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  -: تاریخ تجدیدنظر            0:شماره تجدید نظر

     
  ضوابط ارزشیابی و انتخاب مسئولین کنترل کیفیت نمونه 

:یا خدماتی/و نام واحد تولیدي                                                                     :   نام و نام خانوادگی  

امتیازات  فعالیتها    ردیف

۵ ۴ ١ ٢ ٣ 

کنترل کیفیت در واحد تولیدي مسئولعملکرد  1  

  1-1  در آزمایشگاههاي کنترل کیفیت  17025استقرار استاندارد

  2-1  تولیدي هاي تحقیقاتی مستنددرارتباط با کنترل کیفیت محصوالتفعالیت

  3-1  مستند سازي و تدوین استانداردهاي کارخانه اي  

  4-1  ظائف همکاران کنترل کیفیت نظارت مستمر بر و

میزان بهبود کیفیت نسبت به سال قبل بر اساس نتایج آزمون نمونه هاي اخذ 

  شده وگزارشات واصله

1-5  

  6-1  نهایی وجود مستندات در زمینه کنترل مواد اولیه و محصول

  7-1  هاي مدیریتیام سیستمقرار نظاست

  2  کنترل کیفیت با موسسه  و ادارات کل   مسئولهاي  همکاري

  1-2  مستمر گزارشات کنترل کیفیت و صحت گزارشات ارسال  

  2-2  حضور فعال در دوره هاي آموزشی و سمینارها  

  3-2  يکشور/ جامعه کنترل کیفیت استانی تشکیل در و یا فعالیت عضویت  

  4-2  در حل و فصل مشکالت دو جانبهادارت کل / همکاري فعال با موسسه  

  5-2  استاندارداجباري  مقررات مشمول دارابودن پروانه استانداردبراي کلیه محصوالت 

  6-2   تشویقیمشمول استاندارد براي محصوالت  تشویقی بودن پروانه استاندارددارا  

  3  توانمندیهاي علمی و فنی 

  1-3  ارائه مقاله در زمینه هاي کیفیت ، کنترل کیفیت ، مواد اولیه و محصوالت  

  2-3  ارهاي ملی و بین المللیتدوین و یا مشارکت در تدوین استاند  

  3-3  فعالیت در زمینه ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه   

  4-3  و مهارت هاي هفت گانه کامپیوتري تسلط به زبان انگلیسی   

اي و اجتماعیرفتارهاي حرفه 4  

  1-4  بهره مندي از اخالق کاري و شخصیت شایسته  

  2-4  ) همگنهاي گروهتحت پوشش(ایجاد ارتباط مهارتی با واحدهاي تولیدي مشابه  

جهت  یا خدماتی/و هاي واحد تولیديبا سایر بخش اثر بخش ایجاد ارتباط  

  توسعه

4-3  

جمع امتیازات

جمع کل

  5= عالی          4= خوب            3=متوسط           2= کم          1= خیلی کم :  1تبصره 

  .الزامی است  کنترل کیفیتمدیروي مربوطه از س در صورت لزوم جهت تائید امتیازها ، ارائه مدارك:  2تبصره 

مدیر عامل واحد تولیدي                    مدیرکل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان          )       تنظیم کننده (کنترل کیفیت  مسئول

1از  1صفحه             ف/215/32-1:مدرك شماره

  مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

نه کنترل کیفیت نمو مسئولارزشیابی  ضوابط :عنوان 


