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 هدفهدف از استقرار سيستم مدیریت کيفيت در شرکت سورن صنعت ایرسا اثبات توانایي پایدار اینن شنرکت در تنامين محصنو ت و
خدماتي مطابق بانيازمندیهاي مشتري و الزامات قانوني مي باشد که با بكارگيري موثر نظام و فرآیند هایي براي بهبنود منداوم آن و
تضمين برآوردن الزامات قانوني و نيازمندیهاي مشتري ،رضایت مشتریان را ارتقاء بخشد.
این نظامنامه مبتني بر استاندارد سري  ISO 9001-2015تهيه و تدوین گردیده است که در آن ساختار سازماني ،مسنووليت هنا و
همچنين نيازمندیهاي سيستم کيفيت تشریح گردیده است.
 محدوده اعتبار:این نظامنامه براي شرکت سورن صنعت ایرسا در خصوص کليه محصو ت معتبر است.
 وضعيت شرکت:شرکت سورن صنعت ایرسا در سال با مدیریت آقاي مهندس  .....و با هندف مشنارکت فعنال در صننعت  -----تاسني

گردیند.

توليدات شرکت در حال حاضرانواع  -----مي باشد.
نيروي انساني شاغل در شرکت عمدتاً از ميان جوانان دارنده مدارك تحصيلي کارشناسي و با تر و داراي تخصن

و ترربنه فنني

زم انتخاب شده اند که با اهداف سازمان که تشكيل یك سازمان کوچك و کارآمد و چابك مي باشد ،کامالً هم راستا مي باشد .در
این رابطه فعاليت هاي مرتبط با ساخت قطعات به تامين کنندگان واجد شرایط محول شنده تنا امكنان نظنارت بيشنتر و همچننين
افزایش کيفيت محصو ت را بدنبال داشته باشد .این شرکت با هدف کسب توانایي رقابت سالم در بازار محصو ت و کسب هنر چنه
بيشتر رضایت مشتریان  ،استقرار سيستم هاي مدیریت کيفيت و سایر سيستم هاي مدیریت را در راس برنامه هاي خود قنرار داده
و اميدوار است بتواند گام اساسي در جهت افزایش سطح کيفيت محصو ت خود در بازار داخنل و حضنور مسنتمر و قدرتمنند در
بازارهاي داخلي و خارجي داشته و بتواند با محصو ت و خدمات مشابه خارجي رقابت نماید.
 ساختار نظامنامه:این نظ امنامه بر اساس فهرست مطالب مندرج در آن تنظيم گردیده است که هر فصل آن در زیر مرموعه اینن فهرسنت تعرین

و

بصورت بخش هاي مرزاء تدوین شده است.
 انتشار:مسووليت تهيه ،حفظ ،تغييرو انتشار این نظامنامه بعهده نماینده مدیریت بوده که به تصویب مدیر عامل مي رسد.
 تغييرات:این نظامنامه بطور مستمر توسط نماینده مدیریت مورد بررسي قرار گرفته و وضعيت بازنگري آن نينز در هرینك از مندارك بطنور
مرزاء مشخ

مي گردد .هر نوع تغيير از طریق سوابق آن مشخ

مي گردد.

 -ترتيب بازبيني مدارك :
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از هر نوع تغيير به ترتيب با اعداد صعودي مشنخ

مني گنردد .تغيينرات در

مدارك به ترتيب و در طول سال انرام شده و در پایان هر دوره سه ساله  ،نظامنامه بصورت کامل بازنگري مي گردد.
 ترجمه:این نظامنامه به زبان فارسي تهيه شده است .

مقدمه
 1-0کليات
پذیرش سيستم مدیریت کيفيت در شرکت سورن صنعت ایرسا بر اساس رویكرد هاي استراتژیك سازمان و چرخه ي طرح ریزي -
اجرا -بررسي و اقدام ( )PDCAو تفك ریسك -بنيان مي باشد.
 -2-0اصول مدیریت کيفيت


اصول مدیریت کيفيت عبارتند از:
-

مشتري مداري

-

رهبري

-

مشارکت کارکنان

-

رویكرد فرآیندي

-

بهبود

-

تصميم گيري مبتني بر شواهد

-

مدیریت روابط

این اصول در استقرار سيستم مدیریت کيفيت شرکت سورن صنعت ایرسا مد نظر قرار مي گيرد.
 -3-0فرآیند گرایي :
 -1-3-0کليات
شرکت سورن صنعت ایرسا با استفاده از دیدگاه فرآیندگرا در جهت تأمين نيازمندیهاي مشتري و افزایش رضایت مشتري حرکت
مي کند و کليه فرآیندهاي مرتبط و مؤثر را شناسائي نموده است .کليه اجزاي سازمان در راستاي تحقق دیدگاه فرآیندگرا و بر
اساس روحيه مشارکت همگاني و کار گروهي بر اساس مدل بهبود مستمر سيستم مدیریت کيفيت بر مبناي چرخه دمينگ
(( )PDCAبرنامه ،اجرا ،بررسي و اقدام ) و با تمرکز کالن بر تفكر ریسك -بنيان عمل مي نمایند .شكل  0-3-2( . 1و  0-3-3را
ببينيد)
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 -2-3-0چرخه ي طرحریزي،اجرا،بررسي ،اقدام
چرخه ي  PDCAمي تواند براي تمامي فرآیندهاي سيستم مدیریت کيفيت بكار گرفته شود ..شكل  2چگونگي ارتباط بندهاي  4تا
10را در ارتباط با چرخه ي  PDCAرا نشان مي دهد .

