فرآیند تایید صالحیت مدیران کنترل کیفیت

 -1اداره کل آموزش و ترویج سازمان ملی استاندارد ابتدا جدول انواع دوره های کارآموزی را بر
اساس نیاز سازمان تعریف کرده و در منوی جدوال پایه  /مدیران کنترل کیفیت  /تعریف دوره های
کارآموزی را درج می نماید.

 -2کلیه آزمایشگاه های همکار در سراسر کشور در سامانه می توانند با توجه به صنعت دامنه
تایید صالحیت خود اقدام به برگزاری دوره آموزشی در قالب دوره های آموزشی تعریف شده در
سامانه نمایند.کافیست سوپروایزر آزمایشگاه پس از ورود به سیستم از منوی بازرسی و آزمون /
برنامه کاربردی آزمایشگاه /کالسهای کارآموزی دوره های آموزشی خود را معرفی نمایند.

 -3واحد های تولیدی در سامانه امکان معرفی مدیران کنترل کیفیت را دارند .با انتخاب گزینه
درخواست صدور پروانه تایید صالحیت مدیر کنترل کیفیت فرم زیر در اختیار واحد تولیدی قرار
میگیرد .با تکمیل فرم و ارسال اطالعات به اداره کل استان مربوطه  ،این فرم در اختیار رابط
آموزش استان قرار میگیرد.

 -5رابط آموزش استان از منوی جدوال پایه  /مدیران کنترل کیفیت معتبر  /بررسی درخواست
واحدهای تولیدی..کلیه درخواست ها را رویت نموده و اقدام به بررسی مدارک می نماید.این مدارک
عبارتند از -1تصویر شناسنامه -2تصویر کارت ملی -3عکس پرسنلی -4تصویر آخرین مدرک
تحصیلی  -5تصویر قرارداد کارتامین اجتماعی .رابط آموزش گزینه ثبت را انتخاب مینماید و
توضیحات الزم را در ستون مربوطه درج مینماید.این اظهار نظرها توسط واحد تولیدی نیز در
سامانه قابل رویت میباشد.رابط آموزش در ستون اظهار نظر میتواند نظر خود را درج نماید یا از
مدیر کنترل کیفیت جهت آزمون حضوری دعوت نماید(،پیشنهاد میشود برای تسریع در اطالع رسانی
با واحد تولیدی نیز تماس گرفته شود).

 -6پس از حضور مدیر کنترل کیفیت در محل اداره کل ،ضمن برگزاری یک امتحان شفاهی و کتبی
توسط رابط آموزش استان ،نتیجه امتحان اولیه در قسمت جدوال پایه  /مدیران کنترل کیفیت  /بررسی
واحدهای تولیدی  /نتیجه به صورت قبول یا رد اعالم می گردد.

 -7قبول شدگان در آزمون کتبی اولیه  ،توسط رابط آموزش استان در دوره های کارآموزی ثبت نام
میشوند.ابتدا برای اینکاررییس آموزش از گزینه جداول پایه  /مدیران کنترل کیفیت  /تقویم دوره
های کارآموزی ،می تواند دوره های تعریف شده توسط آزمایشگاه هارامشاهده نمایدکه درصورت
تایید فیلد ثبت نام فعال شده وقادرخواهدبود کاربر مورد نظر را با توجه به فرآورده ی مشخص شده
در درخواست  ،و دامنه فرآورده ای دوره ی تعریف شده در آزمایشگاه ،در آن دوره ثبت نام نماید.
درصورت ثبت نام ،هزینه دوره باید توسط واحد تولیدی به آزمایشگاه همکار طبق مبلغ درج شده در
سامانه پرداخت شده و مدیر کنترل کیفیت ،دوره کارآموزی را در آزمایشگاه همکار مورد نظر طی
نماید.

 -8آزمایشگاه همکار پس از اتمام دوره کارآموزی نمره ی تئوری و عملی کارآموز را در سامانه
درج نموده و اقدام به صدور گواهی دوره کارآموزی می نماید،در صورتیکه ارزیابی سیستم از
نمرات تئوری و عملی قابل قبول باشد (یعنی معدل نمرات از  12بیشتر باشد)کارشناس آزمایشگاه
میبایست اطالعات گواهی دوره را کامل نموده وسپس تایید کاراموز را انجام دهد.

 -9درصورتی که کارآموز تایید شده باشد در منوی جداول پایه  /مدیران کنترل کیفیت /صدورپروانه
مدیران کنترل کیفیت و سوابق قابل رویت است.در این صفحه اطالعاتی مانند امتحان اولیه و گواهی
کارآموز که توسط آزمایشگاه ثبت شده است نیز قابل رویت است.رییس امور آموزش پس از تایید
کمیسیون آموزش استان،اقدام به چاپ پروانه تایید صالحیت می نماید بدین صورت که پس از ثبت
شماره پروانه تایید صالحیت وتاریخ صدور پروانه ،گواهی پروانه و فیلد تایید کارآموز فعال می
شود.

 -11کارآموز پس از تایید توسط رییس اداره آموزش به عنوان مدیر کنترل کیفیت معتبر درقسمت
جداول پایه/مدیران کنترل کیفیت /مدیران کنترل کیفیت معتبر قرار می گیرد.

