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 : هدف -1

گیرر  ورو ر  رر کی یر  کالیبراسیون کلیه تجهیزات پایش و اندازه فرآینداجرایی تشریح کلیات و چگونگی هدف از تدوین این روش

 ونظور اطمینان از دق  و صح  عملکرد این تجهیزات اس .خدوات  ه

 دامنه کاربرد : -2

شرده در کلیره کی ی  خردوات ارائره ها  ارائه خدو  وفرآیندگیر  وو ر  ر اجرایی کلیه وسایل و تجهیزات پایش و اندازهاین روش

 گیرد.ها  تا عه شهردار  شیراز را در ر ویوجموعه

 تعاریف و اصطالحات : -3

 اس . ISO 9000:2005اجرایی وطا ق استاندارد تماوی تعاریف و اصطالحات وندرج در این روش -

ور کنترل صح  و دق  پاراوترها  وترولوژیکی ونظهدف کالیبراسیون ایجاد نظاوی وو ر  ه ( :Calibrationکالیبراسیون ) -

. این کار خواهد ودتا یرگذار  هافرآیندها  ر کی ی  گیر  و کلیه تجهیزاتی اس  که عملکرد آناندازه و تجهیزات پایش و هادستگاه

. در تعری ی دیگر، گیردشده  ا استانداردها  جهانی وورداست اده قرار ویها  انجامگیر ونظور اطمینان از تطا ق اندازه ه

ها  عملیاتی که تح  شرایط وشخصی در وحله اول ارتباط  ین وقادیر کمی و عدم قطعی شود : کالیبراسیون چنین تعریف وی

 تجهیزاتها ویا شده )ور وط  ه سیستمداده،  ا وقادیر وتناظر نشان(گیر  فراهم شده اس که توسط استانداردها  اندازه)ها آن

ا  که  توان  ا آن ازاین اطالعات  را   رقرار  را طه ،و در وحله دوم ؛سازد رقرارویها  ور وطه را  ا عدم قطعی همراه گیر (اندازه

شود نتیجه کالیبراسیون ومکن اس  در ودرکی  ب . کنداست اده وی ،شده  دس  آورددادهگیر  را از رو  وقدار نشاننتیجه اندازه

 .ناوندیناوه کالیبراسیون یا گزارش کالیبراسیون ویرا گواهکه گاه آن

-ها و اصطالحات پایه و عمووی اندازه اعنوان واژه ۴۷۲۳ایران  ا شماره در استاندارد ولی  ( :Measurementگیری )اندازه -

یادآور  : عملیات )ونظور تعیین وقدار یك کمی  وجموعه عملیاتی  هگیر  چنین تعریف شده : ، اندازه۱۳۷۸درورداد  شناسی

چیز، وانند طول )درازا(، وزن ها  یكویژگی ٔ   رآورد اندازه فرآیند ،سنجش یا گیر ندازه.(. اصورت خودکار انجام شودهاس   ومکن

گیر   یشتر  ا یك ا زار اس . عمل اندازهوتر و کیلوگرم  ، واننداستاندارد گیر یکاها  اندازه ه آن نسب   )سنگینی( یا عمق )ژرفا(

شده  ا گیر کار، ویژگی اندازهکه  ااین ،شودانجام وی سنجسنج یا ول سرع ،ترازو، دواسنج کش،انند خطگیر  )سنج ا زار( واندازه

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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ها  فیزیکی وانند وساف ، سرع ، انرژ ، دوا و کّمی  گرف ،توان اندازهشود. هرنوع ویژگی را ویگیر  سنجیده وییکا  اندازه

 د.ناها این ویژگی ٔ  زوان ازجمله

یك تیرانداز هرچه  وثالً ، اشدده  ه وقدار واقعی قرارداد  ویهمان نزدیکی توافقی وقادیر اندازه صح  ( :Accuracyصحت ) -

