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بخش 1

معرفي
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مقدمه

گروه آموزشي و مشاورين پارسه با علم به اين موضوع كه دغدغه هميشگي سازمان ها ،طرح ريزی و اجرای
آموزش های اثر بخش و كارا و منطبق بر نيازهای سازماني  ،ارتقای سطح كيفيت  ،افزايش بهره وری و كارايي مي
باشد .بر آن شد تا با توجه به وجود سرمايه های انساني با تجربه و دانش فني مناسب در كنار مديراني توانا و كوشا
كه سابقه همکاری با موسسات معروف و معتبر گواهي دهنده و مراكز آموزشي معتبر نظير TUV Academy
 , DQS Academy,سازمان مديريت صنعتي ,شركت مهندسي و تحقيقات صنايع الستيک را دارند و در راستای
رفع نيازهای آموزشي و مشاوره ايي سازمانها و نهادهای دولتي و خصوصي و كارخانجات توليدی ،توسعه سيستم
های مديريتي و اشاعه استانداردهای ملي و بين المللي با تشکيل گروه آموزشي و مشاورين پارسه در رفع اين
مشکل قدمي موثر بردارد .همچنين در راستای ماموريت و چشم انداز تعريف شده برای گروه آموزشي و مشاورين
پارسه مفتخريم تا بسته متنوعي از محصوالت و خدمات را به مشتريان خود ارائه نماييم.
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چشم انداز( )vision

 انتخاب اول شركت ها و سازمان های توليدی بخصوص شركت های توليدی در زنجيره تامين خودرو جهت
انجام آموزش های درون سازماني
 انتخاب اول شركت ها و سازمان های توليدی بخصوص شركت های توليدی در زنجيره تامين خودرو برای
دريافت مشاوره جهت بهبود مستمر فرايندها وافزايش بهره وری و كارايي و پروژه های بهبود
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ماموریت (( mission

 ارايه آموزش های درون سازماني با باالترين ارزش افزوده برای سازمان و شراكت در توسعه دانش و
خرد سازمان ها
 ارائه مشاوره های مديريتي مورد نياز سازمانها در جهت افزايش بهره وری و كارايي و ايجاد چرخه
بهبود مستمر در سازمان

ارزش ها ()Values

 گزينش بهترين افراد و بکارگيری در مناسبترين جايگاه در جهت ايجاد تعهد و تخصص
 مشتری مداری و ارائه محصوالت و خدمات در جهت فراهم نمودن ارزش افزوده برای مشتريان و كسب
رضايت آنها
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 نهادينه كردن فراگيری و آموزش مستمر و ايجاد نگرش نوين در آموزش های درون سازماني

اهداف ()goals

 طرح ريزی و اجرای آموزش های اثربخش و كارا  ،منطبق بر نياز های سازماني
 ارائه مناسب مشاوره و طرح ريزی و اجرای پروژه های بهبود اثر بخش در سازمان ها
 مديريت مناسب زنجيره تامين كنندگان سازمان
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زمینه فعالیت

مشاوره

آموزش
 دوره های تشريح الزامات استانداردها
 دوره های مميزی داخلي
 آموزش های عمومي مورد نياز سییيسییتم های مديريت
برای كليه سازمان ها

 پ ياده سیییازی الزا مات خاص مشییتری و الزا مات
استانداردهای بين المللي
 اخذ گواهينامه استاندارد های بين المللي

 آموزش تکنيک های مهندسي و تخصصي مورد استفاده  پياده سازی پروژه های بهبود
 طرح ريزی استراتژيک

در صنعت خودرو

 آموزش های مرتبط با ت عالي سییازماني و بهره وری و  برندينگ
بهبود

انتشارات

مميزی
 انجام مميزی های داخلي بر ا ساس ا ستاندارد های ملي

 ترجمه و انتشار كتب استاندارد های بين المللي

و بين المللي

 انجام ارزيابي تامين كنندگان و مميزی فرايند برا ساس  ترجمه و انتشییار كتب مرتبط با سییيسییتم های مديريت
الزامات خاص مشییتری و اسییتاندارد های ملي و بين

