფესიული გამოცდილება:
თარიღ(ებ)ი

ორგანიზაციის
დასახელება:

თანამდებობა

ფუნქცია-მოვალეობების მოკლე
აღწერა

1.5 პროფესიული ორგანოების წევრობა და მონაწილეობა ტექნიკური კომიტეტების
და სამუშაო ჯგუფების საქმიანობაში მონაწილეობა:
თარიღი

ორგანიზაციის დასახელება:

თანამდებობა

1.6 უცხო ენები (მიუთითეთ კომპეტენტურობა; 1- არ ვფლობ, 5- სრულად):
ენა

კითხვა

წერა

მეტყველება

შეფასება/აუდიტი

*გთხოვთ, ვარსკლავით აღნიშნოთ ის ენა, რომლითაც ჩატარებული გაქვთ შეფასება/აუდიტი.

1.7 ხარისხის მენეჯერის/აუდიტორის სასწავლო კურსი:
სასწავლო კურსის საგანი

თარიღები

ხანგრძლივობა
(საათებში)

ტრენერი ორგანიზაცია

1
*გთხოვთ, წარმოადგინოთ სერტიფიკატები.

29
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აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა

გვერდების რაოდენობა:
30/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

MP-04

1.8 მენეჯმენტის სისტემის აუდიტორის სერტიფიკაცია:
სერტიფიცირებული
აუდიტორი:
რეგისტრაცია
(IRCA, ICA, სხვა)

კი

სტანდარტი
(ისო 9001, 14001, სხვა)

არა

ბარათი/რეგისტრაციის
ნომერი

ვადის ამოწურვის თარიღი

1
*გთხოვთ, წარმოადგინოთ სერტიფიკატები.

1.9 პრაქტიკული გამოცდილება ხარისხის მენეჯმენტის სფეროში:
დაწყებისა და
დასრულების
თარიღი

მდებარეობა

კომპანია

პოზიცია

დახასიათება

*გთხოვთ, წარმოადგინოთ სერტიფიკატები. თუ მონაწილეობა გაქვთ მიღებული შეფასებაში/აუდიტში გთხოვთ, შეავსოთ ფორმა
„ინფორმაცია აუდიტების შესახებ“.

1.10 ინფორმაცია აუდიტების შესახებ:

აუდიტორების
რაოდენობა გუნდში

სულ

სტანდარტი

მესამე
მხარე

წამყვანი
აუდიტორი/აუდიტორი/წამყვანი
შემფასებელი/ა.შ.

აუდიტის
ხანგრძლივობა

აუდიტის ტიპი

მეორე
მხარე

შემოწმებული
ორგანო

ვმონაწილეობდი

შიდა

თარიღები

აუდიტი

1.11 მონაწილეობა საკ-ის კურსებში/სემინარებში:
სასწავლო კურსის საგანი

თარიღები

ხანგრძლივობა
(საათებში)

ტრენერი ორგანიზაცია

1
*გთხოვთ, წარმოადგინოთ სერტიფიკატები.

1.12 პოტენციური კავშირი შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოსთან:
პოტენციური კავშირი შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოსთან :
თუ კი,

დიახ

არა

მუშაკი ან ყოფილი მუშაკი (გთხოვთ, მიუთითოთ დასაქმების პერიოდი და შესაბამისობის შემფასებელი
ორგანო)
………………………………………………………………………………………
სადაც ჩატარებული გაქვთ კონსულტაციები ან/და აუდიტი: (კონსულტაცია, აუდიტები და ა.შ.):
შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს დასახელება, კომენტარი
………………………………………………………………………………………
სხვა: კომიტეტის წევრობა: შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს დასახელება და ა.შ.
………………………………………………………………………………………
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აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

გვერდების რაოდენობა:
31/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

1.13 გაცხადებული კომპეტენციის სფეროები:
ლაბორატორია (სსტ ისო/იეკ 17025)
გამოცდა
დაკალიბრება
სამედიცინო ლაბორატორია
(სსტ ისო 15189)

ინსპექტირების ორგანო
(სსტ ისო/იეკ 17020)

სერტიფიკაციის ორგანო
მენეჯმენტის სისტემები (ისო/იეკ 17021)
პერსონალი (ისო/იეკ 17024)
პროდუქცია (ისო/იეკ 17065)

მოთხოვნილი ტექნიკური სფერო - გთხოვთ შეავსოთ მომდევნო ცხრილი, რისთვისაც აირჩიეთ ის
ტექნიკური სფეროები (ნომრების მიხედვით) IV დანართიდან, რომლებშიც თავს კომპეტენტურად
მიიჩნევთ.
სპეციალური ტესტები ან
ტექნიკური სფერო
მოქმედი კანონმდებლობა/
პროდუქტი/პროდუქტი
(მიუთითეთ კოდ(ებ)ი მე-IV დანართის
მოთხოვნები, მითითებულ
ჯგუფები (საჭიროების
შესაბამისად)
ტექნიკურ სფეროში
შემთხვევაში)

გიმუშავიათ სხვა აკრედიტაციის ორგანოში შემფასებლად/ექსპერტად?
ორგანოს დასახელება

განმცხადებლის სახელი/გვარი

დიახ

არა

შეფასებების რაოდენობა ბოლო 3 წლის
განმავლობაში

ხელმოწერა

თარიღი

F-MP-04-02
შემფასებლის კვალიფიკაციის მინიჭების მასტერ-ფურცელი
განმცხადებლის სახელი:
განაცხადის მიღების თარიღი:
1. შემფასებლობაზე განაცხადის დოკუმენტაციის სისრულე
განაცხადის დასრულებული ფორმა

დიახ

არა

ID ბარათის/პასპორტის ასლი

დიახ

არა
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აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

დიპლომის ასლი

დიახ

არა

CV (რეზიუმე)

დიახ

არა

გვერდების რაოდენობა:
32/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

სპეციალური კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი
(F-MP-04-01 -ის პ. 1.7; 1.8 და 1.10 -ის შესაბამისად)

დიახ

არა

პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი
(F-MP-04-01 -ის პ. 1.4 -ის შესაბამისად)

დიახ

არა

ადმინისტრაციული სამსახური, ხელმოწერა:
თარიღი: __________

2. შემოწმება და კანდიდატად დამტკიცება:
კანდიდატად დამტკიცებულია:

დიახ

არა

ხარისხის მენეჯერის ხელმოწერა:

___________________

აკრედიტაციის, მონიტორინგის და ზედამხედველობის
სამსახურის უფროსის ხელმოწერა:

