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 " پرسشنامه اطالعات فنی مصنوعات طال "
 

ایه پرسطىبمٍ ثٍ مىظًر آضىبئی ثب امکبوبت ياحذَبی سبزوذٌ مػىًػبت طال کٍ متقبضی پرياوٍ کبرثرد ػالمت 

ثخص تُیٍ گردیذٌ است . اطالػبت ایه پرسطىبمٍ خىجٍ  7استبوذارد ي یب تمذیذ مذت اػتجبر آن می ثبضىذ ، در 

 .محرمبوٍ داضتٍ ي در سبزمبن ملی استبوذارد ایران وگُذاری می ضًد
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 : میسان تًلیذ سبلیبو1-17ٍ

 ضمبی خط تًلیذ ثب تؼییه وقبط کىترل کیفیت ) یک وسخٍ پیًست ضًد . (1-18

 ( ثػًرت خًدکبر ) اتًمبتیک ( اودبم می گیرد : در تًلیذ محػًل چىذ درغذ کبر ) فرآیىذ1-19

 مواد اولیه2

 وبم / مًاد ايلیٍ مًرد استفبدٌ در تًلیذ : 2-1

 مىبثغ ػمذٌ تبمیه مًاد ايلیٍ : 2-2

 .............  درغذ خبرخی   ................ درغذ داخلی 

 يیژگیُبی مًاد ايلیٍ اغلی ثب چٍ استبوذاردَبیی مىطجق است ؟ 2-3

 تولید     3

 مذیر تًلیذ : 3-1

 مذرک تحػیلی :    میسان تدرثٍ : 

 

 تؼذاد افراد متخػع دخیل در امر تًلیذ : 3-2

وبم ي وبم خبوًادگی 

 افراد متخػع
 وًع مسئًلیت مذرک یب درخٍ ػلمی سبثقٍ کبر وًع تخػع
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 ضًد)درغًرت لسيم ثٍ پیًست ارائٍ گردد(:مراحل مختلف تًلیذيترتیت فرآیىذضرح دادٌ ضذٌ 3-3

 غیر پیًستٍ  □  پیًستٍ    □ريش تًلیذ ثٍ چٍ وحً است ؟           3-4

 خدمبت4

 آیب ياحذ تًلیذی دارای وظبم تؼمیر ي وگُذاری خُت حفظ ضرایط مىبست تًلیذ می ثبضذ؟ 4-1

 خیر □    ثلی □  

 کنترل کیفیت5

 ياحذَبی ثىبم کىترل کیفیت يخًد دارد ؟آیب در ومًدار سبزمبوی طالسبزی،  5-1

 خیر □    ثلی □  

 درغًرت مثجت ثًدن خًاة،مطخػبت افراد ضبغل درياحذکىترل کیفیت رامطخع ومبییذ. 5-2

 وًع مسئًلیت میسان تدرثٍ مذرک تحػیلی وبم ي وبم خبوًادگی

 

 

 

 

 

   

 

مػىًػبت طال را در کىبر يظبیف دیگر در غًرت فقذان ياحذ کىترل کیفیت چٍ ثخطی يظبیف کىترل ػیبر 5-3

 اودبم می دَذ ؟

 اوذازٌ گیری ( چیست ؟ –َبی ثبزرسی مًاد ايلیٍ ) آزمبیص 5-4

 ريش ومًوٍ ثرداری از مراحل مختلف تًلیذ5-5

 محػًل تمبم ضذٌ □   ویمٍ سبختٍ  □  مًاد ايلیٍ □          

 َیذ .  تًضیح د
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مىبست ثًدن آزمبیطگبٌ از وظر مًقؼیت محلی ي تدُیسات الزم در راثطٍ ثب وًع فرآيردٌ ضرح دادٌ ضذٌ ي  5-6

 فُرست افراد ضبغل در آزمبیطگبٌ ي ویس يسبیل آزمبیطگبَی ضمیمٍ گردد :

 

 

ٌ ريش کبلیجرٌ کردن يسبیل آزمبیطگبَی ي مًخًد در خط تًلیذ ضرح دادٌ ضذٌ ي لیست تدُیسات آزمبیطگب 5-7