یادآوري  :شماره هاي داخل هرپرانتز  ،بندهاي استاندارد ایزو  1001سال  2012مي باشد.
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شود :

طرح ریزي  :استقرار اهداف سيستم و فرآیندها آن ،و منابع موردنياز براي تحویل نتایج در تطابق با الزامات مشتري و خط مشيسازمان و
شناسایي و در نظرگيري ریسك ها و فرصت ها
اجرا :اجراي آن چه که طرح ریزي شده استبررسي :پایش و (در صورت کاربرد) اندازه گيري فرآیندها و محصو ت و خدمات منتره از خط مشي ها ،اهداف ،الزامات وفعاليت هاي طرحریزي شده و گزارش دهي نتایج
اقدام :درنظرگيري اقدام براي بهبود عملكرد در صورت ضرورت. -3-3-0تفكر ریسك-بنيان
تفكر ريسك -بنيان براي دست يابي به سيستم مديريت كيفيت اثربخش ،بسيار الزم است .مفهوم تفكر ريسك بنيان در ويرايش هاي پيشين اين
استاندارد بين المللي تصريح شده است مانند اجراي اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از وقوع عدم انطباق هاي بالقوه ،تحليل عدم انطباق هايي كه
روي داده اند و تعريف اقدامات مقتضي در جهت پيشگيري از وقوع مجدد آن.
براي انطباق با الزامات اين استاندارد بين المللي شرکت سورن صنعت ایرسا اقداماتي را با در نظر گرفتن ريسك ها و فرصت ها طرح ريزي و اجرا
مي نمايد.تعيين ريسك ها و فرصت ها ،بنياني را براي افزايش اثربخشي سيستم مديريت كيفيت ،حصول نتايج بهبود يافته و پيشگيري از آثار
منفي ،فراهم مي آورد.
فرصت ها مي تواند ناشي از نتيجه ي يك وضعيت دلخواه در دست يابي به يك نتيجه ي مورد نظرباشد ،به عنوان مثال مجموعه اي از شرايط كه به
سازمان اجازه مي دهد كه مشتري را جذب نمايد ،محصوالت و خدمات جديد را توسعه دهد ،ضايعات را كاهش دهد يا بهره وري را افزايش دهد .
تمامي اين فرصتها مي توانند شامل ريسك مورد انتظار هم باشند .ريسك ،اثر عدم قطعيت بوده و هم عدم قطعيتي مي تواند آثار مثبت يا منفي
داشته باشد .يك انحراف مثبت ناشي از ريسك ،مي تواند فرصتي را فراهم كند اما همه ي تاثيرات مثبت ريسك ،منجر به فرصت نمي شوند.
 -4-0ارتباط با دیگر استانداردهاي مدیریتي
استاندارد بين المللي  ISO 9001:2015با استاندارد  ISO 9000و  ISO 9004داراي ارتباطات زير است :
  - ISO 9000سيستم مديريت كيفيت -اصول و واژگان ،پيش زمينه اي را براي درك و اجراي مناسب الزامات اين استاندارد بين المللي را ارائهمي كند.
  - ISO 9004مديريت براي موفقيت پايدار يك سازمان-يك رويكرد مديريت كيفيت ،راهنمايي هاي براي سازمان هايي است كه مد نظر دارندكه فراتر از الزامات اين استاندارد بين المللي حركت نمايند را ارائه مي كند.
سيستم مدیریت کيفيت – نيازمندیها و الزامات
 -1دامنه کاربرد
 1-1کليات
شرکت سورن صنعت ایرسا بمنظور حصول ا طمينان از اين موضوع كه كيفيت محصوالت توليدي در تمامي مراحل عمليات از عقدد قدرارداد و
ورود مواد اوليه و قطعات تا پايان عمليات و تحويل به مشتري با نيازمنديهاي تعيين شده رعايت گرديده است  ،يك سيسدتم كيفيدت را ايجداد،
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مدون ،برقرار و نگهداري نموده كه شامل نياز منديهاي استاندارد ،روش هاي اجرايي ،دستورالعمل هاي كاري و كليه مستندات مرتبط و مدورد نيداز
سازمان مي باشد.
 -2-1کاربرد:
نظامنامه شرکت سورن صنعت ایرسا جهت كليه نيازمندديهاي اسدتاندارد بدين المللدي  ISO9001-2015در خصدو