___________________

საკ-ის წარმომადგენელი (თუ ჩართული იყო):
სახელი, გვარი ________________________

ხელმოწერა:__________________

სახელი, გვარი ________________________

ხელმოწერა:__________________

თარიღი: _________

3. სასწავლო კურსის დამამტკიცებელი საბუთები:
ძირითადი სასწავლო კურსის სერტიფიკატი:

გაცემის თარიღი:___________

სპეციფიკური სასწავლო კურსის სერტიფიკატი:

გაცემის თარიღი:___________

სპეციალური სასწავლო კურსის სერტიფიკატი წ.შ-თვის:

გაცემის თარიღი:___________

სხვა:

გაცემის თარიღი:___________

ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი წამყვანი/ტექნიკური
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აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

შემფასებლის კანდიდატზე დაკვირვების ანგარიში F-MP-04-03

გვერდების რაოდენობა:
33/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

გაცემის თარიღი:___________

ხარისხის მენეჯერის ხელმოწერა: ___________________
თარიღი:________________

4. შემფასებლად დამტკიცება
წამყვანი შემფასებელი

ტექნიკური შემფასებელი

ლაბორატორია (სსტ ისო/იეკ 17025)

ინსპექტირების ორგანო

გამოცდა

(სსტ ისო/იეკ 17020)

სერტიფიკაციის ორგანო
მენეჯმენტის სისტემები (ისო/იეკ 17021)
პერსონალი (სსტ ისო/იეკ 17024)

დაკალიბრება

პროდუქტი (სსტ ისო/იეკ 17065)

სამედიცინო ლაბორატორია (სსტ ისო 15189)

მიღებული ტექნიკური სფეროები IV დანართის შესაბამისად:
________________________________________________________
დამტკიცებულია საკ-ის გენერალური დირექტორის მიერ, ხელმოწერა: _________________
თარიღი:

_______________

დანართი III

საკ-ის წესები და
პროცედურები

PT/ILC ისო 17043

გაზომვის
განუსაზღვრელობა/მ
იკვლევადობა

სსტ ისო/იეკ 17065

სსტ ისო/იეკ 17024

სსტ ისო/იეკ 17021

სსტ ისო/იეკ 17020

სსტ ისო/15189

სსტ ისო/იეკ 17025

სსტ ისო/იეკ 19011

სახელი/გვარი
შიდა
ტრენერები

სსტ ისო/იეკ 17011

#

EA,ILAC, IAF
დოკუმენტები

ტრენერების კვალიფიკაცია
ექსპერტების სპეციალური
კომპეტენციის სფერო*

საკ-ის
თანამშრომე
ლი
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა

გვერდების რაოდენობა:
34/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

MP-04

1
2
3
4
5
6

ლექტორები
პაატა
გოგოლიძე
მალხაზ
ხარებავა
გიორგი
შიოლაშვილი
ნესტან
მგელაძე
ლერი
გაჩეჩილაძე
მადონა
ჯორბენაძე

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

გარედან
მოწვეული
ლექტორები
1

ნინო
მანველიძე

2
3

რეზო ჟვანია

x
x

* ექსპერტების სპეციალური კომპეტენციის სფერო მაგ. (მიეთითება საჭიროების შემთხვევაში):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ურღვევი მეთოდით გამოცდა;
ქიმია: მეთოდის ვალიდაცია, გაზომვის განუსაზღვრელობა;
მიკრობიოლოგია: მეთოდის ვალიდაცია;
მასის გაზომვები;
ტემპერატურის გაზომვები;
დანახარჯის და მოცულობის გაზომვები;
ელექტრული სიდიდეების საზომი;
საკვების უსაფრთხოების სისტემები;
შეფასების ადამიანური ასპექტები;
ადმინისტრაციული და შეფასების წინა პროცედურა;
შეფასების წარმართვა.

F-MP-04-03

წამყვანი/ტექნიკური შემფასებლების კანდიდატის ზედამხედველობის
ანგარიში
კანდიდატის (წამყვანი/ტექნიკური შემფასებლების) სახელი/გვარი:
კანდიდატის სტატუსი:

წამყვანი შემფასებელი

ტექნიკური შემფასებელი

თარიღი: ____________
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

გვერდების რაოდენობა:
35/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს დასახელება: _________________________________________
აკრედიტაციის სქემა:
ლაბორატორია: (სსტ ისო/იეკ 17025)

საგამოცდო

სამედიცინო ლაბორატორია (სსტ ისო 15189);
სერტიფიკაცია:

საკალიბრებელი

ინსპექტირება (სსტ ისო/იეკ 17020);

მენეჯმენტის სისტემები (სსტ ისო/იეკ 17021);

პერსონალი (სსტ ისო/იეკ 17024);

ისო/ტს 22003;

პროდუქტი (სსტ ისო/იეკ 17065);

ტექნიკური სფეროები დანართი IV-ის მიხედვით:_______________________________________________
შესაფასებელი პუნქტები

შენიშვნები
1

1

5
6
7

შეფასების სფეროსთან დაკავშირებული
კომპეტენცია
შესაბამისი სტანდარტებისა და
დოკუმენტების ცოდნა
დაკვირვებების სრულად ასახვა
საუბრის უნარი და კითხვის დასმის
ტექნიკა
კრიტიკულ სიტუაციებში მოქმედება
კომუნიკაციის უნარი
ქცევის უნარი

8

ობიექტურობა და მიუკერძოებლობა

9

გაზომვის განუსაზღვრელობის,
საკვალიფიკაციო ტესტირებებში
მონაწილეობის შედეგების და
მიკვლევადობის შეფასების
შესაძლებლობა
ყველა შეუსაბამობის იდენტიფიკაცია
შეუსაბამობების ადექვატურად
ფორმულირება და კლასიფიკაცია
შეუსაბამობების
სრულყოფილად
განხილვა კლიენტთან
მაკორექტირებელი ქმედებების
ადეკვატურობის შეფასება
შეფასების ანგარიშის სისრულე
მაკორექტირებელი ღონისძიებების
ადეკვატურობის შეფასება
კონფიდენციალურობა
კონფლიქტებში ან სხვა
გაუთვალისწინებელ გარემოებებში
მოქცევის უნარი

2
3
4

10
11
12
13
14
15
16
17

1

შეფასება1)
2
3
ა.შ.ს.

შეფასების გრადაცია: 1 - სრულად პასუხობს მოთხოვნებს; 2 - მოთხოვნებს პასუხობს ნაწილობრივ; 3 მოთხოვნებს ვერ პასუხობს ა.შ.ს. - არ შეესაბამება საერთოდ.
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------შემდეგი ნაბიჯი კვალიფიკაციის პროცესში რეკომენდირებულია:
დიახ

გვერდების რაოდენობა:
36/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

არა

პასუხისმგებელი წამყვანი შემფასებელი: ხელმოწერა:____________________ თარიღი:_______________

დანართი IV

კომპეტენციის სფეროები
საგამოცდო ლაბორატორიები
#

სფერო

TL1

ბიოლოგია

TL 2

ფიზიკური
გამოცდა

სახეობა

და

პარამეტრები

ქიმიური

TL 2.1

საკვები და საკვები პროდუქტი

TL 2.2

წყალი

TL 2.3

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები და
მასალები, სასუქები და სხვ.

