
  معرفي پژوهشكده سيستمهاي مديريت و بازرسي      
  

  .پژوهشكده پژوهشگاه استاندارد است 4پژوهشكده سيستمهاي مديريت و بازرسي يكي از 

اين پـروژه  . فعاليتهاي پژوهشكده، در غالب پروژه هاي كاري ميان مدت و بلند مدت براي گروههاي پژوهشي تعريف شده است
  .قانوني پژوهشكده و چالشها و نيازهاي روز صنايع كشور مي باشدها برگرفته از وظايف 

  : گروههاي فعال پژوهشكده عبارتند از

  )تجا(طرح توانمندي و ارتقاء كيفي صنايع توليدي  -
اين طرح يكي از طرح هاي اجرايي ميان مدت پنج ساله سازمان استاندارد است كه كليه صنايع داخلي در آن ملزم به اسـتقرار  

با توجه به ابعاد وسيع اين برنامه از يك طرف و منابع بالقوه . كيفيت، استانداردسازي و دريافت گواهي محصول مي باشندنظام 
بيروني سازمان بويژه كارشناسان رسمي استاندارد از سوي ديگر، تدوين فرايندهايي كه امكان بهره برداري موثر از اين منـابع را  

از اينرو يكي از فعاليت هاي پژوهشكده سيستم هاي مديريت ايجاد وحـدت رويـه در   . استفراهم كند امري منطقي و ضروري 
بـراي راهنمـايي   ) كارشناسـان رسـمي اسـتاندارد   (عملكرد ادارات كل استاندارد استانها در بهره برداري از توان بخش خصوصي 

 . مي باشد علمي و فني توليدكنندگان جهت استقرار نظام كيفيت و دريافت نشان استاندارد

  (PT) آزمون مهارت -
  طرف  يمرجع ب لهيمشابه، به وس يها شگاهيآزما ريبا سا سهيدر مقا شگاهيآزما جياست كه در آن نتا يآزمون مهارت، روش 
)PT provider( مرجع مستقل براساس الزامات استاندارد  نيا. شود يم يابيارزISO/IEC 17043 كي جيمنظم نتا سهيبه مقا 

  .پردازد ي، م)PT item( اقالم تحت آزمون يواقع ريبا مقاد شگاهيآزما
بدين منظور و با هدف ايجاد مكانيسم قابل اعتمادي براي ارزيابي عملكرد صدها آزمايشگاه همكار سازمان ملي استاندارد، طرح 

  .يه و تصويب شدهاي مديريت كيفيت و بازرسي ارا در پژوهشكده سيستم "راه اندازي مركز آزمون مهارت استاندارد"
كليه فعاليتها از طراحي الگوهاي آزمون مهارت، تا  ISO/IEC 17043در مركز آزمون مهارت استاندارد، با استقرار استاندارد 

هاي شركت كننده و ارايه گزارش نهايي، طبق اين استاندارد بين المللي انجام مي  و دريافت نتايج آزمايشگاه PTانتقال اقالم 
  .بندهاي بعدي اين نظامنامه به نحوه تحقق هر يك از الزامات پرداخته ايمشود كه در 

  

 ارزيابي آزمايشگاه هاي همكار  -

 مـي ارزيابي انطباق اثبات . تجارت داردگسترش ارزيابي انطباق نقش بسيار مهمي در ايجاد اطمينان در زمينه توسعه پايدار و        

  .سازمان با الزامات مشخص شده مطابقت داردكه يك كاال، فرايند، سيستم، فرد يا كند 

تصميم گيري در كميته فني استان تهـران  ، ارزيابي آزمايشگاه بررسي درخواست، از مرحلهآزمايشگاه ها، ارزيابي انطباق ش رو       
يا كاليبراسـيون  هاي آزمون شده كاالروشهاي آزمون اين اطمينان را ايجاد مي كند كه  صدور گواهي نامه آزمايشگاه همكار،و 

رو انجـام   از ايـن . با الزامات مشخص شده در استانداردها و مقررات مطابقت دارد اقالم كاليبره شده، در آزمايشگاه هاي همكار
  .از خدمات اصلي اين پژوهشكده مي باشد، يكي  NACI‐P13ارزيابي آزمايشگاه هاي همكار بر اساس سند راهنماي



 ااندازه شناسي، اوزان و مقياسه -
بـين   دامنـه كـاربرد ايـن سيسـتم    و  گيري است ايجاد و استقرار يك سيستم جهاني اندازه برايترين چالش  شناسي مهم اندازه
دهد كشـورها   هاي بشر را تحت تاثير قرار مي گيري تمام فعاليت از آنجا كه فرآيند اندازه .گيرد ، تمام كشورها را در بر ميالمللي

