تبریخ .............................................. :

شنبسنبمه فرآیند
كد مدرك PI/003/007 :

شوبرُ ............................................ :
پیَست .......................................... :
صفحِ 1 :

تاريخ ويرايش 0930/01/0 :

شماره ويرايش 10 :

مىطقٍ سٍ  ،مىطقٍ ای مىاسب بزای گزدضگزی  ،مستؼذ بزای سزمایٍ گذاری

باسمه تعالي
نوع فرآیند:

نبم فرآیند :تجشیٍ تحليل ي بُبًد

پطتیببنی

هدف/مقصود فرآیند :اجزای چگًوگي تؼييه ػلل ػذم اوطباقُا ،اوجام اقذئامات

اصلی

اصالحي ي پيطگيزی اس يقًع مجذد آوُا ،جمغ آيی آمار ي تُيٍ گشارضُای تحليلي

دامنه کبربرد فرآیند :كليٍ فزآیىذَا

مستندات مرتبط :ريش اجزائي اقذامات اصالحي ي پيطگيزاوٍ ،ريش اجزائي مميشی داخلي  ،ريش اجزائي

منببع :ويزيَای آمًسش دیذٌ ي متخصص ،ملشيمات ي تجُيشات

سوابق مرتبط :سًابق اقذامات اصالحي ي پيطگيزاوٍ ،سًابق مميشیُا ،سًابق

كىتزل خذمات وامىطبق فزم َای آماری -آئيه وامٍ ي دستًرالؼمل َای ابالغي مزتبط اس ضُزداری مزكش

اداری ،مىابغ مالي ي اػتباری حسب مًرد ،وزم افشار سبا

خذمات وامىطبق ،سًابق وظزسىجي اس مطتزیان  ،سًابق ضکایات 031

متولی فرآیند :کبرشٌبس کیفیت بب ّوکبری هسئَلیي کلیِ فرایٌذّب

نبم نبظر فرآیندً :وبیٌذُ هذیریت

مسئول تغییر و به روز آوری :کبرشٌبس کیفیت بب تبئیذ ًوبیٌذُ هذیریت

خروجی هبی فرآیند:

ورودی فرآیند:
ورودی

ردیف

ردیف

اس

1

گسارشبت ًبشی از ببزًگری هذیریت

فرآیٌذ هذیریت سیستن کیفیت

2

گسارشبت پبیش فرآیٌذ ّب

کلیِ فرآیٌذّب

3

گسارشبت شکبیبت ٍ ًظریبت هشتریبى

هشتریبى ٍ ریٌفعبى بیرًٍی

4

درخَاست اقذام اصالحی ٍ پیشگیراًِ

کلیِ فرآیٌذّب

5

یبفتِ ّبی هویسی

کلیِ فرآیٌذّب

6

تغییرات سیستن هذیریت کیفیت

فرآیٌذ هذیریت سیستن کیفیت

7

هذارک تخصصی ٍ سَابق سیستن کیفیت تحت کٌترل

فرآیٌذ هذیریت سیستن کیفیت

به

خزوجی

فرآیٌذ هذیریت سیستن کیفیت

1

اقذام اصالحی  /اقذام پیشگیراًِ/تغییرات هَثر بر
سیستن هذیریت کیفیت  /ببزخَدّبی هشتریبى ٍ
ریٌفعبى ٍ پبیش فرآیٌذّب

2

اًجبم اثر بخش تصویوبت تعییي شذُ

کلیِ فرآیٌذّب

3

درخَاست تغییر سیستن کیفیت (سَابق ٍ هذارک)

فرآیٌذ هذیریت سیستن کیفیت

4

هذارک تخصصی  ،هذارک سیستن کیفیت ٍ سَابق

فرآیٌذ هذیریت سیستن کیفیت

تعبریف و اصطالحبت :فرآیٌذ – اقذام اصالحی – اقذام پیشگیراًِ – هویسی – خذهبت ًبهٌطبق
شبخص هبی پبیش و اندازه گیری:
مسئول پبیص و انداسه گیزی

دوره پبیص و انداسه گیزی

نوع گشارش

ردیف

ضبخص پبیص و انداسه گیزی

معیبر پذیزش

شش هبِّ

رًٍذ

سِ هبِّ

هکتَة

1

ًسبت اقذام اصالحی /پیشگیراًِ اثربخش بِ کل اقذاهبت تعریف شذُ

حذاقل %70

کبرشٌبس کیفیت

2

زهبى تکویل ٍ ارسبل گسارشبت درخَاستی

حذاکثر پبًسدّن هبُ بعذ

ادارُ برًبهِ ریسی

فعبلیتهبی اصلی :تعریف ٍ پیگیری اقذاهبت اصالحی ٍ پیشگیراًِ – برگساری جلسبت ببزًگری هذیریت – پیگیری اًجبم اثر بخش تصویوبت تعییي شذُ
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

خيابان ضُيذ َاضمي وژاد – وبص كًچٍ ضُيذ ياحذی

Web Site :Zone3.Mashhad.ir

تلفه  8500 - 2258800 - 4ومابز 8500 – 2250822

E-Mail : Zone3@Mashhad.ir

