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 خدا نام به

 ايران استاندارد سازمان ملي با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تکدوی   تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

 .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29 مورخ ادار  عالی شورا  جلسه دومی  و پنجاه و یکصد موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه نام

 ده است.جهت اجرا ابحغ ش 33333/996ایران تغییر و طی نامه شماره  سازمان ملی استاندارد

مؤسسکات   و مراکک   نظران صاحب *کارشناسان مؤسسه از مرکب فنی اا کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شکرایط  توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نکوی   پکی   .شکود  می حاص  دولتی غیر و دولتی اا سازمان نهاداا، تخصصی، و  علمی مراک  کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پک   و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   مکی  تهیکه  شکده  تعیکی   ضکوابط  رعایت با نی  ذیصح  و مندعحقه اا سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پی 

بکدی  ترتیکب،    .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملکی  اسکتاندارد  عنکوان  بکه  تصویب، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملکی  اسکتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی تشکی  استاندارد سازمان که مربو  استاندارد

المللی الکتروتکنی   بی  کمیسیون (ISO) 1استاندارد المللی بی  سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
9

(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و(OIML) 4رابط تنها به عنوان و است
کدک   کمیسیون 

3غذایی
(CAC) اا  نیازمند  و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند می فعالیت کشور در

 .شودمی گیر بهره المللیبی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی، اا پیشرفت آخری  از کشور، خاص

 سحمت کنندگان، حفظمصر  از حمایت برا  قانون، در شده بینیپی  موازی  رعایت با تواند می ایران سازمان ملی استاندارد

 از اجکرا  بعضکی   اقتصکاد ،  و محیطکی  زیسکت  مححظکات  و محصکوتت  کیفیت از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و

 استاندارد، اجبکار   عالی شورا  تصویب با وارداتی، اقحم یا/ و کشور داخ  تولید  محصوتت برا  را ایران ملی استاندارداا 

و  صکادراتی  کاتاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور،  محصکوتت  بکرا   المللی بی  بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان . نماید

 فعکا   مؤسسات و ااسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 اا آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت اا سیستم صدورگواای و ممی   بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 نظکام  ضکوابط  اسکاس  بکر  را مؤسسات و ااسازمان گونه ای  استاندارد مؤسسۀ ،سنج  وسای  کالیبراسیون )واسنجی( و مراک 

 ااآن عملکرد بر و اعطا اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ تزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت

 انجکام  و گرانبهکا  فلک ات  عیکار  تعیی  سنج ، وسای  کالیبراسیون )واسنجی( یکااا، المللی بی  دستگاه ترویج .کند نظارت می

 .است سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

 

                                                 
 

1-International organization for Standardization 

2-International Electro technical Commission 

3-International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrologie Legale)  

4-Contact point 

5-Codex Alimentarius Commission 
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 استانداردکمیسیون فني تدوين 

  "راهنما -براي سازندگان مبتني بر سیستمو   محورطرح کیفیت مشتري "

 

 سمت و/ يا نمايندگي رئیس: 

 فرامرز، رنجبر

 (دکترا  مهندسی مکانی )
 

 دانشگاه تبری 

  دبیر :

 زاده، ملیحهحسی 

 ا  پ شکی()دکترا  حرفه

 

 شرکت اسلوب آفرینان آریا آذربایجان

  : )اسامی به ترتیب حرو  الفباء( اعضاء 

 البنی ، ام احمدآ 

 تج یه(لیسان  شیمی)فوق
 

 اخیار ، شهاب

 فی ی (لیسان  شیمی)فوق

 

 نبیی، امی ایمانی

 تج یه()دکترا  شیمی

 

 حیدر ، نوید

 )دکترا  پ شکی(

 

 لیحزمانی، سال 

 (زبان و ادبیات فرانسهلیسان  )فوق

 

 زمانی، مریمسال 

 لیسان  علوم تغذیه()فوق

 

 گیسویی، مجید

 انرژ (لیسان  مهندسی)فوق

 

 مبی ، اایده

 )دکترا  میکروبیولوژ (

 
 

 استانکنتر  کیفی صنایع  مدیرانانجم  صنفی 

 آذربایجان شرقی 

 

 اداره ک  استاندارد استان آذربایجان شرقی

 

 

 دانشگاه پیام نور

 

 

 کارشناس

 

 

 

 استاندارد  کارشناس

 

 

 اداره ک  استاندارد استان آذربایجان شرقی

 

 

 شرکت پاک تاب آذر

 

 

 

 دانشگاه آزاد اسحمی واحد تبری 
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 مقدس، جعفرصادق

 شیمی()دکترا  مهندسی

 

 پور، نسری مهد 

 شناسی()لیسان  روان

 

 پور، جوادولی

 تج یه()دکترا  شیمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پژواشگاه استاندارد

 

 

 اسلوب آفرینان آریا آذربایجانشرکت 

 

 

 دانشگاه صنعتی سهند
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
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 پیش گفتار

 آن نکوی  پکی   ککه  "  راانمکا  -سازندگانبرا  مبتنی بر سیستم  و محورطر  کیفیت مشتر  "استاندارد 

