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معرفی شرکت
امروزه ارتقاء ایمنی ،کیفیت و حفاظت محیط زیست از اهمیت ویژهای در جوامع بشری
برخوردار است و یکی از ابزارهای مؤثر در این مسیر ،میتواند بهرهگیری از خدمات
شرکتهای بازرسی باشد.
در این راستا شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ( )ISQIدر سال  1368با هدف
ارائه خدمات فنی ،مهندسی ،مشاورهای و تحقیقاتی جهت ارتقاء کیفیت محصوالت
تولیدی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ،تدوین استانداردهای مورد نیاز صنایع
و نظارت بر حسن اجرای پروژهها و کیفیت ارائه خدمات تأسیس شد .این شرکت
با بیش از ربع قرن تجربه در حوزههای مختلف صنعتی و برخورداری از سیستمهای
مدیریت کیفیت و مدیریت ایمنی ،بهداشت حرفهای و محیطزیست و همچنین اخذ
تایید صالحیت از سوی مراجع ذیصالح نظیر وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان
ملی استاندارد ایران ،سازمان حفاظت محیطزیست ،سازمان حمایت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،شهرداری تهران و شرکت ملی
گاز ایران موفق به بهرهگیری از توان بالغ بر  700کارشناس متخصص و مجرب در
داخل و خارج از کشور جهت ارائه خدمات در زمینههای مختلف به مشتریان شده است.

سال تأسیس1368 :
تعداد پرسنل713 :

پرسنل ستاد
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پرسنل پروژه

صنعت خـودرو

پیام مدیرعامل
به عنوان بزرگترین شرکت بازرسیکننده در ایران مفتخریم با بیش از  700کارشناس ،بازرس مجرب و پرسشگر
در راه ارتقاء سطح کیفیت و ایمنی جامعه فعالیت نماییم.
ارتقاء سطح کیفی زندگی شهروندان هدف تعالی سازمان ماست که همکاران ما در  ISQIرسیدن به آن را سرلوحه
کار خود قرار دادهاند .احترام به حقوق مشتریان ،توجه به خواستههای آنان و رعایت کلیه استانداردها و قوانین که
به طور مستقیم و غیرمستقیم برای حفظ و حراست از منافع ایشان ایجاد شده است ،به عنوان یک الزام عملی و
اخالقی ،بزرگترین تعهد ما نسبت به جامعه است.
ما در راستای تعهد خود ،از سال  1372تاکنون به عنوان بازرس معتمد وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،سازمان
ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیطزیست ،از طریق انجام نظارتها و بازرسیهای دقیق ،مستقل و
کارآمد در زمینه ارزشیابی کیفی خودروها ،ارزیابی خدمات پس از فروش شرکتهای ارائه دهنده خدمات ،آزمایش
آالیندگی خودروها ،تائید نوع ،اندازهگیری رضایت مشتریان از کیفیت ،فروش و خدمات پس از فروش خودروها و
 ،...صنعت خودروی کشور را در راه ارتقای کیفی یاری نمودهایم.
ما بر این باوریم که “کیفیت مسئولیت همه ماست” .بدین مفهوم که کلیه مدیران ،کارکنان ،بازرسین و محققان
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران یک به یک به افزایش کیفیت زندگی تمام هموطنان تعهد داشته و رسالت
اجتماعی خود را بهبود کیفیت تمامی محصوالت و خدمات در سطح کشور میدانیم .به امید آن که بتوانیم در این
راه قدمی هرچند کوچک برداریم.
اشکان گلپایگانی
صنعت خـودرو

تأسیس بزرگترین مرکز تست آالیندگي خودرو

تاریخچه

شروع فعالیت بازرسي کاالهاي وارداتي و صادراتي
راهاندازي آزمایشگاه قطعات آسانسور
آغاز ارزشیابي کیفي تمامي خودروهاي ساخت داخل
تدوین الزامات و ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو
اندازهگیري رضایت مشتریان و افتتاح واحد تحقیقات مشتري و بازار

