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  هدف : -1

ق با مشخصات خواسته شده و در زمان اعالم شده ها مطابلیت انجام آزمونقابري این روش اجرایي به منظور بازنگ

هاي آزمون یت یافتن اجراي آزمون و یا قرارداد و همچنین برنامه ریزي و کنترل درخواستل از قطعبقسط مشتري، تو

 باشد. مي  مجتمع معدني سرب و روي وباریت مهدي آباددر آزمایشگاه 

 

 دامنه کاربرد: -2

مجتمع معدني   هگاشیدر آزما ونش اجرایي براي کلیه درخواستها، مناقصات و قراردادهاي مربوط به انجام آزمرون یا

 کاربرد دارد.  سرب و روي و باریت مهدي آباد 

 

 مراجع: -3

سازمان  

 منتشر کننده
 شماره و ویرایش عنوان 

ISO Quality management systems fundamentals and vocabulary ISO 9000:2015 
ISO Quality management systems — Requirements ISO 9001:2015 
ISO General requirements for the competence of testing and calibration 

laboratories ISO/IEC 17025:2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.iso.org/contents/data/standard/06/69/66912.html
https://www.iso.org/contents/data/standard/06/69/66912.html
https://www.iso.org/contents/data/standard/06/69/66912.html
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 واژگان و تعاریف: -4

Term Definition Reference 

Customer 

 

person or organization (3.2.1) that could or does receive a 

product (3.7.6) or a service (3.7.7) that is intended for or 

required by this person or organization 

EXAMPLE Consumer, client, end-user, retailer, receiver of 

product or service from an internal process (3.4.1), 

beneficiary and purchaser. 

Note 1 to entry: A customer can be internal or external to the 

organization 

ISO9000:2015 

Contract binding agreement ISO9000:2015 

Internal 

customers 

which include all persons or departments in company that 

received test results 

---- 

External 

customers 

which include external persons , companies, regulatory that 

received test results 

---- 

characteristic 

 

distinguishing feature 

Note 1 to entry: A characteristic can be inherent or assigned. 

Note 2 to entry: A characteristic can be qualitative or 

quantitative. 

Note 3 to entry: There are various classes of characteristic, 

such as the following: 

a) physical (e.g. mechanical, electrical, chemical or biological 

characteristics); 

b) sensory (e.g. related to smell, touch, taste, sight, hearing); 

c) behavioural (e.g. courtesy, honesty, veracity); 

d) temporal (e.g. punctuality, reliability, availability, 

continuity); 

e) ergonomic (e.g. physiological characteristic, or related to 

human safety); 

f) functional (e.g. maximum speed of an aircraft). 

ISO9000:2015 

Effectiveness extent to which planned activities are realized and planned 

results are achieved 

ISO9000:2015 

Object Entity item anything perceivable or conceivable 

EXAMPLE Product (3.7.6), service (3.7.7), process (3.4.1), 

person, organization (3.2.1), system (3.5.1), resource. 

ISO9000:2015 

Objective result to be achieved 

Note 1 to entry: An objective can be strategic, tactical, or 

operational. 

Note 2 to entry: Objectives can relate to different disciplines 

(such as financial, health and safety, and environmental 

objectives) and can apply at different levels (such as strategic, 

ISO9000:2015 
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Term Definition Reference 

organization (3.2.1)-wide, project (3.4.2), product (3.7.6) and 

process (3.4.1)). 

Note 3 to entry: An objective can be expressed in other ways, 

e.g. as an intended outcome, a purpose, an operational 

criterion, as a quality objective (3.7.2) or by the use of other 

words with similar meaning (e.g. aim, goal, or target). 