خددمات اتوماسديون

صنعتي،اينورترهاي فركانسي معتبر است.
 -2مراجع الزامي:
استاندارد ایزو 1000 -2012
 -3اصطالحات و تعاری :
اصطالحات و تعاريف بكار رفته در استاندارد ايزو  0222 -2215در اين استاندارد معتبر است.
 - 4بستر سازمان
 -1-4درك سازمان و بسترآن
شرکت سورن صنعت ایرسا موضوعات برون سازماني و درون سازماني اي را كه با مقاصد و جهت گيري هاي استراتژيك سازمان مدرتبط بدوده و
آنهايي كه بر توانايي سازمان در دست يابي به نتايج مورد انتظار سيستم مديريت كيفيت تاثيرگذارند را تعيين و اطالعات مربوط به موضوعات درون
سازماني و برون سازماني را پايش و بازنگري مي كند.
اين موضوعات شامل عوامل مثبت و منفي يا شرايط براي مالحظات مي باشد شرکت سورن صنعت ایرسا درك بافت برونسازماني بدا توجده بده
مواردي همچون قوانين حقوقي  ،فناوري  ،رقابتي  ،بازار  ،فرهنگي  ،شرايط اجتماعي و اقتصادي اعم از بين المللي  ،ملدي  ،منطقده اي يدا محلدي ،
انجام مي دهد. .
موارد مرتبط به ارزش ها ،فرهنگ ،دانش و عملكرد سازمان شناسايي مي شود.
 -2-4درك نيازها و انتظارات طرف هاي ذي نفع
شرکت سورن صنعت ایرسا موارد زير را تعيين و اطالعات مرتبط با اين طرف هاي ذي نفع و الزامات مرتبط با آنها را پايش و بازنگري مي كند:
طرف هاي ذي نفعي كه با سيستم مديريت كيفيت مرتبط هستند،الزامات طرف هاي ذي نفع كه با سيستم مديريت كيفيت مرتبط است. -3-4تعيين دامنه ي کاربرد سيستم مدیریت کيفيت
كليه بند هاي اين استاندارد به جزء موارد مربوط به مربوط به نيازمنديهاي طراحي و توسعه (بند  )3-7و كنترل تجهيزات پايش و انددازه گيدري
(بند  )6 -7و صحه گذاري فرآيندهاي توليد ( )2-5-7در اين سازمان كاربرد دارد.
محصوالت سازمان)انواع  -----و موارد درونسازماني و برونسازماني ارجاع داده شده به بند  1-4و الزامات طرف هاي ذي نفع ارجداع داده شدده در
بند  2-4مرتبط در سيستم مديريت كيفيت اين شركت كاربرد دارد.
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 -4-4سيستم مدیریت کيفيت و فرآیندهاي آن
 -1-4-4نظام كيفيت شرکت سورن صنعت ایرسا مطابق استاندارد  ISO 9001-2015تهيه و تنظيم گرديده است كه شامل نظامنامه كيفيت،
خط مشي كيفيت  ،اهداف كيفيت  ،فرآيندهاي مورد نياز  ،روش هاي اجرايي  ،دستورالعمل هاي كاري  ،مستندات مورد نياز سازمان براي
عمليات و كنترل فرآيندهاي آن و همچنين سوابق كيفيت مي باشد .
فرآيندهاي موردنياز و تعامالت بين آنها را مطابق نقشه فرآيند QA-FO-49و جدول فرآيندها  QA-PR-01و مانيتورينگ فرآِيندها بر اساس
شاخصهاي ارائه شده در شناسنامه فرآيندها استقرار  ،اجرا  ،نگهداري و به طور مداوم بهبود مي دهد.
منابع موردنياز براي اين فرآيندها را تعيين و از دسترس پذيري آنها اطمينان مي يابد،ريسك ها و فرصت ها را آن گونه كه در انطباق با الزامات بند  1-6تعيين شده اند درنظر مي گيرد
 -2-4-4در موارد ضروري ،شرکت سورن صنعت ایرسا :
اطالعات مدون براي پشتيباني از عمليات اين فرآيندها را نگهداري و اطالعات مدون را براي ايجاد اطمينان از اين كه اين فرآيندها آن گونه كه
طرحريزي شده اجرا مي شوند ،را نگهداري مي نمايد.
 -2رهبري
 -1-2رهبري و تعهد
 -1-1-2کليات
مديريت ارشد شرکت سورن صنعت ایرسا رهبري و تعهد خود در خصو

سيستم مديريت كيفيت را از طريق موارد زير اظهارمي نمايد:

