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 PR023-00: ضمبرٌ سىذ رسیذگي بٍ ضکبيبتريش اجزايي 

 صفر:شماره اصالحيه

 ضزيع  

 ياحذ ببسرگبوي

 دريبفت ي ثبت ضکبيبت مطتزيبن 

 اعالم کذ رَگیزی ضکبيت بٍ مطتزيبن 

 بزرسي بیطتز اطالعبت 

 FR024ثبت ضکبيت 

 FR025پیگیزی ضکبيت 

 ياحذ مزبًطٍ

 بزرسي ي تجشيٍ ي تحلیل فىي ي اعالم وتبيج بٍ ومبيىذٌ مذيزيت

 ومبيىذٌ مذيزيت

 ضکبيت ي ارجبع بٍ مسئًل مزبًطٍبزرسي وًع 

 جلسٍ کمیتٍ راَبزدی

ايه جلسٍ متطکل اس مذيز عبمل، 

ومبيىذٌ مذيزيت، کبرضىبس ببسرگبوي 

 .ي مسئًل ياحذ مزبًطٍ میببضذ

B 

آيب اطالعبت مًجًد جُت 
 بزرسي مًضًع کبفي است؟

 1يبدداضت 

ياحذ ببسرگبوي ضکبيبت مطتزيبن را در 

فزم َبی مزبًطٍ ثبت کزدٌ ي کذ 

 خیز .رَگیزی را بٍ مطتزی اعالم میىمبيذ

 بلٍ

 ياحذ ببسرگبوي
 جُت تکمیل اطالعبتتمبس بب مطتزی 

 ياحذ ببسرگبوي

 ارسيببي ايلیٍ ضکبيت 

 امتیبس دَي ي ايلًيت بىذی ضکبيت 

 ارجبع ضکبيت بٍ ومبيىذٌ مذيزيت جُت الذامبت بعذی 

 2يبدداضت 

امتیبسدَي ي ايلًيت بىذی ضکبيت بز 

 .اوجبم میگیزد FMEAاسبس ريش 

 

 ياحذ ببسرگبوي
 دريبفت وتبيج ي جمع بىذی راَکبر َب

 خیز
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اس ريوذ  info@srz.co.irي ايمیل  024-32383294-7در تمبمي مزاحل فًق مطتزی میتًاوذ اس طزيك تلفه َبی : تبصزٌ

 .پیطزفت کبر اطالع حبصل ومبيذ
 

B 

 ياحذ ببسرگبوي

مختًمٍ اعالم کزدن ضکبيت ي 
 سىجص رضبيت مطتزی

 ياحذ مزبًطٍ

بزرسي ي الذامبت السم، ارجبع 
 بٍ ومبيىذٌ مذيزيت

... فزم الذام اصالحي، 
FR026 

ريش اجزايي الذام 

 PR005 ...اصالحي ي 

 پبيبن

الذام صًرت گزفتٍ مًرد آيب 
 ؟پذيزش مطتزی لزار گزفتٍ

 ياحذ ببسرگبوي

 بزرسي مجذد

سىجص رضبيت 
 FR090مطتزی 

مطتزی بزای ببر ديم آيب 

اس وحًٌ جلب رضبيت 
 ت؟وبراضي اس

 ياحذ ببسرگبوي

بزرسي مجذد ي طزح 

پزيوذٌ در ضًرای حل 

 اختالف

ویبس بٍ الذام اصالحي، آيب 
 پیطگیزاوٍ، بُبًد میببضذ؟

 ياحذ ببسرگبوي

تکمیل فزم الذام 

اصالحي، پیطگیزاوٍ، 

بُبًد ي ارجبع بٍ ومبيىذٌ 

 مذيزيت

 ياحذ ببسرگبوي

السم، ارجبع بزرسي ي الذامبت 
 بٍ ومبيىذٌ مذيزيت

خالصٍ اطالعبت 

 FR094 ضبکیبن

 بلٍ

 خیز

 بلٍ

 بلٍ

 خیز

 خیز
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