آغاز فعالیت بازرسی تجهیزات تفریحی و شهربازی
شروع فعالیت پروژههاي بازرسي نفت ،گاز و پتروشیمي
آغاز ارزیابی خدمات پس از فروش لوازم خانگي
شروع به کار بازرسی ماشینآالت راهسازي و ...
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تأسیس شرکت ISQI

آغاز بازرسی آسانسور در کشور

شروع فعالیت بازرسي تجهیزات صنعتي و دیگ بخار

تدوین استاندارد  ECEبرای تایید نوع خودرو
شروع به کار فعالیت رسیدگی به شکایات مشتریان صنعت خودرو

صنعت خـودرو
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آغاز فعالیت بازرسی ایستگاههای CNG

9

شروع فعالیت ارزیابی کیفیت خدمات صنعت ریلی

ارتقــاء اســتاندارد ســنجش آالیندگــی خــودرو بــه

تایید صالحیت و شروع به کار رسمی مرکز تست جواهر و گوهرشناسی

ســطح EURO V

انعقاد قرارداد نظارت بر مراکز معاینه فني

ارتقاء اســتاندارد ســنجش آالیندگی موتورســیکلت

ارتقاء مرکز تست آالیندگی خودرو تا سطح یورو EURO IV

به ســطح EURO IV

9
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9

واگذاري شرکت به بخش خصوصي

عقد تفاهمنامه همکاری مشترک با شرکتهای خارجی

افتتاح بزرگترین مرکز تماس کشور

(SWISS APROVAL-TUV NORD- UTAC-
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)ALTRAN- NAST- HCT
صنعت خـودرو

خدمات ISQI
خــودرو

صنعت

ارزیابی رضایت مشتریان صنعت خودرو

بازرسی وسایل تفریحی شهربازی و پارک بازی

بازرسی بانکی (صدورگواهینامه )IC ,PSI

آزمون و نظارت بر آاليندگي خودروهاي بنزيني و موتورسیکلت

بازرسی حین ساخت و ادواری آسانسور

بازرسی کاال در مبدأ و مقصد (صدورگواهینامه )COI

آزمون و نظارت بر سطح صداي خودرو و موتورسيكلت

بازرسی تجهیزات باالبر و لیفتراك

تایید پروفرما

آزمون مصرف سوخت موتورهاي ديزلي

بازرسی نفت ،گاز و پتروشیمی

تایید ارزش

ارزیابی خدمات پس از فروش خودرو و نیرو محرکه

پروژههای در حال ساخت و بهرهبرداری TPA

بازرسي قطعات خودرو و آدیت فرآیند

بازرسی دیگهای بخار و مخازن تحت فشار

تایید نوع و تطابق توليد خودرو و نیرو محرکه

بازرسی سازههای فلزی

ارزشیابی کیفی خودرو

انجام انواع آزمونهای مخرب و غیرمخرب ()NDT

تست پيمايش خودرو

انجام آزمون قطعات آسانسور

بازرسی ادواری جایگاه  CNGو خودروهای دوگانهسوز
رسیدگی به شکایات مشتریان صنعت خودرو
صنعت خـودرو
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کــاال

خدمات مشتریان و تحقیقات بازار

مشـاوره و آمـوزش

بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

تحقیقات بازاریابی

کلینیک کسب و کار

معاینه فنی موتورخانهها

ارزیابی رضایت مشتریان

پیادهسازی سیستمهای مدیریت کیفیت

خدمات حوزه بهداشت،ایمنی و محیطزیست

بازاریابی تلفنی فروش خدمات

ارزیابی و رتبهبندی سازمانهای خدمت محور

ممیزی و بهینهسازی مصرف انرژی

پیگیری مشتریان ()FU

ارتقاء خدمات و استانداردسازی آموزشی

اندازهگیری آالیندههای محیطزیستی

عارضهیابی علل و عوامل ریشهای نارضایتی مشتریان
ارزیابی رضایت کارکنان
ارزیابی خدمات