TL 2.4

საკვების
და
სასოფლო-სამეურნეო
პროდუქციის ნარჩენები

TL 2.5

ჰაერი

TL 2.6

ნიადაგი

TL 2.7

მადნეული
წიაღისეული

TL 2.8

საწვავი

და

მინერალები,

TL 2.8.1

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები

TL 2.8.2

ტორფი

TL 2.8.3

აირი

TL 2.9

ლითონი და ლითონის შენადნობები

TL 2.10

თამბაქო

TL 2.11

ალკოჰოლური სასმელები

TL 2.12

ქიმიური პროდუქტი

TL 3

მიკრობიოლოგიური ანალიზი

TL 3.1

საკვები და საკვები პროდუქტები

TL 3.2

წყალი

TL 3.3

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები

TL 3.4

ვეტერინარული მიკრობიოლოგია

TL 4

ბიოქიმიური გამოცდა

36

აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

TL 5

სასამართლო-სამედიცინო
გამოცდა

TL 5.1

სასაქონლო ექსპერტიზა

TL 5.2

ფინანსური
ექსპერტიზა

TL 5.3

საინჟინრო ექსპერტიზა

TL 5.4

ქიმიურ-ნარკოლოგიური ექსპერტიზა

TL 5.5

ბიოლოგიური ექსპერტიზა

TL 5.6

სამედიცინო ექსპერტიზა

TL 5.7

კრიმინალისტური ექსპერტიზა

TL 5.8

კომპიუტერული ექსპერტიზა

TL 5.9

ფსიქიატრიული ექსპერტიზა

TL 6

გვერდების რაოდენობა:
37/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

და

ბუღალტრული

სამშენებლო გამოცდა

TL 6.1

სამშენებლო მასალები და პროდუქტი

TL 6.1.1

ქვა და აგრეგატები

TL 6.1.2

ბეტონი

TL 6.1.3

აგური და ფილები

TL 6.1.4

ასფალტი და ბიტუმი

TL 6.1.5

ლითონის
ნაკეთობები,
არმატურა და სხვ.

TL 6.1.6

სხვადასხვა საამშენებლო პროდუქტი

TL 6.2

საამშენებლო კონსტრუქციები, ხიდები
და სხვ.

TL 7

ქსოვილები და ტყავი

TL 8

მექანიკური გამოცდა

TL 8.1

მეტალები და მისი შენადნობები

TL 8.2

ხე

TL 8.3

პლასტმასი

TL 9

ცეცხლზე გამოცდა

TL 9.1

ცეცხლსაწინააღმდეგო

TL 9.2

რეაქცია ცეცხლზე

TL 10

კოჭები,

ურღვევი მეთოდით გამოცდა

TL 10.1

მიკროსკოპული გამოცდა

TL 10.2

ულტრაბგერითი გამოცდა

TL 10.3

პენეტრანტებით მეთოდით

TL 10.4

რენტგენოსკოპიული გამოცდა

TL 11

ელექტრული გამოცდა

TL 12

მიკროსკოპია

TL 13

ორგანოლეპტიკური გამოცდა

TL 14

გეოდეზიური გამოცდა
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აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

TL 15

მანქანები და მოწყობილობები,
ხელსაწყოები

TL 16

გაზომვები

TL 17

ნიმუშის აღება

TL 18

სხვა

გვერდების რაოდენობა:
38/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

საკალიბრებელი ლაბორატორიები

##

სფერო

სახეობა

MI კოდები

CL 1

გეომეტრიული
სიდიდეების
გაზომვის საშუალებები

27

CL 2

მექანიკური გაზომვები

28

CL 3

ნივთიერებების ნაკადის, ხარჯის,
დონის, მოცულობის გაზომვები

29

CL 4

წნევისა და ვაკუუმის გაზომვები

30

CL 5

ნივთიერებების
ფიზ/ქიმიური
თვისებებისა და შემადგენლობის
გაზომვები

31

CL 6

სასოფლო-სამეურნეო მასალებში
და
საკვებ
პროდუქტებში
კომპონენტების
შემცველობის
გაზომვები

31

CL 7

თბო-ფიზიკური
და
ტემპერატურული გაზომვები

32

CL 8

დროისა და სიხშირის გაზომვები

33

CL 9

ელ. ტექნიკური და მაგნიტური
სიდიდეების გაზომვები

34

CL10

რადიოტექნიკური
რადიოელექტრონული
გაზომვები

35

CL 11

ვიბროაკუსტიკური გაზომვები

36

CL 12

ოპტიკური
და
ოპტიკო/ფიზიკური გაზომვები

37

CL 13

მაიონიზებელი
გამოსხივების
მახასიათებლების და ბირთვული
მუდმივების გაზომვები

38

CL 14

სამედიცინო
დანიშნულების
ხელსაწყოების გაზომვები

39

და

სამედიცინო ლაბორატორიები
#

სფერო

სახეობა

ქვე სახეობა
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ML 1

გვერდების რაოდენობა:
39/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

სამედიცინო მიკრობიოლოგია

ML 1.1

ბაქტერიოლოგია, ნიმუშის აღება

ML 1.2

პარაზიტოლოგია, ნიმუშის აღება

ML 1.3

ვირუსოლოგია, ნიმუშის აღება

ML 1.4

მიკოლოგია, ნიმუშის აღება

ML 2.

