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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

 (از ديدگاه افراد)تعريف كيفيت 

 

o خدمت یا کاال یکسانی و یکنواختی ازمیزان عبارتست کیفیت :دمینگ  
 .مربوط

o آن، کاربرد با خدمت یا کاال مطابقت از است عبارت کیفیت :ژوران جوزف  
  یا کاال آن از را خود خواست یا نیاز بتواند باید خدمت یا کاال از کننده استفاده
 .سازد برآورده خدمت

o کرازبی .(صفر خرابی) یا (نقص بی کار) از است عبارت کیفیت :کرازبی فیلیپ 
  تعریف شده تعیین پیش از الزامات با خدمت یا محصول یک مطابقت را کیفیت

 .است کرده
o که نظر مورد هدف برآوردن در محصول یک توانایی یعنی کیفیت :فایگنباوم 
 .باشد شده تولید ممکن هزینه حداقل با
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

 (از ديدگاه استاندارد)تعريف كيفيت 

 

o ISIRI/ISO 9000 

 :(Quality) کیفیت

 خواسته یا/و الزامات ماهیتی، های ویژگی از ای مجموعه که میزانی
 .سازد می برآورده را ها
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

 (از ديدگاه استاندارد)تعريف كيفيت 

o ISIRI/ISO 9000 

 :(Charactristic) ویژگی
 .کننده متمایز خصوصیت

 :میتواند
شود داده نسبت یا باشد ماهیتی. 
باشد کیفی یا کمی 

 :مانند است مختلفی انواع دارای
فیزیکی 
حسی 
رفتاری 
زمانی 
انسانی عوامل مهندسی 
کارکردی 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

 (از ديدگاه استاندارد)تعريف كيفيت 

o ISIRI/ISO 9000 

 

 :(Requirement) خواسته یا/و الزام
 .است اجباری یا میباشد تلویحی عموما میشود، تصریح که انتظاری یا نیاز
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

اجزاء كيفيت 
 

www.wstd.ir 

 کیفیت

 

 

 صحت                    سالمت



خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

 (از ديدگاه افراد)تعريف بازرسي 

 

o از تجهیزات ارزیابی و سالمت بررسی یعنی کردن بازرسی :ماتیوس کلیفورد  
 .شده تعیین پیش از اهداف با آنها تناسب و سازگاری نظر

 
o سری یک کسب معنای به بازرسی تولید فرآیندهای در :وینچل ویلیام  

 آنچه بازرسی، عملیات طی دیگر تعبیر به .است فرآیند خروجی از اطالعات
 .گردد می مقایسه شود، تولید باید که آنچه با است شده تولید
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

 (از ديدگاه استاندارد)تعريف بازرسي 

×ISO 8402 

 :(Inspection)بازرسی

 موجودیت یک های ویژگی سنجش یا آزمون آزمایش، گیری، اندازه شامل هایی فعالیت
  برای شده مشخص الزامات با نتایج مقایسه و (شخص یا خدمت سازمان، محصول، شامل)

 .نه یا است شده برقرار ها ویژگی از یک هر برای انطباق اینکه نمودن تصدیق

o ISIRI/ISO 9000 

 :(Inspection)بازرسی
 با مقایسه یا آزمایش گیری، اندازه با همراه قضاوت و مشاهده طریق از انطباق ارزیابی

 .باشد مقتضی که کدام هر شاخص،

o ISIRI/ISO/IEC 17000 

 :(Inspection)بازرسی
 الزامات با آنها انطباق تعیین و تاسیسات یا فرآیند محصول، محصول، طراحی بررسی

 .(تخصصی نظر اظهار) ای حرفه قضاوت مبنای بر عمومی الزامات با یا شده مشخص
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

 (از ديدگاه موسسات مرجع)تعريف بازرسي 

 
oIFIA 

 :(Inspection)بازرسی

  نظرات و دانش از استفاده با فدراسیون عضو سازمان یک آن در که فرآیندیست بازرسی
 یا اجرایی های روش خدمات، محصوالت، شرایط، بر نظارت یا آزمایش به نسبت خود تخصصی

 .میکند اقدام او نمایندگان یا و اصلی شرکت برای اطالعات آوری جمع هدف با عملکردها
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

 (از ديدگاه استاندارد)تعريف انطباق 

 
oISIRI/ISO 9000 

 :(Conformity)انطباق
 .خواسته یا/و الزام یک شدن برآورده

o ISIRI/ISO/IEC 17000 

 :(Conformity Assessment)انطباق ارزیابی
 نهاد یا شخص سیستم، فرآیند، محصول، یک با رابطه در شده مشخص الزامات اینکه اثبات

 .است شده برآورده
 

 :(Conformity Assessment Body)انطباق ارزیابی نهاد
 .میدهد انجام را انطباق ارزیابی خدمات که نهادی
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

 (از ديدگاه استاندارد)تعريف انطباق 

 
oISIRI/ISO 9000 

 :(NonConformity)انطباق عدم
 .خواسته یا/و الزام یک نشدن برآورده

 

 :(Defect)عیب
 .شده مشخص کاربرد یا نظر مورد کاربرد با رابطه در خواسته یا/و الزام یک نشدن برآورده
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

 (از ديدگاه استاندارد)تعريف آزمون 

 
oISIRI/ISO 9000 

 :(Test)آزمون
 .اجرایی روش یک طبق بر ویژگی چند یا یک تعیین

 
 

o ISIRI/ISO/IEC 17000 

 :(Testing)آزمون
 .اجرایی روش یک طبق بر “انطباق ارزیابی مورد” یک از ویژگی چند یا یک تعیین
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

 (از ديدگاه استاندارد)تعريف انواع فرآيندهاي تاييد 

 

oISIRI/ISO/IEC 17000 

 :(Declaration)کردن اظهار
 .اول شخص توسط انطباق تایید

 
 :(Certification)کردن گواهی

 .اشخاص یا ها سیستم فرآیندها، محصوالت، با ارتباط در ثالث شخص توسط انطباق تایید
 

 

 :(Accreditation)صالحیت تایید
 رسمی اثبات از حاکی که انطباق ارزیابی نهاد یک با ارتباط در ثالث شخص توسط انطباق تایید

