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 : هدف -1

 بزر  مزورر  گیزر  انزداز   و پزای   تجهیزاات  کلیه کالیبراسیون فرآیند چگونگی و کلیات تشریح اجراییروش این تدوین از هدف

 است. تجهیاات این عملکرد صحت و دقت از اطمینان منظوربه خدمات کیفیت

 : کاربرد دامنه -2

 در شزد  ارائزه  خزدمات  کیفیزت  و خدمت ارائه ها فرآیند بر مورر گیر انداز  و پای  تجهیاات و وسایل کلیه اجراییروش این

 گیرد.می دربر را شیراز شهردار  تابعه ها مجموعه کلیه

 : اصطالحات و تعاریف -3

 است. ISO 9000:2005 استاندارد مطابق اجراییروش این در مندرج اصطالحات و تعاریف تمامی -

 پارامترها  دقت و صحت کنترل منظوربه مورر نظامی ایجاد راسیونکالیب هدف : (Calibration) کالیبراسیون -

 تاریرگذار هافرآیند کیفیت بر هاآن عملکرد که است تجهیااتی کلیه و گیر  انداز  و پای  تجهیاات و ها دستگا  مترولوژیکی

 در .گیرد می قرار مورداستفاد  جهانی ها استاندارد با شد انجام ها  گیر انداز  تطابق از اطمینان منظوربه کار این .خواهدبود

 و کمی مقادیر بین ارتباط اول وحله در مشخصی شرایط تحت که عملیاتی : شودمی تعریف چنین کالیبراسیون دیگر، تعریفی

 هب )مربوط شد داد نشان متناظر مقادیر با ،(است شد  فراهم گیر  انداز  استانداردها  توسط که) هاآن ها قطعیت عدم

 برا  اطالعات ازاین ،دوم وحله در و ؛سازد برقرارمی را مربوطه ها  قطعیت عدم باهمرا  گیر (انداز  تجهیاات ویا هاسیستم

نتیجه  .کند می استفاد  ،آورد بدست شد داد نشان مقدار رو  از را گیر  انداز  نتیجه آن با بتوان که ا  رابطه برقرار 

 .نامندرا گواهینامه کالیبراسیون یا گاارش کالیبراسیون میشود که گا  آندرکی ربتکالیبراسیون ممکن است در م

ها و اصطالحات پایه و عمومی باعنوان واژ  ۳۲۷۴ایران با شمار  در استاندارد ملی  : (Measurement) گیریاندازه -

یادآور  : )منظور تعیین مقدار یك کمیت به مجموعه عملیاتیگیر  چنین تعریف شد  : ، انداز ۸۴۲۱درمرداد  شناسیانداز 

 مانند چیا،یك ها  ویژگی ٔ  انداز  برآورد فرآیند ،سنج  یا گیر  نداز ا.(. صورت خودکار انجام شودهاست بت ممکنعملیا

 عمل است.متر و کیلوگرم  مانند ،استاندارد گیر  انداز  یکاها  بهنسبت آن  )ژرفا( عمق یا )سنگینی( وزن )درازا(، طول

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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 که ،شود می انجام سنجسنج یا ولتسرعت،ترازو، دماسنج ک ، خط مانند اباار( )سنج گیر  انداز  اباار یك با بیشتر گیر  انداز 

 ها  کمّیت گرفت،انداز  توان می را ویژگی هرنوع شود. می سنجید  گیر  انداز  یکا  با شد  گیر  انداز  ویژگی کار،بااین

 د.ناها  ویژگی این ٔ  ازجمله زمان و دما انرژ ، سرعت، مسافت، مانند فیایکی

یك تیرانداز  مثالً ،باشدد  به مقدار واقعی قرارداد  میهمان نادیکی توافقی مقادیر انداز  صحت : (Accuracyت )صح -

 .تر باند صحت باالتر  خواهدداشتهرچه تیرها  خود را به مرکا سیبل نادیك

هم شلیك تر بهتیرانداز تیرها را نادیك ، اگرفوق باشد و در مثالبه معنی نادیکی نتایج به یکدیگر می ( :Precisionدقت ) -

ولی در تیرانداز  خود دقت  ،را به هدف ناند است یك تیرانداز تیرها  خودیعنی ممکن ،دقت باالتر  خواهدداشت ،کند

تر چكحراف معیار استاندارد نتایج کوولی دقت  بسیارپایین باشد. هرچه ان ،تیر  به هدف باند ،یابرعکس ؛باشدخوبی داشته

 .دقت بهتر خواهدبود ،باشد

کارایی، دقت و  مشخصی )باعنوان فواصل زمانی تایید کالیبراسیون(، پس از سپر  شدن زمان : ادواری کالیبراسیون -

گر سیستم آزمونیك ا  دقیق بین دستگا  با  مقایسهمجدداً است کاه  یافته و الزم شد تجهیاات کالیبر صحت عملکرد 

 شود.ا  نامید  میاین کالیبراسیون، ادوار  یا دور شود( صورت پذیرد.  کالیبر  می بارسالیانه یك معتبر )که خود

-شود، برخی شرایط نیا ممکن صورت منظم انجام میا  که به دور ادوار  یا عالو  بر کالیبراسیون  : اتفاقی کالیبراسیون -