صنعت خـودرو
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مرکز تحقیقات و نظرسنجی
مرکز تماس شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در فضای اداری به مساحت  7۵0مترمربع با  20۴پایانه تماس،
سایت بازاریابی مجزا و  ۴0پایانه با ظرفیت تماس  1۵هزار نفر از سال  89در غرب تهران راهاندازی شده است .امکانات
سختافزاری و نرمافزاری این مرکز به گونهای فراهم شده است تا انجام پروژههای متعدد جمعآوری اطالعات و
نظرسنجی مطابق با انتظار شرکتها به سهولت امکانپذیر باشد.
قابلیتهای اجرایی این مرکز در خصوص انواع طرحهای تحقیقاتی ،پژوهشی و بازاریابی در کوتاهترین زمان ممکن سبب
شده است تا صنایع مختلف برای بهبود مستمر عملکرد خود در ارتباط با مشتریان از خدمات آن استفاده نمایند.
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ،با بیش از 3۵0نفر پرسشگر تلفنی آموزش دیده مستقر در مرکز تماس و

بیش از 4

مجرب حضوری در سطح کشور با قابلیت اجرای تحقیقات میدانی چهره به چهره در مراکز

منطقهای ،آمادگی اجرای مصاحبههای کمی و کیفی را برای انواع طرحهای نظرسنجی فراهم نموده است.
از مزیتهای رقابتی این مرکز میتوان به فعالیت بیش از  30نفر بازارایاب تلفنی و حضوری آموزش دیده اشاره کرد.
قابلیتهای نرمافزاری و ارتباطی مرکز:
سیستم نرمافزاری جمعآوری پرسشنامهها
قابلیت نرمافزاری کنترل همزمان پرسشنامه توسط کارشناسان کنترل کیفیت
طراحی و ایجاد نشانگر “داشبورد ” جهت پایش و نظارت لحظهای بر نتایج و آمارها
سامانه نرم افزاری ارائه گزارش آنالین
دارای زیرساخت ارتباط تلفنی مناسب  300خط مجزا
توانایی انجام  72,000دقیقه مکالمه به صورت روزانه
سامانه ضبط کلیه مصاحبههای تلفنی
صنعت خـودرو

صنعت خـودرو
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مرکز آزمون و تحقیقات آالیندگي خودرو
مرکز تحقیقات و آزمون آالیندگی خودرو  ،ISQIاز سال  1378به عنوان یک مرکز مستقل از خودروسازان و صنایع
وابسته ،مسئولیت انجام آزمونهای آالیندگی و مصرف سوخت در کشور را به عنوان آزمایشگاه معتمد سازمان
حفاظت محیط زیست و آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد ایران برعهده دارد .لذا نتایج فعالیتهای این مرکز
به عنوان یک مرجع رسمی با رعایت محرمیت و حفاظت از اطالعات مشتریان برای مراکز تصمیمگیرنده کشور
معتبر تلقی میشود.
مجموعه آزمایشگاههای این مرکز به شرح ذیل میباشد:
آزمون آالیندگی و مصرف سوخت خودروهای سواری تا سطح استاندارد EURO V

اندازهگیري میزان بخارات و سیستم سوخترساني ()SHED
آزمون اندازهگیري بخارات منتشره از سیستم سوخترساني خودروهاي بنزیني در مرحله TA
ارزیابي عملکرد سیستم سوخترساني شاملTest for Leakage ،Test for Venting ،Purge Test :
آزمون ارز

کنترل عملکرد سیستم و عیبیاب خودرو ( )EOBDشامل آزمونهای ذیل:
Catalyst Monitoring
Misfire Detection
Oxygen Sensor Monitoring
Electrical Disconnection

اندازهگیري توان سرچرخ خودرو
آزمون آالیندگی و مصرف سوخت موتورسیکلت تا سطح استاندارد EURO IV

اندازهگیری سطح صدای بیرونی و آالیندههای صوتی خودرو و موتورسیکلت
آزمون توان ،گشتاور و مصرف سوخت موتورهای دیزلی
صنعت خـودرو

