
  فهرست روشهاي اجرایی
  

ȷǠȵȁǠȅ ǧǿǠŨ  برخی از مهمترین اهداف سازمان  
  

  کد  نام روش اجرایی  ردیف
Ĥ  کنترل مستندات  P401 

ĥ  کنترل سوابق کیفیت  P402 

Ħ  مسولیت مدیریت  P501 

ħ  آموزش  P601 

Ĩ  انگیزش  P602 

ĩ  تکوین محول  P701 

Ī  بازنگري قرار داد  P702 

ī  خرید  P704 

Ĭ  ل تولید وزیر ساختکنتر  P705 

Ĥģ  نگهداري و تعمیرات  P706 

ĤĤ  مدیریت ابزار  P707 

Ĥĥ  برنامه ریزي کنترل تولید و موجودي ها  P708 

ĤĦ  رد یابی و شناسایی محصو ل  P709 

Ĥħ  تعیین وضعیت پایش  P710 

ĤĨ  کنترل و اموال مشتري  P711 

Ĥĩ  جابجایی،انبارش،بسته بندي و تحویل  P712 

ĤĪ  براسیونکالی  P713 

Ĥī  تجزیه و تحلیل سیتمهاي اندازه گیري  P714 

ĤĬ  ارائه خدمات و سنجش رضایت مشتریان  P801 

ĥģ  ممیزي داخلی  P802 

ĥĤ  کنترل آماري فرآیند  P803 

ĥĥ  پایش محصول  P804 

Ħħ  کنترل محصول نامنطبق  P805 

ĥħ  تجزیه و تحلیل در سازمان  P806 
ĥĨ  بهبود مستمر  P807 
ĥĩ  دام اصالحی و پیشگیرانهاق  P808   

  

  
  

  تصویب کننده  تائیید کننده  تهیه کننده  شرح ویرایش  ویرایش
نگارش اولیه بمنظور استقرار سییستم مدیریت   01

 ISO 9001-2008کیفیت بر مبناي استاندارد 
  مدیر عامل  نماینده مدیریت  مدیر کیفیت

ģĥ   بازنگري به منظور تطبیق با الزامات
ISO/TS(16949) - 2009        

  

  

                                                                                 افزایش رضایت مشتریان
 افزایش فروش و تعداد مشتریان 

 افزایش سطح آگاهی پرسنل 

 کاهش ضایعات 

 افزایش راندمان تولید 

  
  

  معرفی مدیران شرکت

  
  
  پاشائیاحاج آق: رئیس هیئت مدیره

 
 

  محمد پاشائی:مدیریت عامل

  
  

  هادي جمشیدي :مدیر کیفیت و نماینده مدیریت
  

  
  احمد پاشائی:مدیر مهندسی تولید و برنامه ریزي
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الزامات 

  استاندارد
  
  

سیستم مدیریت 
  کیفیت

  اندازه  گیري ،تجزیه و تحلیل و بهبود  *تکوین محصول  مدیریت منابع  مسولیت مدیریت

عمومی
  

الزاما
ت مربوط به 

مستندات
تعهد مدیریت  

مشتري محوري  
خط مشی کیفیت  

  

طرح ریزي
  

مسولیت ،اختیار،و 
انتقال اطالعات

باز نگري مدیریت  
  

تامین منابع
منابع انسانی  
زیر ساخت  
محیط کار  
طرح ریزي   

پدیدآوري محصول
فرآیندهاي مرتبط   

با مشتري
  

خرید
  

تولید و ارائه 
خدمات

  

کنترل وسایل 
ش و اندازه 

پای
گیري

کلیات  
  

ش و اندازه 
پای

گیري
  

کنترل محصول نا 
منطبق

تحلیل دادهها  
  

بهبود
  

  خط مشی کیفیت  نمایی از توالی و تعامل فرآیندها **  معرفی شرکت
  

   

