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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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 تصَیت مٌٌذُ تأییذ مٌٌذُ مٌٌذُ تْیِ 

 هذیز ػبهل ًوبیٌذُ هذیزیت هسئَل آهَسش سوت

 مزیویهجیذ  اسذیفزیجب  اسذیفزیجب  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی
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هدف:-1

ریشی ٍ  ، ثزًبهِ ّذف اس ًگبرش ایي رٍیِ تطزیح رٍش آهَسش مبرمٌبى ٍ تجییي چگًَگی تؼییي ًیبسّبی آهَسضی

 ّبست . اجزای آهَسش



:دامنهكبربرد-2

، ارسضیبثی دٍرُ ٍ هؤثز ثَدى آى ثزای فزد ٍ ٍاحذ  ، اجزا ریشی ایي فزآیٌذ ملیِ هزاحل آهَسش اػن اس ثزًبهِ

 . گیزد هزثَعِ را درثز هی



:نظبرتواجرامسئوليت-3

 . ًظبرت : هذیزیت میفیت              

 . آهَسشاجزا : هسئَل        



:شرح-4

تنویل    F-20ثب مذ  "خالصِ سَاثق آهَسضی"تَسظ ٍاحذ آهَسش فزم هَسسِ ثزای ّز یل اس پزسٌل ضبغل در 

  . گزدد ضذُ ٍ در پزًٍذُ ٍی ًگْذاری هی

   F-21 ثب مذ   ”مبرمٌبى   آهَسشسٌجی  ًیبس“ارسبل فزم ًسجت ثِ ّبی آهَسضی  ٍاحذ آهَسش در ارتجبط ثب ثزًبهِ

ٍ تب پبیبى ّز سبل  هزثَعِتنویل فزم  پس اس هسئَلیي ٍاحذّب.  ًوبیذ اقذام هیهبِّ آخز ّز سبل  یلِ ملیِ ٍاحذّب در ث

 .   دٌّذ اس ًوبیٌذُ هذیزیت آًزا ثِ ٍاحذ آهَسش ارجبع هی اخذ تبییذیِ

یست ًسجت ثِ توبس ثب ثب ّب ، هی اس ٍاحذ  ”مبرمٌبى   آهَسشسٌجی  ًیبس“ّبی  ٍاحذ آهَسش ثؼذ اس دریبفت فزم

ّب ًسـجت ثِ  پـس اس دریبفت سهبى دٍرُ ٍ ّب را تؼییي ًوبیذ ّبی آهَسضی اقذام ًوَدُ ، تب سهبى دٍرُ ّب ٍ سبسهبى ٍاحذ

هٌظَر  . سپس ایي فزم را ثِ مٌذ اقذام هی   F-22ثب مذ  ”بًِ یآهَسضی سبل تقَین“  ریشی آهـَسضی عـجق فزم  ثزًبهِ

. ثؼذ اس تبییذ ثزًبهِ ،  ًوبیذ ًوبیذ ٍ در صَرت ػذم تبییذ تغییزات السم را اػوبل هی ارسبل هی هذیزیت  ًوبیٌذُتبییذ ثزای 

. ٍاحذ آهَسش  ّب را ثز ػْذُ دارد هٌظَر ضزمت افزاد در دٍرُ ٍاحذ آهَسش هسئَلیت ّوبٌّگی ٍ اًجبم اهَر السم ثِ

 . دّذ ٌگی السم را جْت ضزمت افزاد در دٍرُ را اًجبم هیّوبّ   F-23  ثب مذ” اػالم سهبى مالس آهَسضی “ عی فزم 

َسظ هسئَل تای داضتِ ثبضٌذ ، هَارد  ٍاحذّب خبرج اس ثزًبهِ آهَسضی ًیبس ثِ دٍرُ در صَرتی مِ ّزیل اس

رسذ ٍ ایطبى در صَرت  ثِ اعالع ٍاحذ آهَسش هی F-24  ثب مذ” خبرج اس ثزًبهِ  درخَاست دٍرُ/ سویٌبر“ٍاحذعی فزم

. در صَرتینِ دٍرُ آهَسضی خبرج اس  دٌّذ جْت ثزگشاری دٍرُ را اًجبم هیالسم را ّوبٌّگی  ًوبیٌذُ هذیزیتیذ تبی

   F-25”  اػالم دٍرُ آهَسضی / سویٌبر خبرج اس ثزًبهِ “ ثزًبهِ ثِ سبسهبى هؼزفی ضَد ، هسئَل آهَسش ثب تنویل فزم 

دارد ، تب ایطبى ًظز خَد را در هَرد مبرمٌبى ٍاحذ خَد اػالم ًوبیٌذ  ًیبس ارسبل هی ّب ثب تَجِ ثِ  آى را ثزای هسئَلیي ٍاحذ

 ضَد . ارسبل هی ًوبیٌذُ هذیزیت ٍ سپس جْت تبییذ ثزای 
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ثب  ”در دٍرُ  حضَر ٍ غیبة افزاد ضزمت مٌٌذُ“ در صَرتی مِ دٍرُ آهَسضی در داخل سبسهبى ثزگشار ضَد ، فزم 

 . گزدد تنویل ضذُ ٍ تَسظ هذرس دٍرُ تبییذ هی   F-26مذ 

   F-27مذ ثب  ”دٍرُ آهَسضی  ارسیبثی“ ٍاحذ آهَسش پس اس پبیبى دٍرُ اقذام ثِ ًظزسٌجی اس افزاد عی فزم 

یي هیبًگیي موتز اس مِ ا ّب را تؼییي ًوَدُ ٍ در صَرتی . در پبیبى ًظزسٌجی ٍاحذ آهَسش هیبًگیي مل ًظزسٌجی ًوبیذ هی

دٍ هبُ پس اس ثزگشاری دٍرُ  ثبضذ ، ػلل ثبیذ هَرد ثزرسی قزار گزفتِ ٍ در صَرت ًیبس دٍرُ هجذدا ثزگشار ضَد . 6

اقذام ثِ تؼییي اثزثخطی اس F-28  ثب مذ  "سٌجص هیشاى اثزثخطی دٍرُ ّبی آهَسضی"ثب ارسبل فزم  ٍاحذ آهَسش

ّبیی  در هَرد دٍرُ . غیز اثزثخص ثَدى دٍرُ ػلل ثبیذ هَرد ثزرسی قزار گیزد ًوبیذ ٍ در صَرت هسئَلیي ٍاحذّب هی

 هَسسِ مِ خبرج اس ّبیی در هَرد دٍرُهی ضَد ٍ صبدر  F-29ثب مذ ضَد گَاّیٌبهِ  ثزگشار هی هَسسِ مِ در داخل 

ّب را اًجبم  ٌٌذُ در دٍرُثبیست پیگیزی السم جْت دریبفت گَاّیٌبهِ افزاد ضزمت م ضَد ، هسئَل آهَسش هی ثزگشار هی

 . دّذ

ّبی گذراًذُ ضذُ تَسظ ٍی در ٍاحـذ  ّب ٍ دٍرُ یل صفحِ اس مپی هذارك آهَسضی ّز فزد ، گَاّی صالحیت

ثجت    F-20ثب مذ ”  خالصِ سَاثق آهَسضی “ ضَد . خالصِ ایي هذارك ثزای ّز فزد در فزم  آهَسش ًگْذاری هی

 .  ضَد هی

  

توزیعنسخ:-5

 . ب فزم فْزست هستٌذات سیستن هذیزیت میفیت تَسیغ ضذُ استهغبثق ث
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