از جملـه ايـن زيـر سـاخت هـا      . هاي خود هسـتند  گيري زم جهت حصول اطمينان از نتايج اندازهملزم به ايجاد زيرساختهاي ال
اشـاره  ... گيري و  گيري، برقراري نظام ملي اندازه گيري، ارتقاء كيفيت نتايج اندازه توان به برقراري قابليت رديابي نتايج اندازه مي

هاي پژوهشي بـراي بهبـود    هت نيل به اهداف فوق و با هدف اجراي طرحج اوزانو اندازه شناسي از اينرو تشكيل گروه ه  .نمود
 .وضعيت اندازه گيري و پيشنهاد تدوين استانداردهاي ملي در اين خصوص، در پژوهشكده انجام گرفته است

 كلينيك هاي استاندارد -
 و رقابت، خالقيت، علم و فنـاوري، رفـع موانـع تجـاري     در حوزهكليدي در حمايت از سياستهاي دولتي  يستانداردسازي عاملا

به همين دليل دولتها به تشكيل ساز و كارهاي رسمي به عنـوان زيرسـاخت   . دمحافظت از منافع مصرف كننده به شمار مي رو
ي خـود  سازمان ملي استاندارد ايران در ايفـاي نقـش حـاكميت   . استانداردسازي و همچنين ترويج و ترغيب آن متعهد مي شوند

همواره به تدوين، بهنگام سازي و پايش استانداردهاي ملي و اجراي اثربخش آنها اهتمـام داشـته و هـم اكنـون بـا راه انـدازي       
ي استانداردسازي و تسريع در دريافت نشان اسـتاندارد توسـط   كلينيك هاي مشاوره استاندارد چتر حمايتي خود را براي اشاعه

بـوده و ايـن   توسعه صنايع كوچك و متوسط، رمز توسعه اقتصادي دهه آينده چرا كه . استصنايع كوچك و متوسط گسترانده 
   .شوندملي را موجب مي بهبود و سالمت اقتصاد صنايع،

اي، كلينيك هاي مشاوره استاندارد با استقرار در شهرك هاي صنعتي و ارايه خدمات متنوع عالوه بر انجـام خـدمات دبيرخانـه   
به اين ترتيب . نمايندتانداردسازي ترغيب و مشكالت و موانع موجود را با ارائه مشاوره كارا و موثر برطرف ميصنايع را به امر اس

پوشش استانداردهاي ملي گستره بيشتري از صنايع را شامل شده و طبعاً ارتقاي روز به روز صنعت كشور و فرهنگ استفاده از 
  .ودكاالي استاندارد از نتايج ارزشمند آن خواهد ب

 نرخ كيفيت -
تعيين نرخ كيفيت كاالهاي مشمول استاندارد اجباري در كشور نيز از جمله پـروژه هـاي پژوهشـكده سيسـتم هـاي مـديريت       

در اين طرح، با هدف پايش دوره اي تغييرات سطح كيفيت محصـوالت در گروههـاي مختلـف، بـا     . كيفيت و بازرسي مي باشد
و نتايج آزمون نمونه هاي انتخاب شده در سطح بـازار،  ) طاها( "ي هماهنگ استانداردطرح اجرا"توجه به نتايج حاصل از اجراي

بديهي است در اين محاسبات موارد داراي نقص بحراني، عمـده و جزيـي بـا    . نرخ كيفيت هر گروه محصوالت محاسبه مي شود
 . درصد وزني مشخص در نرخ نهايي كيفيت آن گروه كاال سهم دارند

 ماتاستانداردسازي خد -
ولي همزمـان بـا   . به اهميت استاندارد سازي، در كشور ما از دير باز استانداردهاي محصوالت مختلف تدوين شده است با توجه

توسعه تجارت جهاني، رقابتي شدن توليد محصول و ارايه خدمات و نياز مشتريان، استاندارد سازي خدمات تبديل بـه موضـوع   
هم همسو با اين نياز و با استفاده از تجارب كشورهاي پيشرو، بررسـي، اولويـت گـذاري     در اين پژوهشكده. روز دنيا شده است

  . طبق خواسته هاي سازمان ملي استاندارد و تدوين استانداردهاي خدمات صورت مي گيرد



  

قدام به پژوهشكده سيستمهاي مديريت و بازرسي ا محصوالت و خدمات،ارايه  مطرح در و الزامات ي به نيازهايدر پاسخگو
نيز نموده است كه به نحوه پوشش دادن الزامات آن در   ISO 9001:2008استقرار نظام مديريت كيفيت بر اساس استاندارد

  .نظامنامه و مستندات سيستم مديريت كيفيت پژوهشكده به تفصيل اشاره شده است

  
 