كيفيت

المللي

بازرسي محصول
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ارايه خدمات در زنجيره تامين

 انجام انواع بازرسي های كيفي جهت اقالم ورودی

 طرح ريزی و استقرار اصول لجستيک و زنجيره تامين

 انجام انواع بازرسي های كيفي جهت حين فرآيند
 انجام انواع بازرسي های كيفي جهت محصول نهايي

 ارايه را حل های بهبود هزينه های لجستيکي

بنيانگذاران

محمد مرادی

محمد رضا برزيده

مدير عامل

رئيس هيات مديره

 مدرک دکترا  DBAاز دانشگاه تهران و فوق لیسانس
مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
 20 سال سابقه کار شامل  11سال کار اجرایی در صنعت قطعه
سازی خودرو

 مدرک فوق لیسانس مدیریت اجرایی از سازمان مدیریت صنعتی
 18 سال سابقه کار شامل  11سال کار اجرایی در صنعت قطعه
سازی خودرو

 12 سال سابقه ممیزی و مشاوره

 12 سال سابقه ممیزی و مشاوره سیستم مدیریت در صنعت خودرو

 سیستم مدیریت در صنعت خودرو

 انجام بیش از  1300روز ممیزی برای شرکتهای معتبر

 انجام بیش از  1900روز ممیزی برای شرکتهای معتبر

 TUV Nord و . DQS

 TUV Nordو . DQS
 سرممیز تایید صالحیت شده سازمان  IATFو شرکت
 DQSآلمان برای استاندارد IATF 16949:2016
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 سرممیز تایید صالحیت شده سازمان  IATFو شرکت DQS
آلمان برای استاندارد IATF 16949:2016

بخش 2
شرح خدمات
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زمینه های آموزش ،مشاوره و ممیزی
سيستم های مديريت كيفيت
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ISO10005:2005

ISO10017

ISO9001:2015

ISO10019:2005

ISO10013:2001

ISO9000:2015

ISO15189

ISO10007

ISO9004

ISO13245

ISO10006:2003

ISO19011:2015

ISO29001

ISO10018

ISO10015
ISO10014:2006

زمینه های آموزش ،مشاوره و ممیزی
استانداردهای ایمنی و بهداشت و محیط زیست

ISO1431

ISO14001:2004

OHSAS 18001

ISO14044

ISO14004

OHSAS 18002

ISO14050

ISO14015

ISO 45001

ISO14001:2015

ISO14020

زمینه های آموزش ،مشاوره و ممیزی
استانداردهای صنایع غذایی

صفحه  12از 40

ISO22003

ISO22004

ISO22000:2005

ISO12000

ISO4557-HACCP

ISO22002-1

ISO22002-3

ISO22002-2

زمینه های آموزش ،مشاوره و ممیزی
استانداردهای صنعت خودرو

APQP

SPC

IATF16949:2016

Process Approach

FMEA

MSA

( * Newالزامات ايران خودرو) ISSR

( * Newالزامات سايپا) SSQR

PPAP

Reliability

مميزی داخلي ويژه قطعه سازی خودرو

GD&T

(الزامات پزو-سيتروئن) PSA

Durability

زمینه های آموزش ،مشاوره و ممیزی
استانداردهای رضایت مشتریان

ISO10008

صفحه  13از 40

ISO10003:2007

ISO10001:2007

ISO10004:2012

ISO10002:2014

زمینه های آموزش ،مشاوره و ممیزی
استانداردهای امنیت اطالعات

ISO27003

ISO17799

ISO27001

ISO27005

ISO27006

ISO27002

زمینه های آموزش ،مشاوره و ممیزی
استانداردهای مدیریت انرژی
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ISO50003