 .باشد می شده مشخص انطباق ارزیابی وظایف انجام برای نهاد آن صالحیت
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

 (از ديدگاه استاندارد)تعريف انواع فرآيندهاي تاييد 

oISIRI/ISO 9000 

 :(Qualification Process)شرایط اثبات فرآیند
 .شده مشخص های خواسته یا/و الزامات کردن برآورده قابلیت اثبات فرآیند

 

 :(Verification)تصدیق
  مشخص های خواسته یا/و الزامات اینکه مورد در عینی شواهد آوردن فراهم طریق از تایید
 .اند شده برآورده شده

 

 :(Validation)گذاری صحه
 استفاده برای ها خواسته یا/و الزامات اینکه مورد در عینی شواهد آوردن فراهم طریق از تایید
 .اند شده برآورده خاص کاربرد یا نظر مورد

 

 (Objective Evidence) عینی شواهد

  .میکند تایید را چیزی واقعیت یا وجود که هایی داده

 .آورد دست به دیگر طرق یا آزمون گیری، اندازه مشاهده، طریق از میتوان را عینی شواهد
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

مباني و اصول بازرسي 

 

بازرسی کردن یعنی بررسی سالمت و ارزیابی تجهیزات از  
 نظر سازگاری با اهداف از پیش تعیین شده

 
شغل بازرسی که ریشه در تجارت دارد ابزاریست برای 

 کسب اطمینان خریدار
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

مباني و اصول بازرسي 

 

در شکل آرمانی نباید هیچ نیازی به بازرسی در صنایع 
 وجود داشته باشد

 
 :اصل سوم از اصول چهارده گانه دمینگ

خاتمه دادن به بازرسی محصول و جایگزین کردن ایجاد  
 کیفیت در فرآیند
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

خصوصيات فرد بازرس 

 

 دانش و مهارت 
 
  و عملکردرفتار 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

خصوصيات فرد بازرس 
 دانش و مهارت 

تحصیالت 
آموزش 
دانش فنی 
مهارت 
تجربه 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

خصوصيات فرد بازرس 
 دانش و مهارت 

INSO/ISO/IEC 17020 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

خصوصيات فرد بازرس 
 دانش و مهارت 

INSO/ISO/IEC 17020 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

خصوصيات فرد بازرس 
 دانش و مهارت 

مشخصات فنی تجهیزات 
شرایط پذیرش و یا تضمین 
اسناد و مدارکی که در مشخصات به آنها اشاره شده 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

خصوصيات فرد بازرس 
رفتار و عملکرد 

برخورد حرفه ای 
ایجاد ارتباط موثر 
بی طرفی و استقالل 
رازداری 
رفتار ایمن 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

خصوصيات فرد بازرس 
بی طرفی و استقالل: رفتار و عملکرد 

INSO/ISO/IEC 17020 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

خصوصيات فرد بازرس 
بی طرفی و استقالل: رفتار و عملکرد 

INSO/ISO/IEC 17020 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

خصوصيات فرد بازرس 
رازداری: رفتار و عملکرد 

INSO/ISO/IEC 17020 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

خصوصيات فرد بازرس 
رازداری: رفتار و عملکرد 

INSO/ISO/IEC 17020 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

خصوصيات فرد بازرس 
رفتار شخصی: 

INSO/ISO 19011 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

خصوصيات فرد بازرس 
رفتار شخصی: 

INSO/ISO 19011 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

خصوصيات فرد بازرس 
شاخص های کلیدی: 

دقت 
صحت 
سرعت 
صداقت 
قاطعیت 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدارک بازرسي 
 روش های ارزیابی : سازمان ملی استاندارد ( ر/ 31/  230) روش اجرایی شماره

 انطباق کاالهای وارداتی
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدارک بازرسي 
 روش های ارزیابی : سازمان ملی استاندارد ( ر/ 31/  230) روش اجرایی شماره

 انطباق کاالهای وارداتی
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع نهادهاي بازرسي 
انواع فعاليتهاي ارزيابي انطباق از ديدگاه نهاد انجام دهنده 

ISIRI/ISO/IEC 17000 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع نهادهاي بازرسي 
INSO/ISO/IEC 17020 

 6-1-4زیر بند 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
 روش های ارزیابی : سازمان ملی استاندارد ( ر/ 31/  230) روش اجرایی شماره

 انطباق کاالهای وارداتی
(بازرسی قبل از حمل)روش ارزیابی انطباق کاال در مبدا : روش اول 
روش ارزیابی انطباق کاال در مقصد: روش دوم 

اخذ گواهینامه ثبت کاال : روش سوم(COR)  ( نمانام)و ثبت نام و نشان تجاری(COBR) 
روش ارزیابی انطباق کاالهای خاص: روش چهارم 

سایر روشهای ارزیابی انطباق: روش پنجم 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
 روش های ارزیابی : سازمان ملی استاندارد ( ر/ 31/  230) روش اجرایی شماره

 انطباق کاالهای وارداتی
(بازرسی قبل از حمل)روش ارزیابی انطباق کاال در مبدا : روش اول 

 .اطالق می شود  Pre-Shipment Inspectionیا   PSI این نوع بازرسی

 
 ، (IFIA)فدراسیون بین المللی بازرسی  طبق تعریف آئین کار قبل از حمل،

بازرسی عبارت است از کلیة فعالیت های مربوط به تأیید کیفیت و کمیت ،  
قیمت شامل نرخ ارز خارجی و شرایط مالی و یا ارزش گمرکی و طبقه بندی  

 .کاالیی که می باید به قلمرو دولت کاربر صادر شود
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
 روش های ارزیابی : سازمان ملی استاندارد ( ر/ 31/  230) روش اجرایی شماره

 انطباق کاالهای وارداتی
(بازرسی قبل از حمل)روش ارزیابی انطباق کاال در مبدا : روش اول 

 

 آیین کار-بازرسی قبل از حمل: 8509تعریف بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
 روش های ارزیابی : سازمان ملی استاندارد ( ر/ 31/  230) روش اجرایی شماره