توان به  ند. ازجمله این شرایط میساز می الزمبراسیون را یالا  کاجرشوند که  شد کالیبر  است موجب تغییراتی در دستگا 

 : کرد  موارد زیر اشار 

 .باشدروزیاهفته استفاد  شد  شد  برا  آن در یكاز زمان مجاز تعریفاگر از دستگا  بی  -

 .باشدگرفتهاگر استفاد  نادرستی از دستگا  توسط کاربر صورت -

 .باشدا  شدید قرارگرفته الکتریکی، میدان مغناطیسی، تکان ناگهانی ویا ضربهتاریر شوك اگر دستگا  تحت -

 .اگر مشاهدات کاربر از دستگا ، وضعیتی اضطرار  ویا حتی غیرعاد  را هشداردهد -

 شود.دراین شرایط کالیبراسیون اتفاقی انجام می

- CBU :  هربار استفاد  کالیبر  شوند. ازگیر  که باید قبلبرچسب مربوط به تجهیاات پای  و انداز 

- NCR : که نیاز  به کالیبراسیون ندارند.گیرپای  و انداز  برچسب مربوط به تجهیاات   
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- Inactive :  غیرفعال ویا خارج از سرویس هستند.که گیر  برچسب مربوط به تجهیاات پای  و انداز 

 برمبنا  آزمایشگاهی کیفیت مدیریت سیستم گواهینامه دارا  که کالیبراسیون خدمات دهند ارائه آزمایشگا  : آزمایشگاه -

 باشد. ISO/IEC 17025 استاندارد

 وجودندارد. آزمایشگا  در هاآن کالیبراسیون امکان که گیر انداز  وسایل و تجهیاات : ویژه تجهیزات -

 عنوانبه که است ریا برنامه ونتمعا زیرمجموعه واحد : (Central Quality Secretariat) کیفیت مرکزی دبیرخانه -

 به مربوط ها فعالیت کلیه هماهنگی مسؤول و نمود  عمل شیراز شهردار  در سازمانیتعالی و کیفیتتضمین محرك موتور

 خواهدبود. تابعه مناطق و هامعاونت برمشتمل ،شیراز شهردار  درسطح کیفیتمدیریت سیستم

 شود. می اطالق شیراز شهردار  تابعه ها و سازمان هامعاونت ،مناطق از هریك به : حوزه -

 تهیزه  گیزر ، انزداز   و پزای   تجهیزاات  شناسزایی  مسزؤولیت  هرمجموعزه،  کالیبراسزیون  مسزؤول  : کالیبراسیون مسؤول -

 را شزد  کزالیبر   تجهیزاات  عملکزرد  بزر  نظزارت  و ،ادوار  و اتفزاقی  کالیبراسیون درخواست تجهیاات، این فنی ها شناسنامه

 مسزؤول  سزمت،  حفز   بزا  ،(شهر خدمات ادار  زیرمجموعه) تاسیسات کارشناس مناطق، از هریك شهردار  در دارد. برعهد 

-شزرکت  بزه  امورتاسیسزاتی  سپار ونرب به باتوجه ،مرکا  شهردار  زیرمجموعه ها حوز  در خواهدبود. منطقه کالیبراسیون

 خواهدبود. مجموعه کالیبراسیون مسؤول حوز ، آن در تاسیسات و ابنیه تعمیرونگهدار  مدیریت رابط خدماتی، ها 

 : اختیارات و هامسؤولیت -4

 ریا برنامه معاونت زیرنظر) شیراز شهردار  کیفیت دبیرخانه برعهد  اجراییروش این اجرا  بر عالیه نظارت مسؤولیت

 است. شیراز شهردار  هتابع هرمجموعه کالیبراسیون مسؤول برعهد  آن اجرا  مسؤولیت و (شهردار 

 : شیراز شهرداری کیفیت دبیرخانه هایمسؤولیت -0-1

 زیرنظر شیراز شهردار  تابعه ها مجموعه درسطح ونکالیبراسی سیستم اجرا حسن بر عالیهنظارت -0-1-1

 .شیراز شهردار  ریا برنامه معاونت
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-ارائه غیرمجاز و مجاز کنندگانتامین لیست ینتدو و تهیه و کالیبراسیون خدمات کنندگانتامین ارزیابی -0-1-2

 .کالیبراسیون خدمات دهند 

 .شیراز شهردار  تابعه ها مجموعه کالیبراسیون والنؤمس برا  موردنیاز ها آموزش لیست وتدوینتهیه -0-1-9

 : تابعه هایمجموعه از یکهر کالیبراسیون ؤولمس هایمسؤولیت -0-2

 و پای  تجهیاات کالیبراسیون با مرتبط ها العملدستور و اجرایی ها روش ،نامهنظام مفاد اجرا  حسن -0-2-1

 .شیراز شهردار  تابعه ها مجموعه سطح در گیر انداز 

 تجهیاات شناسنامه» فرم و (F-__-1-1-91) «گیر انداز  و پای  تجهیاات ستیل» فرم تدوین و تهیه -0-2-2

 آن یروزرسانبه و شیراز شهردار  کیفیت دبیرخانه برا  آن ارسال و (F-__-1-1-92) «گیر انداز  و پای 