ISO15015

ISO50001

ISO50004

ISO50006

ISO50002

زمینه های آموزش ،مشاوره و ممیزی
سایر استانداردهای مدیریتی

ISO10668

ISO25001

ISO/IEC 17025 :2005

ISO15189

ISO10017

ISO10012

ISO28000

ISO2000

ISO31000

ISO31004

ISO31010

زمینه های آموزش ،مشاوره و ممیزی
تکنیک های مهندسی و تخصصی
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POKA YOKA

مهندسي قابليت اطمينان

DOE

TQM

تجزيه و تحليل عدم قطعيت

BSC

لجستيک و كانبان

استاندارد سازی مدارک فني و مهندسي

SQFE

زمینه های آموزش ،مشاوره و ممیزی
سیستم های تعالی و بهبود

S5

INQA

ISO/IEC 17025 :2005

CAPA

EFQM

زمینه های آموزش ،مشاوره و ممیزی
استانداردهای صنایع آرایشی ،بهداشتی ،دارویی
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ISO13485

ISO15189

ISO/IEC 17025 :2005

زمینه های آموزش ،مشاوره و ممیزی
استانداردهای صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی

ISO14001

ISO9001

ISO/TS 29000
IMS

زمینه های آموزش ،مشاوره و ممیزی
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استانداردهای صنایع ریلی و وابسته به راه آهن

ISO9001

ISO14001

ISO/TS 29000
IMS

زمینه های آموزش ،مشاوره و ممیزی
استانداردهای صنایع هوا و فضا

IMS
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ISO9001

AS9100-EN9100

ISO14001

ISO/TS 29000

انتشارات
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بخش 3

برخي از مشتريان ما
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برخی از مشتریان ما
شركت خودروسازان راين

شركت كوشش رادياتور

گروه خودرو سازان كارمانيا

شركت مهندسي ساپکو

رنگسازی نگين بم

شركت آرتاويل تاير

شركت پمپ فرمان توس

شركت مهر آسای بم

شركت پارت سمنان

شركت ايران تاير

شركت الوند سپهر پارسيان

شركت آريا سوالر

شركت پيستون ايران

شركت پايا ذوب كاوه

شركت پارس شيمي

گروه كارخانجات پارت الستيک

شركت سينتتيک چرم ايران

گروه توسعه قطعات خودرو پيروز

شركت پيچ كوبان

شركت تک پرس ميرزايي
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برخی از مشتریان ما
شركت سوخت آما

طراحي و مهندسي سايپا

شركت رينگ سازی مشهد

شركت رينگ خودرو پارس

شركت گاما تينر

شركت كوشاوران

شركت فرمان خودرو سپاهان

شركت شب شکن البرز

شركت مارپيچ باختر

شركت الستيک دنا

شركت دمير صنعت

شركت اميد فنر

شركت ورق خودرو

پيستون ايران
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شركت محورسازان ايران
خودرو

درخشان ساز

تارا ذوب

هرمس بلبرينگ

بخش 4

سوابق آموزشي
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برخی از سوابق آموزشی
عنوان دوره

مدت دوره

تعداد دوره برگزار شده

IATF16949:2016

3

بيش از  50دوره

RISK

2

بيش از  11دوره

برخي از شركتهای برگزار شده
الوند سپهر-اميد فنر-انرژی ساز-ايمن شيشه سپهر-
آرتاويل تاير-پارساياران-پاياذوب كاوه-پالستيک امواج-
پمپ فرمان توس-پويانيستانک-پويان صنعت نهاد-تک
پرس ميرزايي-چرم ايران-شركت طراحي و مهندسي
سايپا-سوخت آما-سيم آبديده بشل-شايان صنعت-فرمان
خودرو سپاهان-شب شکن البرز-قطعات محوری پارت
سمنان-گروه توليدی صنعتي اخشان-كوشاوران-گروه
پيروز-الستيک دنا-مارپيچ باختر-ماشين كاران-گاما تينر-
مجد الکترونيک-ورق خودرو-ياتاقان بوش ايران-شيمي
پيدايش-درخشان ساز-صنايع فورج البرز-لنت پارس-
ايندامين سايپا-دمير صنعت-تاراذوب -و . . .
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سوخت آما -گروه توليدی صنعتي اخشان-كوشاوران-
ياتاقان بوش ايران-سازه پويش-بساپارس صنعت -و ...