 انطباق کاالهای وارداتی
(بازرسی قبل از حمل)روش ارزیابی انطباق کاال در مبدا : روش اول 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
 روش های ارزیابی انطباق کاالهای : سازمان ملی استاندارد ( ر/ 31/  230) روش اجرایی شماره

 وارداتی

(بازرسی قبل از حمل)روش ارزیابی انطباق کاال در مبدا : روش اول 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
 روش های ارزیابی انطباق کاالهای وارداتی: سازمان ملی استاندارد ( ر/ 31/  230) روش اجرایی شماره 

روش ارزیابی انطباق کاال در مبدا: روش اول 
 آیین کار -بازرسی قبل از حمل: 8509استاندارد ملی ایران 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
 روش های ارزیابی انطباق کاالهای وارداتی: سازمان ملی استاندارد ( ر/ 31/  230) روش اجرایی شماره 

روش ارزیابی انطباق کاال در مبدا: روش اول 
 آیین کار -بازرسی قبل از حمل: 8509استاندارد ملی ایران 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
 روش های ارزیابی انطباق کاالهای وارداتی: سازمان ملی استاندارد ( ر/ 31/  230) روش اجرایی شماره 

روش ارزیابی انطباق کاال در مبدا: روش اول 
 آیین کار -بازرسی قبل از حمل: 8509استاندارد ملی ایران 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
 روش های ارزیابی انطباق کاالهای وارداتی: سازمان ملی استاندارد ( ر/ 31/  230) روش اجرایی شماره 

روش ارزیابی انطباق کاال در مبدا: روش اول 
 آیین کار -بازرسی قبل از حمل: 8509استاندارد ملی ایران 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
 روش های ارزیابی انطباق کاالهای وارداتی: سازمان ملی استاندارد ( ر/ 31/  230) روش اجرایی شماره 

روش ارزیابی انطباق کاال در مبدا: روش اول 
 آیین کار -بازرسی قبل از حمل: 8509استاندارد ملی ایران 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
 روش های ارزیابی انطباق کاالهای وارداتی: سازمان ملی استاندارد ( ر/ 31/  230) روش اجرایی شماره 

روش ارزیابی انطباق کاال در مبدا: روش اول 
 آیین کار -بازرسی قبل از حمل: 8509استاندارد ملی ایران 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
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 روش های ارزیابی انطباق کاالهای وارداتی: سازمان ملی استاندارد ( ر/ 31/  230) روش اجرایی شماره 

روش ارزیابی انطباق کاال در مبدا: روش اول 
 آیین کار -بازرسی قبل از حمل: 8509استاندارد ملی ایران 
 

 

w
w

w
.w

s
td

.i
r 



خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
 روش های ارزیابی انطباق کاالهای : سازمان ملی استاندارد ( ر/ 31/  230) روش اجرایی شماره

 وارداتی

(بازرسی قبل از حمل)روش ارزیابی انطباق کاال در مبدا : روش اول 

 
 :بطور خالصه بازرسي پيش از حمل مي تواند شامل بازرسي هاي زير شود

 بررسي مدارك خريد          -
 (جهت انطباق محصول با استاندارد و سفارش)بررسي مدارك كنترل كيفي و بازرسي كاال           -
 .(كه مي تواند شامل بازرسي رنگ نيز باشد)از كاال و اجزاي آن ( چشمي)بازرسي ظاهري           -
 بازرسي كمي          -
 (ليست بسته بندي)بررسي پكينگ ليست           -
 بازرسي بسته بندي كاال          -
 بازرسي حين بارگيري          -
 صدور گواهي ترخيص يا گواهي بازرسي          -
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
 روش های ارزیابی : سازمان ملی استاندارد ( ر/ 31/  230) روش اجرایی شماره

 انطباق کاالهای وارداتی
(بازرسی قبل از حمل)روش ارزیابی انطباق کاال در مبدا : روش اول 

 

مشکالت عمده این روش: 
تعامل با تامین کننده 
 100عدم تضمین% 
واکنش دیرهنگام 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
 روش های ارزیابی : سازمان ملی استاندارد ( ر/ 31/  230) روش اجرایی شماره

 انطباق کاالهای وارداتی
روش ارزیابی انطباق کاال در مقصد: روش دوم 

 

صدور گواهی نامه انطباق برای محموله هایی که وارد کنندگان آن بدون  
دریافت گواهینامه بازرسی در مبدا کاالی خود را به گمرکات کشور حمل می 

 .نمایند
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
 روش های ارزیابی : سازمان ملی استاندارد ( ر/ 31/  230) روش اجرایی شماره

 انطباق کاالهای وارداتی

اخذ گواهینامه ثبت کاال : روش سوم(COR)  ( نمانام)و ثبت نام و نشان تجاری(COBR) 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
سطح بندی بازرسی 

  (بازرسی حین ساخت در هر زمان)بازرسی سطح یک   -1
تعیین شده  Pre Inspection Meetingنوع و زمانبندی بازرسی پس از برگزاری جلسه 

و بازرسین مطابق جدول زمانبندی از ابتدا تا انتهای ساخت در محل ساخت کاال حاضر شده 
ها با مشاهده فیزیکی و بررسی مدارك، نظارت می و بر روند ساخت و انجام آزمایش 

 .نمایند

تأمین کلیه لوازم مورد نیاز آزمایش ها و انجام آنها بر عهده سازنده بوده و بازرس فقط بر روند  
در صورت نیاز آزمایش های خاص توسط آزمایشگاه های مستقل . انجام آن نظارت می نماید

 .و به هزینه سازنده صورت گرفته و گواهی آزمایشگاه نیز جزو مدارك بازرسی خواهد بود
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
سطح بندی بازرسی 

  (بازرسی حین ساخت در هر زمان)بازرسی سطح یک   -1
 :در بازرسي سطح يك موارد زير مي بايست صورت پذيرد

 (Quality Plan)بررسي، اظهار نظر و تأييد طرح كيفيت  •
بازرسي كنترل كيفيت مواد، كاال و تجهيزات از نظر سالمت، متريال و تطابق با مشخصات  •