 ثٍ َمراٌ يضؼیت کبلیجراسیًن آوُب پیًست گردد :

 

 

 

 چٍ آزمبیطُبیی ثرای کىترل ػیبر ي کیفیت در فرآیىذ ي مػىًع وُبیی اودبم می گیرد ؟ 5-8

 

 

 

 

 چگًوگی ثررسی وتبیح آزمبیطگبَی رکر گردد ) در غًرت امکبن ومًوٍ ای از َر یک ضمیمٍ ضًد ( 5-9

 

 

 

 

فرآيردٌ وُبیی چیست ، آیب در مراحل مختلف تًلیذ از ضىبسٍ َبی متفبيت استفبدٌ ريش حک کذ ضىبسبیی  5-10

 می ضًد ؟
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 آیب آزمًوُبی متقلی ثٍ مىظًر تطجیق ػیبر مػىًػبت طال ثب استبوذارد ملی ایران اودبم می ضًد ؟ 5-11

 پیًست گردد (.) ومًوٍ ثرداری ای از ثرگٍ َبی آزمًن خیر                □   ثلی □ 

 آموزش  6

 از چٍ ريضُبیی ثرای آمًزش کبرکىبن آن کبرخبوٍ استفبدٌ می ضًد؟

 الف ( آیب کبرگران قجل از ضريع ثٍ کبر آمًزش َبی الزم را می ثیىىذ ؟

 خیر □    ثلی □ 

 ؟ة ( آیب کالسُبی تًخیُی ي آمًزضی در حیه کبر تطکیل می ضًد 
 ؟ویبز تطکیل می ضًد ح ( آیب گردَمبیی ي خلسبت مًرد 

 خیر □    ثلی □ 

 ت ( آیب آمًزش کبرکىبن در خبرج از ياحذ تًلیذی غًرت می گیرد ؟

 خیر □    ثلی □ 

 ث ( آیب آمًزش کىترل کیفیت ثرای کبرکىبن غًرت می گیرد ؟

 خیر □    ثلی □ 

 سبیر موارد  7
 دارد ؟آیب ريضی ثرای دریبفت ي رسیذگی ثٍ ضکبیت مطتریبن يخًد   7-1

 خیر □    ثلی □ 

 آیب ثررسی َبی تحقیقبتی ثرای سىدص میسان رضبیت مطتریبن غًرت می گیرد ؟ 7-2

 خیر □    ثلی □ 

 درغًرت مثجت ثًدن اطالػبت ثذست آمذٌ چگًوٍ ي در چٍ ياحذی مًرا استفبدٌ قرار می گیرد ؟
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 آیب خذمبت ثؼذ از فريش ي ضمبوت وبمٍ ) گبراوتی کبال ( يخًد دارد ؟   7-3

 خیر □    ثلی □ 

 ضرح دادٌ ضًد ( ") در غًرت مثجت ثًدن مختػرا 

 

 

درغذ مػىًع طالی ثب ػیبر کمتر از استبوذارد مرثًط مرخًػی ثٍ ياحذ تًلیذی در َر مبٍَ ثطًر متًسط    7-4

 رکر گردد :

 

 

طال دارای ثرگ مطخػبت آگبٌ کىىذٌ ) ي یب گًاَیىبمٍ ػیبر ( ثرای استفبدٌ مطتریبن می ثبضذ ي آیب مػىًع    7-5

 چٍ اطالػبتی ثر ريی ثرگ مطخػبت رکر ضذٌ است ؟  ) ومًوٍ ای از ثرگ مطخػبت ضمیمٍ ضًد (

 

 

 

ثستٍ ثىذی اودبم  وحًٌ ثستٍ ثىذی مػىًع طال چگًوٍ است ؟ آیب از مًاد خبظ ي یب طجق استبوذارد خبغی    7-6

 می گیرد ؟

 

 

 نبم و نبم خبنوادگی و امضبء مدیر / مسئول کنترل کیفیت

 نبم و نبم خبنوادگی و امضبء مدیر عبمل یب مسئول واحد تولیدی

 

 

 کبرشنبس واحد نظبرت بر اجرای استبندارد استبن ) عضو گروه ببزرسی (

 

 رئیس / مسئول واحد نظبرت بر اجرای استبن

 