الف) به عهده گرفتن مسئوليت در برابر اثربخشي سيستم مديريت كيفيت،
ب) اطمينان از اين كه خط مشي كيفي و اهداف كيفي سيستم مديريت كيفيت  ،استقرار يافته و با بستر و جهت گيري استراتژيك سازمان سازگار
مي باشند،
ت) اطمينان از يكپارچگي الزامات سيستم مديريت كيفيت با فرآيندهاي كسب و كار سازمان،
ث) ترويج استفاده از رويكرد فرآيندي و تفكر ريسك بنيان،
ج) اطمينان از اين كه منابع موردنياز سيستم مديريت كيفيت در دسترس مي باشند،
ح) اعالم اهميت مديريت كيفيت اثربخش و انطباق با الزامات سيستم مديريت كيفيت،
خ) اطمينان از اين كه سيستم مديريت كيفيت به نتايج مورد انتظار دست مي يابد،
د) بكارگماري  ،هدايت و پشتيباني كاركنان با هدف كمك به اثربخشي سيستم مديريت كيفيت،
ذ) ترويج بهبود،
ر) پشتيباني از ساير نقش هاي مديريتي مرتبط براي اثبات رهبري خود آن گونه كه براي حوزه هاي مسئوليت آنان كاربرد دارد.
 -3-1-2مشتري مداري
مديريت شرکت سورن صنعت ایرسا رهبري و تعهد خود به مشتري مداري را از طريق تعيين ،درك و به طور دائمي برآورده الزامات مشدتري و
الزامات مقرراتي و قانوني و تعيين ريسك ها و فرصت هايي كه بتوانند بر انطباق محصول و خدمات و توانايي در ارتقاي رضايت مشدتري تاثيرگدذار
باشند و تمركز بر ارتقاي رضايت مشتري ترويج مي نمايد.
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 -2-2خط مشي
 -1-2-2تهيه خط مشي کيفي
مديريت شرکت سورن صنعت ایرسا خط مشي كيفي  QA-QPرا تهيه  ،استقرار ،اجرا  ،نگهداري و در صورت نياز بازنگري مي نمايد .
 -2-2-2اطالع رساني خط مشي کيفي
خط مشي كيفي از طريق توزيع آن در مكان هاي مناسب دردسترس بوده و در درون سازمان اعالم  ،درك و به كار گرفته شده و در موارد مقتضي
دردسترس طرف هاي ذي نفع قرار مي گيرد.
 -3-2نقش ها ،مسووليت ها و اختيارات سازماني
مديريت ارشد شرکت سورن صنعت ایرسا مسئوليت ها و اختيارات ( )F-01-02براي نقش هاي مرتبط را تعريف و اطمينان مي يابد در سراسر
سازمان اعالم و درك شده اند .موارد زير در شرح مسئوليت ها و اختيارات درج مي شود:
الف) اطمينان از اين كه سيستم مديريت كيفيت با الزامات اين استاندارد بين المللي مطابقت دارد،
ب) اطمينان از اين كه فرآيندها برون دادهاي مورد انتظار را ارائه مي دهند،
ت) گزارش دهي درباره ي عملكرد سيستم مديريت
ث) اطمينان از ترويج مشتري مداري (تمركز بر مشتري) در داخل سازمان،
ج) هنگام طرح ريزي و اعمال تغييرات در سيستم مديريت كيفيت  ،يكپارچگي سيستم حفظ مي شود.
 -6طرح ریزي
 -1-6اقدامات براي شناسايي ريسك ها و فرصت ها
-1-1-6سازمان در هنگام طرح ريزي سيستم مديريت كيفيت ،به موارد ارجاع داده شده در بند  1-4و الزامات ارجاع داده شده در بند  4 -2توجه
كرده و ريسك ها و فرصت ها را مطابق روش اجرايي ارزيابي ريسك  QA-PR-07تعيين مي نمايد.
 -2-1-6در نظر گرفتن  ،يكپارپگي فعاليتهاي مرتبط با ريسك ها و ارزيابي اثربخشي اين اقدامات بر اساس روش اجرايي ارزيابي ريسك سازمان
 QA-PR-07انجام مي شود.
 -2-6اهداف كيفيت و طرح ريزي جهت دست يابي به آن
 -1-2-6اهداف كيفيت  QA-FO-44به صورت سازگار با خط مشي كيفيت و قابل اندازه گيري قابل كاربرد و مرتبط با انطباق با محصوالت و
خدمات و ارتقاي رضايت مشتري تعيين مي شود .اين اهداف در دوره هاي مناسب پايش  ،اعالم و در موارد مقتضي (ساليانه) به روزآوري مي
شوند.
 -2-2-6طرح ريزي چگونگي دست يابي به اهداف كيفيت بر اساس برنامه رسيدن به اهداف  -QA-FO-46انجام مي شود.
 -3-6طرح ریزي تغييرات
در هنگام تغييرات در سيستم مديريت كيفيت به موارد زير توجه مي شود:
الف) مقصود از تغييرات و پيامدهاي محتمل آنها،
ب) يكپارچگي سيستم مديريت كيفيت،
ت) در دسترس بودن منابع،
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ث) تخصيص يا باز-تخصيص مسئوليت ها و اختيارات.
 - 7پشتيباني
 -1-7منابع
 -1-1-7کليات
شرکت سورن صنعت ایرسا منابع مورد نياز براي استقرار ،اجرا ،نگهداري و بهبود مستمر سيستم مديريت كيفيت را با تعريف فرآيندها -QA-
 PR-01مشخص كرن شرح مشاغل  HRJO-01و مشخص كردن روالهاي فرآيندها مشخص كرده است.
 -2-1-7افراد
شرکت سورن صنعت ایرسا پرسنل ضروري براي اجراي اثربخش سيستم مديريت كيفيت و نيز عمليات و كنترل فرآيندهاي خود را تعيين و
فراهم
مي نمايد.
 -3-1-7زیرساخت
شرکت سورن صنعت ایرسا زيرساخت ضروري براي عمليات فرآيندهاي خود و نيز حصول انطباق محصوالت و خدمات خود را مطابق روش
اجرايي مديريت زير ساخت ها  QA-PR-08تعيين ،فراهم و نگهداري مي نمايد.
 -4-1-7محيط عملياتي فرآیندها
شرکت سورن صنعت ایرسا محيط ضروري براي عمليات فرآيندها و نيز حصول انطباق محصوالت و خدمات خود رامطابق روش اجرايي مديريت
زير ساختها تعيين ،فراهم و نگهداري نمايد.
 -2-1-7منابع پایش و اندازه گيري
 -1-2-1-7کليات
شرکت سورن صنعت ایرسا منابع موردنياز براي پايش و اندازه گيري را مطابق روش دستورالعمل كاليبراسيون  -QC-WR-10تعيين و فراهم
كند تا از صحت و قابليت اعتماد نتايج ،هنگامي كه پايش و اندازه گيري براي تصديق انطباق محصوالت و خدمات در برابر الزامات ،مورد استفاده
قرار مي گيرد ،اطمينان يابد.
 -2-2-1-7ردیابي اندازه گيري
رديابيِ اندازه گيري براي تجهيزات اندازه گيري و كنترل و تصديق اين ابزار بر اساس روش اجرايي كاليبراسيون  -QC-WR-10انجام مي شود.
 -6-1-7دانش سازماني
شرکت سورن صنعت ایرسا دانش ضروري براي عمليات فرآيندهايش و نيز حصول انطباق محصوالت و خدمات را بر اساس روش اجرايي
مديريت دانش
 -HS-WR-06تعيين و حفظ و در دسترس قرار مي دهد.
 -2-7صالحيت
شرکت سورن صنعت ایرسا صالحيت ضروري كاركنان مجري فعاليتها كه تحت كنترل سازمان بوده و بر عملكرد و اثربخشي سيستم مديريت
كيفيت تاثيرگذارند را بر اساس روش اجرايي آموزش  -HR-PR-07مديريت مي نمايد.
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 -3-7آگاهي
مديريت شرکت سورن صنعت ایرسا از طريق بررسي هاي مختلف اطمينان مي يابد كه مجري فعاليتها كه تحت كنترل سازمان هستند از
موارد زير آگاهند:
الف) خط مشي كيفيت،
ب) اهداف كيفيت مرتبط،
ت) مشاركت آنان در اثربخشي سيستم مديريت كيفيت شامل مزاياي عملكرد بهبود يافته،
ث) پيامدهاي عدم انطباق با الزامات سيستم مديريت كيفيت.