یکصد و سی و  در و شده تدوی  و توسط شرکت اسلوب آفرینان آریا آذربایجان تهیه مربو  ا ادرکمیسیون

 اسکت،  گرفته قرار تصویب مورد 93/19/29  مورخ  مدیریت کیفیتاستاندارد  ملی کمیتۀ یهاجحساشتمی  

 ایکران،  صکنعتی  تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصح  قانون 3 ماد  ی  بند استناد به این 

  شود.منتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ،1331 ماه بهم  مصوب

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی اا پیشرفت و تحوتت با اماانگی و امگامی حفظ برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید ل وم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

بنابرای ،  .گرفت خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، ارائه استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  نظر تجدید آخری  از امواره باید

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که منبع و ماخذ 
ASTM F2688: 2008, Standard guide for system-based, customer-centered quality plan for 

manufacturers 
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 مقدمه

 مورد استفادهتواند که می تیفیک  ااستمیس ی است در زمینهیراانمااستاندارد حاضر، به مثابه 

که پدیدآورنده ، 9فرآیند بر یمبتن  ااستمیس 1تکوی  در راستا  و قرار گیردب رگ  وکوچ   دکنندگانیتول

 3شخص ثالث مقررات استاندارد، تحت  یا. ارائه داد تزم را اا مداوم استند، راانمایی بهبود و تیفیک

 .است جذاباایی ندارند، یگواا  یچن به  ازین ی کهدکنندگانیتول برا  از ای  رو، نیست،

 

 

 
 

                                                 
1-Development  

2-Process-based systems  

3-Third party regulation  
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 راهنما -براي سازندگان مبتني بر سیستمو  محورطرح کیفیت مشتري

 
 هدف و دامنه کاربرد   1 

 دکنندگانیتول به کم  به منظور ستمیس بر یمبتناجرایی   ااروش تعیی  استاندارد،  یااد  از تدوی  

به فروش  اارا پ  از انجام تغییراتی بر رو  آناتصاتت  ی است کهکنندگان عیتوزآن دسته از  و 1اتصاتت

 به ،تیفیک با محصوتت تولید اا  را تکوی  کنند که مقصود آنندیفرآ اا کنتر رسانند، تا بتوانند می

 .است صرفه به مقرون صورت

خود را به  9یاتیعمل یاثربخشتوانند می پیشنهادشده، ستمیس بر یمبتن اا  اجراییاا با کم  روشسازمان 

 بهبود بخشند.طور مداوم 

 ی کهکنندگانتولیدکنندگان اتصاتت و توزیع"به منظور جلوگیر  از اطاله کحم، در ادامه مت  استاندارد به جا   -يادآوري

 استفاده شده است. "کاربران"از اصطح   "رسانند، اا به فروش میاتی بر رو  آنتغییر را پ  از انجام اتصاتت

 

  مراجع الزامي 1

ارجاع داده شده است.  اا آنمدارک ال امی زیر حاو  مقرراتی است که در مت  ای  استاندارد ملی ایران به 

 شود. بدی  ترتیب آن مقررات ج ئی از ای  استاندارد ملی ایران محسوب می

نظراا  بعد  آن  و تجدید اا اصححیهداده شده باشد، در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع 

اا ارجاع داده مورد نظر ای  استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن

 اا مورد نظر است.اا  بعد  آننظر و اصححیه شده است، امواره آخری  تجدید

 استاندارد ال امی است:جع زیر برا  ای  ااستفاده از مر

 

 سیستم تضمی  کیفیت. -اتصاتت ، 14939 ملی ایران شماره استاندارد 1-1
2-2 ASTM F1469, Guide for Conducting a Repeatability and Reproducibility Study on Test 

Equipment for Nondestructive Testing 

2-3 ASTM F1470, Guide for Fastener Sampling for Specified Mechanical 

Properties and Performance Inspection 

2-4 ASTM F1503, Practice for Machine/Process Capability Study Procedure 

2-5 ASTM F1789, Terminology for F16 Mechanical Fasteners 

2-6 ASTM F2282, Specification for Quality Assurance Requirements for Carbon and Alloy 

Steel Wire, Rods, and Bars for Mechanical Fasteners 

2-7 ASTM Manual:Manual 22 Total Quality Management-Guiding Principles for Application 

2-8 IFI Standard:IFI-139 Quality Assurance Requirements for Fastener Testing Laboratories 

2-9 ASME Standards:B18.18.1 Inspection and Quality Assurance for General Purpose 

Fasteners 

2-10 B18.18.2 Inspection and Quality Assurance for High-Volume Machine Assembly 

Fasteners  

                                                 
1-Fastener   

2-Operational effectiveness  
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2-11  NIST Program:Malcolm Baldrige Criteria for Excellence (www.nist.gov) 

 

 اصطالحات و تعاريف 9

 رود.به کار می ASTM F1789حات با تعاریف به کار برده شده در استاندارد در ای  استاندارد، اصطح

 

 نقش مديريت 4

باید  تیفیک یمشخط. باشد شرکتدر سطح  تیفیک یمشخط به تعهد باید مسئو  ارشد تیریمد  4-1

 .و اجرا شود شدهشرکت درک عملیاتی اا گروه امه توسطو  ،نگه داشته شودبرقرار  شده،منتشر

 نامه کیفیتنظام 4-1

 یبانیپشت باشد،بازنگر  ادوار   تحت که باید ت،یفیک نامهنظام از طری  کام  طور بهباید  تیریمد تعهد

  شود.