ჰემატოლოგია

ტესტირება, ნიმუშის აღება

ML 3

ზოგადკლინიკური კვლევები

ტესტირება, ნიმუშის აღება

ML 4

კლინიკური იმუნოლოგია

ML4.1

ჰორმონების, ალერგენების ონკომარკერების კვლევა
ნიმუშის აღება

ML4.2

სეროლოგია, ნიმუშის აღება

ML 5

პათომორფოლოგია

ML 5.1

ციტოპათოლოგია, ნიმუშის აღება

ML 5.2

ჰისტოპათოლოგია, ნიმუშის აღება

ML 6

კლინიკური ქიმია (ბიოქიმია)

ML 7

ტოქსიკოლოგია და ფარმაკოლოგია

ტესტირება, ნიმუშის აღება

ML 7.1

კლინიკური ფარმაკოლოგია, ნიმუშის აღება

ML 7.2

კლინიკური ტოქსიკოლოგია, ნიმუშის აღება

ML 7.3

სასამართლო ტოქსიკოლოგია, ნიმუშის აღება

ML 8

მოლეკულურ-ბიოლოგიური კვლევა

ML 8.1

ვირუსებისა და ბაქტერიების პჯრ კვლევა, ნიმუშის
აღება

ML 8.2

მოლეკულური გენეტიკა, ნიმუშის აღება

ML 8.3

გენოტოქსიკოლოგია, ნიმუშის აღება

ML 8.4

სასამართლო გენეტიკა, ნიმუშის აღება

ML 9

In-vitro(IVF) განაყოფიერება
(ემბრიოლოგია)

ინსპექტირების ორგანოები
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#

ტექნიკური სფერო

IB 1

საკვები,

IB 2

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები

IB 3

საწვავი

IB 3.1

ნავთობი და მისი პროდუქცია

IB 3.2

მყარი საწვავი

IB 3.3

საწვავი აირი

IB 4

მადნეული და მინერალები

IB 5

ქსოვილები და ტყავი

IB 6

ლიფტები

IB 7

ავტომობილები

IB 7.1

ავტომობილების პერიოდული ინსპექტირება

IB 7.2

გადაკეთებული ავტომობილების ინსპექტირება

IB 7.3

თვითნაკეთი ავტომობილების ინსპექტირება

IB 7.4

ECMT მოთხოვნებზე ინსპექტირება

IB 7.5

ტაქოგრაფების ინსპექტირება

IB 7.6

აირბალონიანი ავტომობილების ინსპექტირება

IB 8

ელექტრო ენერგიის პროცესები

IB 9

მაღარო და მღვიმე

IB 10

წნევის მარტივი ჭურჭლები

IB 11

ადამიანთა გადასაყვანად გამიზნული საბაგირო მოწყობილობები და ესკალატორები

IB 12

წნევაზე მომუშავე მოწყობილობები

IB 13

მილსადენები

IB 14

ამწეები

IB 15

ატრაქციონები

IB 16

ბენზინის და აირ გასამართი სადგურები

IB 17

წყლის ხარჯმზომები

IB 17.1

ცივი წყალი

IB 17.2

ცხელი წყალი

IB 17.3

ცივი და ცხელი წყალი

IB 18

ავტომატური სასწორები

IB 19

არა-ავტომატური საწონები და მათთან გამოყენებული საწონები

IB 20

ხარჯის საზომი საშუალებები, რომლებიც გამოიყენება სითხეებისათვის (წყლის გარდა)

IB 21

ხარჯის საზომი საშუალება- ავტოგასამართ სადგურებში მარიგებელი სვეტების მადოზირებელი და მრიცხველი
მექანიზმები, რომლებიც გამოიყენება გაზებისთვის

IB 22

გაზის მრიცხველები

IB 23

ჭურჭელი (ცისტერნები, ავზები და სხვა) სითხის დონის გამზომი

IB 24

ხმაურმზომები
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IB 25

სიჩქარის მზომები

IB 26

ელექტროენერგიის მრიცხველები

IB 27

მინის შუქგამტარობის განმსაზღვრელი ხელსაწყოები

IB 28

მაცივრები

IB 29

მარგი ქმედების მოთხოვნები თხევადი ან გაზის საწვავზე მომუშავე ცხელი წყლის ახალი ბოილერებისათის

IB 30

რეკრეაციული მოწყობილობები

IB 31

სამოქალაქო დანიშნულების ფეთქებადი მასალები

IB 32

ფეთქებადი ატმოსფერების მოწყობილობა (ATEX)

IB 33

რადიომექანიკის მოწყობილობები და ტელეკომუნიკაციების
შესაბამისობის შეფასების ურთიერთაღიარება

IB 34

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა (EMC)

IB 35

დაბალი ძაბვა

IB 36

სამედიცინო მოწყობილობები

IB 37

ინ-ვიტრო დიაგნოსტიკური სამედიცინო მოწყობილობები

IB 38

აქტიური იმპლანტირებადი სამედიცინო მოწყობილობები

IB 39

ხელსაწყოები გამომწვარი აირის საწვავით

IB 40

პერსონალის დაცვის აღჭურვილიბა

IB 41

აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობები

IB 42

სათამაშოების უსაფრთხოება

IB 43

სამშენებლო მასალები

IB 44

არა-ავტომატური საწონი ინსტრუმენტები

IB 45

საზომი ინსტრუმენტები

IB 46

ამიაკზე მომუშავე მაცივრები

IB 47

საამშენებლო სფერო

IB 47.1

ობიექტის ხარჯთაღრიცხვა

IB 47.2

ობიექტის ხარჯთაღრიცხვის ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა

IB 47.3

ობიექტზე შესრულებული სამუშაოები (მათ შორის ფორმა#2-ის მიხედვით)

IB 47.4

ობიექტის ან მისი ნაწილის ტექნიკური მდგომარეობა, შესრულებული სამშენებლო, სარემონტო, სამონტაჟო,
სადემონტაჟო, სარეკონსტრუქციო, სარესტავრაციო სამუშაოები

IB 47.5

ობიექტის სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობა

IB 47.6

სამშენებლო ობიექტის პროექტის ან პროექტის ნაწილის
მათ შორის:
.

IB 47.6.1

საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა/დასკვნა;

IB 47.6.2

საინჟინრო-ჰიდროლოგიური კვლევა/დასკვნა;

IB 47.6.3

კონსტრუქციული ნაწილი;

IB 47.6.4

საინჟინრო ქსელები (ელ. მომარაგების სისტემები, სუსტი დენების სისტემები) და მათი ტექნოლოგიური
ნაწილი;

IB 47.6.5

საინჟინრო ქსელები (წყალმომარაგება, კანალიზაცია, წყალარინება და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი;

IB 47.6.6

საინჟინრო ქსელები (ვენტილაცია, კონდიცირება, გათბობა) და მათი ტექნოლოგიური ნაწილი;

IB 47.6.7

შრომის უსაფრთხოების ღონისძიებები;

IB 47.6.8

აფეთქებისა და სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებები

IB 48

ალკოტესტერი

ტერმინალის

მოწყობილობები

და

მათი

მოქმედ დოკუმენტებთან შესაბამისობის შეფასება.
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პროდუქტების სერტიფიკაცია
#

სფერო

PRC 1

სამშენებლო მასალები და მისი პროდუქცია

PRC 2

ლიფტები

PRC3

ადამიანთა გადასაყვანად გამიზნული საბაგირო მოწყობილობები

PRC4

წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები

PRC5

მარგი ქმედების მოთხოვნები თხევადი ან გაზის საწვავზე მომუშავე ცხელი წყლის ახალი ბოილერებისათვის

