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 -1هدف :
هدف از تدوین این روشاجرایی تشریح کلیات و چگونگی فرآیند کالیبراسیون کلیه تجهیزاات پزای

و انزداز گیزر مزورر بزر

کیفیت خدمات بهمنظور اطمینان از دقت و صحت عملکرد این تجهیاات است.

 -2دامنه کاربرد :
این روشاجرایی کلیه وسایل و تجهیاات پای

و انداز گیر مورر بر فرآیندها ارائه خدمت و کیفیزت خزدمات ارائزهشزد در

کلیه مجموعهها تابعه شهردار شیراز را دربر میگیرد.

 -3تعاریف و اصطالحات :
 تمامی تعاریف و اصطالحات مندرج در این روشاجرایی مطابق استاندارد  ISO 9000:2005است. کالیبراسیون ( : )Calibrationهدف کالیبراسیون ایجاد نظامی مورر بهمنظور کنترل صحت و دقت پارامترهامترولوژیکی دستگا ها و تجهیاات پای

و انداز گیر و کلیه تجهیااتی است که عملکرد آنها بر کیفیت فرآیندها تاریرگذار

خواهدبود .این کار بهمنظور اطمینان از تطابق انداز گیر ها انجامشد با استانداردها جهانی مورداستفاد قرار میگیرد .در
تعریفی دیگر ،کالیبراسیون چنین تعریف میشود  :عملیاتی که تحت شرایط مشخصی در وحله اول ارتباط بین مقادیر کمی و
عدم قطعیتها

آنها (که توسط استانداردها

انداز گیر

فراهم شد است) ،با مقادیر متناظر نشانداد شد (مربوط به

سیستمها ویا تجهیاات انداز گیر ) همرا با عدم قطعیتها مربوطه را برقرارمیسازد؛ و در وحله دوم ،ازاین اطالعات برا
برقرار

رابطها

که بتوان با آن نتیجه انداز گیر

را از رو

مقدار نشانداد شد بدست آورد ،استفاد میکند .نتیجه

کالیبراسیون ممکن است در مدرکی ربتشود که گا آنرا گواهینامه کالیبراسیون یا گاارش کالیبراسیون مینامند.
 اندازهگیری ( : )Measurementدر استاندارد ملی ایران با شمار  ۳۲۷۴باعنوان واژ ها و اصطالحات پایه و عمومیانداز شناسی درمرداد  ،۸۴۲۱انداز گیر چنین تعریف شد  :مجموعه عملیاتی بهمنظور تعیین مقدار یك کمیت (یادآور :
عملیات ممکناست بهصورت خودکار انجام شود .).انداز گیر یا سنج  ،فرآیند برآورد انداز ٔ ویژگیها یكچیا ،مانند
طول (درازا) ،وزن (سنگینی) یا عمق (ژرفا)

تاریخ اولین صدور :

1901/10/11

آن نسبتبه یکاها

مهر اعتبار :

انداز گیر

استاندارد ،مانند متر و کیلوگرم است .عمل

تاریخ آخرین ویرایش :

1902/10/22
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انداز گیر بیشتر با یك اباار انداز گیر (سنج اباار) مانند خطک  ،ترازو ،دماسنج،سرعتسنج یا ولتسنج انجام میشود ،که
بااینکار ،ویژگی انداز گیر شد با یکا

انداز گیر

سنجید میشود .هرنوع ویژگی را میتوان انداز گرفت ،کمّیتها

فیایکی مانند مسافت ،سرعت ،انرژ  ،دما و زمان ازجملهٔ این ویژگیها اند.
 صحت ( : )Accuracyصحت همان نادیکی توافقی مقادیر انداز د به مقدار واقعی قرارداد میباشد ،مثالً یك تیراندازهرچه تیرها خود را به مرکا سیبل نادیكتر باند صحت باالتر خواهدداشت.
 دقت ( : )Precisionبه معنی نادیکی نتایج به یکدیگر میباشد و در مثال فوق ،اگر تیرانداز تیرها را نادیكتر بههم شلیكکند ،دقت باالتر خواهدداشت ،یعنی ممکناست یك تیرانداز تیرها خود را به هدف ناند ،ولی در تیرانداز خود دقت
خوبی داشتهباشد؛ یابرعکس ،تیر به هدف باند ،ولی دقت

بسیارپایین باشد .هرچه انحراف معیار استاندارد نتایج کوچكتر

باشد ،دقت بهتر خواهدبود.
 کالیبراسیون ادواری  :پس از سپر شدن زمان مشخصی (باعنوان فواصل زمانی تایید کالیبراسیون) ،کارایی ،دقت وصحت عملکرد تجهیاات کالیبر شد کاه