 -4-7ارتباطات
شرکت سورن صنعت ایرسا ارتباطات درون سازماني و برون سازماني مرتبط با سيستم مديريت كيفيت براي موقع الزم در فرايندهاي مورد نياز
در روالهاي آنها تعريف كرده است به طور مثال چگونگي كنترل اقالم ورودي و ارتباط بين واحدهاي انبار و كنترل كيفيت و يا ارتباط با خارج
سازمان در فرآيند خريد.
 -2-7اطالعات مدون
 -1-2-7کليات
سيستم مديريت كيفيت شرکت سورن صنعت ایرسا شامل موارد زير مي باشد:
الف) اطالعات مدون الزامي توسط استانداردISO 9001:2015
ب) اطالعات مدونِ تعيين شده كه شرکت سورن صنعت ایرسا آنها را براي اثربخشي سيستم مديريت كيفيت ضروري تشخيص داده است.
مديريت اطالعات مدون بر اساس روش اجرايي اطالعات مدون  QA-PR-01انجام مي شود.
 -2-2-7ایراد و به روزآوري
شرکت سورن صنعت ایرسا در هنگام ايجاد و به روزآوريِ اطالعات مدون بر اساس روش اجرايي ااطالعات مدون  ، QA-PR-01از مناسب
بودن موارد زير اطمينان مي يابد:
الف) شناسايي و توصيف (مانند عنوان ،تاريخ ،تهيه كننده يا شماره ي مرجع).
ب) فرمت يا ساختار ( مانند زبان ،ويرايش نرم افزار ،اشكال گرافيكي) و رسانه (مانند كاغذي يا الكترونيكي).
ت) بازنگري و تاييد از نظر تناسب و كفايت.
 -3-2-7کنترل اطالعات مدون
 -1-3-2-7اطالعات مدونِ الزامي توسط سيستم مدیریت کيفيت و این استاندارد بين المللي مطابق روش اجرایي کنترل اطالعات مدون  QA-PR-01کنترل
شوند تا از موارد زیر اطمينان حاصل شود که:

الف) براي استفاده ،هركجا و هرزمان كه موردنياز است در دسترس بوده و مناسب هستند،
ب) به نحو مناسبي حفاظت مي شوند (مانند از بين رفتنِ محرمانگي ،استفاده ي نادرست يا از بين رفتن ،يكپارچگي)
 -2-3-2-7شرکت سورن صنعت ایرسا در هنگام کنترل اطالعات مدون ،فعاليت هاي زیر را درنظر مي گيرد :