صنعت خـودرو
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مرکز آزمون جادهای
ایـن پـروژه سـرمایهگذاری مشـترک بیـن شـرکتهای بازرسـی کیفیت
و اسـتاندارد ایـران ،ایـران خـودرو ،سـایپا ،گـروه بهمن و آرتاویل اسـت.
واقـع در  ۴6کیلومتـری جنـوب تهـران در منطقـه
حسـنآباد فشـافویه
فاصله از فرودگاه بینالمللی امام خمینی 11 :کیلومتر
فاصله از اتوبان تهران -قم 900 :متر
فاصله از راه آهن تهران  -بندرعباس 60 :متر (کریدور تهران -جنوب)
 8۵0هکتار در استان قم
۴600 m × 1900 m
احـداث بزرگتریـن مرکـز بینالمللـی آزمـون جـادهای
خـودرو در خاورمیانـه
تأسـیس مرکـز جامـع آزمـون جـادهای خـودرو بـه منظور
فراهـم نمـودن امکانات آزمـون خودرو مطابق بـا اسـتانداردها ،ضوابط و
فناوریهـای روز دنیـا

صنعت خـودرو

صنعت خـودرو

نمایندگیهای فعال

صنعت خـودرو
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امارات

برزیل

هلنـــد

پوشش ارائه خدمات
خارج از کشور

ایتالیـا

روسیـه

اتریـش

ژاپـن

چیـن

کـره جنوبی

آلمـان

هنــد

آفریقای جنوبی

کانادا
صنعت خـودرو

ارزیابی رضایت مشتریان صنعت خودرو
ارزیابی رضایت مشتریان در شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بر اساس
متدولوژی  9گانه تحقیق طرحریزی شده است .بر اساس این روش کارشناسان
ما منطبق با نیاز صنایع گوناگون اعم از تولیدی یا خدماتی ،پس از طی مراحل
تحقیق از جمله تعیین روش جمعآوری اطالعات ،حجم نمونه و سایر مراحل
تحقیق ،ابزار تحقیق مناسبی را متشکل از مؤلفههای رضایت مشتریان طراحی
مینمایند .سپس با اطمینان از پایایی و روایی آن به جمعآوری گسترده
اطالعات از جامعه هدف میپردازند .پس از جمعآوری اطالعات ،طی گزارش
تحلیلی و آماری ،میزان رضایت مشتریان صنعت خودرو در هر یک از مؤلفهها
مشخص شده و اهمیت هر یک از نگاه مشتریان تبیین میگردد .همچنین در
نهایت به صورت ویژهای اولویتهای اقدام اصالحی به آنها پیشنهاد میشود.
ارزیابی رضایت مشتریان میتواند مبنای تحقیقاتی همچون پیگیری مشتریان
و ریشهیابی علل و عوامل نارضایتی مشتریان قرار گیرد.
این شرکت به صورت دورهای مطابق دستورالعمل اندازهگیری رضایت مشتریان
صنعت خودرو وزارت صنعت ،معدن و تجارت اقدام به دریافت نظرات مشتریان
خودرو در حوزههای زیر مینماید:
رضایت مشتریان از کیفیت اولیه و دوام خودروها (خودروهای سواری،
اتوبوس ،مینی بوس ،خودروهای سنگین و کار)
رضایت مشتریان از خدمات فروش و پس از فروش عرضه کنندگان خودرو
صنعت خـودرو

تعداد عیوب مشاهده شده توسط مشتریان در سه ماهه اول مالکیت ()IQS
طراحی ،چیدمان و عملکرد خودرو ()APEAL

آزمون و نظارت بر آالیندگی خودروهای بنزینی و موتورسیکلت
وفق شیوهنامهها و دستورالعملهای ابالغی از سازمان حفاظت محیط زیست ماموریتهایی به شرح ذیل در بخش سواری و موتورسیکلت مرکز آزمون
شرکت  ISQIاجرا ميگردد:
اجرای فرآیندهای استاندارد آالیندگی در مراحل  TAو  COPبرای خودروهای سواری مطابق استاندارد ECER83

شرکتهای خودروسازی ،بازرسی و نمونهبرداری از خودروها جهت انجام آزمونهای آالیندگی.
نظارت و بازدید از خطوط تولید شر
اندازهگیري میزان مصرف سوخت مطابق با استانداردهاي اروپایي و ملي به شماره  ISIRI 4241تا سطح استاندارد ( EURO Vیورو )۵
اجرای فرآیندهای استاندارد آالیندگی در مراحل  TAو  COPبرای موتورسیکلتهای تولیدی ،مطابق استانداردهای EC97/24