یافته و الزماست مجدداً مقایسها دقیق بین دستگا با یك سیستم آزمونگر

معتبر (که خود سالیانه یكبار کالیبر میشود) صورت پذیرد .این کالیبراسیون ،ادوار یا دور ا نامید میشود.
 کالیبراسیون اتفاقی  :عالو بر کالیبراسیون ادوار یا دور ا که بهصورت منظم انجام میشود ،برخی شرایط نیا ممکن-است موجب تغییراتی در دستگا کالیبر شد شوند که اجرا کالیبراسیون را الزم میسازند .ازجمله این شرایط میتوان به
موارد زیر اشار کرد :
 اگر از دستگا بی از زمان مجاز تعریفشد برا آن در یك روزیاهفته استفاد شد باشد. اگر استفاد نادرستی از دستگا توسط کاربر صورتگرفتهباشد. اگر دستگا تحتتاریر شوك الکتریکی ،میدان مغناطیسی ،تکان ناگهانی ویا ضربها شدید قرارگرفتهباشد. اگر مشاهدات کاربر از دستگا  ،وضعیتی اضطرار ویا حتی غیرعاد را هشداردهد.دراین شرایط کالیبراسیون اتفاقی انجام میشود.
 : CBU -برچسب مربوط به تجهیاات پای

و انداز گیر که باید قبلاز هربار استفاد کالیبر شوند.

 : NCR -برچسب مربوط به تجهیاات پای

و انداز گیر که نیاز به کالیبراسیون ندارند.

تاریخ اولین صدور :

1901/10/11

مهر اعتبار :

تاریخ آخرین ویرایش :

1902/10/22
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 : Inactive -برچسب مربوط به تجهیاات پای

و انداز گیر که غیرفعال ویا خارج از سرویس هستند.

 آزمایشگاه  :آزمایشگا ارائهدهند خدمات کالیبراسیون که دارا گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی برمبنااستاندارد  ISO/IEC 17025باشد.
 تجهیزات ویژه  :تجهیاات و وسایل انداز گیر که امکان کالیبراسیون آنها در آزمایشگا وجودندارد. دبیرخانه مرکزی کیفیت ( : )Central Quality Secretariatواحد زیرمجموعه معاونت برنامهریا است که بهعنوانموتور محرك تضمینکیفیت و تعالیسازمانی در شهردار شیراز عمل نمود و مسؤول هماهنگی کلیه فعالیتها مربوط به
سیستم مدیریتکیفیت درسطح شهردار شیراز ،مشتملبر معاونتها و مناطق تابعه خواهدبود.
 حوزه  :به هریك از مناطق ،معاونتها و سازمانها تابعه شهردار شیراز اطالق میشود. -مسؤول کالیبراسیون  :مسزؤول کالیبراسزیون هرمجموعزه ،مسزؤولیت شناسزایی تجهیزاات پزای

و انزداز گیزر  ،تهیزه

شناسنامهها فنی این تجهیاات ،درخواست کالیبراسیون اتفزاقی و ادوار  ،و نظزارت بزر عملکزرد تجهیزاات کزالیبر شزد را
برعهد دارد .در شهردار هریك از مناطق ،کارشناس تاسیسات (زیرمجموعه ادار خدماتشهر ) ،بزا حفز سزمت ،مسزؤول
کالیبراسیون منطقه خواهدبود .در حوز ها زیرمجموعه شهردار مرکا  ،باتوجه به برونسپار امورتاسیسزاتی بزه شزرکت-
ها خدماتی ،رابط مدیریت تعمیرونگهدار ابنیه و تاسیسات در آن حوز  ،مسؤول کالیبراسیون مجموعه خواهدبود.

 -4مسؤولیتها و اختیارات :
مسؤولیت نظارت عالیه بر اجرا این روشاجرایی برعهد دبیرخانه کیفیت شهردار شیراز (زیرنظر معاونت برنامهریا
شهردار ) و مسؤولیت اجرا آن برعهد مسؤول کالیبراسیون هرمجموعه تابعه شهردار شیراز است.

 -1-0مسؤولیتهای دبیرخانه کیفیت شهرداری شیراز :
 -1-1-0نظارتعالیه بر حسناجرا

سیستم کالیبراسیون درسطح مجموعهها

تابعه شهردار

شیراز زیرنظر

معاونت برنامهریا شهردار شیراز.

تاریخ اولین صدور :

1901/10/11

مهر اعتبار :

تاریخ آخرین ویرایش :

1902/10/22
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 -2-1-0ارزیابی تامینکنندگان خدمات کالیبراسیون و تهیه و تدوین لیست تامینکنندگان مجاز و غیرمجاز ارائه-
دهند خدمات کالیبراسیون.
 -9-1-0تهیهوتدوین لیست آموزشها موردنیاز برا مسؤوالن کالیبراسیون مجموعهها تابعه شهردار شیراز.