PRC6

წნევის მარტივი ჭურჭლები

PRC7

რეკრეაციული მოწყობილობები

PRC8

სამოქალაქო დანიშნულების ფეთქებდი მასალები

PRC9

ფეთქებადი ატმოსფეროში გამოსაყენებელი მოწყობილობები (ATEX)

PRC10
რადიომექანიკის მოწყობილობები და ტელეკომუნიკაციების ტერმინალის მოწყობილობები და მათი
შესაბამისობის შეფასების ურთიერთაღიარება
PRC11

ელექტრომაგნიტური თავსებადობა (EMC)

PRC 12

დაბალი ძაბვა

PRC13

სამედიცინო მოწყობილობები

PRC14

ინ-ვიტრო დიაგნოსტიკური სამედიცინო მოწყობილობები

PRC15

აქტიური იმპლანტირებადი სამედიცინო მოწყობილობები

PRC 16

პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა (PPE)

PRC 17

მოწყობილობა/ მექანიზმები

PRC 18

სათამაშოების უსაფრთხოება

PRC 19

სამშენებლო მასალები

PRC20

არა-ავტომატური საწონი ინსტრუმენტები

PRC21

გამზომი ინსტრუმენტები

PRC22

საკვები

PRC22.1

რძის პროდუქტები

PRC22.2

ბურღულეული

PRC22.3

ხორცი და ცხოველური პროდუქტი

PRC22.4

თევზის პროდუქტი

PRC22.5

ხილი და ბოსტნეული

PRC23

საღებავები

PRC24

კოსმეტიკა

PRC25

საგზაო-სამშენებლო მასალები

PRC26

ზეთი და ზეთის პროდუქტი

PRC27

ელექტრო ენერგიის წარმოების და დისტრიბუციის პროცესი

PRC28

შედუღების პროცესი

PRC29

ავტოსატრანსპორტო გადაზიდვები

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიკაცია
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გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

#

სფერო

MSC 1

სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა და თევზჭერა

MSC 2

სამთო მრეწველობა და ქვის მოპოვება

MSC 3

საკვები პროდუქტები, სასმელები და თამბაქო

MSC 4

ქსოვილები და მისი პროდუქტები

MSC 5

ტყავი და ტყავის პროდუქტები

MSC 6

ხე და ხის პროდუქცია

MSC 7

მერქანი, ქაღალდი და ქაღალდის პროდუქცია

MSC 8

საგამომცემლო კომპანიები

MSC 9

საბეჭდი კომპანიები

MSC 10

კოქსის წარმოება და რაფინირებული ნავთის პროდუქტების

MSC 11

ბირთვული, ატომური საწვავი

MSC 12

ქიმიკატები, ქიმიური პროდუქტები და ბოჭკოები

MSC 13

მედიკამენტები

MSC 14

რეზინის და პლასტმასის პროდუქცია

MSC 15

არამადნეული მინერალური ნაწარმი

MSC 16

ბეტონი, ცემენტი, კირი, თაბაშირი და ა.შ

MSC 17

ძირითადი ლითონები და ლითონისგან დამზადებული პროდუქცია

MSC 18

ტექნიკა-დანადგარები

MSC 19

ელექტრული და ოპტიკური მოწყობილობა

MSC 20

გემთმშენებლობა

MSC 21

ატმოსფერო

MSC 22

სხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა

MSC 23

არაკლასიფიცირებული წარმოება

MSC 24

სამრეწველო ნარჩენების გადამუშავება

MSC 25

ენერგომომარაგება

MSC 26

გაზმომარაგება

MSC 27

წყალმომარაგება

MSC 28

მშენებლობა

MSC 29

საბითუმო, საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების შეკეთება; პირადი მოხმარების და
საყოფაცხოვრებო ნივთები

MSC 30

სასტუმროები და რესტორნები

MSC 31

ტრანსპორტი, საცავი და კომუნიკაცია

MSC 32

საფინანსო საქმიანობა, უძრავი ქონება და იჯარა, არენდა

MSC 33

ინფორმაციული ტექნოლოგია

MSC 34

ინჟინერული სერვისები

MSC 35

სხვა სერვისები

MSC 36

საჯარო მმართველობა

MSC 37

განათლება

MSC 38

ჯანმრთელობა და სოციალური სამუშაო

MSC 39

სხვა სოციალური მომსახურებები
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პერსონალის სერტიფიკაცია
#

#
პერსონალის
საქმიანობის სფერო

სახეობა

P
ურღვევი
მეთოდით გამოცდა
PC 1
P

ინფრაწითელი გამოცდა

P

რენტგენოგრაფიული

P

ულტრაბგერითი

P

მაგნიტური ნაწილაკებით ტესტირება

P

შეღწევადობის ტესტირება

P

ცვლადი დენით ტესტირება

P

იზოლაციის ტესტირება

PC 1.1
PC 1.2
PC 1.3
PC 1.4
PC 1.5
PC 1.6
PC 1.7
P

შედუღება

PC 2
P
უძრავი
ქონების შეფასება
PC 3
P
მოძრავი
ქონების შეფასება
PC 4
PC 5
PC 6

PC 7

PC 8

P
ბიზნესის/ფასიანი
ქაღალდების შეფასება
P
არამატერიალური
აქტივების/ინტელექტუალური
ფასეულობების შეფასება
P
უძრავი
ნივთის საკადასტრო
აგეგმვითი/აზომვითი
სამუშაოები
სამოქალაქო
რეესტრის რეგისტრაცია
P
სამოქალაქო
რეგისტრაცია

რეესტრში

P
პროფესიული
ბუღალტერი
PC 9
PC 10

PC 11

P
ხარისხის
კონტროლის
სისტემის
შემმოწმებელი
(აუდიტორული
კომპანიებისათვის)
P
ელექტროტექნიკური
უსაფრთხოება
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45/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
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F-MP-04-04

სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი“

სერტიფიკატი
ადასტურებს რომ,

სახელი, გვარი
მონაწილეობდა და წარმატებით გაიარა:
---------------------------- თემის შინაარსი -----------------------დრო: _____________________
აკრედიტაციის ცენტრის
გენერალური დირექტორი
პაატა გოგოლიძე

ტრენერის სახელი, გვარი, რეგალიები
(ასეთის შემთხვევაში).

_________________

_________________

ხელმოწერა

მისამართი: 0186 თბილისი, ყაზბეგის 42ა.