لیت تولیدي خود ر ا تحت  افع 1358یع الستیکی پارسا در سال صنا
با گذشت چند سال و با . عنوان الستیک سازي پاشایی آغاز نمود

با اخذ مجوز هاي صنعتی نام خود  1368نتقال به محل فعلی در سالا
  .   را به صنایع  الستیکی  پارسا  تغییر داد

متر مربع  20/336متر مربع با 270این شرکت در زمینی به مساحت  
واقع  29، فضاي تولید، انبار و اداري در جاده قدیم کرج خیابان فتح 

  .شده است
زمینه فعالیت خود را به روکش انواع  1358این شرکت در سال     

کاغذ سازي و - غذایی-بسته بندي -غلتکهاي الستیکی صنایع چاپ
  .گسترش داد.... 
مشتریان عمده این شرکت اغلب از بازار بوده و طی برنامه ریزي و    

را در  سیاستهاي جدید کاري برنامه همکاري با صنایع خودرو سازي
ر کار  قرار  داده  است ، بدین خاطر یکی از اهداف سازمان  دستو

.                                                                                                         افزایش فروش  و  تعداد  مشتریان  می باشد
  ندارداستااقدام به استقرار الزامات  1387در سال براي این منظور

ISO 9001 – 2008    نموده و موفق به دریافت این استاندارد از شرکت
نسبت  88ضمنا این شرکت از ابتداي سال .توف نورد ایران گردیده

اقدام نموده  ISO TS(16949)2009به استقرار الزامات استاندارد
مدیر کیفیت را طی حکم  ،در این راستا مدیریت عامل .است

  .مت نماینده مدیریت منصوب نموده استبه س 87//27/6مورخه
  
  

  

  

  

  

  
صنایع الستیکی پارسا تولید کننده انواع قطعات الستیکی به ویژه در صنایع 

خودرو سازي و روکش غلتکهاي الستیکی صنایع مختلف همچون صنایع 
  ...کاغذ سازي و، چاپ وبسته بندي

ر سازندگی مصمم است با استقرار و به عنوان یکی از تولید کنندگان توانا د
و  ISO TS(16949)2009 و ISO9001-2008اجراي نظام مدیریت کیفیت 

همچنین الزامات و استانداردهاي کیفی مختص مشتریان خود در جهت نیل 
در این راستا صنایع الستیکی .به رشد و شکوفاي صنعت کشور قدم بردارد

 بخشی سیستم مدیریت کیفیت ضمن توجه کامل به بهبود مداوم اثر پارسا
موارد ذیل را سر لوحه فعالیتهاي خویش قرارداده تا بابهره مندي از فوائد آن 

  .به اهداف خود دست یابد
  جلب حداکثر رضایتمندي مشتریان از طریق رعایت

 .خواستهاي آنها
 گسترش فرهنگ کیفیت در سازمان. 
  افزایش تواناي فنی پرسنل از طریق آموزش نیروي

 .ی در جهت بهبود مستمر در تمامی فعالیتهاانسان
 تالش در جهت دستیابی به ضایعات صفر. 

خط مشی کیفیت به اهداف کیفی و شاخصهاي قابل اندازه گیري تبدیل 
شده است تا ضمن اطمینان از درك آن توسط امکانات میزان حرکت به 

  .سمت این اهداف قابل سنجش باشد
به این اهداف از تمامی همکارانم  جدیت اینجانب ضمن اعالم پایبندي      

  .  وتالش در رسیدن به این امررا  خواهانم
مدیر عامل                                                                                      

  . رد نداردعدم مسئولیت طراحی در این سازمان کارببه دلیل  1- 2-3-2,7- 3- 1,7-3-3-3,7-3- 7بند  *
  .آمده است F50109جزئیات ارتباطات فرآیندها در شناسنامه هاي فرآیند به شماره **

 

  پارسا صنایع الستیکی 
P.L.I.CO  

  Quality Manual     نظامنامه کیفیت
  15/5/89:تاریخ باز نگري     M – 02:  کدسند 

  2از 1: صفحه  
  