 فني
 هاي كنترل كيفيتو دستورالعمل آزمايش  (WPS)بررسي و تأييد صالحيت جوشكاري  •
جوشكاران، اپراتورهاي جوشكاري و نتايج آزمايش كنترل كيفيت   كنترل و تأييد صالحيت •

 مورد استفاده مطابق استاندارد ساخت تجهيزات مربوطه
بازرسي و كنترل خط توليد و سخت افزار سازنده و اطمينان از وجود وسايل آزمايش مورد  •

 نظر
بازرسي و تأييد گواهينامه مواد اوليه، الكترودها و مواد مصرفي جوشكاري، كدگذاري و  •

 عالمتگذاري براساس نقشه ها
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
سطح بندی بازرسی 

  (بازرسی حین ساخت در هر زمان)بازرسی سطح یک   -1
نظارت بر نحوه انجام آزمايش هاي مخرب و غيرمخرب از طريق كنترل مدارك يا حضور در •

 دهنده آزمايش حين اجراي آزمايش ها و اطمينان از صالحيت افراد انجام 
هاي مورد نظر در مدارك خريد شامل آزمايش هاي بازرسي ويا حضور در كلية آزمايش  •

 مكانيكي ويا آزمايش هاي نمونه براي وسايل الكتريكي
شركت در جلسات هماهنگي با نمايندگان كارفرما و پيمانكاران و ارائه اطالعات مربوطه به  •

 بازرسي
 آميزي مطابق با مشخصات فني پروژهبازرسي از عمليات سندبالست و رنگ  •
 و ارائه به كارفرما( هفتگي و ماهيانه)تهيه و تدوين گزارش هاي دوره اي بازرسي فني  •
 بازرسي نهايي ظاهري و ابعادي و مطابقت با سفارش خريد •
 بازرسي نهايي اطالعات فني كاال و مطابقت با سفارش خريد •
 بازرسي بسته بندي و عالمت گذاري •
  (Release Note)صدور گواهينامه تأييد و مجوز حمل كاال  •

 www.wstd.ir 



خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
سطح بندی بازرسی 
 (های مشخص بازرسی در زمان)بازرسی سطح دو   -2
 

بازرسي فقط در زمان هاي خاص از قبل تعيين شده انجام مي گردد و بازرسي نهايي و انجام 
 .گيردآزمايش هاي كارآيي قبل از ارسال كاال در محل ساخت صورت مي 

 
 :بايست صورت پذيرددر بازرسي سطح دو موارد زير مي 

 بررسي گواهينامه هاي كيفيت و جنس مواد و تطبيق آن با مشخصات فني پروژه  •
 و دستورالعمل آزمايش هاي كنترل كيفيت (WPS)بررسي و تأييد صالحيت جوشكاري  •
بررسي مدارك تأييد صالحيت جوشكاران، اپراتورهاي جوشكاري و نتايج حاصل از آزمايش  •

 هاي كنترل كيفيت 
 كيفي سازندهنظارت و بازرسي سيستم كنترل •
 بازرسي و نظارت بر ابعاد و سطوح پرداخت شده •
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
سطح بندی بازرسی 
 (های مشخص بازرسی در زمان)بازرسی سطح دو   -2
 

 بازرسي و نظارت بر آزمايش هاي خاص در حين توليد •
 بازرسي و حضور در آزمايش هاي نهايي فشار و كارآيي •
 بازرسي نهايي اجزاء و قطعات منفصله •
 بازرسي از عمليات سندبالست و رنگ آميزي در صورت نياز مطابق با مشخصات فني پروژه •
 بازرسي نهايي ظاهري ابعاد و مطابقت با سفارش خريد •
 بازرسي نهايي اطالعات فني كاال و مطابقت با سفارش خريد كاال •
  (Release Note)بازرسي بسته بندي و عالمت گذاري و صدور مجوز حمل كاال  •
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
سطح بندی بازرسی 

 (بازرسی نهایی و انجام آزمایش)بازرسی سطح سه  -3
 

هاي كارآيي نهايي كاال  گيرد و شامل آزمايشبازرسي بر روي كاالي ساخته شده صورت مي 
صورت در اين سطح از بازرسي، بازرسي بر روي يك يا چند نمونه از كاال كه به  .باشدمي 

 .گردداست انجام مي تصادفي انتخاب شده 

www.wstd.ir 



خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
سطح بندی بازرسی 

 (بازرسی نهایی و انجام آزمایش)بازرسی سطح سه  -3
 

 :بايست صورت پذيرددر بازرسي سطح سه موارد زير مي 

 كيفيت سازندههاي كنترل كيفي و گزارش  مرور گواهي كنترل •

 هاي صادر شده از مؤسسات معتبر و مورد تأييدمرور گواهي  •

 هاي نهايي كارآيي و عملكرديبازرسي حضوري بر روي آزمايش  •

 بازرسي اجزاء و قطعات منفصله •

 بازرسي ظاهري ابعادي، رنگ و پوشش و مطابقت با سفارش خريد •

 بازرسي نهايي اطالعات فني كاال و مطابقت با سفارش خريد •

 گذاريبندي و عالمت بازرسي بسته  •

  (Release Note)صدور گواهينامه تأييد و مجوز حمل كاال  •

www.wstd.ir 



خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
سطح بندی بازرسی 

 (بازرسی و کنترل نهایی کاال)بازرسی سطح چهار  -4
 

هاي انجام شده از طرف سازنـده كيفي و گزارش آزمايش بازرسي شامل مرور مدارك كنترل 
 .باشدويا سايـر مؤسسات معتبر مي 

 

 :بايست صورت پذيرددر بازرسي سطح چهار موارد زير مي 

مرور بر گواهي هاي كنترل كيفي و گزارش هاي كنترل كيفيت سازنده شامل گواهينامه  •
 WPS  ،PQRكاليبراسيون، 

 مرور گواهي هاي صادر شده از مؤسسات معتبر و مورد تأييد •
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

انواع مدل هاي بازرسي 
سطح بندی بازرسی 

 (بازرسی و کنترل نهایی کاال)بازرسی سطح چهار  -4

 