 -2-0مسؤولیتهای مسؤول کالیبراسیون هریک از مجموعههای تابعه :
 -1-2-0حسن اجرا مفاد نظامنامه ،روشها اجرایی و دستورالعملها مرتبط با کالیبراسیون تجهیاات پای

و

انداز گیر در سطح مجموعهها تابعه شهردار شیراز.
 -2-2-0تهیه و تدوین فرم «لیست تجهیاات پای
پای

و انداز گیر » ( )F-__-1-1-91و فرم «شناسنامه تجهیاات

و انداز گیر » ( )F-__-1-1-92و ارسال آن برا

دبیرخانه کیفیت شهردار

شیراز و بهروزرسانی آن

درزمان اعمال هرگونه تغییر در فرمها مربوط به فرآیند کالیبراسیون.

 -5مراجع :
 استاندارد  ISO 9001:2008تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت -الاامات. -استاندارد ملی ایران به شمار  ۳۲۷۴تحت عنوان «واژ ها و اصطالحات پایه و عمومی انداز شناسی» درمرداد .۸۴۲۱

 -6شرح روش :
 -1-1شناسایی ،کدگذاری و برچسبزنی :
 -1-1-1شناسایی :

مسؤول کالیبراسیون هر مجموعه موظفاست بهمنظور شناسایی و تعیین وضعیت دقیق هریك از تجهیاات پای
انداز گیر  ،با همکار

کارکنان آن مجموعه ،کلیه تجهیاات پای

و انداز گیر

را شناسایی و مشخصات این

تجهیاات ،شامل نام وسیله ،محل قرارگیر و شمار اموال وسیله را در فرم «لیست تجهیاات پای

و انداز گیر »

( )F-__-1-1-91ربت کرد و این لیست را پس از تکمیل در زونکن سوابق کالیبراسیون نگهدار نماید.

تاریخ اولین صدور :

1901/10/11

مهر اعتبار :

و

تاریخ آخرین ویرایش :

1902/10/22
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پساز شناسایی تجهیاات پای

و انداز گیر  ،مسؤول کالیبراسیون موظف است ضمن آموزش دادن اپراتور هریك

از تجهیاات ،از آنان بخواهد مشخصات و ویژگیهایی فنی و تخصصی مربوط به هریك از تجهیاات را در فرم
«شناسنامه تجهیاات پای

و انداز گیر » ( )F-__-1-1-92ربت و این فرم را پساز تکمیل و تایید ارائه نمایند.

 -2-1-1کدگذاری :

کلیه وسایل کالیبراسیون در مجموعهها

تابعه شهردار

شیراز بهوسیله یك کد پنج رقمی یکتایی که توسط

مسؤول کالیبراسیون هرمجموعه بهشرح زیر تعیین و بهصورت برچسب بررو وسیله الصاق میشود ،کدگذار می-
شوند.
کد  5رقمی:

کد مجموعه

شمارنده

کدشناسایی هریك از تجهیااتانداز گیر در «لیست تجهیاات پای وانداز گیر » ( )F-__-1-1-91ربتمیشود.
مسؤول کالیبراسیون موظف است پس از تکمیل لیست تجهیاات پای
تجهیاات پای

و انداز گیر و تهیه شناسنامه بزرا کلیزه

و انداز گیر  ،نسبت به ارسال تصویر آنها به دبیرخانه کیفیت شهردار شزیراز طزی نامزه رسزمی

اقدام نماید و هرگا تغییراتی در این فرمها اعمال شد ،حداکثر ظرف مدت یك هفته نسبت به اعزالم تغییزرات طزی
نامه رسمی اقدام نماید.
دبیرخانه کیفیت شهردار شیراز ،لیستها دریافتی از کلیه مجموعهها تابعه شهردار شیراز را تجمیز کزرد و
لیست اصلی تجهیاات پای

و انداز گیر شهردار شیراز را تهیه میکند ،و درصورت بروز هرگونه تغییر  ،اصالح

و بروزرسانی خواهدکرد.
 -9-1-1برچسبزنی :

برچسب زنی بهوسیله برچسبها تعریفشد بهشرح جدول ذیل و باتوجه به اصل تفکیك رنگ صورت میپذیرد .این
برچسب رو کلیه تجهیاات کالیبر شد ا که در دامنه استاندارد خود قرار دارند ،الصاق میشود.

تاریخ اولین صدور :

1901/10/11

مهر اعتبار :

تاریخ آخرین ویرایش :

1902/10/22
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ردیف

نام

شکل بر چسب

برچسب

رنگ

2

تایید

9

تایید
مشروط

0

CBU

5

NCR

1

غیرفعال

7

مهروموم

در صورت پار شدن برچسب،
کالیبراسیون معتبر نمی باشد.

E-01001

طریقه استفاده
این برچسب باید رو کلیه تجهیاات انداز گیر نصب شود.

کد تجهیز:

سفید

کد تجهیز:

قرما

کد تجهیز:

زرد

این برچسب رو وسایل انداز گیر کزه قبزل از هربزار اسزتفاد
باید کالیبر شوند ،الصاق میشود.