 کالیبراسیون. فرآیند به مربوط ها فرم در تغییر هرگونه اعمال درزمان

 : مراجع -5

 .الاامات -کیفیت مدیریت  سیستم عنوان تحت ISO 9001:2008 استاندارد -

 .۸۴۲۱درمرداد « شناسیها و اصطالحات پایه و عمومی انداز واژ »عنوان تحت  ۳۲۷۴استاندارد ملی ایران به شمار   -

 : روش شرح -6

 : زنیبرچسب و کدگذاری شناسایی، -1-1

 : شناسایی -1-1-1

 و پای  تجهیاات از هریك دقیق وضعیت تعیین و شناسایی منظوربه استموظف مجموعه هر کالیبراسیون مسؤول

 این مشخصات و شناسایی را گیر انداز  و پای  تجهیاات کلیه عه،مجمو آن کارکنان همکار  با گیر ،انداز 

 «گیر انداز  و پای  تجهیاات لیست» فرم در را وسیله اموال شمار  و قرارگیر  محل وسیله، نام شامل تجهیاات،

(F-__-1-1-91) نماید. نگهدار  کالیبراسیون سوابق زونکن در تکمیل از پس را لیست این و کرد  ربت 
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 هریك اپراتور دادن آموزش ضمن است موظف کالیبراسیون مسؤول گیر ،انداز  و پای  تجهیاات شناسایی ازپس

 فرم در را تجهیاات از هریك به مربوط تخصصی و فنی هاییویژگی و مشخصات بخواهد آنان از تجهیاات، از

 نمایند. ارائه تایید و تکمیل ازپس را فرم این و ربت (F-__-1-1-92) «گیر انداز  و پای  تجهیاات شناسنامه»

 : کدگذاری -1-1-2

 توسط که یکتایی رقمی پنج کد یك وسیلهبه شیراز شهردار  تابعه ها مجموعه در کالیبراسیون وسایل کلیه

-می کدگذار  شود،می الصاق وسیله بررو  برچسب صورتبه و تعیین زیر شرحبه هرمجموعه کالیبراسیون مسؤول

 ند.شو

 رقمی: 5 کد

 

 

 

 شود.میربت (F-__-1-1-91) «گیر وانداز پای  تجهیاات لیست» در گیر انداز تجهیاات از هریك دشناساییک

 کلیزه  بزرا   شناسنامه تهیه و گیر انداز  و پای  تجهیاات لیست تکمیل از پس است موظف کالیبراسیون مسؤول

 رسزمی  نامزه  طزی  شزیراز  شهردار  کیفیت دبیرخانه به هاآن تصویر لارسا به نسبت گیر ،انداز  و پای  تجهیاات

 طزی  تغییزرات  اعزالم  به نسبت هفته یك مدت ظرف حداکثر شد، اعمال هافرم این در تغییراتی هرگا  و نماید اقدام

 نماید. اقدام رسمی نامه

 و د کزر تجمیز   را شیراز هردار ش تابعه ها مجموعه کلیه از دریافتی ها لیست ،شیراز شهردار  کیفیت دبیرخانه

 اصالح تغییر ، هرگونه بروز درصورت و کند،می تهیه را شیراز شهردار  گیر انداز  و پای  تجهیاات اصلی لیست

 د.خواهدکر بروزرسانی و

 : یزنبرچسب -1-1-9

 این پذیرد.می تصور رنگ تفکیك اصل به باتوجه و ذیل جدول شرحبه شد تعریف ها برچسب وسیلهبه زنی برچسب

 شود.می الصاق ،دارند قرار خود استاندارد دامنه در که ا شد کالیبر  تجهیاات کلیه رو  برچسب

 
 

 

 شمارنده

  

 کد مجموعه
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 نام

 برچسب
 مسؤول استفاده طریقه رنگ چسب بر شکل

 E-01001 شناسایی 1
 

 شود. نصب گیر انداز  تجهیاات کلیه رو  باید برچسب این سفید

ول
سؤ
م

 
ون
سی
برا
الی
ک

 

 تایید 2

 اعتبار: اریخت

 گواهینامه: مارهش

 کد
ز:

هی
تج

 

 

 

 دامنزه  در کزه  ا شزد  کزالیبر   تجهیزاات  کلیه رو  برچسب این

 شود.می الصاق دارند قرار خود استاندارد
 سفید
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 تایید

 مشروط

 اعتبار: اریخت

 گواهینامه: مارهش

 کد
ز:

هی
تج

 
 

 قرما

 نتزایج  و شزد  کزالیبر   کزه  گیزر  انداز  وسایل رو  برچسب این

 بعضزی  در کالیبراسزیون  گواهینامه مطابق کالیبراسیون از حاصل

 از اسزتفاد   در شود.می الصاق است، مجاز محدود  از خارج نقاط

 باشد. دسترس در کالیبراسیون گواهینامه باید تجهیا، این

-بزه  بایزد  تجهیاات گونهاین کالیبراسیون گواهینامه کپی : تبصر 

 قرارگیرد. اپراتور اختیار در و بود  دستگا  را هم

0 CBU 

 اعتبار: اریخت

CBU 

 کد
ز:

هی
ج

ت
 

 