Note 4 to entry: In the context of quality management systems 

(3.5.4) quality objectives (3.7.2) are set by the organization 

(3.2.1), consistent with the quality policy (3.5.9), to achieve 

specific results. 
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 ها:وظایف و مسئولیتشرح  -5

ولمسئ شرح وظایف  

 پاسخ به تماس تلفنی مشتریان به منظور تکمیل فرم درخواست آزمون

 اطالع رسانی به مشتری در ارتباط با شرایط قرارداد آزمایشگاه

 دریافت درخواست مشتری

 سنجیها و مطالعه امکانبازنگری درخواست

 خارجی فاکتور به مشترییش محاسبه هزینه انجام آزمون و ارسال پ

 خارجی ینه از سوی مشتریاخت هزدریافت رسید پرد

 تخصیص شماره به درخواست مشتری

 دریافت نمونه های آزمون و کنترل آن ها

 شناسایی و کد گذاری نمونه ها

 انتخاب آزمایشگاه همکار و ارسال نمونه

 بازنگری تغییرات درخواست بعد از قبول درخواست

 ارتباط با تغییراتبه مشتری در اطالع رسانی 

 شتریم ت شفاهی باثبت مذاکرا

 ارسال درخواست به همراه نمونه ها به آزمایشگاه به منظور انجام آزمون

مدیر آزمایشگاه/ مدیر 

 فنی

 دریافت و مطالعه اسناد مناقصه

 سنجیبازنگری مناقصات و امکان

 هامحاسبه هزینه انجام آزمون

 ارسالتکمیل اسناد مناقصه و 

 مدیر کیفیت کاربرد ندارد

 رسنلسایر پ نداردکاربرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   M-P-21/01           :کد مدرک

 

رخواست د یبازنگر ییروش اجرا

 دهادا ها،منافصات وقرار

  معدنی سرب و روی و مجتمع
 آباد  دیمهت باری 

 
 

Page 7 of 14 

 

 

 شرح عملیات : -6

 PDCAچرخه  -6-1
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 دیاگرام الکپشتي: -6-2
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 نمودار جریان فرآیند: -6-3

The process of reviewing tenders

Is the scope of lab work

Yes

No

start

Information on tenders via newspaper, internet laboratory

manager

Study the conditions of the tender
laboratory manager

Receive and complete tender documents
laboratory manager

End

Tender review and cost estimation

according to tender review form No P02F06
laboratory manager

Send tender documents to the bidder
laboratory manager

Sign the contract

Company Trading Unit

Is the price accepted?

Yes

No

End

informing laboratory manager

Company Trading Unit

End
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  کانال هاي ارتباطي مشتري: -6-4

 اند.تري ایجاد گردیدهشمست کانال هاي زیر براي دریافت درخوا

 :WWW.mehdiabadmine.comپست الکترونیکي

 03532554191فکس:

 مهدي آباد باریت روي و تمع معدني سرب و،مج75یزد،شهرستان مهریز،کیلومترآدرس پستي:

 

 اطالع رساني به مشتري در مورد شرایط و ضوابط قرارداد: -6-5

براي  M-F-216/00و M-F-217/00هاي ارهه شماه بشرایط و ضوابط در فرمهاي شرایط و ضوابط آزمایشگ

 .ارجي توصیف شده استداخلي و خ مشتري

 کلیه اطالعات الزم در رابطه با درخواست آزمون و شرایط دیگر در فرم ها شرح داده شده است. به عنوان مثال:

 ارتباطيهاي کانال  −

 مسئول بررسي درخواست −

ویرایش و  مون، تاریخش آزبافت نمونه، عنوان آزمون، روال )ن مثهاي آزمون آزمایشگاه به عنوااطالعات روش −

 هزینه(

 اطالعاتي در مورد گواهي اعتبار آزمایشگاه −

دم قطعیت ، ع LOD  ،LOQتعداد تکرار، دامنه،  هاي آزمون به عنوان مثالاطالعات اضافي در مورد روش −

 اندازه گیري

 محیطي، و غیره( رایطر، شاطالعاتي درباره نمونه به عنوان مثال )ظرف، مقدا −

 آزمونمان تخمین مدت ز −

 هاي آزمون استانداردکاربرد، انحراف از روشورت در ص −

 اطالعاتي در مورد پیمانکاران انجام آزمون −

 (طرفي آزمایشگاه و راز داري اطالعات عمومي به عنوان مثال )قانون ارزیابي انطباق، بي  −

 اطالعات پرداخت −

 يفرآیند پیگیري شکایت مشتر −

ون، شرایط و ضوابط را ارسال درخواست آزم تري قبل ازه شده و مشر دادط قرارداد در وب سایت شرکت قراایشر