ხელმოწერა

www.gac.gov.ge
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აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
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MP-04

გვერდების რაოდენობა:
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გადახედვა: 0
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F-MP-04-05

კვალიფიკაციის მინიჭების სერტიფიკატი
ადასტურებს, რომ
სახელი/გვარი
საკ-ის მიერ მიენიჭა კვალიფიკაცია:
საქმის მენეჯერი
წამყვანი შემფასებელი
ტექნიკური შემფასებელი
აკრედიტაციის შემდეგი სქემისათვის:
საგამოცდო ლაბორატორია (სსტ ისო/იეკ 17025)
საკალიბრებელი ლაბორატორია (სსტ ისო/იეკ 17025)
სამედიცინო ლაბორატორია (სსტ ისო 15189)
ინსპექტირების ორგანო (სსტ ისო/იეკ 17020),
სერტიფიკაციის ორგანო:
ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა (ისო/იეკ 17021)
საკვების უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემა (ისო/ტს 22003)
პერსონალის (სსტ ისო/იეკ 17024)
პროდუქციის (სსტ ისო/იეკ 17065)
შემდეგ ტექნიკურ სფეროში აკრედიტაციის MP-04-ის დანართი IV-ის შესაბამისად:
_________________________________________________________________________
თბილისი, თარიღი:
_____________________________
საკ-ის გენერალური დირექტორი

_______________
ხელმოწერა
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დანართი V
გენერალური შეთანხმება საკ-სა და შემფასებელს შორის
სახელი/გვარი:____________________
ამით ვადასტურებ, რომ ვათვიცნობიერებ ჩემს პასუხისმგებლობას, რაც განსაზღვრულია
საქართველოს აკრედიტაციის ცენტრის (საკ-ის) წარმომადგენლის მოვალეობებისა და
ვალდებულებების შესასრულებლად.
თანახმა ვარ, დავიცვა აკრედიტაციის ცენტრის მიერ დადგენილი პოლიტიკა, მისი წესები
და პროცედურები, საკ-ის სახელით მუშაობის, მასთან თანამშრომლობის დროს ან როდესაც
დაკავშირებული ვიქნები საკ-თან.
თანახმა ვარ, მივიღო და განვამტკიცო ჩემი ცოდნა (ვიყო ინფორმირებული) შესაბამისი
ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების, სახელმძღვანელო დოკუმენტების, საკ-ის
წესების და პროცედურების, დოკუმენტების შესახებ.
თანახმა ვარ, დავიცვა კონფიდენციალურობა ყველა იმ ინფორმაციის შესახებ, რომელიც
დაკავშირებულია განაცხადთან აკრედიტაციაზე, შეფასებებთან და ასევე საკ-იდან მიღებული
სხვა ინფორმაციის თაობაზე. დავიცვა ინფორმაციის კონფიდენციალურობა, რომელიც
დაკავშირებულია საკ-თან, ჩემი ვალდებულებებისა და მოვალეობების შესრულების დროს.
თანახმა ვარ, დავიცვა კონფიდენციალურობა მას შემდეგაც, როცა მე აღარ ვიქნები საკ-ის
წარმომადგენელი.
მესმის, რომ შესაბამისობის შემფასებელი პირების თაობაზე შეფასებისას და ან საკ-თან
თანამშრომლობის დროს ჩემს მიერ მოპოვებული ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია უნდა მივაწოდო
მხოლოდ აკრედიტაციის ცენტრს, შესაბამისობის შეფასებულ ორგანოს, აკრედიტაციის ცენტრის
შემფასებელთა ჯგუფის წევრებს და საკ-ის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს.
თანახმა ვარ, რომ ვიყო ნებისმიერი კომერციული, ფინანსური ინტერესების, სხვა
ზეგავლენისაგან და ინტერესთა კონფლიქტისაგან თავისუფალი, რამაც შეიძლება ხელი
შეუშალოს ჩემს მიუკერძოებლობას და არა დისკრიმინაციულ ქმედებას ჩემი საკ-თან
თანამშრომლობისას.
თანახმა ვარ, დროულად მივაწოდო საკ-ს ინფორმაცია ჩემი ნებისმიერი საქმიანობის,
წევრობის ან ურთიერთობის შესახებ, რამაც შესაძლოა უარყოფითი ზეგავლენა მოახდინოს ამ
შეთანხმებით გათვალისწინებულ ჩემს ვალდებულებებზე.

თბილისი/თარიღი ___________________

ხელმოწერა _____________________
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დანართი VI
შემფასებლის პერსონალური ფაილის შინაარსი
საქმის მენეჯერი
წამყვანი შემფასებელი
ტექნიკური შემფასებელი
ექსპერტი
ნომერი
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2
2.1
2.2

2.3
3

3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3

მოთხოვნა

შენიშვნა

ზოგადი ინფორმაცია შემფასებლის
შესახებ
F-MP-04-01-ის მიხედვით;
ID ბარათის/პასპორტის ასლი;
დიპლომის ასლი;
CV (რეზიუმე);
სპეციალური კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი
(F-MP-04-01 -ის პ. 1.7; 1.8 და 1.10 -ის შესაბამისად);
სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი
(F-MP-04-01 -ის პ. 1.4 -ის შესაბამისად).

კომპეტენციის სფერო
შემფასებლის კვალიფიკაციის მინიჭების მასტერ-ფურცელი F-MP04-02 -ის მიხედვით (შეიცავს: სპეციალურ სფეროში დანიშვნაზე
მიღებული გადაწყვეტილებები, მინიჭებული, დამტკიცებული
სფერო (ები);
პოტენციური სფერო;
შემფასებელთა მონიტორინგი და უკუკავშირი შესაბამისობის
შემფასებელი პირისაგან შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს
კომენტარები
მონიტორინგის გეგმა
შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოს კომენტარები
ჩანაწერები მონიტორინგზე;
ტრენინგი
ტრეინინგის გეგმა
ტრეინინგის სერტიფიკატები;
ტრეინინგის შეფასება.
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5

შეფასებებში მონაწილეობა

5.1

შეფასებაზე დასწრების დაკვირვების ანგარიში (როგორც
ზედამხედველი);
შეზღუდვები
დანიშვნაზე
ზოგიერთი
შესაბამისობის
შემფასებელი პირის შეფასებისათვის;
შეფასებაში მონაწილეობა

5.2

5.3
6

საექსპერტო ორგანოების
შეხვედრებში მონაწილეობა

სამუშაოსა

და

ჰარმონიზაციის

6.1
6.2
6.3
7

ექსპერტთა ორგანოების სახელწოდება;
დასწრების ჩანაწერი;
ექსპერტთა ორგანოებში მონაწილეობის ეფექტურობის შეფასება.
დოკუმენტებით რეგულირებული უფლებები და მოვალეობები