 کارکنان آموزش  4-9

 آموزش .به عهده بگیردرا،  شرکتکارکنان  امه  برا مناسب آموزش مدیریت باید مسئولیت فراام کردن

را  یمنیا  اامهارت و ،یطیمحستیز مسائ  ت،یفیک آموزش ند،یفرآ دان  ،یشغل  اامهارت دیبا مناسب

 .اا محدود نشود، اما به آندربرگیرد یسازمان ندیفرا اا امه جریان  برا

 

1صورت قیمت و 1هادرخواست  5
 

 4مشخصات و 9هانقشهبازنگري   5-1

از صدور صورت قیمت،  پی  ، بایدروندبه کار می معینیبرا  درخواست  که مشخصات و اانقشه امه 

و  نهیا   حسابدار ت،یفیک  یتضم نداا،یفرا ه،یاول مواد ،ساخت ،یمهندس دیبا بازنگر   یابازنگر  شوند. 

   مشتر ال امات امه که شود حاص  نانیاطم تا را دربرگیرد،   سپار برون در صورت قاب  اعما  بودن،

 .شود برآورده دتوانیم

 5مستمر بازنگري  5-1

  درقابلیت آن  تاقرار گیرد /بازنگر  ادوار  داخلی ممی   موردباید  1-3بند  در شدهمشخص تیفعال

  در دیبا بازنگر /یداخل   یمم 6فاصله زمانی .ارزیابی گردد داریخرموقع و صحیح به به گوییپاسخ

بازنگر  باید  جینتا. شود انجام سا  در بار  ی حداق  دیبا اما، شده باشد تعیی  گذشته، اا بازنگر /ممی  

 .مورد بررسی قرار گیرد توسط و  و گ ارش شود  تیریمد به
 

 

 

                                                 
1-Inquiries  

2-Quotation   

3- Drawings 

4- Specifixations  

5-Ongoing  

6-Frequency   

http://www.nist.gov/
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 يمهندس  7

 مشخصاتمربوط به الزامات   7-1

 وجود  شوااد دیبا اا وجود دارد،درباره آن ا شدهشناخته تیرسم به  استاندارداا که یمحصوتت  برا 

 آزمون ،9پرداخت ،فرآور  ،1 بندهکریپ مواد،اعما  برا   قاب  مشخصات تا نشان داد که باشد داشته

 عملکرد و ،شک  ،3قالب با و اا  م بور بودند،استاندارد در شدهتعیی  ال امات مبتنی بر ، بندبسته و یبازرس

 قاب  همشخص ار از نظر دیتجد  یآخر د،یخر سفارش ای قرارداد در شده ذکر موارد در ج مرتبط بودند. 

 .ردیگ قرار استفاده مورد دیبا ،اعما  یا استنادشده

 هانقشهمربوط به الزامات  7-1

  ،4یرسم  غیرااطر  از استفاده. دنکن مشخصاتصاتت را  اا مشخصهو  مشخصات امه دیبا اانقشه

 د،یخرعملیات  در ندیفرا مدارک و ،مشخصات اا،نقشه برا  3شدهزدهخط  راتییتغ و نشده،کنتر   اانقشه

 .مجاز نخوااد بود یبازرس ای آزمون، ،ور فرا ساخت،

 بنديهپیکر کنترل/ يطراح رییتغ     7-9

مدارک  کنتر  و ،کارگیر به ر،ییتغ ،ترخیص ،تکوی  6تصویب و کنتر   برا دیبا مدون ی  روش اجرایی

  یطراح از مدارک استفاده از  ریگپیش  برا کفایت تزم را دیبااجرایی  روش  یا. داشته باشد وجود یطراح

 .داشته باشد شدهمنسوخ
 

6اتتدارک 6
 

 تدارک هايتیمسئول  6-1

 و ،مدون ،  یرطر  یرسم طور به دیبا 3اامجموعه و اج اء، خدمات، ،اتصاتت مواد تدارک ندیفرآ و ستمیس 

 توسط دیبا کنندگان یتام کنتر  با 2تعام  در دخی  اا سازمان مسئولیت و اراتیاخت. گردد کنتر 

  عملکرد تصدی  منظور به مدونی فعا  ستمیس دیبا کاربران .مستند شود و تعیی  تیریمد

 .داشته باشند ،کنندگان یتام

 گانکنندنیتام يابيارز 6-1

مشارکت  خدمات و مواد منابع بیتصو  برا از،ین برحسب د،یبا سازمان  اابخ  امه از مقتضی ندگانینما 

 .کنند

 
 

                                                 
1-Configuration  

2-Finishing   

3-Form  

4-Informal sketches  

5-Red lined changes  

6-Authorizing   

7-Procurement  

8-Assemblies   

9-Interaction   
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 بعامنهاي کنترل و هاائیديهت 6-9