صنعت خـودرو

آزمایشگاه سطح صداي خودرو و موتورسیکلت
در سال  139۵این آزمایشگاه به عنوان تنها آزمایشگاه در سطح کشور برای نخستین بار موفق به دریافت گواهینامه ISO 17025

از مرکز ملی تایید صالحیت ایران در زمینه سنجش میزان آالیندههای صوتی خودرو و موتورسیکلت و هشداردهندهها گردید.
اندازهگیری سطح صدای خودرو و موتورسیکلت در حالت عبوری و اگزوز و همچنین هشداردهندهها ،در مراحل  TAو  COPبه شرح
آزمونهای ذیل میباشد.
اندازهگیري سطح صداي عبوری و اگزوز خودرو مطابق با استاندارد ISIRI 4243
اندازهگیري سطح صداي عبوری و اگزوز موتورسیکلت مطابق با استاندارد ISIRI 10282
اندازهگیري سطح صداي وسیله هشدار دهنده نصب شده بر روی خودرو و موتورسیکلت (بوق) مطابق با استاندارد ISIRI 6482
صنعت خـودرو

آزمایشگاه موتورهای دیزلی
این آزمایشگاه با تجهیزات بسیار پیشرفته امکان اندازهگیری آزمون
توان و گشتاور و همچنین مصرف سوخت موتورهای دیزلی را مطابق
با استاندارد ملی به شماره  ISIRI 8361دارا میباشد.

صنعت خـودرو
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بخش بازرسي خدمات خودرو
واحد مهندسی بازرسی خدمات شرکت  ISQIبا هدف اولیه ارزیابي و نظارت بر سیستم خدمات
پس از فروش شرکتهاي عرضهکننده خودرو /واسطه خدمات پس از فروش و تعمیرگاههاي
مجاز آنها قریب به دو دهه گذشته شروع به فعالیت نمود و در سالهاي بعد فعالیتهاي خود را
در حوزههاي جدید توسعه داد .فعالیتهاي بخش بازرسي خدمات در صنعت خودرو در دو حوزه
اجرائي خودرو و نیرو محرکه و پروژههای مشاوره و ارتقاء خدمات ميباشد.
بخش بازرسي خدمات خودرو با تکیه بر تجارب ارزشمند خود و با بهرهگیري از کارشناسان و
متخصصین مجرب به عنوان نماینده وزارت صنعت ،معدن و تجارت  -سازمان ملي استاندارد
ایران و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آماده ارائه خدمات ذکرشده
ميباشد:

صنعت خـودرو

ارزیابي وضعیت خدمات پس از فروش کلیه شرکتهاي عرضهکننده خودرو (اعم از تولیدکننده و واردکننده) و کلیه تعمیرگاههاي مجاز تحت پوشش آنها
ارزیابي وضعیت خدمات پس از فروش کلیه شرکتهاي متقاضي واردات خودرو (شامل خودروهاي سبک و سنگین)
ارز
ارزیابي سیستم فروش شرکتهاي عرضهکننده خودرو و نمایندگيهاي مجاز فروش
ارز
تاییدیه کفایت خدمات پس از فروش به شرکتهاي متقاضي واردات خودرو جهت ثبت یا تمدید نمایندگي شرکتهاي خارجي
ارائه تای
تدوین و بازنگري دستورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو و شرکتهاي عرضه کننده خودرو
تدو
تدوین دستورالعمل مربوط به حقوق مشتریان و نظارت بر نحوه اطالع رساني عمومي آن
تدو
تدوین استاندارد رسیدگي به شکایات سازمانها ( )ISO 10002و اندازهگیري رضایت مشتریان ()ISO 10004
مشارکت در ترجمه و تدو