NCR

کد تجهیز:

سبا

این برچسب رو وسایل انداز گیزر کزه نیزاز بزه کالیبراسزیون
ندارند ،الصاق میشود.

INACTIVE

کد تجهیز:

آبی

این برچسب رو وسایل انداز گیر که از کالیبر خزارج شزد -
است ویا در انبار نگهدار می شود الصاق می گردد.
استفاد از وسایل انداز گیر با برچسب آبی ممنوع است.

سفید

این برچسب جهت مهروموم نمودن تجهیاات بکار مزی رود .ایزن
برچسب رو کاغذشکنند چاپ میشود.
الزم بهذکر است استفاد از این برچسب ویا استفاد از رنگ قرما
بهمنظور پلمبکردن قسمتهایی از دستگا صورت مزیگیزرد تزا
اپراتور نتواند تنظیمات کارخانها دستگا را تغییردهد .همچنین
هرگونه مخدوش شدن برچسزب کالیبراسزیون بزدون همزاهنگی
مسؤوالن کالیبراسیون ،باعث خزارجشزدن دسزتگا از کزالیبر و
ارسال مجدد جهت انجام کالیبراسیون میشود.

تاریخ اعتبار:
شماره گواهینامه:

تاریخ اعتبار:
شماره گواهینامه:

تاریخ اعتبار:
CBU

1901/10/11

مهر اعتبار :

این برچسب رو کلیه تجهیزاات کزالیبر شزد ا کزه در دامنزه
استاندارد خود قرار دارند الصاق میشود.
این برچسب رو وسایل انداز گیزر کزه کزالیبر شزد و نتزایج
حاصل از کالیبراسیون مطابق گواهینامه کالیبراسزیون در بعضزی
نقاط خارج از محدود مجاز است ،الصاق میشود .در اسزتفاد از
این تجهیا ،باید گواهینامه کالیبراسیون در دسترس باشد.
تبصر  :کپی گواهینامه کالیبراسیون اینگونه تجهیاات بایزد بزه-
همرا دستگا بود و در اختیار اپراتور قرارگیرد.
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 تجهیااتی که قابلیت چسباندن برچسب را ندارد ،برچسب بهصورت آویاان بررو آنها الصاق میشود. تجهیااتی که بهدلیل کوچك بودن ،صافی سطح ویا هردلیل دیگر قابلیت چسباندن یا آویاان کردن برچسبندارند ،برچسب مربوطه باید بررو

جعبه محاف

آن نصب شود .الزم بهذکراست کدشناسایی دستگا نیا باید

بررو جعبه الصاق شد باشد.
 برچسبها باید برو قسمتی از دستگا نصب گردد که بهوضوح قابل رویت باشد. پس از نصب برچسبها حتماً یك الیه چسب شیشه ا (نوار ) جهت جلوگیر از خرابی زودهنگام ،رو آنهازد شود.
 -برچسب صادر شد از سو آزمایشگا کالیبراسیون برو گواهینامه مربوطه الصاق می گردد.

 -2-1خدماتگیری :
 -1-2-1ارزیابی و انتخاب تأمینکننده :

کلیه تامین کنندگان و ارائهدهندگان خدمات کالیبراسیون شناسایی شد دارا

تاییدیه صالحیت از مؤسسه

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مطابق «چكلیست ارزیابی تأمینکنندگان کالیبراسیون» ()F-__-1-1-93
توسط دبیرخانهکیفیت شهردار شیراز ،بهصورت متمرکا و براساس لیست تجهیاات انداز گیر موجود درسطح
مجموعهها تابعه شهردار شیراز ،ارزیابی شد و مطابق جدول ذیل درجهبند میشوند :

درجه تامینکنندگان

امتیاز کسبشده ()S

A

70  S  100

B

50 S < 70

C

S < 50

همکار با :
 تأمینکنندگان دارا درجه  ،Aمجاز است. تأمینکنندگان دارا درجه  ،Bبهصورت مشروط و با نظر معاونت برنامهریا شهردار شیراز مجاز است.تاریخ اولین صدور :
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 تأمینکنندگان دارا درجه  ،Cممنوع است.تبصر  :درصورت تك منب بودن تامینکنند (انحصار

بودن خدمات تأمینکنند ) مستقل از درجهبند ،

همکار با تامینکنند مجاز خواهدبود.
«لیست تأمینکنندگان مجاز خدمات کالیبراسیون» ( ،)F-__-1-1-94در محل دبیرخانه کیفیت شهردار شیراز
نگهدار شد و تصویر آن جهت اطالع برا مسؤول کالیبراسیون هریك از مجموعه ها تابعه شهردار شیراز
ارسال میشود .دبیرخانه کیفیت شهردار شیراز موظف است درصورت هرگونه تغییر در درجهبند تامینکنندگان
خدمات کالیبراسیون ،آخرین ویرای