مرتبط  منطب  خدمات ای/و مواد تهیه را برا  منبع ای کات گانکنندتامی  تیقابل یرسم طور به دیبا سازمان 

 که اا  اجراییروش با دیبا   یمم  یا. نماید   یمم 1مح  در ،تاتصات رییتغ ای ،فرآور  ساخت، عرضه، با

، خوااد بودتدارک  و ،فرآور  مواد، ،یمهندس ت،یفیک  یتضم اا داداایی از حوزهدرون شام برحسب نیاز 

 ،یکی یف اا   یمم ،مح  در 9ییاابررسی اساس بر دیبا ،منابع ای کنندگان یتام آن، از پ . مستند شود

فواص  زمانی آن  اما شود، انجام مستمر صورت به دیبا اایییابیارز  یچن. ارزیابی شوند ،تیفیک پیشینه ای

 اا  در مح   یمم و دنباش مربو  به زمان ارزیابی دیبا اایابیارز شوااد. نباشد سا  دری  بار  از کمتر

 .شود انجام ،بار  ی سا  چهار ار دست کم دیبا

 يفن الزامات 6-4

را  خدمات و مواد کنندگان یتام قاب  اعما  برا  ال امات دیبا دیخراا  سفارش و اا،نقشه ،مشخصات 

 .کند ابحغ و تعیی 
 

 دیتول 8

 تولید مربوط به يهاتیمسئول  8-1

موجب ایجاد کند تا  دیتول در محصو  تیفیک  برا ا  راشدهکنتر  کردیرو روش اجرایی تولید باید 3کتابچه 

روش اجرایی  کتابچه دیبا کاربران .باشد تیفیک  یتضم و ،فرآور  مواد، تدارک، ،یمهندس با تشوی  تعام 

باید م بور  کتابچه در .دنداشته باش دسترس دراست،  مشخص شده دیتول عناصر امهدر آن،   که ،تولید را

  داشته باشد. وجود 9-3 اا در زیربند شده ذکر عناصر دست کم

  4يزيرطرح و دیتول عناصر 8-1

 تیظرف 8-1-1

 متناسب ،رییتغساخت یا اا در امر آن تیظرف با دیتولنشان داد  که دنداشته باش  شوااد دیبا کاربران

 .است

 يزاتیتجه تیقابل 8-1-1

برا   ییتوانا تصدی  منظور به تجهی اتی تیقابل مطالعاتنشان داد  کهد نداشته باش  شوااد دیبا کاربران

 . فرآور  شود ،مشخصاتال امات  با مطاب  تیاتصات تا است شده انجام ،رییتغ ای ساخت
  مراجعه کنید. F1503  ASTM به استاندارد ،برا  آگاای از ای  مطالعات – يادآوري

5ابزار  8-1-9
 

اب ار  کنتر  و 6 موجود د،یخر ،یطراح  برا یستمیس که تا نشان داد باشد داشته وجود دیبا  شوااد

 موجود است. و غیرمصرفی مصرفی

                                                 
1-On-site   

2-Surveys   

3-Manual   

4-Planning 

5-Tooling   

6-Inventory  
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  زاتیتجه 1کاروران 8-1-4 

  ااتیمسئول با مطاب  را مناسب  آموزش ، اتیتجه کاروران نشان داد کهوجود داشته باشد  دیباشوااد  

 .انددریافت کرده ،خود خاص

 ينگهدار و ریتعم 8-1-5

 دیبا  نگهدار و ریتعم. باشد دسترس در ،فرآور  و دیتول  اتیتجهاز  رانهیشگیپ  نگهدار  برا  ابرنامه دیبا 

 .فرآور  باید نگهدار  شوند و دیتول  اتیتجه از  نگهدار و ریتعمسواب  . انجام شود ،شدهتعیی  فواص  در

  1يبندزمان 8-1-7

 ، مشتر شدهال امات بیان تا وجود داشته باشد رییتغ ای دیتول تیظرف بند زمان و یابیارزبرا   یستمیس دیبا

 را برآورده کند. 3بودن انگامهب جمله از

 دیتول يزيربرنامه 8-1-6

 مواد، ،اب ار بهتر است ،شدهکنتر  رویکرد  یا. انجام شود فرآیندمربو  به  دیتول طر  با مطاب  تولید باید 

 در 4ندیفرآ انیجر اا نمودار. را دربرگیرد  سپاربرون خدمات جمله از اتیعمل توالی و ،مشخصات نداا،یفرآ

 .است دیمف ،ال امات  یا  مستندساز

 7جداسازي /5کنترل بهر 8-1-8 

 خام مواد 3نورد به یابیرد قاب بهر   ااشناسه به وسیله 3فرآیند حی  محصو  ییشناسا  برا یستمیس دیبا 

 .باشد دسترس، در است شده استفادهآن محصو   که در تولید

  هايبازرس 8-1-3

 و( 1-14-2بند ) ندیفرآ حی  کنتر  ال امات با مطاب  دیبا یینهاتصدی   و ،آزمون ،فرآیند حی  یبازرس

