راهنمای شرکت واحد تولیدی در فرایند انتخاب واحد نمونه در سال 98

راهنما
 -1واحد تولیدی با ورود به کارتابل خود از منوی "درخواست ها" گزینه "ثبت درخواست انتخاب واحد نمونه" را
انتخاب می کند.
 -2از بین محصوالت واحد تولیدی ،فقط محصوالتی که در بازه ارزیابی فاقد عدم انطباق بحرانی و عمده باشند
نمایش داده می شود.
 -3در فرم "انتخاب محصول" واحد تولیدی صنعت و محصول مورد نظر جهت شرکت در فرآیند انتخاب
واحدتولیدی نمونه را انتخاب و گزینه ذخیره و ادامه را کلیک کرده و وارد فرم شرایط احراز می شود.
 -4واحد تولیدی فرم شرایط احراز را تکمیل کرده و با ثبت کلید ذخیره و ادامه وارد فرم "ثبت امتیاز عوامل
ارزیابی" می شود .در ستون اول فرم ،شرح عوامل ارزیابی و سقف امتیاز بطور کامل تشریح شده است .واحد
تولیدی براساس مستندات و سوابق موجود امتیاز هر بند را بصورت خوداظهاری ثبت می کند.
 -5در تکمیل فرمهای "شرایط احراز" و "ثبت امتیاز عوامل ارزیابی" توجه به این نکته ضروری است که پاسخ
نادرست به سوالهای مربوط به شرایط احراز ،ثبت امتیاز بیش از سقف امتیاز هر عامل و ثبت امتیاز بدون وجود
سوابق و مستندات برای اثبات براورده شدن عامل ارزیابی ،عدم صداقت در خوداظهاری محسوب می گردد.
 -6اگر مجموع امتیازات ثبت شده در خوداظهاری به حداقل  60امتیاز برسد ،سیستم به واحد تولیدی اجازه آپلود
مستندات مربوط به عوامل ارزیابی ردیفهای  12 ،11 ،10 ،9 ،6 ،3 ،1و  13فرم عوامل ارزیابی را می دهد.
همچنین برای بند  4در قسمت توضیحات شماره استانداردهایی که واحد تولیدی به عنوان دبیر استاندارد بوده
و استانداردهایی که به عنوان عضو کمیسیون بوده را درج می نماید .برای بند  5نیز باید در قسمت توضیحات
پروژه های بین المللی یا منطقه ای که به عنوان مسئول پروژه بوده و همچنین شماره کمیته فنی متناظری که
مسئولیت دبیرخانه آنرا به عهده دارد درج نماید.
 -7پس از آپلود و درج توضیحات ،صفحه "تائید نهایی" ظاهر می شود .کارشناس واحد تولیدی پس از ورود نام و
نام خانوادگی ،پیش نمایش اطالعات ثبت شده را مالحظه و صحه گذاری می کند .پس از تایید نهایی اطالعات
واحد تولیدی برای نماینده اداره کل استاندارد استان ذیربط ارسال می شود.
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