این لیست را برا مسئوالن کالیبراسیون مجموعه ها تابعه شهردار شیراز

ارسال نماید.
 -2-2-1خدماتگیری :

یك نسخه از «لیست تأمینکنندگان مجاز خدمات کالیبراسیون» ( )F-__-1-1-94بهمنظور شروع فرآیند انتخاب
تأمینکنند خدمات کالیبراسیون و انعقاد قرارداد همکار  ،ازسو

دبیرخانه کیفیت به حوز مربوطه (ادار

قراردادها یا واحد کارپرداز ) ارائه میشود .کلیه کاربران تجهیاات و وسایل انداز گیر ویا مسؤول کالیبراسیون
هرمجموعه تابعه شهردار شیراز ،با تکمیل «فرم درخواست کالیبراسیون» ( )F-__-1-1-95و ارائه آن به مسؤول
کالیبراسیون مجموعه ،درخواست کالیبر کردن تجهیاات را نمود و نسبتبه بستهبند اولیه وسیله اقدام میکنند.
تکمیل این فرم باید حداقل یكما پی

از پایان تاریخ اعتبار کالیبراسیون وسیله انجام پذیرد.

مسؤول کالیبراسیون باتوجهبه فرآیند متمرکا خرید و تأمین کاال و خدمات در مجموعهها تابعه شهردار شیراز،
نسبت به پیگیر

درخواست خرید خدمات کالیبراسیون از تامینکنندگانی که در لیست تامینکنندگان مجاز

اعالمشد ازسو دبیرخانه کیفیت وجوددارند ،اقدام مینماید .پس از طی فرآیند «خرید و تأمین کاال و خدمات» و
انتخاب تأمینکنند خدمات کالیبراسیون ،این تأمینکنند یا طی نامها

کتبی و یا با ارجاع «فرم درخواست

کالیبراسیون» ( )F-__-1-1-95و ذکر نام تأمینکنند در آن ،به کلیه مجموعهها تابعه معرفی میشود .مسؤول
کالیبراسیون مجموعه «فرم درخواست کالیبراسیون» ( )F-__-1-1-95را برا تأمینکنند ارسال میکند .دریافت
تجهیاات و اباارها برا کالیبراسیون توسط تأمینکنند انجام میشود .نمایند تأمینکنند خدمات کالیبراسیون با
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مراجعه به مجموعه درخواستکنند  ،نحو بستهبند هر وسیله را کنترل کرد و با امضا محل مشخصشد در
«فرم درخواست کالیبراسیون» ( )F-__-1-1-95سالمت بستهبند را تاییدکرد  ،سپس تجهیاات را تحویل می-
گیرد.
بستهبند وسایل باید به گونها باشد که از بهوجودآمدن هرگونه آسیب به وسیله جلوگیر شود و ترجیحاً از
بستهبند اولیه وسیله استفاد شود و بهوسیله ضربهگیرها مناسب حمایت شد باشد.
 -9-2-1تحویلگیری تجهیزات کالیبرهشده :

پساز کالیبر شدن تجهیاات و وسایل انداز گیر توسط شرکت یا آزمایشگا تأمینکنند خدمات کالیبراسیون،
مسؤول کالیبراسیون مجموعه ،تجهیاات را از مسؤول واحد خرید یا نمایند این واحد تحویل گرفته و موارد ذیل را
در زمان دریافت وسیله مدنظر قرار میدهد :
 -۸صحت عملکرد تجهیا یا دستگا .
 -۷مطابقت برچسبها و اعالم نتایج با مشخصات وسیله.
 -۴دریافت گواهینامه کالیبراسیون و مطابقت موارد مندرج در گواهینامه با مشخصات وسیله و برچسبها نصب-
شد توسط خدماتدهند .
پس از دریافت وسیله ،مسؤول کالیبراسیون مجموعه ،نسبت به مهروموم نمودن وسایل و الصاق برچسبها
کالیبراسیون تعریفشد در مجموعه اقدام مینماید و با امضا «فرم درخواست کالیبراسیون» ()F-__-1-1-95
تحویلگیر سالم وسیله را تایید مینماید.
 -0-2-1حصول اطمینان از صحت نتایج کالیبراسیون :