 .وجود داشته باشد( 9-14-2بند ) تصدی 
 

 ستمیس عناصر/تیفیک نیتضم برنامه  3

 3تیفیک ستمیسدهي سازمان  3-1

 بر تاثیرگذار اا تیفعال  برا یارتباط خطو  و ،اختیارات  وسط ،سازمانی اا تیمسئول ،یسازمانساختار  

تعیی  کند  ،ااتیمسئول گرید از مستق را،  تیریمد از  عضو دیبا رده بات تیریمد. شود مستند باید ،تیفیک

  اختیار برا  موارد زیر باشد:  و تیمسئول دارا که 

برقرار  و اجرا ،ایجاد ،استاندارد  یا  برا ازین مورد  نداایفرآ آن دسته از ای  که از نانیاطم حصو  3-1-1

 شوند؛می نگه داشته

                                                 
1-Operators   

2-Scheduling   

3-Timeliness   

4-Process flow diagrams   

5-Lot 

6-Segregation   
7-Product in-process  

8-Mill heat   

9-Quality system organization    
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  برا ازین گونه ار و استاندارد،  یا در خصوص سازمان عملکرد درباره رده بات تیریمد به دایگ ارش 3-1-1

  ؛ وبهبود

 .سازمان سراسر در  مشتر ال اماتاز  یآگاا  ارتقا از نانیاطم حصو  3-1-9
 

 خودممیزي سیستم کیفیت 3-1

 منظور به استاندارد  یا با انطباق از نانیاطمحصو   در جهت ،یداخل  اا  یمم  برا ،یستمیسد یبا

وجود داشته  ،آن یاثربخش  ییتع و تیفیک  یتضم ستمیس  ااجنبه امه با انطباق و ت،یکفا ،وجود تصدی 

 که کارکنانی توسط 1بازبینی  اافهرست ای مکتوب  اا  اجراییروش با مطاب  دیبا اا،  یممای  . باشد

 مستند دیبا   یمم جینتا. تحت ممی   ندارند، انجام شود  ااتیفعال انجام در میمستق دخالت ای تیمسئول

 دیبا یداخل  اا  یمم  یا .قرار گیردبررسی  و  مورد توسط و ،شود گ ارش مسئو و به مدیریت  ،شده

 رانهیشگیپ و یاصحح اقدامات دیبا. انجام شود تیفیک  یتضم نظامنامه مفاد با مطاب  ی  بار در سا  حداق 

 انجام شود. موقعبه، ذکرشدهدر موارد  مستندشده،

 تیفیک ستمیس سوابق 3-9

 و هیته مشخص، دیبا کنند،را فراام می یابیرد تیقابل و محصو  انطباق از مستند شوااد که سواب  

 ای زوا ، ر،ییتغ ب،یآس برابر در دیبا سواب . باشند یابیبازقاب   و دارهشناس خوانا، دیبا سواب . دنشو  نگهدار

سواب  باید  3نگهدار ، و واراایی ،حفظ ع،یتوز ،9 رساا  برا ااتیمسئول و ال امات. حفظ شوند مفقود شدن،

 شود. مدونتعیی  و 

 مدارک کنترل 3-4

 باشند که یمدارک ع،یتوز و رییتغ ،تهیه تحت کنتر  نگه داشت  برا  یستمیسدارا   دیبا کاربران

 تیمسئول دیبا ستمیس  یا باشد. اتصاتت  عملکرد و ،ییایمیش ،یکیمکانال امات  و ابعاد کنندهمشخص 

 اند،شده  ییتعبرا  ای  منظور،  که افراد  از غیر. مدارک را تعیی  کند صدور و ب،یتصو ،بازنگر  ه،یته

 .در مدارک ایجاد کنند  رییتغ ک  نبایدایچ

 4هاهسنج و ،يریگ اندازهوسايل  ،آزمون زاتیتجه 3-5

 و  استاندارداا با انطباق برا  تصدی  به کار رفته اا هسنج و ، ریگاندازه وسای  ،آزمون  اتیتجه امه 

برقرار  تزم حدود در 3تا درستی شود برهیکال  ،یمع یزمان فواص  در و کنتر  دیبا ،اعما  قاب  مشخصات

اا  بد نسخه ای و قاب  اعما  یالملل یب ای یمل  استاندارداا به یابیرد قاب  دیبا ااونیبراسیکال امه. بماند

]از استاندارداا  معتبر[ ژهیو تائیدشده
 ی اتیتجه چنی . باشند ،یالملل یب استاندارد چیا در صورت نبود ،6

 امه. باشند ریتعم و کنتر  ، نگهدار اقدامات ی برا و برنامه مدون فرد به منحصر شماره/شناسه دارا  دیبا

 از استفاده با باید  آمار تیفیک کنتر  در استفاده مورد اا هسنج و ، ریگاندازه وسای  ،آزمون  اتیتجه

                                                 
1-Checklists   

2-Transmittal   

3-Disposition    

4-Gages   

5-Accuracy   

6-Special certified masters   
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عدم  ل وم، صورت در دسترس باشد تا در دیبا یستمیس. بررسی شده باشند،  F1469 ASTMاستاندارد

  برا. کند یابیباز و ییشناساغیرکالیبره را  اا هسنج ای و ، ریگاندازهوسای    ات،یتجهناشی از  اا انطباق