بانک اطالعاتي جامع تعمیرگاهها و شرکتهاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش در صنعت خودرو
طراحي بان
داینامیک محاسباتي و امتیازدهي وضعیت خدمات پس از فروش صنعت خودرو
طراحي نرم افزار دا
شرکتهاي خودروساز تراز اول و تهیه الگوهاي مناسب در جهت ارتقاء وضعیت خدمات پس از فروش صنعت خودرو کشور
مطالعه استانداردهاي خدمات پس از فروش شر
تحقیق در مورد الگوهاي ارزیابي اثربخشي فرآیندهاي آموزشي در شبکههاي خدمات پس از فروش
مطالعه و تحق
طراحي و پپیادهسازي استانداردهاي حوزه خدمات پس از فروش با اجراي تحقیقات آکادمیک و الگوبرداري از استانداردهاي روز بینالمللي
طراحي و پپیادهسازي نرم افزارهاي محاسباتي در حوزه خدمات پس از فروش
طراحی داشبوردهای مدیریتی از وضعیت خدمات فروش و پس از فروش در خصوص شرکتهای عرضه کننده خودرو و نمایندگیهای مجاز
طراحي نرم افزار محاسباتی آنالین از وضعیت خدمات پس از فروش نمایندگیهای مجاز
صنعت خـودرو

بخش بازرسي خدمات ماشین آالت ،موتورسیکلت و تریلر
این بخش با هدف بهبود ،ارزیابي و نظارت بر سیستم خدمات پس از فروش در حوزههاي ذیل فعالیت مينماید:
ارزیابي وضعیت خدمات پس از فروش کلیه شرکتهاي عرضهکننده ماشینآالت (اعم از تولیدکننده و واردکننده) و نمایندگيهای مجاز
ارز
ارزیابي وضعیت خدمات پس از فروش کلیه شرکتهاي عرضهکننده موتورسیکت (اعم از تولیدکننده و واردکننده) و نمایندگيهای مجاز
ارز
ارزیابي وضعیت خدمات پس از فروش کلیه شرکتهاي عرضهکننده تریلر و نمایندگيهای مجاز
ارز
ارائه تاتاییدیه کفایت خدمات پس از فروش به شرکتهاي متقاضي واردات ماشینآالت و موتورسیکلت جهت ثبت یا تمدید نمایندگي شرکتهاي خارجي
تدوین دستورالعمل ارزیابي ،شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت موتورسیکلت
تدو
تدوین دستورالعمل ارزیابي ،شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت ماشین آالت راهسازي ،معدني ،ساختماني و کشاورزي
تدو
تدوین دستورالعمل ارزیابي ،شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت تریلر (نیمه یدک)
تدو
صنعت خـودرو

بازرسی قطعات
بخش مهندسی بازرسی قطعات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از سال 1376
تاکنون با بهرهگیری از کارشناسان مجرب در امر بازرسی قطعات ،فعالیت بازرسي
محصوالت تولیدي و تطابق آن با استانداردهاي ملي و بینالمللي در گروه صنایع خودرو
و قواي محرکه و همچنین قطعات مصرفي در خدمات پس از فروش را طي مراحل
فرآیند ساخت و تولید برعهده دارند.
بررسی نقشهها ،مدارک فنی و مشخصات استاندارد ارائه شده از سوی کارفرمایان.
تهیه روشهای تست مورد نیاز از جمله تستهای ابعادی و تست آنالیز مواد و خواص
مکانیکی ،فیزیکی و عملکردی.
تهیه و تدوین طرحهاي کنترل جهت نظارت بر فرآیند تولیدي.
بررسی حین فرآیند مونتاژ مطابق با تکنولوژي ساخت محصول و تستها و مشخص
نمودن ایستگاههای کنترلی.
انجام آدیت فرآیند و آدیت تخصصی مطابق با استانداردهاي روز جهان.
تهیه و تدوین دستورالعملهاي بازرسي و فرمهای کنترلی همراه با معیارهاي پذیرش.
بازرسي محصول مطابق با استانداردهاي مرجع طراحي محصوالت.
نظارت بر انجام تستهای مخرب و غیر مخرب وکنترلهای الزم و تدوین گزارش آزمایشات.
ارزیابي کیفي محصول (آدیت محصول به روش .)SQFE
اجرای الزامات استاندارد  IATF 16949:2016در قطعه سازان.
صنعت خـودرو

بررسي فرآیند تکوین محصوالت از بدو قرارداد تولید قطعه تا مرحله تولید انبوه.

