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Thời lượng

Khóa đào tạo bao gồm tổng quan chi tiết về các yếu tố và yêu cầu của
ISO/IEC 17065:2012, nhu cầu tài liệu phù hợp với tiêu chuẩn, các bước để
công nhận ISO 17065, quy trình và kỹ thuật đánh giá, v.v. được đề cập.

Dành cho bất kỳ ai muốn tham gia vào quá trình đánh giá chứng nhận
sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065 và mong muốn trở thành
chuyên gia đánh trưởng, chỉ đạo đoàn đánh giá tham gia đánh giá
chứng nhận sản phẩm.

Thời lượng: 05 ngày

Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá/Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 17065 của BLT.cert được thiết
kế đặc biệt dành cho những ai muốn có kiến thức để thực hiện đánh giá ISO/IEC 17065:2012 thành
công và mong muốn trở thành chuyên gia đánh giá ISO/IEC 17065.

Điều kiện tiên quyết: 
Học viên tham dự cần có kiến thức cơ bản về:
- Quy trình, thủ tục đánh giá chứng nhận
- Kiến thức về tiêu chuẩn ISO/IEC 17065

Giới thiệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có liên quan đến sản phẩm.
Giới thiệu về hệ thống đơn vị đo, các đơn vị đo điển hình.
Các hoạt động lấy mẫu ngẫu nhiên, lấy mẫu điển hình, lấy mẫu theo AQL.
Các phương thức đánh giá sự phù hợp theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.
Giới thiệu về các văn bản có liên quan đến quá trình đánh giá sự phù hợp VD: Luật tiêu chuẩn
và quy chuẩn kỹ thuật, Luật chất lượng sản phẩm hàng hoá, luật đo lường, Nghị định số
107/2016/NĐ-CP, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN…
Giới thiệu về hệ thống đảm bảo chất lượng và/hoặc hệ thống quản lý chất lượng.
Các kỹ năng đánh giá chứng nhận sản phẩm.

Hình thức đào tạo:
- Đào tạo tại doanh nghiệp (In-house)
- Đào tạo tại BLT.cert (Public)
- Đào tạo online (E-learning)
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Học viên trải qua bài thi cuối khóa (đạt trên 70%) được cấp chứng chỉ 
"CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG ISO/IEC 17065"