مسؤول کالیبراسیون حوز  ،حداقل یكبار در هرسال بهصورت اتفاقی ،تعداد از تجهیاات کالیبر شد را قبل از
انقضا تاریخ اعتبار کالیبراسیون ،جهت کالیبراسیون مجدد به آزمایشگاهی متفاوت از آزمایشگا اولیه کالیبر -
کنند وسیله ارسال مینماید .مسؤول کالیبراسیون «فرم درخواست کالیبراسیون» ( )F-__-1-1-95را تکمیل و
وسیله موردنظر را برا کالیبراسیون مجدد به یك تأمینکنند خدمات کالیبراسیون (این تأمینکنند نیا باید در
لیست تأمینکنندگان مجاز شهردار شیراز باشد ).تحویل میدهد ،تا از صحت عملکرد دستگا ها کالیبر شد
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اطمینان حاصل نماید؛ درصورت مشاهد عدمانطباق در نتایج حاصل از کالیبراسیون مجدد با کالیبراسیون اولیه،
موارد را جهت ربت در سوابق ارزیابی آزمایشگا ها (تأمینکنندگان کالیبراسیون) به دبیرخانه کیفیت شهردار
شیراز اعالم کرد و نسبت به اصالح فواصل زمانی تایید کالیبراسیون آن تجهیا اقدام مینماید.

 -9-1کنترل مدارک و سوابق کالیبراسیون :
کلیه مستندات و سوابق اجرا فرآیند کالیبراسیون اعم از فرمها درخواست ،شناسنامه ،گواهی ،گاارش کالیبراسیون
و  ،...مطابق «روشاجرایی کنترل اسناد و مدارك» ( )P-__-0-1-01تعریفشد در سیستم مدیریت کیفیت شهردار
شیراز ،تحت کنترل هستند.

 -0-1ممیزی داخلی کالیبراسیون :
ممیا داخلی فرآیند کالیبراسیون بهعنوان بخشی از فرآیند متمرکا ممیا داخلی سیستم مدیریت کیفیت حوز ها
شهردار شیراز ،مطابق «روشاجرایی ممیا داخلی» ( )P-__-0-1-02تعریفشد در شهردار شیراز و بهوسیله
«چكلیست ممیا داخلی کالیبراسیون» ( )F-__-1-1-96صورت میپذیرد.

 -5-1خرید :
جهت خرید تجهیاات و وسایل انداز گیر مطابق «روشاجرایی انجام معامالت» ( )P-__-1-2-02عمل میشود.
درخصوص خرید تجهیاات و وسایل انداز گیر  ،توجه به کارایی ،دوام ،دامنه انداز گیر  ،دقت ،فواصل نیاز به
کالیبراسیون ،کالیبر بودن درهنگام خرید ،هاینهها کالیبراسیون ،امکان کالیبر نمودن وسیله درداخل کشور و  ...حایا
اهمیت است.
در هنگام خرید باید دقت شود تا حتیالمقدور گواهی کالیبراسیون ،نقشهها داخلی تجهیاات جانبی ،نرمافاارها
موردنیاز دستورالعملها کار

و  ...همرا وسیله باشد .درصورت امکان ،لیست ملحقات و موارد

قرارگیرد ،پیوست درخواست میشود .واحد دریافتکنند تجهیاات انداز گیر

که باید مدنظر

موظف است نسبتبه کنترل صحت

عملکرد وسیله خریدار شد و توجه به پارامترها فوقالذکر ازجمله ،وجود دستورالعملها کار  ،نقشهها ،گواهی
کالیبراسیون و  ...اقدام نماید.
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 -1-1کارکنان :
 -1-1-1صالحیت

کلیه پرسنلی که فعالیتها انداز گیر و مرتبط با سیستم کالیبراسیون را در هریك از حوز ها انجام میدهند ،از
صالحیت و تجربه کافی برخوردارند .کلیه اپراتورها از طریق آموزش و تجربهکار چگونگی کار با وسایل و تجهیاات
پای

و انداز گیر را فرامیگیرند.

 -2-1-1آگاهی و آموزش

کلیه کارکنانی که عملکرد آنان با فعالیتها انداز گیر و مرتبط با سیستم کالیبراسیون در هریك از حوز ها
شهردار شیراز ،تاریرگذار است ،دارا تحصیالت ،آموزش و مهارتها مناسب هستند.
کلیه آموزشها

مرتبط با کالیبراسیون تجهیاات پای

و انداز گیر  ،مطابق با «فرآیند آموزش کارکنان» در

شهردار شیراز صورت میپذیرد.

 -7-1شرایط محیطی :
جهت کسب نتایج انداز گیر معتبر ،شرایط محیطی معمول جهت استفاد از وسایل انداز گیر بهشرح ذیل است :

دما 2010 ºC :

رطوبت  :حداکثر % 60

جهت اطمینان از وجود شرایط فوق ،با نصب دماسنج و رطوبتسنج مناسب ،میاان دما و رطوبت محیطی انداز گیر و
به نمای

درمیآید.

