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 :تذكز 
 باشد اسناد سيستم مديريت كيفيت فقط با مهر اصلي داراي اعتبار مي

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهز كنتزل

 


 

 
 

 

 
 

 روش اجزایی

 

 بهبود مستمز
 

  

 

 

 

 



 تصَیب کٌٌذُ تأییذ کٌٌذُ کٌٌذُ تْیِ 

 هذیش ػبهل ًوبیٌذُ هذیشیت ًوبیٌذُ هذیشیت سوت

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
هشکض هطبٍسُ ٍ اطالع سسبًی 

 سیستن کبساى

هشکض هطبٍسُ ٍ اطالع سسبًی 

 سیستن کبساى

هشکض هطبٍسُ ٍ اطالع سسبًی 

 سیستن کبساى

    تبسیخ

    اهضبء
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 :تذكز 
 باشد اسناد سيستم مديريت كيفيت فقط با مهر اصلي داراي اعتبار مي

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهز كنتزل

 

 هدف:-1

ٍ کٌتشل پیطشفت  ّذف اصتذٍیي ایي سٍش اجشایی، تطشیح چگًَگی تؼشیف ، هستٌذسبصی ، بشًبهِ سیضی صهبى بٌذی

 . هی ببضذضشکت پشٍطُ ّبی  بْبَد هستوش دس 

 

دامنهكبربرد:-2

 . کبسبشد داسد ضشکتایي سٍش اجشایی دس کلیِ ٍاحذّبی 

 

:مسئوليتنظبرتواجرا-3

 ًوبیٌذُ هذیشیت ًظبست : 

 ی هشتبط بب پشٍطُ تؼشیف ضذُکلیِ ٍاحذّب:  اجشا 

 

:شرح-4

 : هوکي است اص ّش یک اص طشق صیش تؼشیف گشدد ضشکتس پشٍطُ ّبی بْبَد هستوش د

 *  جلسبت ببصًگشی هذیشیت

 * جلسبت ضَسای ّوبٌّگی

 * جلسبت داخلی ٍاحذّب

 * ًتبیج حبصلِ اص تجضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب

 * ًتبیج حبصلِ اص بشسسی اّذاف کیفی ٍ سبصهبًی

 شیبى )ٍ یب کبسکٌبى(* ًتبیج حبصلِ اص بؼضی اص پیطٌْبدات ، اًتمبدات ٍ ًظشات هطت

 * ًتبیج حبصلِ اص پبیص ٍ اًذاصُ گیشی هحصَالت ٍ صَستجلسبت هحصَالت ًب هٌطبك

. . . * 

ایي پشٍطُ ّبی تؼشیف ضذُ ببیستی بب ّوبٌّگی ًوبیٌذُ هذیشیت ، هسئَل کٌتشل پشٍطُ هستمش دس ٍاحذ هذیشیت کیفیت 

. پس اص تطکیل جلسِ ٍ تؼییي فؼبلیت ّبی  ٍم هذیش ػبهل ببضذ، هسئَلیي ٍاحذّبی هشتبط بب پشٍطُ هزکَس ٍ دس صَست لض

هَسد ًیبص جْت اجشای پشٍطُ ، هسئَل کٌتشل پشٍطُ ًسبت بِ تؼییي بشًبهِ صهبًبٌذی پشٍطُ الذام هی ًوبیذ ٍ پس اص تبییذیِ 

اص طشیك بشگضاسی جلسبت بشسسی پیطشفت اص هسئَلیي هشبَطِ ًسبت بِ پبیص پیطشفت پشٍطُ الذام هی ًوبیذ. ایي پبیص 

. بذیْی است دس صَست ٍجَد ّشگًَِ  پشٍطُ کِ هسئَل کٌتشل پشٍطُ بب هسئَلیي هشبَطِ بشگضاس هی ًوبیذ اًجبم هی گیشد

. دس صَست ػذم حضَس هذیش ػبهل  تبخیش ٍ یب تؼجیل دس ایي جلسبت هطشح هی گشدد تب الذاهبت اصالحی الصهِ صَست گیشد

بشسسی پیطشفت پشٍطُ ، هسئَل کٌتشل پشٍطُ هَظف بطَس ّفتگی گضاسش پیطشفت پشٍطُ ّب سا بِ اطالع ایطبى  دس جلسبت

 . بشسبًذ ٍ دستَسات همتضی سا اخز ٍ ابالؽ ًوبیذ

کلیِ پشٍطُ ّب بِ ّوشاُ هطخصبت کلی آًْب اص  ضشکتبِ هٌظَس تحت کٌتشل بَدى کلیِ پشٍطُ ّبی بْبَد هستوش دس 

ثبت ضذُ ٍ بطَس   F-33بب کذ ضشکت طشفت پشٍطُ ، هیضاى تبخیش یب تؼجیل ٍ ... دس فشم لیست پشٍطُ ّبی جولِ دس صذ پی
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 :تذكز 
 باشد اسناد سيستم مديريت كيفيت فقط با مهر اصلي داراي اعتبار مي

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهز كنتزل

 

. الصم بِ رکش است کِ هسئَل کٌتشل پشٍطُ هَظف است بطَس ّفتگی یب اتفبلی بٌب بِ دستَس ،  یک  ّفتگی بِ سٍص هی گشدد

 .   ًسخِ اص فشم هزکَس سا بِ هذیش ػبهل اسائِ ًوبیذ

 

 توزیعنسخ:-5

 . هطببك بب فشم فْشست هستٌذات سیستن هذیشیت کیفیت تَصیغ ضذُ است         

 

مدارکپيوست:-6

 F-33                    ضشکت یپشٍطُ ّب ستیفشم ل -6-1

 

                                 

 مدارکمرتبط:-7

 ًذاسد.

 