 انطباق شوااد عنوان بهتوسط شخص ثالث  شگاهیآزما تائید صححیت ،استند FQA دستخوش که تیاتصات

 .کندیم عم 

 خام مواد يابيرد تیقابل و کنترل  3-7

 شدهشناخته تیرسم به مشخصهیا  استاندارد مانند مدرک  ی به وسیله دیبا خام موادمربو  به  ال امات

 منبع، ،یمیش نوع، اندازه، شام  دیبا صیفتو  یا. توصیف شده باشد ،F 2282 ASTM استاندارد مانند

 مواد امه .باشد دیتول ندیفرآ و محصو  مشخصاتکردن  برآورده  برا گرید تزم اطحعات گونه ار و ت،یوضع

  ت،یاو کنتر   برا یستمیس دیبا. نورد امراه باشد آزمون گ ارش با و یابیرد قاب  کام  طور به دیبا خام

 .باشد وجود داشته دیتول اتیعمل تا افتیدر از خام مواد 1جاییجابه و  سازرهیذخ

  فرآيند حین مواد يابيرد تیقابل و کنترل 3-6

 خام مواد نورد اولیه تا مرحله را به عقب، یعنی محصو  یابیرد تیقابل که باشد دسترس در یستمیس دیبا

 مقدار ،9قطعه شماره ،کارخانه سفارش به توجه با بهر تیاو حفظ به قادر باید ستمیس  یا. کند برقرار

 باشد.بعد  و آزمون فرآور   اا یبازرس امه و ،ساخت دادیرو مقاومت،

 بهر محصول نهايي ييشناسا و کنترل 3-8

شماره  از طری جداساز   اساس بر نهایی محصوتت ییشناسا وساز  ذخیره ،جاییجابه  برا یستمیس دیبا 

 افتیدر از ااآن انتقا  و  سازرهیذخ اتیعمل در بهر کنتر از  دیبا عیتوز  ااواحد. بهر وجود داشته باشد

 .اطمینان حاص  کنند ، مشتر بهتا ارسا   محصو 

 نهايي محصول يموجودکنترل  و يبندبسته 3-3

 3درآمیختگیا  حفظ شود که از یات به گونهعملک   در دیبا یابیرد تیقابل و بهر شناسه ،بهر خلوص 

 .به عم  آید  ریجلوگ

بند  بسته ،نق  و حم  ای/و  سازرهیذخ طو  در بیآس از  ریجلوگ  برا دیبا محصوتت امه 3-3-1

گذار  برچسب ،شماره بهر و مبدا، کشور مسئو ،طر   ،محتویاتبرا  شناسایی  دیبا 4اابند بسته. شوند

  .شوند

 ار در تاتصات از بهر ار  برا شدهیگواا آزمون گ ارش صدور به قادر دیبا کاربران ،در مواقع تزم 3-3-1

 .باشد مربو  بند بسته

وجود شماره بهر  و مکان، ت،یکم نوع، اندازه، از نظر محصوتت امه شناسایی  برا یستمیس دیبا 3-3-9

 داشته باشد.

 

 

                                                 
1-Handling 

2-Part   

3- Commingling 

4-Containers   
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  رییتغ و فرآوري د،یتول در محصوالت مطابقت 3-11

 یمعن بدان  یا. است شده فیتعر قسمت در میلیون حسب بر ،ارسا  ای دیتولبهر  تیفیک استاندارد،  یا در

 باشد. داشته ونیلیم ار دررا  اااز عدم انطباق یمعین تعدادتواند می فقط برا  قاب  قبو  بودن بهر که است

اطمینان  ندیفرآ تیقابل از کند تا اعما  ل وم صورت در را فرآینداا  آمار  کنتر  دیبا ساخت  3-11-1

 کار  یابا )مراجعه کنید(.  16-2به بند ) یطراح دارمعنی  اامشخصه امه  برا ≤ CPK  33/1: حاص  کند

 به دست  محصو  مشخصاتبرا    224/22 % حداق  پذیرش نرخاست،  1شدهدقیقا مرک   فرآیندوقتی 

  .(نخوااد بودقسمت در میلیون   69 تاصفر  از شتریب ،محصوتت نامنطب  تعداد و ،آیدمی

 (  بندبسته ،دایپوش  ،یحرارت عملیات مثا ، عنوان به)ساخت پ  از  اتِیعملامه   3-11-1 

 .باشند ≤ CPK  33/1 واجد ،یطراح دارمعنی  اامشخصهبرا  

 نامنطبق محصول و مواد کنترل  3-11

. داشته باشد نامنطب  محصو  ای ماده موقع به و منظم واراایی  یتسهمنظور  به مدونی ستمیس دیبا کاربران

 دیبا ستمیس  یا مراجعه کنید. F 1470 ASTM، به استاندارد  نامنطب  اتصاتت وارااییآگاای از   برا

 .نامنطب  را فراام کند محصوتت ای مواد واراایی و ،مستندساز  ،یابیارز ،جداساز  ،ییشناسا