 زرد
 اسزتفاد   هربزار  از قبزل  کزه  گیر انداز  وسایل رو  برچسب این

 شود.می الصاق شوند، کالیبر  باید

5 NCR NCR 

 کد
ز:

هی
ج

ت
 

 

 سبا
 یونکالیبراسز  بزه  نیزاز  کزه  گیزر  انداز  وسایل رو  برچسب این

 شود.می الصاق ندارند،

 INACTIVE غیرفعال 1

 کد
ز:

هی
ج

ت
 

 

 آبی
-شزد   خزارج  کالیبر  از که گیر انداز  وسایل رو  برچسب این

 گردد. می الصاق شود می نگهدار  انبار در ویا است

 است. ممنوع آبی برچسب با گیر انداز  وسایل از استفاد 

 مهروموم 7
 برچسب، شدن پار  صورت در

 باشد. نمی معتبر لیبراسیونکا
 

 سفید

 ایزن  رود. مزی  بکار تجهیاات نمودن مهروموم جهت برچسب این

 شود.می چاپ کاغذشکنند  رو  برچسب

 قرما رنگ از استفاد  ویا برچسب این از استفاد  است ذکربه الزم

 تزا  گیزرد مزی  صورت دستگا  از هاییقسمت کردنپلمب منظوربه

 همچنین تغییردهد. را دستگا  ا کارخانه تتنظیما نتواند اپراتور

 همزاهنگی  بزدون  کالیبراسزیون  برچسزب  شدن مخدوش هرگونه

 و کزالیبر   از دسزتگا   شزدن خزارج  باعث کالیبراسیون، مسؤوالن

 شود.می کالیبراسیون انجام جهت مجدد ارسال



 
 تجهیزات کالیبراسیون اجراییروش

 P-__-1-1-04/1 :مدرک کد

 00 ویرایش:شماره

 11از  7 شماره صفحه:
 

 22/10/1902 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 11/10/1901 تاریخ اولین صدور :

 

 

 شود.می الصاق هاآن و برر آویاان صورتبه برچسب ندارد، را برچسب چسباندن قابلیت که تجهیااتی -

 برچسب کردن آویاان یا چسباندن قابلیت دیگر  هردلیل ویا سطح صافی بودن، کوچك دلیلبه که تجهیااتی -

 باید نیا دستگا  کدشناسایی ذکراستبه الزم شود. نصب آن محاف  جعبه بررو  باید مربوطه برچسب ندارند،

 باشد.شد  الصاق جعبه بررو 

 باشد. رویت قابل وضوحبه که گردد نصب دستگا  از قسمتی برو  باید هابرچسب -

 هاآن رو  زودهنگام، خرابی از جلوگیر  جهت ا )نوار ( شیشه چسب الیه یك حتماً هابرچسب نصب از پس -

 شود. زد 

 گردد. می الصاق مربوطه گواهینامه برو  کالیبراسیون آزمایشگا  سو  از شد  صادر برچسب -

 : گیریخدمات -1-2

 : کنندهتأمین انتخاب و ارزیابی -1-2-1 

 مؤسسه از صالحیت تاییدیه دارا  شد  شناسایی کالیبراسیون خدمات دهندگانارائه و کنندگان تامین کلیه

 (F-__-1-1-93) «کالیبراسیون کنندگانمینأت ارزیابیلیست چك» مطابق ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد

 درسطح موجود گیر انداز  تجهیاات لیست براساس و متمرکا صورتبه شیراز، شهردار  تکیفیدبیرخانه توسط

 : شوندمی بند درجه ذیل جدول مطابق و شد  ارزیابی شیراز، شهردار  تابعه ها مجموعه

 

 (S) شدهکسب امتیاز کنندگانتامین درجه

A 70    S  100 

B 50 S < 70 

C S < 50 

 : با همکار 

 است. مجاز ،A درجه دارا  کنندگانأمینت -

 است. مجاز شیراز شهردار  ریا برنامه معاونت نظر با و مشروط صورتبه ،B درجه دارا  کنندگانتأمین -



 
 تجهیزات کالیبراسیون اجراییروش

 P-__-1-1-04/1 :مدرک کد

 00 ویرایش:شماره

 11از  8 شماره صفحه:
 

 22/10/1902 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 11/10/1901 تاریخ اولین صدور :

 

 است. ممنوع ،C درجه دارا  کنندگانتأمین -

 بند ،درجه از مستقل کنند (تأمین خدمات بودن )انحصار  کنند تامین بودن منب  تك درصورت : تبصر 

 خواهدبود. مجاز کنند تامین با همکار 

 شیراز شهردار  کیفیت دبیرخانه محل در (،F-__-1-1-94) «کالیبراسیون خدمات مجاز کنندگانتأمین لیست»

 شیراز شهردار  تابعه ها  مجموعه از هریك کالیبراسیون مسؤول برا  اطالع جهت آن تصویر و شد نگهدار 

 کنندگانتامین بند درجه در تغییر هرگونه درصورت است موظف شیراز شهردار  کیفیت دبیرخانه شود.می ارسال

 شیراز شهردار  تابعه ها  مجموعه کالیبراسیون مسئوالن برا  را لیست این ویرای  آخرین کالیبراسیون، خدمات