الف) توزيع ،دسترسي ،بازيابي و استفاده،
ب) بايگاني و مراقبت شامل حفظ خوانايي،
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ت) كنترل تغييرات (كنترلِ ويرايش).
ث) نگهداري و امحاء.
اطالعات مدون با منشا برون سازماني كه سازمان آنها را براي طرحريزي و اجراي سيستم مديريت كيفيت ،ضروري تشخيص داده است ،مطابق
روش اجرايي مديريت اطالعات مدون -QA-PR-01شناسايي شده و كنترل مي شوند.
 -8عمليات
 -1-8طرح ریزي و کنترل عملياتي
شرکت سورن صنعت ایرسا فرآيندهاي موردنياز براي برآوردن الزامات جهت ارائه محصوالت و خدمات و نيز اجراي اقدامات شناسايي شده در
بند  6را بر اساس روش اجرايي برنامه ريزي توليد اجرا و كنترل مي نمايد.
شرکت سورن صنعت ایرسا تغييرات طرح ريزي شده را كنترل كرده و در صورت ضرورت ،پيامدهاي تغييرات غيرمنتظره را با به كار گرفتن
اقدام ،براي پيشگيري از اثرات نامطلوب ،بازنگري مي نمايد.
شرکت سورن صنعت ایرسا از كنترل كه فرآيندهاي برون سپاري شده اطمينان حاصل مي نمايد.

 -2-8الزامات محصو ت و خدمات
 -1-2-8ارتباط با مشتري
ارتباطات با مشتري ،شامل موارد زيرمي باشد:
الف) ارائه ي اطالعات مرتبط با محصوالت و خدمات بر اساس روش اجرايي فروش -SA-PR-08
ب) رسيدگي كردن به استعالم ها ،قراردادها يا سفارش ها شامل تغييرات بر اساس فلوچارت قراردادها -PR-FL-11
ت) دريافت بازخورد مشتري در ارتباط با محصوالت و خدمات مطابق با روشهاي اجرائي فروش و دستورالعملهاي خدمات پس از فروش و
دستورالعمل رسيدگي به شكايات مشتريان -SA-FL-10
ج) استقرار الزامات مشخص براي اقدامات اقتضايي در صورت مرتبط بودن.
 -2-2-8تعيين الزامات مرتبط با محصو ت و خدمات
تعيين الزامات براي محصوالت و خدمات كه مشتريان درخواست مي كنند ،بر اساس روش اجرايي بازنگري قرارداد ( )P-00انجام مي شود.
 -3-2-8بازنگري الزامات مرتبط با محصو ت و خدمات
 -1-3-2-8بازنگري الزامات مرتبط با محصول بر اساس فلوچارت قراردادها  -PR-FL-11انرام مي شود.
 -2-3-2-8اطالعات مدون شامل نتایج بازنگري ها و بر روي هر گونه الزامات جدید براي محصو ت و خدمات.نگهداري مي شود.

 -4-2-8تغيير در الزامات محصو ت و خدمات
هنگامي كه الزامات محصوالت و خدمات تغيير مي كند ،شرکت سورن صنعت ایرسا بر اساس فلوچارت قراردادها  PR-FL-11اطمينان مي يابد
كه اطالعات مدون مرتبط اصالح شده و افراد مرتبط از الزامات تغيير يافته اند.
 -3-8طراحي و توسعه ي محصو ت و خدمات
 -1-3-8کليات
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شرکت سورن صنعت ایرسا فرآيند طراحي و توسعه ي را بر اساس روش اجرايي طراحي و مهندسي  DE-PR-08استقرار ،اجرا و نگهداري مي
نمايد .
 -2-3-8طرح ریزي طراحي و توسعه
طرح ريزي طراحي و توسعه بر اساس روش اجرايي طراحي و مهندسي DE-PR-08انجام مي شود.
 -3-3-8دروندادهاي طراحي و توسعه
تعيين درون دادهاي طراحي و توسعه بر اساس روش اجرايي طراحي و مهندسي  DE-PR-08انجام مي شود.
 -4-3-8کنترل هاي طراحي و توسعه
كنترل هاي فرآيند طراحي و توسعه بر اساس روش اجرايي طراحي و مهندسي DE-PR-08انجام مي شود.