صنعت خـودرو
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ارزشیابی کیفی خودرو (:)Audit
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از سال  1372تاکنون ،به عنوان نماینده سازمانهای
سیاستگذار صنعت خودرو ،مسئولیت ارزشیابی کیفی خودروهای ساخت داخل را بر عهده داشته
و نتایج این ارزشیابیها را ضمن مقایسه با اهداف کیفی تعیین شده هر خودرو و بر اساس جدول
سطوح کیفیت و حدود مجاز مصوب مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گزارشات مربوطه را به مراجع
و شرکتهای خودروساز ارائه میدهد.
هدف اصلی از ارزشیابی کیفی خودروها ،ارتقای کیفیت آنها و افزایش رضایت مشتریان میباشد .از
دیگر اهداف ارزشیابی کیفی خودروها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
تهیه گزارشات تحلیلی و ارائه اطالعات فنی به سازمانهای ذیصالح جهت سیاستگذاریهای کیفی
دستهبندی عیوب خودروها و اخذ برنامههای اصالحی از خودروسازان داخلی
ایجاد رقابت مثبت بین خودروسازان در جهت بهبود وضعیت کیفی خودروها
افزایش سطح آگاهی مردم از طریق اعالم و انتشار عمومی وضعیت کیفی خودروها
روش ارزشیابی ملی خودروها با هدف کشف تمامایرادات موجود در خودرو به منظور افزایش رضایت
مشتریان از طریق هدایت آدیت به کشف عیوب عملکردی بیشتر و تأثیر حداکثری ایرادات ایمنی
در تعیین سطح کیفی خودرو ،انطباق منطقیتر سطوح کیفی خودروها با نظرات مشتریان و مقایسه
کیفی خودروها در کالسهای قیمتی مرتبط به خود طراحی شده است .در این روش خودروها به دو
طریق آدیت کامل و آدیت عملکرد مورد بازرسی قرار میگیرند.
صنعت خـودرو

تایید نوع :
تایید نوع ،رویهای است که بر اساس آن مرجع تایید ،گواهي ميدهد نوعي از وسیله
نقلیه ،سیستم ،قطعه یا مجموعه فني مجزا ،الزامات فني و مقررات اجرایي مربوط به
استاندارد ملي مرجع به شماره  )EC/2007/46( 692۴یا استانداردهاي جداگانه مربوطه
را برآورده ميسازد .هـدف از تایید نوع خودرو ،حصول اطمینان از رعایت ویژگيهاي
ایمني ،زیستمحیطي و عملکردي در طراحي و ساخت آن ميباشد .تطابق تولید ،قابلیت
تولید مداوم محصوالت مطابق مشخصات ،ویژگيهاي ایمني و عملکردي و الزامات کیفي
و عالمتگذاري در تایید نوع ميباشد .تایید نوع و تطابق تولید با انجام آزمونها ،بررسي
و تحلیل مدارک و گزارشات آزمونها و همچنین بازرسيهاي ادواري از فرآیندهاي خط
تولید صورت ميگیرد .این خدمت در خصوص انجام تایید نوع و تطابق تولید خودرو،
ماشینآالت کشاورزي ،راهسازي و موتورسیکلت ميباشد.
سبک و سنگین و تریلرها مطابق استاندارد ملي ایران به شماره 692۴
خودروهاي سب
ماشینآالت کشاورزي و جنگلداري مطابق استاندارد ملي ایران به شماره 132۵9
ماش
تولید خودروهاي ساخت داخل سازمان
دستورالعمل صدور گواهي تایید نوع و تطابق تول
ملي استاندارد ایران
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تست پیمایش:

تست پیمایش جادهای بر اساس مصوبه وزارت صنعت،
معدن و تجارت به منظور کشف عیوب عملکردی خودرو،

ارزیابی دوام سیستمها و قطعات آن از دید مشتریان عادی،
تحت شرایط تعیین شده در طی  20.000کیلومتر آزمون

جاده و شهری ،در مسیرهای استاندارد و با در نظر گرفتن

شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور پهناور ایران انجام
میشود.