 نماید. ارسال

 : گیریخدمات -1-2-2

 انتخاب فرآیند شروع منظوربه (F-__-1-1-94) «کالیبراسیون ماتخد مجاز کنندگانتأمین لیست» از نسخه یك

 )ادار  مربوطه حوز  به کیفیت دبیرخانه ازسو  همکار ، قرارداد انعقاد و کالیبراسیون خدمات کنند تأمین

 راسیونکالیب مسؤول ویا گیر انداز  وسایل و تجهیاات کاربران کلیه شود.می ارائه کارپرداز ( واحد یا قراردادها

 مسؤول به آن ارائه و (F-__-1-1-95) «کالیبراسیون درخواستفرم » تکمیل با شیراز، شهردار  تابعه هرمجموعه

 کنند.می اقدام وسیله اولیه بند بسته بهنسبت و نمود  را تجهیاات کردنکالیبر  درخواست مجموعه، کالیبراسیون

 پذیرد. انجام وسیله کالیبراسیون اعتبار تاریخ پایان از پی  ما یك حداقل باید فرم این تکمیل

 شیراز، شهردار  تابعه ها مجموعه در خدمات و کاال تأمین و خرید متمرکا فرآیند بهباتوجه کالیبراسیون مسؤول

 مجاز کنندگانتامین لیست در که کنندگانیتامین از کالیبراسیون خدمات خرید درخواست پیگیر  به نسبت

 و «خدمات و کاال تأمین و خرید» فرآیند طی از پس نماید.می اقدام وجوددارند، کیفیت دبیرخانه ازسو  شد اعالم

 درخواستفرم » ارجاع با یا و کتبی ا نامه طی یا کنند تأمین این کالیبراسیون، خدمات کنند تأمین انتخاب

 مسؤول شود.می معرفی تابعه ها وعهمجم کلیه به آن، در کنند تأمین نام ذکر و (F-__-1-1-95) «کالیبراسیون

 دریافت کند.می ارسال کنند تأمین برا  را (F-__-1-1-95) «کالیبراسیون درخواستفرم » مجموعه کالیبراسیون

 با کالیبراسیون خدمات کنند تأمین نمایند  شود.می انجام کنند تأمین توسط کالیبراسیون برا  اباارها و تجهیاات



 
 تجهیزات کالیبراسیون اجراییروش

 P-__-1-1-04/1 :مدرک کد

 00 ویرایش:شماره

 11از  0 شماره صفحه:
 

 22/10/1902 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 11/10/1901 تاریخ اولین صدور :

 

 در شد مشخص محل امضا  با و کرد  کنترل را وسیله هر بند بسته نحو  کنند ،درخواست همجموع به مراجعه

-می تحویل را تجهیاات سپس تاییدکرد ، را بند بسته سالمت (F-__-1-1-95) «کالیبراسیون درخواستفرم »

 گیرد.

 از ترجیحاً و شود جلوگیر  هوسیل به آسیب هرگونه وجودآمدنبه از که باشد ا گونه به باید وسایل بند بسته

 باشد.شد  حمایت مناسب گیرها ضربه وسیلهبه و شود استفاد  وسیله اولیه بند بسته

 : شدهکالیبره تجهیزات گیریتحویل -1-2-9

 کالیبراسیون، خدمات کنند تأمین آزمایشگا  یا شرکت توسط گیر انداز  وسایل و تجهیاات شدنکالیبر  ازپس

 را ذیل موارد و گرفته تحویل واحد این نمایند  یا خرید واحد مسؤول از را تجهیاات مجموعه، براسیونکالی مسؤول

 : دهدمی قرار مدنظر وسیله دریافت زمان در

 .دستگا  یا تجهیا عملکرد صحت -۸

 .وسیله مشخصات با نتایج اعالم و هابرچسب مطابقت -۷

-نصب ها برچسب و وسیله مشخصات با گواهینامه در مندرج موارد مطابقت و کالیبراسیون گواهینامه دریافت -۴

 دهند .خدمات توسط شد 

 ها برچسب الصاق و وسایل نمودن مهروموم به نسبت مجموعه، کالیبراسیون مسؤول وسیله، دریافت از پس

 (F-__-1-1-95) «کالیبراسیون درخواستفرم » امضا  با و نمایدمی اقدام مجموعه در شد تعریف کالیبراسیون

 نماید.می تایید را وسیله سالم گیر تحویل

 : کالیبراسیون نتایج صحت از اطمینان حصول -1-2-0

 از قبل را شد کالیبر  تجهیاات از تعداد  اتفاقی، صورتبه هرسال در باریك حداقل  ،حوز کالیبراسیون مسؤول

-کالیبر  اولیه آزمایشگا  از متفاوت آزمایشگاهی به مجدد کالیبراسیون جهت کالیبراسیون، اعتبار تاریخ انقضا 

 و تکمیل را (F-__-1-1-95) «کالیبراسیون درخواستفرم » کالیبراسیون مسؤول نماید.می ارسال وسیله کنند 

 در باید نیا کنند تأمین )این کالیبراسیون خدمات کنند تأمین یك به مجدد کالیبراسیون برا  را موردنظر وسیله

 شد کالیبر  ها دستگا  عملکرد صحت از تا دهد،می تحویل باشد.( شهردار  شیراز مجاز کنندگانأمینت لیست



