تاسیخ .............................................. :

شنبسنبمه فرآیند
كد مدرك PI/003/004 :

ضواسُ ............................................ :
پیَست .......................................... :
صفحِ 1 :

تاريخ ويرايش 1931/10/1 :

شماره ويرايش 00 :

هٌطقِ سِ  ،هٌطقِ ای هٌاسب بزای گزدضگزی  ،هستعذ بزای سزهایِ گذاری

باسمه تعالي
نوع فرآیند:

نبم فرآیند :هذیزیت سيستن كيفيت

پطتیببنی

اصلی

هدف/مقصود فرآیند :حصَل اطويٌاى اس تذاٍم ٍ هٌاسب بَدى  ،كفایت ٍ اثزبخطي سيستن

دامنه کبربرد فرآیند :كليِ هستٌذات تحت كٌتزل سيستن

هذیزیت كيفيت

هذیزیت كيفيت

مستندات مرتبط :خط هطي كيفيت ً ،ظاهٌاهِ كيفيت  ،رٍش اجزایي كٌتزل هستٌذات  ،رٍش

منببعً :يزٍّای آهَسش دیذُ ٍ هتخصص ،گشارضات باسًگزی هذیزیت  ،هٌابع

اجزایي كٌتزل سَابق  ،رٍش اجزایي باسًگزی هذیزیت  ،اّذاف كيفيت

هالي ٍ اعتباری حسب هَرد

سوابق مرتبط :هستش لیست هستٌذات  ،جذٍل سَابق کیفی  ،سَابق اسصیابی
سضایت هطتشیاى  ،صَستجلسات باصًگشی هذیشیت  ،سَابق پایص اّذاف کیفی

متولی فرآیند :کاسضٌاس کیفیت

نبم نبظر فرآیندً :وایٌذُ هذیشیت

مسئول تغییر و به روز آوری :کاسضٌاس کیفیت با تائیذ ًوایٌذُ هذیشیت

ورودی فرآیند:
ردیف

خروجی هبی فرآیند:
اس

ورودی

به

ردیف

خزوجی

1

گضاسش اقذاهات اًجام ضذُ بشاساس هصَبات جلسِ
باصًگشی هذیشیت
اقذام اصالحی  /پیطگیشاًِ

فشآیٌذ تجضیِ تحلیل ٍ بْبَد
فشآیٌذ هذیشیت سیستن کیفیت
فشآیٌذ هذیشیت سیستن کیفیت

1

الضاهات قاًًَی  /ساصهاًی

الضاهات سیستن هذیشیت کیفیت

2

گضاسضات باصًگشی هذیشیت

فشآیٌذ هذیشیت سیستن کیفیت

3

دسخَاست ایجاد  ،تغییش یا حزف هستٌذات

کلیِ فشآیٌذّا

2

4

هذاسک تخصصی ٍ سَابق سیستن کیفیت تحت کٌتشل

فشآیٌذ هذیشیت سیستن کیفیت

3

دسخَاست تغییش سیستن کیفیت (سَابق ٍ هذاسک)

5

باصخَسد سضایت هطتشیاى

هطتشیاى ٍ ری ًفعاى

4

هذاسک تخصصی  ،هذاسک سیستن کیفیت ٍ سَابق

6

اًجام اثشبخص تصویوات تعییي ضذُ

فشآیٌذ تجضیِ  ،تحلیل ٍ بْبَد

فشآیٌذ تجضیِ تحلیل ٍ بْبَد

تعبریف و اصطالحبت:
شبخص هبی پبیش و اندازه گیری:
ردیف

ضبخص پبیص و انداسه گیزی

معیبر پذیزش

مسئول پبیص و انداسه گیزی

دوره پبیص و انداسه گیزی

نوع گشارش

1

دسصذ تحقق هصَبات جلسِ باصًگشی هذیشیت

حذاقل %70

کاسضٌاس کیفیت

ضص هاِّ

هتي

2

هیضاى تحقق اّذاف کیفی

حذاقل %70

کاسضٌاس کیفیت

ضص هاِّ

سًٍذ

3

دسصذ سضایت هطتشیاى

حذاقل %60

سٍابط عوَهی

ضص هاِّ

سًٍذ تفکیکی

فعبلیتهبی اصلی :تْیِ ٍ تذٍیي خط هطی کیفیت – ًظاهٌاهِ – سٍش ّای اجشایی الضاهی استاًذاسد – کٌتشل هستٌذات – کٌتشل سَابق – اسصیابی سضایت هطتشیاى – باصًگشی هذیشیت
نبم و نبم خبنوادگی تهیه کننده فزم:
امضبء و تبریخ:

کزیمی
کبرضنبس کیفیت

نبم و نبم خبنوادگی تبیید کننده:
امضبء و تبریخ:

یوسف ساده
نمبیتده مدیزیت

نبم و نبم خبنوادگی تصویب کننده:
امضبء و تبریخ:

یوسف ساده
سزپزست منطقه سه

خياباى ضْيذ ّاضوي ًژاد – ًبص كَچِ ضْيذ ٍاحذی

Web Site :Zone3.Mashhad.ir

تلفي ً 8200 - 2228800 - 4وابز 8200 – 2220822

E-Mail : Zone3@Mashhad.ir