 کند.مطالعه نموده و در پذیرش، درخواست را ارسال مي 

 

 آماده سازي درخواست مشتري: -6-6
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قرار داده  کتت شروب سایدر  M-F-242/00دریافت اطالعات مشتري، فرم درخواست آزمون شماره به منظور 

 :نمایدي زیر را تکمیل م تشده و مشتري اطالعا

 اطالعات عمومي به عنوان مثال )نام، تلفن، فکس، ایمیل، آدرس و غیره( −

 )استاندارد محصول ، برگه داده ها ، معیارها و غیره(اطالعاتي درباره درخواست ارزیابي انطباق به عنوان مثال  −

شگاه اعالم شده باشد. به عنوان مثال: بط آزمایه در فرم شرایط و ضواچه کا آنالزامات خاص، چنانچه متفاوت ب −

 هاي آزمون، تعداد تکرار و غیره، عدم قطعیت، تغییر در پارامترهاي روش LOD  ،LOQروش آزمون ، 

 مجوز استفاده از پیمانکار فرعي آزموندر موارد خاص  −

 منبع نمونه گیري، کشتي، و غیره(. تشریح نمونه )بافت، −

 .شدتمام اطالعات ممکن است براي مشتري خارجي الزامي نبا توجه: 

 زمان تحویل −

تیک   "من شرایط و ضوابط را مي خوانم و توافق مي کنم"پس از تکمیل نمودن فرم درخواست، مشتري گزینه   

 .دبه مدیر آزمایشگاه ارسال مي نمای وده و فرم درخواست را امضا، و از طریق کانال هاي ارتباطي نم

 

 دریافت و بازنگري درخواست مشتري: -6-7

را دریافت نموده و شماره منحصر به فردي را به  M-F-242/00مدیر آزمایشگاه فرم درخواست آزمون شماره 

 دهد:صورت زیر به درخواست اختصاص مي 

 ...(شروع میشود تا.. 01 ول هر سال با کد )از اي به آزمایشگاهشماره درخواست براساس ردیف ارسال-

شود و بر اساس این شماره کلیه داده هاي گزارش آزمون ثبت مي رخواست در داده هاي خام آزمون و شماره د-

 .قابل ردیابي هستندآزمایش 

ه بررسي، و فرم با توجه به موارد زیر توسط مدیر آزمایشگامشتري توانایي آزمایشگاه در برآورده کردن الزامات 

 درخواست امضاء خواهد شد:

 مناسب هستند؟ن مشخص شده براي اهداف مورد نظر روش هاي آزمو آیا −

 آیا برآورده سازي الزامات خاص مشتري امکان پذیر است؟ −

اعتبار نتایج تاثیرگذار و یا  آیا انحرافات درخواست شده توسط مشتري بر روي یکپارچگي آزمایشگاه −

 است؟

 در دسترس و آماده استفاده است؟ آیا تجهیزات −

 تند؟ن در دسترس هسآیا کارمندا −

 یمانکار براي آزمایش استفاده کرد؟توان از آزمایشگاه پآیا مي  −

 پیمانکار آزمایشگاه انجام خواهد شد؟چه آزمایشاتي توسط  −
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 ذیر است؟مکان پآیا زمان تحویل درخواست شده توسط مشتري ا −

 ؟مقدار نمونه مناسب و کافي است  -

 جدول معیار پذیرش نمونه -

 

 ه ع نموننو ونهمقدار نم کد نمونه

 نمونه هاي فروش خاک باریت 2000gr شماره قرارداد/شماره الت

 خاک سرب ورويش ي فرونمونه ها 500gr شماره قرارداد/شماره الت

 نمونه هاي تحقیقاتي باریت 500gr شماره گمانه/متراژ

 ه هاي تحقیقاتينمون 100gr شماره گمانه/متراژ

Ko/ هشمار  100gr جي ودستينمونه هاي استخرا 

 لنمونه چا 100gr شماره پله/شماره چال 

 

 شده باشد ؟ دگذاري نمونه انجامک −

 درخواست آزمون کامل شده باشد؟ −

 

در صورتي که کلیه الزامات برآورده شود، مدیر آزمایشگاه هزینه انجام آزمایش را محاسبه و مطابق فرم صورت 