 
 تجهیزات کالیبراسیون اجراییروش

 P-__-1-1-04/1 :مدرک کد

 00 ویرایش:شماره

 11از  11 شماره صفحه:
 

 22/10/1902 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 11/10/1901 تاریخ اولین صدور :

 

 اولیه، کالیبراسیون با مجدد کالیبراسیون از حاصل نتایج در انطباقعدم مشاهد  درصورت نماید؛ حاصل اطمینان

 شهردار  کیفیت دبیرخانه به کالیبراسیون( کنندگانتأمین) هاآزمایشگا  ارزیابی سوابق در ربت جهت را موارد

 نماید.می اقدام تجهیا آن کالیبراسیون تایید زمانی فواصل اصالح به نسبت و کرد  اعالم شیراز

 : کالیبراسیون سوابق و مدارک کنترل -1-9

 کالیبراسیون رشگاا گواهی، شناسنامه، درخواست، ها فرم از اعم کالیبراسیون فرآیند اجرا  سوابق و مستندات کلیه

 شهردار  کیفیت مدیریت سیستم در شد تعریف (P-__-0-1-01) «اسناد و مدارك کنترل اجراییروش» مطابق ،... و

 .دهستن کنترل تحت ،شیراز

 : کالیبراسیون داخلی ممیزی -1-0

 ها  حوز کیفیت مدیریت سیستم داخلی ممیا  متمرکا فرآیند از بخشی عنوانبه کالیبراسیون فرآیند داخلی ممیا 

 وسیلهبه و شیراز شهردار  در شد تعریف (P-__-0-1-02) «داخلی ممیا  اجراییروش» مطابق شیراز، شهردار 

 پذیرد.می صورت (F-__-1-1-96) «کالیبراسیون داخلیممیا  لیستچك»

 : خرید -1-5

 .دشومی عمل (P-__-1-2-02) «تانجام معامال اجراییروش» مطابق گیر انداز  وسایل و تجهیاات خرید جهت

 به نیاز فواصل دقت، گیر ،انداز  دامنه دوام، کارایی، به توجه گیر ،انداز  وسایل و تجهیاات خرید درخصوص

 ایحا ... و کشور درداخل وسیله نمودنکالیبر  امکان کالیبراسیون، ها هاینه خرید، درهنگام بودنکالیبر  کالیبراسیون،

 است. اهمیت

 افاارها نرم جانبی، تجهیاات داخلی ها نقشه کالیبراسیون، گواهی المقدورحتی تا دشو دقت باید خرید هنگام در

 نظرمد باید که موارد  و ملحقات لیست ،امکان درصورت باشد. وسیله همرا  ... و کار  ها دستورالعمل موردنیاز

 صحت کنترل بهنسبت است موظف گیر انداز  یااتتجه کنند دریافت واحد د.شومی درخواست پیوست ،گیردقرار

 گواهی ها،نقشه کار ، ها دستورالعمل وجود ،ازجمله الذکرفوق پارامترها  به توجه و شد خریدار  وسیله عملکرد

 .نماید اقدام ... و کالیبراسیون



 
 تجهیزات کالیبراسیون اجراییروش

 P-__-1-1-04/1 :مدرک کد

 00 ویرایش:شماره

 11از  11 شماره صفحه:
 

 22/10/1902 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 11/10/1901 تاریخ اولین صدور :

 

 : نکارکنا -1-1

 صالحیت -1-1-1

 از ،دهندمی نجاما هاحوز  از هریك در را کالیبراسیون سیستم اب مرتبط و گیر انداز  ها فعالیت که پرسنلی کلیه

 تجهیاات و وسایل با کار چگونگی کار تجربه و آموزش طریق از اپراتورها کلیه برخوردارند. کافی تجربه و صالحیت

 گیرند.فرامی را گیر انداز  و پای 

 آموزش و آگاهی -1-1-2

 ها حوز  از هریك در کالیبراسیون سیستم با مرتبط و گیر انداز  ها یتفعال با آنان عملکرد که کارکنانی کلیه

 .ندهست مناسب ها مهارت و آموزش تحصیالت، دارا  است، تاریرگذار شیراز، شهردار 

 در« آموزش کارکنان فرآیند»با  مطابق گیر ،  مرتبط با کالیبراسیون تجهیاات پای  و انداز هاآموزش کلیه

 پذیرد.میصورت  شیراز شهردار 

 : محیطی شرایط -1-7

 : است ذیل شرحبه گیر انداز  وسایل از استفاد  جهت معمول محیطی شرایط معتبر، گیر انداز  نتایج کسب جهت

 

 

 و گیر انداز  محیطی رطوبت و دما میاان مناسب، سنجرطوبت و دماسنج نصب با فوق، شرایط وجود از اطمینان جهت

 ید.آدرمی نمای  به

 و مستندات در مندرج موارد براساس اندموظف شیراز شهردار  تابعه ها مجموعه در کالیبراسیون مسؤوالن کلیه

 آن، از استفاد  واقعیشرایط و تجهیا یا وسیله برا  شد تعریف کار  شرایط تجهیاات، و وسایل راهنما  ها کتابچه

-انداز  هروسیله برا  و نمود  اقدام تجهیاات و وسایل مناسب عملکرد برا  محیطی شرایط تعیین و تبیین به نسبت