کلیه مسؤوالن کالیبراسیون در مجموعهها

تابعه شهردار

شیراز موظفاند براساس موارد مندرج در مستندات و

کتابچهها راهنما وسایل و تجهیاات ،شرایط کار تعریفشد برا وسیله یا تجهیا و شرایطواقعی استفاد از آن،
نسبت به تبیین و تعیین شرایط محیطی برا عملکرد مناسب وسایل و تجهیاات اقدام نمود و برا هروسیله انداز -
گیر بهنحومقتضی درعمل استفاد مشخصی نمایند .شرایط محیطی استفاد از هروسیله در شناسنامه آن وسیله درج
میشود.
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کلیه حوز ها

شهردار

شیراز موظفاند تجهیاات انداز گیر

الزم جهت اطمینان از تحتکنترل بودن شرایط

محیطی را تامین نمایند.
کلیه کاربران تجهیاات انداز گیر موظفاند قبل از بهکارگیر وسیله ،از مناسببودن و قرارداشتن شرایط محیطی
دردامنه ( )Rangeمناسب اطمینان حاصلکرد و درصورت قرارنداشتن شرایط محیطی در دامنه مناسب ،کاربر موظف
است از انجام عمل انداز گیر و بهکارگیر وسیله کالیبراسیون جلوگیر نماید.
این امر بهوسیله نصب تابلوها آگاهیدهند مناسب در محلها استفاد از تجهیاات و وسایل یادآور شد است.

 -8-1نگهداری ،جابجایی و انبارش :
 -1-8-1نگهداری :

تجهیاات انداز گیر

بههنگام استفاد بهگونها

نگهدار

میشوند تا درمقابل هرنوع آسیب و خرابی محافظت

گردند .کلیه کاربران نسبت به چگونگی به کار تجهیاات انداز گیر آگاهی دارند.
 -2-8-1جابجایی :

تجهیاات انداز گیر جهت جابجایی دارا بستهبند مخصوص میباشند که این بستهبند میتواند همان بسته-
بند اولیه تجهیاات باشد که بهوسیله ضربهگیرها مناسب حمایت شد اند.
ماشین حملکنند وسایل انداز گیر سرپوشید بود و در هنگام جابجایی دقت میشود تا از بهوجودآمدن هر
گونه آسیب جلوگیر شود .کلیه مراحل حملونقل و جابجایی با احتیاط کامل صورت پذیرفته و از پرتاب نمودن
وسیله جداً خوددار میشود.
 -9-8-1انبارش :

در هنگام انبارش ،بهوسایل انداز گیر برچسب  Inactiveالصاق گردید و در شرایط محیطی ذیل که باتوجه به
شرایط انبارش درج شد در کاتالوگها وسایل انداز گیر  ،نگهدار میشوند.

دما - 5ºC ~ 50ºC :
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وسایل در انبار ،حتیالمقدور در بستهبند اولیه خود و بررو قفسهها قرار میگیرند و از قراردادن این وسایل
بررو هم خوددار میشود .درصورتیکه مدتانبارش کمتراز زمان اعتبار کالیبراسیون باشد ،جهت استفاد مجدد
فقط نسبت به برداشت برچسب  Inactiveاقدام میشود و برچسبها اولیه معتبر میشوند ،درغیراینصورت،
قبل از استفاد  ،تجهیاات انداز گیر باید مجدداً کالیبر شوند.

 -0-1فواصل زمانی تایید کالیبراسیون :
تجهیاات پای

و انداز گیر باید در فواصل زمانی مناسب موردتایید یا کالیبراسیون مجدد قرارگیرند .این فواصل باید

بهنحو باشد که از کالیبر شدن یك وسیله که هنوز درستی (صحت) خود را ازدستنداد جلوگیر کند ،و نیا به-
قدر زیاد نباشد که وسیله یا دستگاهی با میاان درستی پایین درحال انجام کار باشد.
متاسفانه استاندارد مدون بینالمللی برا تعیین فواصل کالیبراسیون وجودندارد ،ولی با مراجعه به استاندارد OIML
 D10میتوان پ ارامترهایی چون نوع مرج  ،تعداد دفعات استفاد  ،جابجایی ،تمایل به فرسودگی و  ...را برا تخمین
فواصل کالیبراسیون بکار برد.
تعیین این فواصل زمانی برا

تجهیاات هرمجموعه ،توسط مسؤول کالیبراسیون آن مجموعه و باهمکار

کاربران

تجهیاات انداز گیر و با درنظرگرفتن موارد ذیل تعیین و ربت میشود :
-

نوع وسیله (دستگا ).

-

پیشنهاد و توصیه کارخانه سازند (کاتالوگ و .)...

-

تجربیات پرسنل متخصص ،آزمایشگا ها کالیبر کنند و سایر سازمانها استفاد کنند از وسایل

مشابه (درصورت موجودنبودن اطالعات اولیه).

تاریخ اولین صدور :

-

اطالعات مربوط به روند تغییرات مقادیر بدستآمد از رو سوابق کالیبراسیون دستگا .

-

طول زمان استفاد  ،تعداد دفعات استفاد و چگونگی استفاد از دستگا .

-

شرایط محیطی (دما ،رطوبت ،ارتعاش و .)...

-

دقت انداز گیر موردنظر.