گروه پيروز-ايران تاير-آهنگری تراكتور سازی-بهينه
سازان آتيه-پارس شيمر-پارس ميل لنگ-پاياذوب كاوه-

ISO9001

1

بيش از  35دوره

SPC

2

بيش از  12دوره

MSA

2

بيش از  15دوره

FMEA

2

بيش از  10دوره

سيم آبديده بشل-الوند سپهر-الستيک درود و ...

PPAP

1

بيش از  8دوره

گروه پيروز و ...

APQP

2

بيش از  9دوره

الستيک درود و ...

SQA

1

بيش از  12دوره

الستيک درود و ...

بيش از  5دوره

گروه پيروز و ...

سهند هيدروليک-رنگسازی نگين بم-كارمانيا -گروه
توليدی صنعتي اخشان و . . .

SCM

الوند سپهر-آرياسوالر-پالستيک امواج-پيچ كوبان-
درخشان ساز و ...
الوندسپهر-سيم آبديده بشل-ورق خودرو-آريا سوالر-
درخشان ساز و ...

الوند سپهر-گروه پيروز-اميدفنر-انرژی ساز-ايمن شيشه
سپهر-آرتاويل تاير-بسپارتابان –پارساياران-پمپ فرمان
توس-پويانيستانک-تک پرس ميرزايي-چرم ايران-

مميزی داخلي

2

بيش از  42دوره

ISO14001:2015

2

بيش از  9دوره

ايران تاير –جنرال كب پارس-پيستون ايران و...

COQ

1

بيش از  5دوره

پيچ كوبان و ....

Reliability

2

بيش از  5دوره

MIL STD 414

1

بيش از  3دوره

پيچ كوبان-فن ور و ...

DOE

2

بيش از  4دوره

گروه توليدی صنعتي اخشان و ...

ISO29001

2

بيش از  6دوره

مشهد فورجينگ-

سوخت آما-فرمان خودرو سپاهان -گروه توليدی صنعتي
اخشان-كوشاوران-الستيک دنا-مارپيچ باختر و . . .
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پيستون ايران-كيان تاير-جنرال كب پارس-سازه پويش-
و...

سوابق مشاوره

بخش 5
سوابق مشاوره
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برخی از سوابق مشاوره
موضوع مشاوره
طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016
طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016
طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016
طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016
طرح ریزی و استقرار الزامات
ISO/TS 16949

صفحه  27از 40

نام كارفرما

زمينه فعاليت

پيوند توسعه

توليد كننده انواع لوال

اميد فنر

توليد كننده انواع فنر

انرژی ساز

توليد انواع فنر لول

آرتاويل تاير

توليد تاير

بهين ابزار ايساتيس

توليد كننده مستر و بوستر ترمز

نتيجه مشاوره
موفق به اخذ گواهينامه
از شركت  DQSآلمان
موفق به اخذ گواهينامه
از شركت  DQSآلمان
موفق به اخذ گواهينامه
از شركت  DQSآلمان
موفق به اخذ گواهينامه
از شركت  DQSآلمان
موفق به اخذ گواهينامه
از شركت  DQSآلمان

طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016
طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016
طرح ریزی و استقرار الزامات

پارس شيمر وارنا

پارس ميل لنگ

مواد معدني سنگ گچ سيمان شيشه
و پنبه نسوز و.....