 درج وسیله آن شناسنامه در هروسیله از استفاد  محیطی شرایط نمایند. مشخصی استفاد  درعمل نحومقتضیبه گیر 

 د.شومی

 % 60رطوبت : حداکثر             2010 ºCما : د



 
 تجهیزات کالیبراسیون اجراییروش

 P-__-1-1-04/1 :مدرک کد

 00 ویرایش:شماره

 11از  12 شماره صفحه:
 

 22/10/1902 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 11/10/1901 تاریخ اولین صدور :

 

 شرایط بودن کنترلتحت از اطمینان جهت الزم گیر انداز  تجهیاات نداموظف شیراز شهردار  ها حوز  کلیه

 نمایند. تامین را محیطی

 محیطی شرایط قرارداشتن و بودنمناسب از ،وسیله کارگیر هب از قبل نداموظف گیر انداز  تجهیاات کاربران کلیه

 موظف کاربر مناسب، دامنه در محیطی شرایط قرارنداشتن صورتدر و د کرحاصل اطمینان مناسب (Range) دردامنه

 .نماید جلوگیر  کالیبراسیون وسیله کارگیر به و گیر  انداز عمل انجام از است

 .استد ش یادآور  وسایل و تجهیاات از استفاد  ها محل در مناسب دهند آگاهی تابلوها  نصب وسیلههب امر این

 : انبارش و جابجایی نگهداری، -1-8

 : نگهداری -1-8-1

 محافظت خرابی و آسیب هرنوع مقابلدر تا شوندمی هدار نگ ا گونهبه استفاد  هنگامبه گیر انداز  تجهیاات

 دارند. اهیآگ گیر انداز  تجهیاات کار به چگونگی به نسبت کاربران کلیه گردند.

 : جابجایی -1-8-2

-بسته همان تواندمی بند بسته این که باشندمی مخصوص بند بسته دارا  جابجایی جهت گیر انداز  تجهیاات

 اند.شد  حمایت مناسب گیرها ضربه وسیلههب که باشد یااتتجه اولیه بند 

 هر وجودآمدنهب از تا دشومی دقت جابجایی هنگام در و بود  سرپوشید  گیر انداز  وسایل کنند حمل ماشین

 نمودن پرتاب از و پذیرفته صورت کامل احتیاط با جابجایی و ونقلحمل مراحل کلیه .شود جلوگیر  آسیب گونه

 .شودمی خوددار  جداً هوسیل

 : انبارش -1-8-9

 به توجهبا که ذیل محیطی شرایط در و دید گر الصاق Inactive برچسب گیر انداز  وسایلبه  انبارش، هنگام در

 .شوندمی نگهدار  گیر ،انداز  وسایل ها کاتالوگ در شد  درج انبارش شرایط

 

 
 % 60رطوبت :           5ºC ~ 50ºC -دما : 



 
 تجهیزات کالیبراسیون اجراییروش

 P-__-1-1-04/1 :مدرک کد

 00 ویرایش:شماره

 11از  19 شماره صفحه:
 

 22/10/1902 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 11/10/1901 تاریخ اولین صدور :

 

 وسایل این قراردادن از و گیرندمی قرار هاقفسه رو بر و خود اولیه بند بسته در المقدورحتی ،انبار در وسایل

 مجدد استفاد  جهت ،باشد کالیبراسیون اعتبار زمان کمتراز انبارشمدت کهدرصورتی د.شومی خوددار  هم بررو 

 ،رتصودرغیراین ،دشونمی معتبر اولیه ها چسببر و دشومی اقدام Inactive برچسب برداشت به نسبت فقط

 شوند. کالیبر  مجدداً باید گیر انداز  تجهیاات استفاد ، از قبل

 : کالیبراسیون تایید زمانی فواصل -1-0

 باید فواصل این قرارگیرند.یا کالیبراسیون مجدد  موردتایید مناسب زمانی فواصل در باید گیر انداز  وپای   تجهیاات

-به نیا و کند، جلوگیر  نداد ازدست را خود )صحت( درستی نوزه که وسیله یك شدنکالیبر  از که باشد نحو به

 باشد. کار انجام درحال پایین درستی میاان با دستگاهی یا وسیله که نباشد زیاد قدر 

 OIMLد به استاندارمراجعه ولی با  ،المللی برا  تعیین فواصل کالیبراسیون وجودنداردمتاسفانه استاندارد مدون بین

D10 برا  تخمین  ارامترهایی چون نوع مرج ، تعداد دفعات استفاد ، جابجایی، تمایل به فرسودگی و ... راتوان پمی

 .برد کارفواصل کالیبراسیون ب

 کاربران باهمکار و  مجموعهآن  کالیبراسیون مسؤول توسط هرمجموعه، تجهیاات برا  یزمان فواصل این تعیین

 : شودمی ربت و تعیین ذیل ردموا درنظرگرفتن با و گیر انداز  تجهیاات

 .)دستگا ( وسیله نوع -

 ....( و )کاتالوگ سازند  کارخانه توصیه و پیشنهاد -

 وسایل از کنند استفاد  ها سازمان سایر و کنند کالیبر  ها آزمایشگا  متخصص، پرسنل تجربیات -