-

سوابق تعمیر و نگهدار دستگا .

1901/10/11

مهر اعتبار :

تاریخ آخرین ویرایش :

1902/10/22

کد مدرک:

روشاجرایی کالیبراسیون تجهیزات

P-__-1-1-04/1

شمارهویرایش00 :

شماره صفحه 10 :از 11

-

تمایل به فرسودگی و تغییر تدریجی با گذشت زمان.

-

بروز سایر حوادری که باعث برهمخوردن کالیبراسیون دستگا میشود (ضربه خوردن و .)...

تذکر  :فواصل زمانی تایید کالیبراسیون ویا کالیبراسیون مجدد نباید طوالنی شود ،مگر آنکه نتایج کالیبراسیون در
تاییدها قبلی ،به روشنی نشاندهد که اینکار تاریر نامطلوبی در اطمینان از درستی و صحت عملکرد وسایل انداز -
گیر ندارد.

 -11-1مهروموم کردن تجهیزات :
قسمتها قابل تنظیم وسیله انداز گیر که دستکار آنها بر عملکرد وسیله تاریر میگذارد ،در مراحل مناسبی از
تایید ،مهروموم شد ویا بهنحو دیگر

مورد محافظت قرارمیگیرد .عمل مهروموم کردن برا

وسایل تنظیمی که

قراراست بدون نیاز به مراج بیرونی ،توسط کاربر تنظیم شود (تنظیم صفر) صورت نمیپذیرد.
مهروموم کردن وسایل توسط مسؤول کالیبراسیون حوز صورت میپذیرد.
مهروموم نمودن بهوسیله رنگ یا الك قرما و درصورت استفاد از برچسب ،از برچسبهایی از جنس شکنند و به
شکل زیر استفاد میشود :

درصورت پارهشدن برچسب ،کالیبراسیون معتبر نمیباشد.

تبصر  : ۸فقط مهرومومی که توسط مسؤول کالیبراسیون صورتپذیرفته معتبر است.

 -7مستندات :
 -1-7مدارک زیرمجموعه :
« -فلوچارت فرآیند ارائه خدمات پشتیبانی (کالیبراسیون تجهیاات).)D-__-1-1-04( »1۸ -

 -2-7سوابق کیفیت :

تاریخ اولین صدور :

1901/10/11

مهر اعتبار :

تاریخ آخرین ویرایش :

1902/10/22

کد مدرک:

روشاجرایی کالیبراسیون تجهیزات

P-__-1-1-04/1

شمارهویرایش00 :

شماره صفحه 15 :از 11

مشخصات فرم  /سابقه

ردیف

نوع سابقه

عنوان

کد

1

لیست تجهیزات پایش و اندازهگیری

F-__-1-1-91

√

2

شناسنامه تجهیزات پایش و اندازهگیری

F-__-1-1-92

√

9

0

چکلیست ارزیابی
تامینکنندگان کالیبراسیون
لیست تأمینکنندگان مجاز
خدمات کالیبراسیون

الکترونیکی کاغذی

مدت بایگانی

مسؤول بایگانی

محل بایگانی

مسؤول کالیبراسیون

واحد تأسیسات

دائمی

مسؤول کالیبراسیون

واحد تأسیسات

دائمی

F-__-1-1-93

√

مسؤول کالیبراسیون

F-__-1-1-94

√

مسؤول کالیبراسیون

واحد تأسیسات-
پرونده تأمینکننده
واحد تأسیسات-
اداره امورمالی

(سال)

 9سال

دائمی

5

فرم درخواست کالیبراسیون

F-__-1-1-95

√

مسؤول کالیبراسیون

واحد تأسیسات

 2سال

1

چکلیست ممیزی داخلی کالیبراسیون

F-__-1-1-96

√

مسؤول کالیبراسیون

واحد تأسیسات

 5سال

 -9-7مدارک مرتبط :
 «روشاجرایی کنترل اسناد و مدارك» (.)P-__-0-1-01 «روشاجرایی ممیا داخلی» (.)P-__-0-1-02 «روشاجرایی بررسی و صدور اسناد مالی» (.)P-__-1-2-04 «روشاجرایی انجام معامالت» (.)P-__-1-2-02« -روشاجرایی انتخاب و ارزیابی تأمینکنندگان» (.)P-__-1-2-03

 -8تغییرات در سند :
تاریخ تغییر

تاریخ اولین صدور :

مرجع  /علت تغییر

1901/10/11

مهر اعتبار :

خالصه تغییر

تاریخ آخرین ویرایش :

1902/10/22

کد مدرک:

روشاجرایی کالیبراسیون تجهیزات

P-__-1-1-04/1

شمارهویرایش00 :

شماره صفحه 11 :از 11

تاریخ اولین صدور :

1901/10/11

مهر اعتبار :

تاریخ آخرین ویرایش :

1902/10/22