ميل لنگ خودروهای سواری

IATF 16949:2016
طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016

پارساياران

از شركت  DQSآلمان

از شركت  DQSآلمان

ISO9001:2015

طرح ریزی و استقرار الزامات

موفق به اخذ گواهينامه

موفق به اخذ گواهينامه

كارمانيا

پويا نيستانک

اتمام

توليد كننده انواع پيستون و قطعات

موفق به اخذ گواهينامه

ريختگي آلومينيومي

از شركت  DQSآلمان

توليد انواع

در حال اجرا

پرس كاری قطعات خودرو با
طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016

طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016
طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016
طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016
طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016
طرح ریزی و استقرار الزامات
ISO9001:2015

طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016
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تک پرس ميرزايي

دستگاههای پرس هيدروليک و

در حال اجرا

ضربه ای

جنرال كب پارس

چرم ايران

دمير صنعت

توليد كننده قطعات خودرو و

در حال اجرا

موتورفن خودرو
توليد كننده انواع محصوالت چرم

موفق به اخذ گواهينامه

مصنوعي در كشور

از شركت  DQSآلمان

توليد كننده قطعات و مجموعه های

موفق به اخذ گواهينامه

فلزی و مکانيکي خودرو

از شركت  DQSآلمان
موفق به اخذ گواهينامه

دنده چي
شركت توليدی مواد
شيميايي و فرآورده های
رنگ نگين بم
رينگ سازی مشهد

توليد دنده فاليويل

از شركت  DQSآلمان

توليد رنگ خودرو توليد چربگير و

موفق به اخذ گواهينامه

فسفاته و توليد خمير ED

از شركت  DQSآلمان

توليد كننده رينگ های سواری
سنگين و رام موتور

در حال اجرا

طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016

موفق به اخذ گواهينامه
سيم آبديده بشل

طرح ریزی و استقرار الزامات

گروه توليدی صنعتي

IATF 16949:2016

اخشان

طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016

طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016

توليد مفتول CHQ

از شركت  DQSآلمان
موفق به اخذ گواهينامه

توليد كننده كمربند ايمني خودرو

از شركت  DQSآلمان
موفق به اخذ گواهينامه

الستيک دنا

توليد تاير
توليد انواع مجموعه جعبه فرمان

مارپيچ باختر

هيدروليک و مکانيک ،انواع چرخدنده ها،
اجزاء محوری و مارپيچ های بال اسکرو

از شركت  DQSآلمان
موفق به اخذ گواهينامه
از شركت  DQSآلمان

فرمان خودرو

طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016

مجموعه سازی طوس

طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016
طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016
طرح ریزی و استقرار الزامات
ISO9001:2015

مهرآسای بم

خودرو

ورق خودرو

توليد ورق گالوانيزه

بسا پارس صنعت

ساپکو

طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016
& IMS

درخشان ساز

IATF 16949:2016
& IMS

صفحه  29از 40

از شركت  DQSآلمان

از شركت  DQSآلمان
موفق به اخذ گواهينامه

طرح ریزی و استقرار الزامات

طرح ریزی و استقرار الزامات

موفق به اخذ گواهينامه

موفق به اخذ گواهينامه

شتاب آذر شرق

IATF 16949:2016

خودرو
توليد آيينه های جانبي و داخلي

طرح ریزی و استقرار الزامات
NSA / IATF 16949:2016

تامين كننده قطعات شركت ايران

در حال اجرا

از شركت  DQSآلمان

تامين كننده قطعات ايران خودرو

در حال اجرا

در حال اجرا
موفق به اخذ گواهينامه

پيستون ايران

توليد انواع گرانول های پليمری

از شركت  DQSآلمان

پيستون و گژن پين موتور های

موفق به اخذ گواهينامه

بنزيني و ديزلي و ....