 -2-3-8بروندادهاي طراحي و توسعه
كنترل برونداد هاي طراحي و توسعه بر اساس روش اجرايي طراحي و مهندسي  DE-PR-08انجام مي شود.
 -6-3-8تغييرات طراحي و توسعه
تغييرات ايجاد شده در طي يا متعاقب طراحي و توسعه ي محصوالت بر اساس روش اجرايي طراحي و مهندسي  DE-PR-08شناسايي ،بازنگري و
كنترل مي گردد.
 -4-8کنترل فرآیندها  ،محصو ت و خدمات تامين شده ي برون سازماني
 -1-4-8کليات
شرکت سورن صنعت ایرسا از طريق كنترل فرآيندها ،محصوالت و خدمات تامين شده ي برون سازماني با الزاماتاز طريق روش اجرايي بازرسي
و آزمون اطمينان مي بايد كه اين فعاليتها با الزامات مشتريان مطابقت دارند.
معيارهايي براي ارزيابي ،انتخاب ،پايش عملكرد و ارزيابي مجدد تامين كنندگانِ برون سازماني ،بر اساس توانايي آنها در ارائه ي فرآيندها يا
محصوالت و خدمات در مطابقت با الزامات بر اساس دستورالعمالرزيابي تامين كنندگان  PU-WR-04تعيين شده است.
 -2-4-8نوع و گستره ي کنترل
شرکت سورن صنعت ایرسا بر اساس پايش عملكرد كيفي و ارزيابي هاي دوره اي اطمينان مي يابد نوع و گستره كنترل بر تامين كنندگان
مناسب است و در صورت نياز آن را بازنگري مي نمايد.
 -3-4-8اطالعات براي تامين کنندگان برون سازماني
شرکت سورن صنعت ایرسا از كفايت الزامات قبل از ارتباط با تامين كننده اطمينان حاصل مي نمايد.
شرکت سورن صنعت ایرسا در موارد زير به تامين كنندگان الزامات را اعالم مي نمايد:
الف) فرآيندها ،محصوالت و خدماتي كه بايد ارائه شود،
ب) نحوه تاييد محصوالت و خدمات ،روش ها ،فرآيندها و تجهيزات و ترخيص محصوالت و خدمات،
ت) صالحيت شامل هرگونه شايستگي كاركنان،
ث) تعاملِ تامين كنندگان با سازمان،
ج) كنترل و پايش عملكرد تامين كنندگان برون سازماني كه بايد بر آنها اعمال گردد،
ح) فعاليت هاي تصديق يا صحه گذاري اي كه سازمان يا مشتري وي درنظر دارد در محل تامين كننده به انجام برساند.
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 -2-8توليد و ارائه خدمات
 -1-2-8کنترل توليد و ارائه خدمات
شرکت سورن صنعت ایرسا توليد و ارائه ي خدمت را تحت شرايط كنترل شده مطابق فلوچارت توليد -PR-FL-10به اجرا درآورد.
 -2-2-8شناسایي و ردیابي
شناسايي و رديابي بر اساس روش اجرايي شناسايي و رديابي محصوالت PL-PR-11انجام مي شود.
 -3-2-8دارایي متعلق به مشتري یا تامين کنندگانِ برون سازماني
دارايي متعلق به مشتري يا تامين كنندگانِ برون سازماني بر اساس روش اجرايي كنترل دارايي مشتريان و تامين كنندگان () شناسايي ،تصديق،
مراقبت و حفاظت مي شود.
 -4-2-8حفظ و نگهداري
كليه بروندادها در طي توليد مطابق روش اجرايي انبارداري ST-WR-08در حدضرورت محافظت مي گردد تا از انطباق با الزامات اطمينان حاصل
شود..
يادآوري :نگهداري مي تواند شامل شناسايي ،جابجايي ،كنترل محتويات ،بسته بندي ،انبارش ،انتقال يا حمل و نقل و حفاظت مي شود.
 -2-2-8فعاليت هاي پ

از تحویل

الزامات فعاليت هاي پس از تحويلِ مرتبط با محصوالت بر اساس فلوچارت هاي مرتبط با خدمات پس از فروش از نصب و راه اندازي و تعميرات
 SA-FL-04و  SA-FL-05برآورده مي شود.
 -6-2-8کنترل تغييرات
شرکت سورن صنعت ایرسا تغييرات در توليد بر اساس روش اجرايي طراحي و مهندسي  DE-PR-08انجام را در حد ضرورت ،بازنگري و
كنترل مي كند تا از تداوم انطباق با الزامات اطمينان يابد.
 -6-8ترخي

محصو ت و خدمات

تصديق اين كه الزامات محصوالت و خدمات برآورده شده اند بر اساس فلوچارت كنترل محصول نهائي  QC-FL-07انجام مي شود.
 -7-8کنترل بروندادهاي نامنطبق
 -1-7-8کنترل برونداد هاي نامنطبق بر اساس روش اجرایي کنترل محصول نامنطبق  CN-PR-09انرام مي شود.
 -2-7-8اطالعات مدوني از موارد ذیل در شرکت سورن صنعت ایرسا نگهداري مي شود :