7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2

გენერალური შეთანხმება საკ-თან;
კონფიდენციალურობის განაცხადი;
კონტრაქტი
სხვადასხვა
საკ-ის დოკუმენტების მიღებული კონტროლირებადი ასლები;
შემფასებლების მნიშვნელოვანი შენიშვნები.
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დანართი VII
საგამოცდო დებულება
ამ დებულებით სრულად ინფორმირებულნი ხართ საკ-ის მიერ ორგანიზებულ
გამოცდებთან დაკავშირებული წესების შესახებ. ჩვენი თხოვნაა, დაიცვათ ეს წესები იმისათვის,
რომ გამოცდა ჩატარდეს ეფექტურად. ამ წესების დარღვევამ შეიძლება გამოიწვიოს უარყოფითი
შედეგები, მათ შორის, თქვენი გამოცდის ქულების გაბათილება.
მოთხოვნები კანდიდატისადმი:
1. კანდიდატებმა თან უნდა იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ან
პასპორტი. გამომცდელთა გუნდი შეამოწმებს კანდიდატთა პირადობის მოწმობას წერითი
და ზეპირი გამოცდის დაწყებამდე.
2. გამოცდაზე გამოცხადებულმა კანდიდატებმა უნდა დატოვონ თავიანთი ნივთები სხვა
ოთახში. ეს გულისხმობს ტელეფონებს და სხვა ელექტრონულ მოწყობილობებს. ყველა
ასეთი მოწყობილობა უნდა იყოს გამორთული. კანდიდატის პასუხისგებლობაა
შეატყობინოს თავის ხელმძღვანელობას, რომ გამოცდაზე მას გამორთული ექნება
მობილური ტელეფონი.
3. კანდიდატებს გადაეცემათ ფანქარი/საშლელი. თუ კანდიდატს სურს წყლის დალევა
გამოცდის განმავლობაში, სასმელი წყალი განთავსებული იქნება საგამოცდო მაგიდაზე.
4. კანდიდატი გამოცდაზე უნდა გამოცხადდეს დროულად. თუ კანდიდატი გამოცხადდა
ტესტის დაწყების შემდეგ 15 წუთის დაგვიანებით, საგამოცდო ჯგუფს უფლება ააქვს
უარი უთხრას კანდიდატს მონაწილეობაზე.
5. თუ კანდიდატი დაიგვიანებს გამოცდაზე, მას აღარ მიეცემა დამატებითი დრო ტესტის
დასაწერად.
6. გამომცდელთა ჯგუფი და გამოცდის მეთვალყურე უზრუნველყოფენ საგამოცდო ოთახის
ისეთი სახით მოწყობას, რომ გამოცდა ჩატარდეს სამართლიანად. თუმცა, გამომცდელთა
ჯგუფი არ არის პასუხისმგებელი ხმაურზე, მაგალითად, როგორიცაა კონდიციონერის
ხმა, გარედან შემოსული ხმაური (ავტომობილების, გენერატორების ხმა და ა.შ).
7. კანდიდატებს ეკრძალებათ საუბარი გამოცდაზე, ეს გულისხმობს საუბარს ერთმანეთთან
და ასევე ლაპარაკს მობილური ტელეფონით ან სხვა ელექტრო საშუალებებით. თუ
ტელეფონი დარეკავს, ეს ჩაითვლება, როგორც საუბრის მცდელობა. ამიტომაც
სავალდებულოა მობილური ტელეფონების გამორთვა გამოცდის დაწყებამდე (იხილეთ
#3 წესი).
8. თუ კანდიდატი ისაუბრებს, ან ეცდება ისაუბროს, ის მიიღებს გაფრთხილებას. თუ ის
კვლავ ისაუბრებს, ან ეცდება ისაუბროს (იმავე, ან სხვა გზით) გამომცდელთა ჯგუფი
გაუშვებს მას საგამოცდო ოთახიდან. კანდიდატის საგამოცდო ფურცელი (ნამუშევარი)
იქნება ანულირებული. გამომცდელთა ჯგუფის გადაწყვეტილება არის საბოლოო ასეთ
შემთხვევაში.
9. კანდიდატებს ეკრძალებათ საგამოცდო ოთახში ისეთი დოკუმენტების შეტანა, რომლებიც
მათ დაეხმარება ტესტის დაწერაში. კანდიდატი, რომელსაც აღმოაჩნდება ასეთი
დოკუმენტი, გაშვებული იქნება საგამოცდო ოთახიდან და მისი გამოცდის შედეგები
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იქნება ანულირებული. ასეთ შემთხვევაში, კანდიდატი არ მიიღებს არანაირ წინასწარ
გაფრთხილებას.
10. თუ კანდიდატს სურს მიმართოს კითხვით გამოცდის მეთვალყურეს, მან უნდა აწიოს
ხელი კითხვის დასმამდე და ეს უნდა გააკეთოს, რაც შეიძლება, ჩუმად, ისე, რომ პატივი
სცეს და ხელი არ შეუშალოს სხვა კანდიდატებს.
11. თუ კანდიდატს გამოცდის დროს სურს ისარგებლოს საჭირო ოთახით, მას უნდა ესმოდეს,
რომ ამისათვის მას დამატებითი დრო არ მიეცემა. იმ დროის განმავლობაში, როდესაც
კანდიდატი ისარგებლებს საჭირო ოთახით, გამოიყენება გამოცდის იგივე პირობები,
რომლებიც აღწერილია ამ დოკუმენტში.
12. თუ კანდიდატი ტესტის დაწერას დაასრულებს ადრე და სურს დატოვოს საგამოცდო
ოთახი, მან უნდა შეასრულოს გამოცდის მეთვალყურის მითითებები და უნდა დატოვოს
ოთახი წყნარად, ხმაურის გარეშე. ასეთ კანდიდატს აღარ შეუძლია დაბრუნება
ტესტისათვის საგამოცდო ოთახში.
13. ტესტი ჩაითვლება წარმატებულად თუ კანდიდატი დადებითად უპასუხებს საკითხების
80%-ზე მეტს.
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F-MP-04-06
აუცილებელი საორგანიზაციო საკითხების ჩამონათვალი ტრეინინგებისა და სემინარებისათვის
ტრეინინგის/სემინარის სახელწოდება:________________________________________________
თარიღი:_________________
საქმიანობა