 مرور گزارش نتايج آزمايش هاي نهايي كارآيي و عملكرد•

 بازرسي ظاهري ابعادي، رنگ و پوشش و مطابقت با سفارش خريد •

 بازرسي نهايي اطالعات فني كاال و مطابقت با سفارش خريد •

 كنترل كميت كاال در تطابق با سفارش كارفرما •

 گذاريبازرسي بسته بندي و عالمت  •

 تهيه گزارش بازرسي و ارائه به كارفرما  •

 (Release Note)صدور گواهينامه تأييد و مجوز حمل كاال  •
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

درخواست بازرسي/اعالميه 
اطالعات مندرج در درخواست بازرسی 

 دامنه بازرسی•
 کاالی مورد بازرسی•
 تعداد و مشخصات•
 مقدار بازرسی•
 مدارك مربوطه•
 محل و تاریخ بازرسی•
 نام خریدار یا کارفرما و سازنده•
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

طرح ريزي بازرسي 
INSO/ISO/IEC 17020 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

طرح ريزي بازرسي 
 هدف سازگاری (Fitness for purpose) 

 :هدف سازگاري يعني كارايي و قابليت و داراي چهار عنصر است
 (آنچه كه يك تجهيز بايد انجام دهد)عملكرد 
 (مقاومت مصالح اجزا)كارايي مكانيكي 
  عمر مفيد كاري 

كيفيت 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

طرح ريزي بازرسي 
مشخصات فنی، استانداردها 

 مشخصات فنی و مفاد قرارداد ساختار اجرایی کار را مشخص میکنند

 
سلسله مراتب اسناد و مدارك 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

طرح ريزي بازرسي 
 برنامه بازرسی و آزمون(Inspection & Test Plan) 

 

 ANSI/ASQC E2- Guide to Inspection Planning 

سندی است که روش و ترتیب بازرسی را مشخص میکند و  : برنامه بازرسی
شامل دفعات بازرسی، ویژگی هایی که باید بازرسی شوند، اطالعاتی که باید  

ثبت شوند، تجهیزات و تسهیالت، تعریف و یا ارجاع به معیارهای پذیرش  
 .میگردد

 
 هدف این برنامه تدارك ساز و کاری برای سازماندهی فعالیتهای بازرسی است
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

طرح ريزي بازرسي 
 برنامه بازرسی و آزمون(Inspection & Test Plan) 

 ANSI/ASQC E2- Guide to Inspection Planning 

 
 ITPمحتوای سند 

 شناسایی•
 شرایط بازرسی•
 ویژگی های مورد بازرسی•
 معیار پذیرش•
 روش های بازرسی•
 گستره بازرسی•
 نقاط ایست و شاهد•
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

طرح ريزي بازرسي 
 برنامه بازرسی و آزمون(Inspection & Test Plan) 

 ANSI/ASQC E2- Guide to Inspection Planning 

 
 ITPمحتوای سند 

 آزمون ها•
 فرآیندهای خاص•
 بازرسی نظارتی•
 گزارش نتایج•
 ترخیص بازرسی•
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

طرح ريزي بازرسي 
 برنامه بازرسی و آزمون(Inspection & Test Plan) 

 
طرح اولیه 
نشانه گذاری 
عوامل زمانی 

ایست و شاهد بازرسی   نقاط 
تمرکز 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

طرح ريزي بازرسي 
 برنامه بازرسی و آزمون(Inspection & Test Plan) 

 
انواع فعالیتها 

( کمیت و کیفیت)بازرسی نظارتی(Surveillance Inspection) 
  نظارت بر فعالیتهای مشخص شده در حین اجرا برای اثبات و تصدیق انطباق

با الزامات که اغلب با تمرکز بر مواد، فرآیندها و پارامترهای فرآیندی انجام 
 .میگیرد

 نقطه ایست بازرسی(Hold Point) 
 نقاط تصدیق الزامی هستند که در برنامه بازرسی قید شده اند و فعالیتهای

پس از آن تا اجرای تصدیق، تهیه تاییدیه یا مجوز ترخیص مکتوب از طرف 
 .بازرس نباید اجرا شوند
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

طرح ريزي بازرسي 
 برنامه بازرسی و آزمون(Inspection & Test Plan) 

 

انواع فعالیتها 
نقطه شاهد بازرسی  (Witness Point) 

 نقطه اعالن در مراحل یک عملیات یا فرآیند است که باید به بازرس اعالم
گردد که به صالحدید خود نسبت به نظارت و یا بازرسی چشمی یک عملیات 

عملیات میتواند پس از نقطه شاهدو اعالم به . یا آزمون مشخص اقدام نماید
 .سازمان بازرسی با یا بدون اجرای بازرسی ادامه یابد

 نظارت مقطعی(Spot Witness) 
بازرسی موردی و یا سرزده در طی اجرای یک عملیات مشخص 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

طرح ريزي بازرسي 
 برنامه بازرسی و آزمون(Inspection & Test Plan) 

 

انواع فعالیتها 
 کنترل تصادفی(Random Check) 

بازرسی از تعدادی نمونه که بصورت تصادفی انتخاب شده اند. 

 کنترل و تایید مستندات(Document Review & Approve) 
ادامه . کنترل و بازنگری مستندات به منظور تصدیق انطباق با الزامات

 .عملیات تا اخذ تاییدیه و مجوز از بازرس متوقف میگردد

 بازنگری مستندات(Document Review) 
در این حالت . کنترل و بازنگری مستندات به منظور تصدیق انطباق با الزامات

 .نیازی به توقف عملیات تا اخذ تاییدیه وجود ندارد
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

طرح ريزي بازرسي 
 تفاوتITP  وQC-Plan 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

طرح ريزي بازرسي 
چک لیست بازرسی 

 

 چکیده ای از الزامات روش بازرسی
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

اجراي بازرسي 
زنجیره مسئولیتها 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

اجراي بازرسي 
زنجیره مسئولیتها 

اطالعات مورد نيازتان را از پايينترين رده زنجيره مسئوليت كسب كنيد 
در عمل از موضع و جايگاه باالترين حلقه زنجيره برخورد كنيد 

