خط مشی کيفيت مركز تحقيقات اتبش
متخ
مركز تحقيقات اتبش دااگشنه شیراز هب عنوان يکي از مراكز مهم آزمااگشيهی ،ژپوهشی و آموزشی ردکشور با استفاده از صصين دااگشنهی و نظارت سازمان ارنژي اتمی اريان و سازمان ملی استاندا رد اريان رد زمينه
اندا زه گیري و حفاظت رد ربارب اشعه و آموزش کارکنان مراكز صنعتی ،زپشکی ،تحقيقاتی و آموزشی هک هب نوعی با تشعشع سرو کار دارند ،فعاليت می کند.
متخ
آزمااگشيه اهي اين مركز با استعانت از رپوردگار متعال و استفاده از نیرواهي صص و تجهیزات پيشرفته و رعايت قوانين و مقرارت داخلی و کارربد استاندا رداهي ملی و نيب المللی و با هدف بهبود مستمر و رعايت الزامات
اقنونی ،سيستم مدرييت خود را رب اساس استاندا رد ملی اريان – ازيو-آي اي سی  17025تجديد نظر اول ايپده سازي نموده و خط مشی کيفيت خود را هب شرح زري اعالم و خود را نسبت هب اجراي آن متعهد می داند:

 -1رضايت مشتري ،هب عنوان اصلی رتين عامل رد نحوه اجراي فعاليت اهي آزمااگشيه .
 -2گسترش کمی و کيفی دامنه شمول آزمون اه رد محدوده اتدیی صالحيت.
 -3ارتقاء سطح علمی ،دانش فنی و انگیزش کارکنان آزمااگشيه از طريق اراهئ آموزش مؤرث و مستمر.
 -4انجام آزمون اه رب اساس استاندا رداهي ملی يا نيب المللی هب روز رب اساس نیازمندي اهي مشتري رد کواته رتين زمان.
 -5استفاده بهينه از منابع فن آوري نوين و توسعه زريساخت اه.
 -6ايجاد ،توسعه و حفظ ارتباط با ساري مراكز علمی ملی و نيب المللی.
 -7بهبود مدا وم ،اجرا و حفظ خط مشی کيفيت آزمااگشيه و بازنگري آن رد دوره اهي زمانی معين.
 -8ربآورده سازي الزامات استاندا رد ملی اريان – ازيو-آي اي سی  17025تجديد نظر اول.
صح
 -9اطمينان از ردک و اجراي یح سيستم مدرييت آزمااگشيه توسط کا کرنان آزمااگشيه.
 -10اعمال روهی اهي حرهف اي مناسب جهت حفظ اطالعات محرماهن مشتري.
 -11رعايت صدا قت رد اراهئ گزارش آزمون اه و کاليبراسيون اه.
 -12رعايت و اجراي ضوابط و مقررات سازمان ارنژي اتمی کشور و سازمان ملی استاندا رد اريان و نظام اتئید صالحيت اريان.
ازآنجا هک ربقراري و حفظ نظام بهبود کيفيت رد سيستم مدرييت آزمااگشيههاي مركز تحقيقات اتبش دااگشنه شیراز نیازمند مشارکت کليه کا کرنان است ،مدرييت مركز متعهد میگردد ات رد جهت ارتقاء سطح علمی و توان فنی
رپسنل تالش نموده و با نظارت مستمر ،از ربقراري و حفظ نظام بهبود کيفيت ،رعايت مقرات و استاندا رداهي ملی و نيب المللی و رضايت مشتريان اطمينان يابد.
دكتر رضا فقيهی
مدري آزمااگشيه
اترخی 1393/01/26