الف) عدم انطباق را توصيف مي كند،
ب) اقدامات درنظر گرفته شده را توصيف مي كند،
ت) هرگونه اجازه ي ارفاقي كسب شده را توصيف مي كند،
ث) اختيارِ تصميم گيري براي اقدام با درنظر گرفتن عدم انطباق را تعيين مي كند.
 -1ارزیابي عملكرد
 -1-1پایش ،اندازه گيري ،تحليل و ارزیابي
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 -1-1-1کليات
شرکت سورن صنعت ایرسا موارد زير را بر اساس فلوچارتهاي بازرسي آزمون اقالم ورودي ،حين فرآيند توليد و محصول نهائي به كدهاي
 QC-FL-09 ، QC-FL-08 ، QC-FL-07تعيين كند:
الف) آن چه نياز است تا پايش و اندازه گيري شود،
ب) روش هاي پايش و اندازه گيري ،تحليل و ارزيابي موردنياز براي اطمينان از نتايج معتبر،
ت) زماني كه پايش و اندازه گيري بايد صورت پذيرد،
ث) زماني كه نتايج پايش واندازه گيري بايد تحليل و ارزيابي شود.
 -2-1-1رضایت مشتري
رضايت مشتريان بر اساس روش اجرايي روش اجرائي فروش  -SA-PR-08سنجيده مي شود.
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 -3-1-1تحليل و ارزیابي
تحليل و ارزيابي بازخور مشتريان بر اساس روش اجراي بازخور مشتريان انجام مي شود.
 -2-1مميزي داخلي
 -1-2-1مميزي داخلي در شرکت سورن صنعت ایرسا در دوره هاي حداقل یك بار در سال بر اساس روش اجرایي مميزي داخلي -QA-PR-05انرام مي
شود.
 -2-2-1برنامه هاي مميزي شامل تواتر ،روش ها ،مسووليت ها ،الزامات طرح ریزي و گزارش دهي بر اساس روش اجرایي مميزي داخلي
 -QA-PR-05تهيه مي شود.

 -3-1بازنگري مدیریت
 -1-3-1کليات
مديريت ارشد شرکت سورن صنعت ایرسا سيستم مديريت كيفيت سازمان را در فواصل زماني حداقل يك بار در سال بر اساس روش اجرايي
بازنگري مديريت  -QA-PR-03مورد بازنگري قرارداده تا از تداوم ،مناسب بودن،كفايت ،اثربخشي و همسويي با مسير استرتژيك سازمان ،اطمينان
حاصل نمايد.
 -2-3-1دروندادهاي بازنگري مدیریت
ورودي هاي بازنگري مديريت با توجه به موارد زير انجام مي شود:
الف) وضعيت اقدامات از بازنگري مديريت پيشين،
ب) تغييرات درون سازماني و برون سازماني كه با سيستم مديريت كيفيت ارتباط دارند،
ت) اطالعات روي عملكرد و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت شامل روندهاي:
 )1رضايت مشتري و بازخورد از طرف هاي ذي نفع،
 )2اهداف كيفيت برآورده شده است،
)3عملكرد فرآيندي و انطباق محصوالت و خدمات،
)4عدم انطباق ها و اقدامات اصالحي،
 )5نتايج پايش و اندازه گيري،
)6نتايج مميزي،
 )7عملكرد تامين كنندگان برون سازماني،
ث) كفايت منابع،
ج) اثربخشي اقدامات درنظرگرفته شده براي ريسك ها و فرصت ها.
ح) فرصت هائي براي بهبود
 -3-3-1بروندادهاي بازنگري مدیریت
بروندادهاي بازنگري مديريت شامل تصميمات و اقدامات مرتبط با موارد زيرمي باشد:
الف) فرصت هائي براي بهبود،
ب) هرگونه نياز به تغييرات در سيستم مديريت كيفيت،
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ت) منابع مورد نياز.
سازمان بايد اطالعات مدوني را به عنوان شواهد نتايج بازنگري هاي مديريت نگهداري نمايد.
 - 10بهبود
 -1-10کليات
شرکت سورن صنعت ایرسا فرصت هاي بهبود در زمينه بهبود محصول براي برآورده سازي الزامات و نيز درنظرگرفتن نيازها و انتظارات آينده،
اصالح ،پيشگيري و كاهش اثرات نامطلوب و بهبود عملكرد و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت را براي برآورده سازي الزامات مشتري و افزايش
رضايت مشتري در دوره هاي زماني حداقل يك بار در سال شناسايي و بر اساس فلوچارت بهبود مستمر  -CI-FL-03مديريت و اجرا مي نمايد.
 -2-10عدم انطباق و اقدام اصالحي
 -1-2-10شرکت سورن صنعت ایرسا شناسایي و مدیریت اقدامات براي رفع موارد عدم انطباق و اقدامات اصالحي را بر اساس روش اجرایي عدم انطباق
و اقدام اصالحي  QA-PR-02انرام مي دهد.
 -2-2-10اطالعات مدون به عنوان شواهدي از موارد زیر نگهداري مي شود:

الف) ماهيت عدم انطباق ها و هرگونه اقدام اتخاذ شده بعدي،
ب) نتايج هرگونه اقدامات اصالحي.
 -3-10بهبود مداوم
شرکت سورن صنعت ایرسا به طور مداوم مناسب بودن ،كفايت و اثربخشي سيستم مديريت كيفيت طبق فلوچارت بهبود مستمر ذ
CI-FL-03وروش اجرايي اقدام پيشگيرانه  -QA-PR-02بهبود مي دهد.

نام وامضاء تهيه کننده

16

تاریخ تصویب:

مهر اعتبار:

