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طى اين دوره آموزشى عالوه بر تشريح كامل مندرجات و نحوه تهيه URS، بكارگيرى آن 

 در كليه مراحل طراحى، ساخت و صالحيت سنجى در غالب V-Model شامل نصب و راه اندازى اوليه 

 و نيز استفاده روزانه از دستگاه ها، تجهيزات و سيستم ها مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت.  

User Requirement Brief, BRF كاربرد  •

مندرجات URS به تفكيك براى نرم افزار و سخت افزار (مكانيكى، الكترومكانيكى و الكترونيكى)   •

 (Factory Acceptance Test, FAT) طى آزمون پذيرش قبل از حمل URS كاربرد  •

 (Site Acceptance Test (Site Acceptance Test, SAT) طى آزمون پذيرش در محل نصب URS كاربرد  •

ارتباط URS با V-Model و كاربرد آن در غالب صالحيت سنجى در طول فرآيند اعتبارسنجى   •

سرفصل هاى اموزشى: 

هدف از برگزارى اين دوره آموزشى آشنايى با مندرجات، نحوه تهيه و استفاده از URS ميباشد. 
هدف: 

تاريخ برگزارى وبينار: 1401/10/28   

موسسه آموزشى افق فارمد با همكارى آزمايشگاه جامع دانشگاه شهيد بهشتى تهران برگزار مى نمايد 

مقدمه: 

Quali) و نيز اعتبار سنجى (Validation) به منظور اثبات  cation) قدم اول در اجراى موفقيت آميز كليه پروژه هاى صالحيت سنجى
 مناسب بودن دستگاه ها، تجهيزات و سيستم ها براى هدف مورد نظر و نيز مناسب بودنشان در چهارچوب فرآيندهايى كه در آن بكار گرفته 

 ميشوند، در گرو تشريح كامل انتظارات و الزامات مربوطه از دستگاه ها، تجهيزات و سيستم هاى مورد نظر ميباشد. 
از اين رو تهيه و تدوين اسنادى كه اين انتظارات و الزامات را بصورت سيستماتيك و جامع تحت عنوان ليست مشخصات/نيازمندى هاى 

 كاربر (URS) پوشش ميدهند از گام هاى اساسى در راستاى موفقيت در اجراى اين پروژه ها ميباشد. 

سخنران:  دكتر على اصغر شاه ميرى; "داروساز صنعتى بابيش از 20 سال سابقه در سمت هاى مختلف اجرايى، كارشناسى، آموزشى و مشاوره اى" 
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