تست پیمایش جاده مورد توجه بیشتر خودروسازان قرار

دارد ،چرا که انجام این تست امکان بررسی دوام سیستمها
و قطعات خودرو را پس از کارکرد طوالنی برای سازنده

میسر میسازد.

همچنین این شرکت بنا به درخواست سازمان ملي

استاندارد ایران و در راستاي ارزیابي بهتر خودروهاي سبک
تولیدي و با توجه به سوابق موجود در این زمینه ،نسبت

به تدوین استاندارد ملي ایران به شماره  17۴76تحت

عنوان ارزیابي پیمایش جادهاي خودروهاي سبک در طي

 30.000کیلومتر اقدام نموده است.
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بازرسی CNG
بخش بازرسی تجهیزات گاز طبیعی فشرده ( )CNGبا هدف نظارت و بازرسی فنی تجهیزات گاز طبیعی ،در جهت پیشگیری و کاهش حوادث و تلفات ناشی از استفاده گاز طبیعی فشرده
( )CNGدر سال  1388تشکیل شد .این بخش با توجه به تخصص و تجربه خود و دریافت تایید صالحیتهای الزم از مرکز ملی تایید صالحیت سازمان ملی استانداردایران در حوزههای
مرتبط با بازرسی ادواری تجهیزات نصب در جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی ( ،)CNGآزمون صحهگذاری کالیبراسیون پخشکنندههای جایگاههای  CNGو بازرسی ادواری مخازن
و خودروهای گازسوز اقدام به بازرسی فنی و کنترل کیفیت بر اساس استانداردهای بینالمللی از جمله  ISO 6406، ECE R110، ISO 11439، ISO 15500و استانداردهای ملیایران
به شمارههای  97۴7 ، 7۵98 ، 8002 ، 6792 ، 120۵۴ ،7829و  9۴26در سطح کشور نموده است.
بازرسی کلیه تجهیزات نصب در جایگاههای عرضه سوخت CNG

بازرسی تجهیزات  CNGنصب بر روی خودروهای گازسوز
بازرسی ادواری جایگاههای سوختگیری گاز طبیعی فشرده ()CNG
صنعت خـودرو

بازرسی ،آزمون و صحهگذاری توزیعکنندههای جایگاههای CNG

رسیدگی به شکایات مشتریان صنعت خودرو:
امروزه کسب رضایت مشتري کانون توجه برنامهریزان و دستاندرکاران
صنعت خودرو قرار گرفته و تأمین رضایت مشتري میسر نميگردد؛
مگر با داشتن اطالعات دقیق درباره مشکالت موجود و برنامهریزيهاي
مناسب جهت ارتقاء سطح کیفي محصوالت.
شکایت مشتری ابزاری است سودمند در راستای نیل به اهداف
سازمانی و رشد و توسعه کسب و کار؛ هیچ سازمانی نمیتواند ادعا
کند که به هیچوجه مشتری شاکی ندارد .از اینرو شناخت واقعي
از مقوله شکایات مصرفکنندگان خودرو به عنوان یکي از مؤلفههاي
تأثیرگذار در برنامهریزيها ،دستاندرکاران صنایع خودرو کشور را
یاري مينماید.
در این راستا بخش رسیدگی به شکایات بازرسی کیفیت و استاندارد
ایران به شکایات آن دسته از مشتریانی که علیرغم مراجعه به شرکتهای
عرضهکننده و یا مجموعه خدمات پس از فروش موفق به اخذ نتیجه
نمیشوند و از طریق مراجع ذیربط نظیر وزارت صنعت ،معدن و تجارت،
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها ،مراجع قضایی و ...به این بخش
معرفی یا ارجاع میگردند رسیدگی و مشکالت خودروهای عرضهشده را
در چارچوب ضوابط و مقررات جاری پیگیری مینماید.
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مشارکتهای بین المللی
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مراجع ذیصالح

سازمانملیاستاندا رداریان

مشتریان ما
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گواهینامه ها
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مسئولیت اجتماعی

ISQI
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