 
 

 

 

w
w

w
.w

s
td

.i
r 



خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

اجراي بازرسي 
راهکارها 

راهكارها و روشهاي بازرسي يعني پياده كردن راهبردها در عرصه عمل، 
عوامل و عناصر رهنمودهاي عملي و مجموعه اي از اقدامات اصولي و 

 :منطقي كه پشتوانه تمام فعاليتهاي بازرسي قر ار ميگيرند
اطالعات 
تمركز 
پرسيدن و گوش فرا دادن 
تصميم گيري 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

اجراي بازرسي 
راهکارها 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

اجراي بازرسي 
راهکارها 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

اجراي بازرسي 
آزمون های ویژه 

آزمونهاي كاركرد تجهيزات 
آزمونهاي الزامي عمومي 

انتخاب مواد 
آزمون مواد 
رديابي مواد 
آزمونهاي غير مخرب و جوشكاري 
رنگ و پوشش 
بسته بندي 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  
اجراي بازرسي 
عدم انطباق 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
گزارش عدم انطباق 

تجهيز را بخوبي مشخص كنيد تا ابهامي پيش نيايد 
بجاي كلي گويي، نظرها و نكات مشخص فني را قيد كنيد 
اسناد، مدارك و شواهدي را كه مشاهده كرده ايد نام ببريد 
 در استفاده از واژه ها و اصطالحات علمي و فني نهايت دقت را بكار ببنديد و براي

 اطمينان از درستي و روشني گزارشتان با ديگران مشورت كنيد
به مواد و بندهاي مشخص استانداردها و دستورالعملها اشاره كنيد 
به روشني داليل ناسازگاري تجهيز را بازگو كنيد 
اين امكان را در اختيار سازنده قرار دهيد تا نظرات خود را به گزارش بيفزايد 
 زمانبندي كارها را بدقت رعايت كنيد و نابهنگام و پيش از موقع اقدام به تهيه گزارش

 نكنيد
گزارش ناسازگاري را بايد در محل و هنگام بازرسي تهيه كنيد 
 نكات و اشارات شخصي خود را بروشني و شفافيت و بگونه اي بيان كنيد كه در آينده

 در فهم و تفسير آن دچار مشكل نشويد
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
رد کردن 

اين يك اشتباه است همين، و شما نيز بخشي از آن به حساب مي آييد 
  اگر تصميم گيري را به تاخير بياندازيد براي تغيير نظر بشدت زير فشار قرار

 خواهيد گرفت
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
 گواهینامه بازرسی/استانداردهای شامل شرایط گزارش

× ISO Guide 57: Guidelines for the presentation of inspection results 

 نحوه ارائه نتایج بازرسی: 5006استاندارد ایران ×
الزامات برای کارکرد انواع مختلف  -ارزیابی انطباق: 17020آی ای سی -ایزو-استاندارد ایران

 نهادهای انجام دهنده بازرسی
 آیین کار -بازرسی قبل از حمل: 8509استاندارد ملی ایران 

 ISO 10474  : Steel and steel products – Inspection Documents 
 انواع مدارك بازرسی: 6650استاندارد ملی ایران 

 EN 10204: Metallic products - Types of inspection Documents 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهینامه/گزارش بازرسی 
×ISIRI 5006 

1-  (  شامل تاریخ صدور، شماره گزارش و شماره صفحات)شناسایی گزارش 
 نام شرکت صادرکننده گزارش  -2
 نام شرکت سفارش دهنده بازرسی  -3
در این قسمت سفارش بازرسی شامل )توصیف سفارش بازرسی  -4

اگر بازرسی انجام  . مشخصات به لحاظ کمی و کیفی توضیح داده می شود
شده بخشی از سفارش بازرسی را شامل نشده است حتما در این قسمت  

 .(  بایستی به آن اشاره شود
 (Scope of Inspectionشامل دامنه بازرسی یا )روشهای بازرسی  -5
مطابق سفارش بازرسی، قرارداد و توافقات صورت گرفته با مشتری   :
شامل مدارك مرجع  )بایستی روشهای بازرسی ( سفارش دهنده بازرسی)

در این قسمت توضیح  ( بازرسی همچون روش اجرایی تست هیدروستاتیک
 . داده شود

 www.wstd.ir 



خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهینامه/گزارش بازرسی 
×ISIRI 5006 

6-  در این قسمت تاکید می گردد که گزارش بازرسی بایستی )نتایج بازرسی
 .( بدون ابهام و کامال واضح ارائه شود

 تاریخ بازرسی  -7
 (  شامل عکس، نمودار، جدول)ضمائم بازرسی  -8
اگر در روش بازرسی و یا آئین کار بازرسی روش )روش نمونه برداری  -9

نمونه برداری درج نشده باشد، بازرس بایستی روش نمونه برداری را بطور 
 .(  کامل در گزارش ارائه دهد

 نام و امضای بازرس   -10
 نام و امضای صادر کننده گزارش بازرسی  -11
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهینامه/گزارش بازرسی 
×ISIRI 5006 

  اطالعات دیگری که بعضا در گزارشات بازرسی مطابق خواسته مشتری می
محل   ، Job Noتواند اضافه شود همچون نام پروژه، شماره پروژه یا 

 ...  بازرسی و 
همچنین بایستی دقت داشت که اطالعات کالیبراسیون ابزار اندازه گیری  

بازرسی شامل گواهینامه کالیبراسیون ابزار حتما بایستی در گزارش بازرسی 
 ...(ابزار اندازه گیری همچون متر، کولیس، سنجه فشار و. )قید شود
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
INSO/ISO/IEC 17020 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
INSO/ISO/IEC 17020 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
INSO/ISO/IEC 17020 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
INSO/ISO/IEC 17020 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
 آیین کار -بازرسی قبل از حمل: 8509استاندارد ملی ایران 

عوامل مورد نیاز در گزارش و یا گواهینامه بازرسی -پیوست الف 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
 آیین کار -بازرسی قبل از حمل: 8509استاندارد ملی ایران 