از شركت  DQSآلمان

در حال حاضر در حوزههای محيط
طرح ریزی و استقرار الزامات

بهينه سازان آتيه

ISO9001:2015

زيست ،طب كار ،آموزش و مشاوره،
ايمني و بهداشت ،بهداشت محيط و

موفق به اخذ گواهينامه
از شركت  DQSآلمان

… فعاليت ميكند
طرح ریزی و استقرار الزامات

بهان پليمر

طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016

صنايع فورج البرز

طرح ریزی و استقرار الزامات

لنت پارس

طرح ریزی و استقرار الزامات

ايندامين سايپا

Gap Analysis

محور خودرو

Gap Analysis

الستيک بارز

طرح ریزی و استقرار الزامات

حركت بلبرينگ ايمن

طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016

حس كابل آسيا

طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016

خودروسازان راين

طرح ریزی و استقرار الزامات

فوالد كوير

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016

IATF 16949:2016

توليد قطعات پليمری خودرو

توليد انواع قطعات فوالدی به روش

اتمام

در حال اجرا

فورج گرم و قالب بسته مي باشد.

توليد لنت ترمز در ايران

توليد كننده كمک فنر های

اتمام

در حال اجرا

هيدروليکي و تلسکوبي
ساخت و مونتاژ محورهای جلو و

در حال اجرا

عقب خودروهای ديزلي

توليد الستيک

اتمام

اولين توليدكننده انواع بلبرينگ
IATF 16949:2016

صنعتي در ايران؛ بزرگترين تامين

در حال اجرا

كننده خودروسازهای داخلي
توليد كابل

در حال اجرا

يکي از شركتهای تابعه گروه
صنايع خودروسازی كرمان در منطقه
ويژه اقتصادی ارگ جديد به منظور

در حال اجرا

توليد خودرو

IATF 16949:2016
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در حال اجرا

طرح ریزی و استقرار الزامات

كيان تاير

توليد الستيک

در حال اجرا

طرح ریزی و استقرار الزامات
IATF 16949:2016

گاما تينر

توليد رنگ و تينر صنعتي

در حال اجرا

IATF 16949:2016

برخی از سوابق مشاوره استاندارد 17025:2015
نام شرکت

موضوع مشاوره

دامنه آزمایشگاه

محل مشاوره

وضعیت

مپنا بويلر

استقرار الزامات ISO/IEC
17025:2005
استقرار الزامات ISO/IEC
17025:2005
استقرار الزامات ISO/IEC
17025:2005

متالورژی

كرج

اخذ گواهينامه

كاليبراسيون

كرج

در مرحله ارزيابي

متالورژی

تهران

شركت فوالد خوزستان

مشاوره محاسبه عدم قطعيت

متالورژی

اهواز

--

آزمايشگاه پزشکي پارس

نصب و راه اندازی و آموزش

تجهيزات پزشکي

كرج

--

مپنا بويلر
نيکان تک ايرانيان

NACI

در مرحله ارزيابي
NACI

كار با تجهيزات
شركت نفت و گاز ارس

كاليبراسون و كنترل مياني

كاليبراسيون

خراسان شمالي

--

تجهيزات
دانشگاه صنعتي بيرجند

نصب و راه اندازی و آموزش

متالورژی

خراسان جنوبي

--

كار با تجهيزات
دانشگاه صدرای شيراز

نصب و راه اندازی و آموزش

متالورژی

شيراز

--

كار با تجهيزات
دانشگاه صنعتي كاشان

نصب و راه اندازی و آموزش

متالورژی

كاشان

--

كار با تجهيزات
دانشگاه آزاد مشهد

نصب و راه اندازی و آموزش

متالورژی

خراسان رضوی

--

كار با تجهيزات
دانشگاه آزاد خامنه

نصب و راه اندازی و آموزش

متالورژی

تبريز

--

كار با تجهيزات
شركت فوالد فام واحد

محاسبه عدم قطعيت آزمون ها

كاليبراسيون -شيمي

كرج

--

هشتگرد
شركت صنايع حديد
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محاسبه عدم قطعيت آزمون ها