 ياصالح اقدام  3-11

 شده باشد: تدوی زیر  ال امات تعیی   برا اجرایی مدونی روش دیبا 

  عدم انطباق؛ طیشرا ییشناسا   3-11-1

 ؛(انیمشتر اا تیشکا جمله از) اابازنگر  عدم انطباق   3-11-1

  ؛ااآن عل   ییتع   3-11-9

 اا؛از عدم وقوع مجدد عدم انطباق نانیاطمحصو   در جهت اقدام ساز  بهداشت  اختیارِ مل م   3-11-4

  ؛ازین مورد اقدام  اجرا و ییشناسا   3-11-5

 و  ؛شدهانجام اقدام جینتا شوااد   3-11-7

 .شدهانجام یاصحح  اقدام ممی     3-11-6

  رانهیشگیپ اقدام 3-19

 اجرایی روش دیبا .انجام داد بالقوه اا عدم انطباق عل  بردن  یب از  برا را مناسب اقدام دیبا سازمان

 :موارد زیر ایجادشده باشد  برا ال امات تعیی   برا مدونی

 اا؛ آن عل  و بالقوه اا عدم انطباق  ییتع 3-19-1

 اا؛عدم انطباق وقوع از پیشگیر   برا اقدام به ازین یابیارز 3-19-1

 ؛ازین مورد اقدام  اجرا و ییشناسا 3-19-9

 و  ؛شدهانجام اقدام جینتا شوااد 3-19-4

   .شدهانجام رانهیشگیپ اقدام ممی   3-19-5
 

                                                 
1-Centered   



2 
 

 آزمون و يبازرس 3-14

  دیبا آن مشخصات ال امات اب تاتصات انطباق تصدی  منظور به ازین مورد  ااآزمون و اایبازرس 

  .گردد مستند و شده، اجرا شده،  یربرنامه
 .مراجعه کنید IFI -139 به مدرک کام  برنامه مطالب رئوسبرا  آگاای از  -يادآوري

 نديفرآ حین کنترل 3-14-1

 فرآیندیا  ماشی  توسط که ییاامشخصه از نظر دیتول طو  در دیبا قطعه ،فرآور  ستگاهیا ای ماشی  ار در 

  دیبا نمونه انتخاب و ،بسامد ،فرآیند در کنتر   وسط. قرار گیرد یبررس مورد شوند،در آن ایجاد می

 .گردد مستند و شده   یربرنامه

 تصديق 3-14-1

مشرو   با اادا تصدی   .باشد دسترسدر  ت،اتصات از بهر ار تصدی   برا یستمیس دیبادر موارد مقتضی، 

 گیرد:زیر انجام می

 ؛شدهسفارش قطعاتاز  بهرشدن حصو  اطمینان از تشکی  -الف

  ،شدهمخلو  ذخیره و یکیمکان خواص بررسی انطباق -ب

 اتیعمل ای/و یحرارت آمای  یط در است ممک  که مهم  عملکرد  اامشخصه از یبرخ بازرسی مجدد -پ

 . باشد یافته رییتغ پرداخت

سطو  تصدی ، . باشد فرآیند حی  نشدهاعما  تصدی  قاب  مشخصه ار بررسی شام  دیبا امچنی  تصدی 

  .قاب  اعما  باشد مشخصات، و انتخاب نمونه باید مطاب  استاندارداا یا بسامد

 شدهيداريخر خدمات و اقالم کنترل  3-15

 .کنتر  گردد 3قاب  اعما  مذکور در بند  ال امات مربو  به تدارک توسط دیبا شده داریخر خدمات و اقحم 

 مداوم بهبود و يآمار يهاروش  3-17

 یاتیعمل کارایی  برا مداوم بهبود اا روش و ندیفرآ کنتر   برا  آماراا  از روش دیبا کاربران  3-17-1 

  اامشخصه .باشد  ≤ CPK  33/1، باید یطراح دارمعنی  اامشخصه  برا تیقابل حداق . استفاده کنند

 تامی  جهت ،بر قابلیت اتصاتت یتوجه قاب  طور به که استند ااییمشخصه از ، آن دستهیطراح دارمعنی

  ، ASTM F 1470یی در استاندارداا اایژگیو  یچن ند.گذارمی تاثیر آن عملکرد و شک ، چفت بودن

ASME B18.18.1 ، ASME 18.18.2 ذکر شده است . 

 در زمینه آموزش. داشته باشد وجود ،به ای  استاندارد عم  برا  تیریمد تعهداز   شوااد دیبا  3-17-1

 .گردد یبانیپشت 1عملیاتی  ااطر  توسط دیبا مداوم بهبود و  آمار  ااروش  اجرا آمار،

 ، آمار  بردارنمونه ،ندیفرآ  آمار کنتر : از عبارتند پیشنهادشده،  بهبود مداوم و  آماراا  شناسیروش 

 برنامه در شده داده شر  کار و کسب یتعال  اراایمع و ،9(FMEA) اثرات  یتحل و هیتج  و شکست تحات

 .3جیبالدر مالکوم تیفیک یمل

                                                 
1-Action plans   

2-Failure Mode & Effects Analysis   

3-Malcolm Baldrige National Quality Program   
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 1تحصیالت و آموزش  3-16