عوامل مورد نیاز در گزارش و یا گواهینامه بازرسی -پیوست الف 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
 آیین کار -بازرسی قبل از حمل: 8509استاندارد ملی ایران 

عوامل مورد نیاز در گزارش و یا گواهینامه بازرسی -پیوست الف 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
o انواع مدارك بازرسی: 6650استاندارد ملی ایران 

 Inspection Documents 

 يا گزارشي مي باشد كه پس از انجام بازرسي توسط بازرس  / منظوراز مدارك بازرسي ، گواهينامه و
 .تعيين شده توسط مراجع رسمي ، توليد كننده ، فروشنده  يا خريدار صادر مي گردد. مستقل 

 

  بازرسي و آزمون ويژه 

  ، عبارت است از انجام بازرسي و آزمون ، قبل از تحويل ، بر طبق خواسته هاي فني مندرج در سفارش
بر روي محصول يا بر روي واحدهاي آزموني كه محصول تحويلي بخشي از آن است به منظور تعين  

  .تطابق كاالي مورد آزمون با خواسته هاي مندرج در سفارش 
 

  بازرسي و آزمون غير ويژه 

  عبارت است ازانجام بازرسي و آزمون توسط توليد كننده،براساس روش هاي اجرايي توليدكننده ،  به
منظور ارزيابي و تعيين تطابق محصول توليد شده در همان فرآيند ، با خواسته هاي مندرج در  

 .سفارش 
 محصول مورد بازرسي و آزمون ، ممكن است كاالي تحويل شده نباشد : يادآوري.  
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
o انواع مدارك بازرسی: 6650استاندارد ملی ایران 
 2»مدارك بازرسی نوع» 
 مداركي است كه پس از بازرسي و آزمون انجام شده توسط كاركنان مجاز از طرف

 .اين كاركنان ممكن است خود عضو بخش توليد باشند. توليدكننده صادر مي شود
 1/2»گواهينامه انطباق با سفارش نوع» 
 مدركي است كه توليد كننده آن را صادر وطي آن انطباق محصول عرضه شده را با خواسته

بر اساس « 1/2»گواهينامه انطباق با سفارش نوع . هاي مندرج در سفارش گواهي ميكند
 .بازرسي و آزمون غيرويژه تنظيم مي شود

 2/2»گزارش آزمون نوع » 

 مدركي است كه توليد كننده آن را صادر وطي آن انطباق محصول عرضه شده را با خواسته
در اين مدرك توليد كننده ، نتايج آزمون بر اساس . هاي مندرج در سفارش گواهي مي كند 

 .بازرسي و آزمون غير ويژه را نيز ارائه مي كند
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گواهينامه/گزارش بازرسي 
o انواع مدارك بازرسی: 6650استاندارد ملی ایران 
 2»مدارك بازرسی نوع» 
 3/2»گزارش آزمون ويژه نوع  » 

 مدركي است كه توليد كننده آن را صادر كرده و طي آن انطباق كاالي عرضه شده را با
در اين مدرك توليدكننده، نتايج آزمون . مشخصات مندرج در سفارش گواهي مي كند 

 .براساس بازرسي و آزمون ويژه را نيز ارائه مي كند
فقط در صورتي تنظيم مي شود كه توليد « 3/2»گزارش آزمون ويژه نوع  :  1ياد آوري

 .كننده فاقد بخش كنترل كيفي داراي صالحيت ومستقل از بخش توليد باشد
درصورتي كه توليد كننده داراي بخش كنترل كيفي با صالحيت و مستقل   :  2ياد آوري

را به  ( رجوع شود 2-1-2-4به بند )« B1/3»از بخش توليد باشد ، بايد گواهي بازرسي  نوع 
   .ارائه كند« 3/2»جاي گواهي نوع 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
o انواع مدارك بازرسی: 6650استاندارد ملی ایران 
 3»مدارك بازرسی نوع» 
 نظارت شده توسط كاركنان مجاز ، / مدركي است كه پس از بازرسي و آزمون انجام شده و يا

 .مستقل از بخش توليد وبر اساس بازرسي و آزمون ويژه صادر مي شود
 گواهينامه بازرسي 

 مدركي است كه بر اساس بازرسي و آزمون و مطابق مشخصات فني مندرج در سفارش ، يا بر
آزمون ها بايد برروي كاالي عرضه شده، . طبق مقررات رسمي وقواعد مرتبط صادر مي شود

 .يا واحد بازرسي كه كاالي تحويلي بخشي از آن مي باشد ، انجام گيرد
 واحد بازرسي كه بر اساس استاندارد كاال، مقررات رسمي و قواعد فني مرتبط و :  ياد آوري  /

 .يا مطابق با سفارش تعيين مي شود
گواهينامه بازرسي نوع«A/1/3 » 
 گواهينامه اي است كه توسط بازرس بر اساس مقررات رسمي تعين شده، و برطبق مقررات

 .مذكور و قواعد فني مرتبط صادر شده و اعتبار مي يابد 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
o انواع مدارك بازرسی: 6650استاندارد ملی ایران 
 3»مدارك بازرسی نوع» 
گواهينامه بازرسي نوع «B /1/3 » 
 گواهينامه اي است كه توسط يك بخش مستقل از بخش توليد صادر مي شود و به وسيله

 .يكي از كاركنان مجاز كه مستقل از بخش توليد است ، اعتبار مي يابد 
 گواهينامه بازرسي نوع «c /1/3 » 
 گواهينامه اي است كه برطبق مشخصات مندرج در سفارش، توسط نماينده مجاز خريدار

 .صادرشده واعتبارمي يابد 
 2/3» گزارش بازرسي نوع   » 

 هنگامي كه گواهينامه بازرسي، در پي يك توافق خاص ، توسط نماينده مجاز توليد كننده و
 .شناخته مي شود «  2/3»خريدار اعتبار مي يابد،به عنوان گزارش بازرسي نوع 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
o انواع مدارك بازرسی: 6650استاندارد ملی ایران 
مدارك بازرسی که توسط تولید کننده ثانویه یا واسطه ارائه می شود 