متالورژی

تهران

--

تضمين كيفيت نتايج

شركت شيمي بافت

شيمي

ماهشهر

--

ماهشهر
آزمايشگاه متالورژی

آموزش نحوه ی گزارش دهي

حاميران

و تعيين استاندارد

شركت رستا گروه قشم

استقرار الزامات ISO/IEC
17025
استقرار الزامات ISO/IEC
17025

شركت پمپ های صنعتي
ايران
شركت ماشين سازی

آموزش كار با تجهيزات

عابدی

آزمايشگاه

متالورژی

تهران

--

متالورژی

كرج

--

متالورژی

كرج

--

متالورژی

كرج

--

مشخصات تیم مشاوره ( : 17025جمالتی که بتواند توانایی و مجرب بودن تیم مشاوره را نشان دهد ترجیحا تاکید بر نقاط
قوت )
با توجه به تجربه کاری و استفاده از نفرات فنی در زمینه های مختلف و اشراف نفرات بر آزمون های مرتبط (بر خالف سایر شرکت های
برقرار کننده این استاندارد که تنها در زمینه سیستمی و تهیه مدارک سیستمی آزمایشگاه ها را همراهی می نمایند و اینکه این استاندارد
نیاز به تیم استقرار داشته و قائم به فرد نمی باشد) و همچنین ارتبا ط مستقیم کاری این مجموعه با سازمان استاندارد و تسلط کامل به
رویه های اداری ،موفقیت و تسریع در انجام این پروژه را تضمین خواهد نمود.
مشاوره و راهنمائی در زمینه خرید تجهیزات ،ابزار و خدمات با کیفیت و متناسب با نیازهای آزمایشگاه از ویژگی ها دیگری می باشد که
باعث صرفه اقتصادی و کارائی آنها در دراز مدت خواهد بود.

 بیش از  15سال سابقه کار در آزمایشگاه های معتبر ایران (مرکز پژوهش متالورژی رازی  ،آزمایشگاه مپنابویلر ،مرکز علوم کاربردی رازی ،فوالد فام و  )....از سوابق ارزنده تیم استقرار می باشد.
 ارزیاب تایید صالحیت شده سازمان استاندارد ایرانآشنایی با آزمون ها:

 -1تسلط به نحوه انجام کلیه آزمون های متالورژیکی(مکانیکی ،آنالیز شیمیائی ،متالوگرافی و  )...مطابق با استاندارد های بین
المللی
 -2تسلط به استانداردهای مواد مهندسی از جمله  API5L ,ISO, DIN, ASME, API 1104, AWS, ASTMو غیره
 -3تسلط به امور کنترل کیفی و نحوه کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی و اندازه گیری
 -4تسلط به مستند سازی و برقراری استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه مطابق با ISO/IEC 17025
 -5تسلط به نحوه محاسبه عدم قطعیت ابزار های اندازه گیری و تجهیزات آزمایشگاهی
 -6تسلط به بازرسی جوش
 -7تسلط به تست های غیر مخرب از جمله  MT ,PT ,VTو آشنایی با روش های  UTو RT
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 -8ممیزی کنترل کیفیت بر اساس الزامات ISO/TS 16949
 -9توانایی کار با نرم آفزار طراحی Solid Work
 -10تسلط به کنترل ابعادی
 -11آشنا به تعمیر و نگهداری ماشین های ابزار
 -12تسلط به طراحی قید و بند و ساخت انواع فیکسچرها
 -13آشنا یی با دستگاه های هیدرولیک
 -14تسلط به کار با تجهیزات آزمایشگاهی در زمینه آزمون های مکانیکی ،متالوگرافی ،آنالیز شیمیائی و سختی سنجی
 -15تسلط به کالیبراسیون عمومی ابزارهای اندازه گیری کمیت فشار
 -16تسلط به کالیبراسیون عمومی و تائید سیستم اندازه شناسی
 -17تسلط به کالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری ابعادی
 -18تسلط به کنترل و بازرسی تجهیزات آزمون و اندازه گیری
 -19تسلط به کار با دستگاه میکروسختی سنج
 -20تسلط به آزمون های متالوگرافی
 -21تسلط به کنترل کیفیت رنگ
 -22تسلط به تهیه گزارش های فنی آزمایشگاهی
 -23تحلیل گزارش های آزمون
 -24تسلط به انجام کنترل های میانی تجهیزات
 -25تسلط به نرم افزار مالی سپیدار
 -26تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری و مبانی PT
 -27تسلط به صحه گذاری آزمون های آزمایشگاهی
 -28تسلط به تحلیل به روش آماری با استفاده از MINI TAB
 -29تسلط به نرم افزار آماری SPSS
 -30آنالیز سیستم اندازه گیری MSA
خدمات قابل ارائه با توجه به شرایط موجود:
 -31آموزش کلیه پرسنل در زمینه تشریح  ،الزامات و مستند سازی مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO/IEC
 17025و نحوه ی ممیزی داخلی آزمایشگاه ،محاسبه عدم قطعیت به تفکیک آزمون ها ،تضمین کیفیت نتایج به تفکیک
آزمون ها ،روش صحه گذاری
 -32تهیه دستورالعمل ها ،فرم ها و لیست های سیستم کیفیت مطابق با استاندارد ISO/IEC17025
 -33تهیه روش های اجرائی و دستورالعمل های فنی به تفکیک آزمون ها مطابق با استاندارد ISO/IEC 17025
 -34تهیه دستورالعملهای نگهداری و تعمیرات دستگاهها و تجهیزات
 -35آموزش استانداردهای فنی به تفکیک آزمون ها
 -36آموزش های تخصصی انجام آزمو ن ها
 -37مشاوره جهت آماده سازی شرایط فیزیکی و محیطی آزمایشگاه متناسب با معیارهای استاندارد
 -38طراحی ساختمان و جانمایی دستگاهها
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 -39مشاوره در زمینه خرید تجهیزات و مواد مرجع (بلوک های استاندارد)
 -40مشاوره در زمینه کالیبراسیون دستگاهها و تجهیزات
 -41تعیین نوع آزمون هائی که قابلیت اخذ استاندارد  ISO/IEC 17025برای آنها با توجه به امکانات و شرایط موجود
وجود دارد.
 -42جاری سازی استاندارد ISO/IEC 17025
 -43پایش و کنترل نحوه جاری سازی و ممیزی سیستم
 -44تعیین مسئولیت پرسنل آزمایشگاه
 -45مکاتبات با سازمان استاندارد و نهاد اعتبار دهی پارسیان جهت تعیین زمان حضور برای ارزیابی آزمایشگاه
 -46ممیزی داخلی روش های سیستمی و فنی
 -47رفع عدم انطباق های احتمالی از طرف ارزیابان
 -48دریافت گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17025
کاهش ریسک انجام پروژه:
با توجه به موارد ذکر شده در باال و تجربه در برقراری این سیستم در سازمان ها و شرکت ها ،نیاز به حمایت مدیران ارشد سازمان بوده و
علی رغم اینکه برای اخذ اولیه این استاندارد نیاز به تهیه تجهیزات و صرف هزینه می باشد ولی اعتبار بخشی و صرفه جوئی هائی که در
پی دارد همه هزینه های اولیه را جبران خواهد نمود.
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بخش 6
تصاوير
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مشاوره طرح ریزی و استقرار الزامات  ISO9001:2015در شرکت ساپکو
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ممیزی  IATF16949:2016در شرکت پمپ فرمان طوس
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ممیزی  IATF16949:2016در شرکت پویانیستانک ( نائین )
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مرحله اول پروژه  NSAدر شرکت معظم رینگ سازی مشهد
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آموزش ممیزی داخلی در شرکت پارسایاران ( از مجموعه هلدینگ پارت الستیک )

آموزش الزامات  IATFدر شرکت آذران پارت هوراند
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