 .اولیه( اطالعات موجودنبودن )درصورت مشابه

 .دستگا  کالیبراسیون سوابق رو  از آمد بدست مقادیر تغییرات روند به مربوط اطالعات -

 .دستگا  از استفاد  چگونگی و استفاد  دفعات تعداد استفاد ، زمان طول -

 ....( و ارتعاش رطوبت، )دما، محیطی شرایط -

 .موردنظر گیر انداز  دقت -

 .دستگا  نگهدار  و تعمیر سوابق -



 
 تجهیزات کالیبراسیون اجراییروش

 P-__-1-1-04/1 :مدرک کد

 00 ویرایش:شماره

 11از  10 شماره صفحه:
 

 22/10/1902 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 11/10/1901 تاریخ اولین صدور :

 

 .زمان گذشت با تدریجی تغییر و فرسودگی به تمایل -

 ....( و خوردن )ضربه شودمی دستگا  کالیبراسیون خوردنبرهم باعث که حوادری سایر بروز -

 در کالیبراسیون نتایج کهآن مگر شود، طوالنی نباید کالیبراسیون ویا کالیبراسیون مجدد تایید زمانی فواصل : تذکر

-انداز  وسایل عملکرد صحت و درستی از یناناطم در نامطلوبی تاریر کاراین که دهدنشان روشنی به قبلی، تاییدها 

 ندارد. گیر 

 : تجهیزات کردن مهروموم -1-11

 از مناسبی مراحل در گذارد،می تاریر وسیله عملکرد بر هاآن دستکار  که گیر انداز  وسیله تنظیم قابل ها قسمت

 که تنظیمی وسایل برا  کردن موممهرو عمل گیرد.قرارمی محافظت مورد دیگر  نحوبه ویا شد  مهروموم تایید،

 پذیرد.نمی صورت صفر( )تنظیم شود تنظیم کاربر توسط بیرونی، مراج  به نیاز بدون قراراست

 پذیرد.می صورت  حوز کالیبراسیون مسؤول توسط وسایل کردن مهروموم

 به و شکنند  جنس از هاییبرچسب از برچسب، از استفاد  درصورت و قرما الك یا رنگ وسیلهبه نمودن مهروموم

 : شودمی استفاد  زیر شکل

 

 

 

 است. معتبر پذیرفتهصورت کالیبراسیون مسؤول توسط که مهرومومی فقط : ۸تبصر 

 : مستندات -7

 مدارک زیرمجموعه : -7-1

 (.D-__-1-1-04« )1۸ -(کالیبراسیون تجهیاات) ارائه خدمات پشتیبانی فرآیندفلوچارت » -

 : کیفیت سوابق -7-2

 .باشدکالیبراسیون معتبر نمی شدن برچسب،درصورت پاره



 
 تجهیزات کالیبراسیون اجراییروش

 P-__-1-1-04/1 :مدرک کد

 00 ویرایش:شماره

 11از  15 شماره صفحه:
 

 22/10/1902 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 11/10/1901 تاریخ اولین صدور :

 

ف
دی

ر
 

 سابقه نوع سابقه / فرم مشخصات
 بایگانی محل بایگانی مسؤول

 بایگانی مدت
 کاغذی الکترونیکی کد عنوان )سال(

 دائمی واحد تأسیسات مسؤول کالیبراسیون  √ F-__-1-1-91 گیریاندازه و پایش تجهیزات لیست 1

 دائمی واحد تأسیسات کالیبراسیونمسؤول   √ F-__-1-1-92 گیریاندازه و پایش تجهیزات شناسنامه 2

9 
 ارزیابی لیستچک

 کالیبراسیون کنندگانتامین
F-__-1-1-93  √ کالیبراسیون مسؤول 

 -واحد تأسیسات

 کنندهپرونده تأمین
 سال 9

0 
 مجاز کنندگانمینأت لیست

 کالیبراسیون خدمات
F-__-1-1-94  √ کالیبراسیون مسؤول 

 -واحد تأسیسات

 اداره امورمالی
 ائمید

 سال 2 واحد تأسیسات کالیبراسیون مسؤول √  F-__-1-1-95 کالیبراسیون درخواست فرم 5

 سال 5 واحد تأسیسات کالیبراسیون مسؤول √  F-__-1-1-96 کالیبراسیون داخلی ممیزی لیستچک 1

 

 : مدارک مرتبط -7-9

 .(P-__-0-1-01« )اجرایی کنترل اسناد و مداركروش» -

 (.P-__-0-1-02« )ممیا  داخلیاجرایی روش» -

 (.P-__-1-2-04« )اجرایی بررسی و صدور اسناد مالیروش» -

 (.P-__-1-2-02« )اجرایی انجام معامالتروش» -

 (.P-__-1-2-03« )کنندگانتأمیناجرایی انتخاب و ارزیابی روش» -

 : سند در تغییرات -8

 تغییر خالصه تغییر علت / مرجع تغییر تاریخ

   



 
 تجهیزات کالیبراسیون اجراییروش

 P-__-1-1-04/1 :مدرک کد

 00 ویرایش:شماره

 11از  11 شماره صفحه:
 

 22/10/1902 تاریخ آخرین ویرایش :  مهر اعتبار : 11/10/1901 تاریخ اولین صدور :

 

   

 