 هنگامي كه كاال توسط توليد كننده ثانويه يا واسطه عرضه مي شود ، مدارك بازرسي مذكور
در اين استاندارد كه توسط توليد كننده اصلي صادر مي گردد، بايد بدون هيچگونه تغييري 

اين مدارك بايد به خوبي اطالعات شناسايي كاال، براي رديابي و انطباق . تحويل خريدار شود
توليد كننده ثانويه ويا واسطه در صورت ايجاد هرگونه تغيير در  . با مدارك  را ارائه دهد 

اين موضوع شامل . وضعيت يا ابعاد كاال ، بايد مدرك اضافي حاوي شرايط جديد را ارائه كند 
 . تمامي خواسته هاي  ويژه اي  مي باشد كه در مدارك توليد كننده اصلي قيد نگرديده است 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
o انواع مدارك بازرسی: 6650استاندارد ملی ایران 
معتبر کردن مدارك بازرسی 

 مدارك بازرسي بايدتوسط فرديا افراد مسئول ومجاز،تأييدوبه گونه اي مقتضي امضاءياعالمت
 .گذاري گردد
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
o انواع مدارك بازرسی: 6650استاندارد ملی ایران 
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شماره بند 
استاندارد  بين 

 المللي

 مدرك

نوع كنترل
 

 امضاي مدرك شرايط تحويل محتويات مدرك

غير ويژه گواهينامه انطباق با سفارش 2.1
 

بدون ذكر نتايج 
طبق خواسته هاي مندرج در  آزمون

سفارش و هم چنين در 
صورت نياز طبق مقررات  
 رسمي و قواعد فني مرتبط

 توليد كننده
 گزارش آزمون 2.2

با ذكر نتايج آزمون   
براساس بازرسي و 

 آزمون غير ويژه

 گزارش آزمون ويژه 2.3
ويژه

با ذكر نتايج آزمون  
بر اساس بازرسي 

 وآزمون ويژه

3.1.A  گواهينامه بازرسي«A1/3» 
طبق مقررات رسمي و قواعد 

 فني مرتبط

بازرس تعيين شده طبق 
 مقررات رسمي

3.1.B  گواهينامه بازرسي«B/1/3» 

طبق مشخصات مندرج در 
سفارش و هم چنين در 
صورت نياز طبق مقررات  
 رسمي وقواعد فني مرتبط

نماينده مجاز     توليد 
كننده ومستقل از بخش  

 توليد

3.1.C  گواهينامه بازرسي«C/1/3» 
طبق مشخصات مندرج در 

 سفارش

 نماينده مجاز خريدار

 «2/3»گزارش بازرسي  3.2
نماينده مجاز توليد كننده 
و مستقل از بخش توليد 

 ونماينده مجاز خريدار



خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
o EN 10204 

 مدارك بازرسی بر اساس استانداردEN 10204  دسته تقسیم بندی می شوند 4در . 
  ( 2-2و  2-1شامل ) 2مدارك بازرسی غیر ویژه نوع 
  ( 3-2و  3-1شامل ) 3مدارك بازرسی ویژه نوع 

 يك اظهارنامه انطباق  1-2مدرك(MD) است كه توسط سازنده صادر ميشود. 
 نتايج آزمون  2-2مدرك(TR) است كه فقط از طرف سازنده تاييد ميشود. 
 گواهينامه بازرسي  1-3مدرك(COI)  است كه توسط نماينده مجاز بازرسي سازنده كه

 .مستقل از بخش توليد است تاييد ميگردد

 گواهينامه بازرسي است كه عالوه بر نماينده مجاز بازرسي سازنده كه مستقل از  2-3مدرك
بخش توليد است بايد توسط نماينده مجاز بازرسي خريدار يا نماينده بازرسي قانوني تاييد 

 .گردد
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
o EN 10204 

به این استاندارد نیز قابل اعمال است   ISO 10474توضیحات ارائه شده در مبحث مربوط به 
 :  با این تفاوت که

 .  حذف گردیده است EN 10204:2004از استاندارد   3-2مدرك نوع 
در   B 3-1جایگزین مدرك نوع  EN 10204:2004در استاندارد   1-3مدرك نوع 
 .  شده است ISO 10474استاندارد 

و  1A-3 جایگزین مدارك نوع    EN 10204:2004در استاندارد    2-3مدرك نوع 
3-1C    در استاندارد  2-3وISO 10474 شده است. 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

گواهينامه/گزارش بازرسي 
oنکاتی در مورد نحوه نگارش گزارش بازرسی 
دقت فنی 
ثبات و یکنواختی 
استفاده از حروف اختصاری 
صراحت و پرداختن به اصل موضوع 
استفاده از جمالت ساده 
دقت و صرفه جویی در استفاده از جمالت منفی 
عدم استفاده از جمالت بلند 
استفاده از جمالت با ضمیر سوم شخص 
عدم استفاده از اصطالحات قدیمی و منسوخ 
آنچه را انجام داده اید بیان کنید ولی آنچه را که یافته اید به دقت توصیف کنید 
تهیه گزارش در اسرع وقت 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  

خطاهاي بازرسي 
خطای آلفا 

بازرسي منجر به عدم تاييد محصول شده ولي محصول واقعا منطبق است. 
نتيجه : 

تعليق فرآيند توليد 
كاهش مزاياي حاصل از توليد 

 

خطای بتا 
بازرسي محصول را تاييد كرده ولي واقعا محصول منطبق نيست. 
نتيجه : 

  عدم تامين رضايت خريدار و مخدوش شدن اطمينان او 
افزايش هزينه براي كار مجدد 
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خريد تجهيزات/بازرسي ساخت  
مراجع 
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oکار آیین -حمل از قبل بازرسی :8509 ایران ملی استاندارد 
o” حمل از پیش بازرسی (PSI)“، رضازاده، محمد نوشته www.qcpage.ir 

o ISO 10474  : Steel and steel products – Inspection Documents 
o انواع مدارك بازرسی: 6650استاندارد ملی ایران 

o EN 10204: Metallic products - Types of inspection Documents 

o” استاندارد فلزی محصوالت بازرسی مدارك انواع EN 10204:2004“، رضازاده، محمد نوشته www.qcpage.ir 
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