 مشتري را مطلع خواهد نمود.  M-F-214/00حسـاب با کد

راي ونه ها را بداختي به همراه نمکرد، مشتري تصویر فیش پرپرداخت  ن ها راکه مشتري هزینه آزموبعد از این

 .نمایدمدیر آزمایشگاه ارسال مي 

 

اگر روش آزمون درخواست شده توسط مشتري نامناسب یا منسوخ تلقي گردد، مدیر آزمایشگاه مشتري را  توجه:

 نماید.مطلع مي 

 

                  اشم را در فرم درخواست آزمونه موضوع زمایشگاآورده نگردد، مدیر آامات مشتري براگر الز توجه:

M-F-242/00 نماید.به صورت کتبي مطلع مي ثبت و مشتري را 

 

در صورتي که روش آزمون درخواست شده توسط مشتري روتین نباشد، مدیر آزمایشگاه توانایي برآورده  توجه:

 نماید. سي مي بررM-P-26/02شماره  ي بهحه گذارانتخاب، تأیید و ص مون را مطابق روش اجرایيسازي الزامات آز
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 فت نمونه و کدگذاري:دریا -6-8

          ریافت نمونه،  مدیر آزمایشگاه نمونه را بررسي نموده و نتیجه را در فرم درخواست آزمون به شماره بعد از د

M-F-242/00 .تحویل و  درخواست آزمون نمونه داخلي باشد مشخصات نمونه در فرم در صورتي که ثبت مي کند

توسط مدیر  یا شفاهي  /اگر شرایط نمونه خوب نباشد مشتري به طور کتبي  ثبت میشود.M-F98/02با کد  نمونه

 گردد. آزمایشگاه مطلع مي 

 

 .ي شودکدگذاري م 7-6مطابق بند نمونه 

 نمونه ثبت مي شود. يبسته هاروي  یا ماژیک /رچسباین کد توسط ب

و ثبت M-F-187/02به شماره  اتمیک ج  آزمون جذب ثبت نتای فرمدر ت را واس، کلیه اطالعات درخمدیر آزمایشگاه

نموده و براي انجام آزمایش با توجه به نیاز مشتري  ثبت M-F-188/01مون دانسیته ویون کلسیم به شماره زآ نتایج

 به پرسنل مربوطه ارسال مي کند.

نان به اطالعات شود و کارکذکور ثبت نمي فرم م رفي اطالعات مشتري درنظور کنترل ریسک بي طبه م ه:توج

 شت.مشتري دسترسي نخواهند دا

 

 مناقصه ها: بررسي  -6-9

 طبق روند بررسي مناقصات.

 

 بازنگري تغییرات -6-10

ه در فرم ر مربوطاگر پس از قبول قرارداد توسط آزمایشگاه و مشتري، تغییراتي توسط مشتري رخ دهد، تغیی

 نماید.بررسي مي  6.4ا مطابق بند شماره دیر آزمایشگاه تغییرات رت و مبث M-F-242/00 درخواست آزمون شماره 

    به شماره  اتمیک ج  آزمون جذب ثبت نتای ش تغییرات توسط مدیر آزمایشگاه، تغییرات در فرمر صورت پذیرد

M-F-187/02کلسیم به شماره نتایج ازمون دانسیته ویون  و ثبتM-F-188/01و براي پرسنل مرتبط ارسال  ثبت

 گردد.ي م

 

 ه مشتري در مورد انحراف:ي باطالع رسان -6-11

وب مطلع مي نماید شتري را به صورت مکتز قرارداد پذیرفته شده، مدیر آزمایشگاه مبروز هرگونه انحراف ادر صورت 

 مشتري را اخذ مي نماید. و ترجیحاً تأییدیه کتبي 

  

 مذاکرات شفاهي با مشتريثبت  -6-12

بت و نگهداري ث M-F-218/00رات را در فرم شماره ذاکیر آزمایشگاه این مي، مددر صورت مذاکره شفاهي با مشتر

 د.نمایمي 



   M-P-21/01           :کد مدرک

 

رخواست د یبازنگر ییروش اجرا

 دهادا ها،منافصات وقرار

  معدنی سرب و روی و مجتمع
 آباد  دیمهت باری 
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