დოკუმენტები

პასუხისმგებელი

საჭიროება
გადაწყვეტილება ორგანიზაციის შესახებ
პროგრამის მომზადება
მონაწილეების შერჩევა
მოსაწვევის მომზადება
წერილის გაგზავნა
სარეგისტრაციო ფორმის მომზადება
მონაწილეების რეგისტრაცია
ტრენერების შერჩევა
დღის წესრიგის მომზადება
ტრენინგის ჩატარებისათვის საჭირო მასალების
მომზადება*) შემფასებელთა ტრენინგის შემთხვევაში,
იხილეთ ქვევით
პრაქტიკული სავარჯიშოს მომზადება
საკითხების შერჩევა მონაწილეებისათვის, გადაცემა
წინასწარ და სემინარის/კურსის განმავლობაში
საჭირო რაოდენობის ეგზემპლარების მომზადება
მონაწილეებისათვის სერტიფიკატების მომზადება
სერტიფიკატებზე ხელმოწერის უზრუნველყოფა
გამაგრილებელი სასმელების, ყავის შესვენების და
სადილის უზრუნველყოფა
ოთახის მომზადება ტრენინგის ჩასატარებლად
მონაწილეებისათვის ბარათების მომზადება
ტრენინგ-ცენტრის ტექნიკური მოწყობილობის
შემოწმება
სემინარის ჩატარება
მონაწილეების რეგისტრაცია სემინარის დაწყებამდე
მონაწილეთა უკუკავშირის ფორმების მომზადება და
გადაცემა
დისკუსია
სერტიფიკატების გადაცემა

52

აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული
ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი
მის: თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 42ა

აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებელთა
ტრენინგის, კვალიფიკაციის მინიჭების
და შენარჩუნების პროცედურა
MP-04

გვერდების რაოდენობა:
53/55
გამოცემა: 3
გადახედვა: 0
სტატუსი: 25.08.2016

*) მონაწილეებისათვის დოკუმენტაციის მიწოდება ILAC-G3-ის შესაბამისად: დოკუმენტების შეიძლება
მიწოდებულ იქნას სემინარის დაწყებამდე, მაგრამ დოკუმენტები (g) ან (i) უნდა გადაეცეს მონაწილეებს
სემინარის განმავლობაში.
(a) კურსის აღწერა და მოლოდინები;
(b) ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO/IEC 17020 და/ან ISO
9000
სერიების
გამრავლება
(ან
მათი
წარმომადგენლობითი სიების თუ ისინი შეიცავს
სტანდარტის
მთლიან
ტექსტს),
ILAC
G11,
ნებისმიერი AB სპეციფიკური კრიტერიუმი და
ნებისმიერი სხვა საჭირო დოკუმენტი
(c) დოკუმენტი, რომელიც აღწერს აკრედიტაციის
სქემას;
(d)
დოკუმენტაცია,
რომელიც
აღწერს
აკრედიტაციის პროცესს;
(e) დოკუმენტაცია, რომელიც აღწერს შეფასებისა
და ზედამხედველობის განხორციელებას;
(f)
მეგზური
ხარისხის
სახელმძღვანელოს
მოსამზადებლად, თუ ხელმისაწვდომია;
(g) შეფასების დროს გამოყენებული ფორმების (მაგ.:
შეუსაბამობების ფორმა, წინასწარი ანგარიშის
ფორმა, ჩამონათვალი) ნიმუშები
(h) პრაქტიკული სავარჯიშო, რომელიც აღწერს
შეფასებას გამოგონილ შესაბამისობის შემფასებელ
ორგანოში და რომელიც დაწერილია ისე, რომ
უზრუნველყოს
შეფასების
მისაღები
და
მიუღებელი მაგალითები, შეუსაბამობების და შშოსთან
კომუნიკაციასთან
დაკავშირებული
სირთულეების. ერთი პრაქტიკული სავარჯიშო
უნდა
იყოს
შშო-სათვის
ხარისხის
სახელმძღვანელოს ფორმაში.
(i)კურსის
განმავლობაში
გამოსაყენებელი
სავარჯიშოების
აღწერა
(მაგ.:
ხარისხის
მენეჯმენტის სისტემისათვის და ტექნიკური
მიმოხილვებისათვის).
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საკ-ის პერსონალის მერ პროცედურის გაცნობის ფურცელი
#

სახელი და გვარი

ხელმოწერა

თარიღი

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

გადახედვა

ცვლილებების ფურცელი

1

თავი,
მუხლი,
პუნქტი
დანართი VII

1

2

პროცედურა

3

თარიღი

13.06.13

დანართი VII-ს დაემატა მე-15 პუნქტი

13.06.13

დაემატა ფორმა F-MP-04-06 ტრეინინგების და
სემინარების საორგანიზაციო ჩამონათვალი.

22.04.20
14
01.06.20
15
15.02.16

გადაიხედა სრულად

4

მუხლი 3

15.02.16

4

მუხლი 9,
პუნქტები 9.1
და 9.2
მუხლი 11.1
მუხლი 11.1
მუხლი 11.1
ქვეპუნქტი ბ)
მუხლი 11.2,
ქვეპუნქტი ბ)

15.02.16
15.02.16

4

4

ცვლილების შინაარსი

15.02.16

15.02.16

პასუხისმგებელი
პირის ხელმოწერა

მიენიჭა დოკუმენტების კონტროლის ახალი
ნომერი და გამოიცა თავიდან - გამოცემა 2
აბრევიატურა
გასწორდა
სტრუქტურული
დასახელების შესაბამისად.
დაემატა გ) ქვეპუნქტები.

გადაიხედა:
წამყვანი
შემფასებელი
მონაწილეობს 2 შეფასებაში 3-ს ნაცვლად.
გადაიხედა სრულად
დაკვირვების ანგარიშის ნაცვლად დაიწერა
ზედამხედველობის ანგარიში.
დაკვირვების ანგარიშის ნაცვლად დაიწერა
ზედამხედველობის ანგარიში.
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მუხლი 12
მუხლი 14
მუხლები
17
და 18
F-MP-04-02
F-MP-04-02
დანართი VI
მუხლი 14.2
მუხლი 14.5

15.02.16
15.02.16
15.02.16

დაემატა ახალი 12.3 პუნქტი
დაემატა ახალი 14.5 პუნქტი
გადაიხედა სრულად

15.02.16
15.02.16
15.02.16
15.02.16
15.02.16
25.08.16

1

პუნქტი 5.2.2

27.01.17

1

დანართი VII

27.01.17

ფორმამ განიცადა გარკვეული ცვლილებები
ფორმამ განიცადა გარკვეული ცვლილებები
ფორმამ განიცადა გარკვეული ცვლილებები
დაემატა მოთხოვნები ILAC-G3-ის შესაბამისად
დაემატა MLA/MRA ხელმომწერები
გადაიხედა სრულად და გამოიცა თავიდან გამოცემა 3, გადახედვა 0.
დაემატა:
დამატებითი
მოთხოვნები
შემფასებლებს პერსონალის სერტიფიკაციის
პროცესებთან დაკავშირებით
საგამოცდო დებულება, მუხლი 13, გამოცდის
გადალახვის ზღვარი გაიზარდა 70%-დან 80%მდე.

4
4
4
4
4
0
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