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

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست
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هدف:-1

، ثبت ٍ  آٍسی ، جوع  اعویٌاى اص شٌاساییحصَل  ٍّای هشبَط بِ کٌتشل سَابك کیفی  تعییي ٍ تششیح فعالیت

 .هی باشذ، ًگْذاسی ٍ تعییي تكلیف سَابك کیفی ایجاد شذُ دس سغح ششکت  ، بایگاًی ، دستیابی گزاسی شواسُ



:دامنهكبربرد-2

 گیشد . کلیِ ٍاحذ ّای هَثش بش کیفیت سا دس بش هی



رتواجرا:نظبمسئولیت-3

 ًظاست : ًوایٌذُ هذیشیت . 

 اجشا : کلیِ ٍاحذّای هَثش بش کیفیت . 



:شرح-4

کلیِ سَابك هشبَط بِ کیفیت ٍ عولكشد سیستن هذیشیت کیفیت دس ششکت بشای اثبات اجشای صحیح عولیات  -4-1

اص عولكشد هَثش سیستن کیفیت ٍ  ّا ٍ الضاهات هشخص شذُ ٍ اعویٌاى تعییي شذُ اًغباق خذهات اًجام شذُ با ًیاصهٌذی

 آگاّی اجشا کٌٌذگاى آى حفظ ٍ ًگْذاسی هی شَد .

بایگاًی سَابك کیفیت بِ تشتیب صیش بَدُ ٍ بِ ًحَی تٌظین شذُ است کِ کلیِ سَابك الصم دس دستشس  سیستن -4-2

 ٍاحذ ّای هشبَعِ لشاس داشتِ ٍ دستشسی بِ سَابك بِ سادگی ٍ سشعت صَست پزیشد.

با ” سَابك کیفیت فْشست  "ّا دس فشم  ًگْذاسی ّشکذام اص آىٍ هحل فْشست کلیِ سَابك ٍ هذت صهاى  -4-2-1

 شَد. تَضیح دادُ هی F-02-00-06 کذ 

باشذکِ سَابك کیفی هشبَط بِ ٍاحذ  یک بایگاًی هٌظن دس ّش یک اص ٍاحذّای هَثش بش کیفیت هَجَد هی -4-2-2

 . خَد سا ًگْذاسی هی کٌٌذ

کلیِ هذیشاى ٍ کاسکٌاى هكلفٌذ عبك هَاسد ریل اص ضبظ صحیح ٍ بِ هَلع هستٌذات ٍ سَابك کیفیت دس  -4-3

 پشًٍذُ ّای هشبَعِ دس ٍاحذ ّای خَد اعویٌاى حاصل ًوایٌذ.

 کلیِ سَابك کیفیت بصَست تایپ شذُ ٍ یا با خظ خَاًا ٍ لابل استفادُ، ًَشتِ شذُ ٍ ثبت هی شًَذ . -4-3-1

  شَد کِ اهكاى هفمَد شذى صَست تفكیک شذُ دس هحل ّای هٌاسب ًگْذاسی هی لیِ سَابك کیفیت بِک -4-3-2

 . شذى آًْا بِ حذالل بشسذ  خشابی ٍ ضایع

گشدًذ بایستی عبك فْشست سَابك کیفیت  ّای سایاًِ ای ًگْذاسی هی کلیِ سَابك کیفی کِ بصَست فایل -4-3-3

BACK UP   دس حافظِ ّای هجضا اص لبیل ّاسد ّای جاًبی ٍ یا گیشی شذُ ٍ اعالعات سَابكCD   ّا ٍ یا سایش حافظِ ّای

 . بظ ٍ ًگْذاسی گشدًذضجاًبی 

کلیِ سَابك کیفی پس اص گزشت هذت صهاى ًگْذاسی عبك فْشست سَابك کیفیت با ًظاست ًوایٌذُ -4 -4-4

  گشدد. هذیشیت اهحاء هی



Code: P-02 سیستن هذیشیت کیفیت  

سوابقكیفیاجراییكنترلروش
Rev.: 00
Page 3 of 3 

 

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

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهز كنتزل

 

توزیعنسخ:-5

 . سیستن هذیشیت کیفیت تَصیع شذُ استهغابك با فشم فْشست هستٌذات 

 

مدارکپیوست:-6

 F-02-00-06     تیفیفشم  فْشست سَابك ک -6-1



مدارکمرتبط:-7

 .ًذاسد

 