 دیبا برنامه  یا. وجود داشته باشد دکنندهیتولعملیات  مراح  امه در مداوم یادگیر و   آموزش شوااد دیبا 

. مستند شود ،جلسات فراوانی و طو  وی آموزش مواد کنندگان،شرکت مدرسان، مواد، موضوع، به توجه با

  اامهارت از نظر کلیه ،اا  شغلی حساس دارندتیموقع اطمینان حاص  کند کارکنانی که دیبا مدیریت

تی، صنعتی، یا لاا  دوتوسط ارگاناا و صححیت آن ،اندحائ  صححیت شناخته شده ،ازین مورد یشغل

 .است شدهیگوااا  اا  حرفهانجم 

  رییتغ کنترل  3-18

 دیبا ،شودرا سبب می مشخصات از انحرا  ا به گونه ای گذارد،تاثیر می اتصا   ی عملکرد بر که  رییتغ ار

  برا مدونی ستمیس دیبا کاربران. ر گیردابه طور مکتوب مورد تصویب قر ، سازادهیپ از  یپ  مشتر توسط

 ای محصو  مشخصات در ااانحرا   برا ، مشتر توسط بهر ییشناسا و اخذ تصویب اا روش فیتوص

 .داشته باشد  مشتر ال امات 
 

 مدارک تيريمد  11

 وارهايي  و حفظ  11-1

 روش و یابیرد تیقابل و محصو  پیشینه مرتبط با سواب  حفظتعیی  مدت   برارا  ا برنامه دیبا کاربران

 دیخر سفارش در مندرج  مشتر ال امات با دینبا واراایی و حفظبرنامه . دنو اجرا کن تنظیم ،ااواراایی آن

  حفظ یاتیعمل ای/و سازمانی اا ساختار از  ی ار  برا ی کهسوابق ییشناسا. باشد یا مغایر متناقض

 و محصو  تیفیک به مربو   مشتر ال امات با انطباق دیباون آزم و یبازرس سواب . باشد آشکار دیبا ،شودمی

 .شوند محافظت ،مفقود شدن و ،زوا  ،آسیب از دیبا سواب . مورد نیاز را نشان داد خدمات

 1اعتبارسنجي و تیامن 11-1

 تکثیر و اعتبار تضمی   برا احتیاطی اقدامات که شود حاص  نانیاطم داشته باشد تا وجود دیبا  شوااد 

 گرید و ،شدهیگواا آزمون اا گ ارش ،نورد  اایگواا ،ونآزم  ااگ ارش انطباق،  اایگوااشده کنتر 

 .دارد وجود اا،آن عیتوز ای جع ، ،تغییر ،یکپ مجاز، ریغ استفاده از  ریجلوگبرا  مرتبط،  مدارک

 مدارک تیفیک 11-9

 مسلح ریغ ا چشمب کام  طور به شدهریتکث و یاصلمدارک  امه از ای  که باشد داشته وجود دیبا  شوااد 

 .استند خوانا ،اا  طبیعین   استثنا هب

  کنترل 11-4

تسهیحت در  در مدارک عیتوز و نظر، دیتجد شماره ،مدرک شماره ییشناسا د،یرس ثبت  برا دیبا یستمیس

، 3از طری  فراخوان ،شدهمدارک منسوخ ینیگ یجا ای/و یابیباز  برا دیبا یستمیس. مح  وجود داشته باشد

 که اطمینان حاص  شود دیبا. فرسودگی وجود داشته باشد ای ،نسخ ،گذار نشانه ،4مدرک قطع نظر، دیتجد

                                                 
1-Training and Education   

2-Security and Authentication   

3-Recall   

4-Mutilation   
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 استفاده مورد محصوتت  یتحو و تصدی  ، ساخت،افتیدر د،یخر در مدارک از مقتضی نظر دیتجد شماره

 .ردیگیم قرار
 

1ارائه خدمات 11
 

ایجاد و حفظ  ،شدهتواف  ارائه خدماتال امات  تصدی  و انجام  برااا  اجرایی  را روش دیبا کنندهتامی  

 .کند
 

 تیفیک عملکرد  11

 .باشد دسترسدر  مستمر به طور کاربران، تیفیک عملکرد  ییتع/ ریگاندازه  برا دیبا یستمیس  11-1

 .شده باشدشناخته سازمان کارکنان امه برا  دیبا تیفیک عملکرد اا داده 11-1

 .باشد قسمت در میلیون دیبا تیفیک عملکرد یکا  بیان 11-9

 .واقع شوند یبررس تا مورد گرددگ ارش  تیریمدبه  منظم صورت به دیبا تیفیک عملکرد اا داده 11-4
 

1برنامه اقتضايي  19
 

ی حلامررئوس  ،طر   یا. باشد داشته وجود نشدهینیب یپ  کار اا وقفه با مقابله برا  دیبا طر  مکتوبی

  برا ااییاستثنا است ممک  .کند مشخصطی شود،  دیتول در نشدهینیب یپ  ااوقفه دنبا  به را که باید

 .داشته باشد وجود 3باروقایع فاجعه

 

                                                 
1-Servicing   

2-Contingency plan  

3-Catastrophic   