 .تر  زند صح   االتر  خواهدداش تیرها  خود را  ه ورکز سیبل نزدیك

 ،هم شلیك کندتر  هز تیرها را نزدیكتیراندا فوق، اگر  اشد و در وثال ه وعنی نزدیکی نتایج  ه یکدیگر وی ( :Precisionدقت ) -

-ولی در تیرانداز  خود دق  خو ی داشته ،را  ه هدف نزند اس  یك تیرانداز تیرها  خودیعنی ومکن ،دق   االتر  خواهدداش 

ق   هتر د ،تر  اشدولی دقتش  سیارپایین  اشد. هرچه انحراف وعیار استاندارد نتایج کوچك ،تیر   ه هدف  زند ،یا رعکس ؛ اشد

 .خواهد ود

کارایی، دق  و صح   وشخصی ) اعنوان فواصل زوانی تایید کالیبراسیون(، پس از سپر  شدن زوان کالیبراسیون ادواری : -

 گر وعتبر )که خودسیستم آزوونیك ا  دقیق  ین دستگاه  ا وقایسهوجددًا اس  کاهش یافته و الزم شدهتجهیزات کالیبرهعملکرد 

 شود.ا  ناویده ویاین کالیبراسیون، ادوار  یا دورهشود( صورت پذیرد. کالیبره وی ر اسالیانه یك

اس  شود،  رخی شرایط نیز ومکنصورت ونظم انجام ویا  که  هدورهادوار  یا عالوه  ر کالیبراسیون  کالیبراسیون اتفاقی : -

توان  ه ووارد زیر ند. ازجمله این شرایط ویسازوی الزمن را شوند که اجرا  کالیبراسیو شدهکالیبره ووجب تغییراتی در دستگاه

 : کرد  اشاره

 . اشدروزیاه ته است اده شده شده  را  آن در یكاز زوان وجاز تعریفاگر از دستگاه  یش -

 . اشدگرفتهاگر است اده نادرستی از دستگاه توسط کار ر صورت -

 . اشدا  شدید قرارگرفتهان وغناطیسی، تکان ناگهانی ویا ضر هتا یر شوك الکتریکی، ویداگر دستگاه تح  -

 .اگر وشاهدات کار ر از دستگاه، وضعیتی اضطرار  ویا حتی غیرعاد  را هشداردهد -

 شود.دراین شرایط کالیبراسیون ات اقی انجام وی

- CBU : ه کالیبره شوند.از هر ار است ادگیر  که  اید قبل رچسب ور وط  ه تجهیزات پایش و اندازه 

- NCR : گیر  که نیاز   ه کالیبراسیون ندارند. رچسب ور وط  ه تجهیزات پایش و اندازه 

- Inactive : گیر  که غیرفعال ویا خارج از سرویس هستند. رچسب ور وط  ه تجهیزات پایش و اندازه 
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یناوه سیستم ودیری  کی ی  آزوایشگاهی  روبنا  دهنده خدوات کالیبراسیون که دارا  گواهآزوایشگاه ارائه آزمایشگاه : -

  اشد. ISO/IEC 17025استاندارد 

 ها در آزوایشگاه وجودندارد.گیر  که اوکان کالیبراسیون آنتجهیزات و وسایل اندازه تجهیزات ویژه : -

عنوان ووتور ز  اس  که  هریواحد زیروجموعه وعاون   رناوه ( :Central Quality Secretariatکیفیت ) مرکزی دبیرخانه -

ها  ور وط  ه سیستم سازوانی در شهردار  شیراز عمل نموده و وسؤول هماهنگی کلیه فعالی کی ی  و تعالیوحرك تضمین

 ها و وناطق تا عه خواهد ود. ر وعاون وشتمل ،کی ی  درسطح شهردار  شیرازودیری 

 شود.تا عه شهردار  شیراز اطالق وی ا هو سازوان هاوعاون  ، ه هریك از وناطق : حوزه -

هرا  گیر ، تهیه شناسناوهوسؤول کالیبراسیون هروجموعه، وسؤولی  شناسایی تجهیزات پایش و اندازه مسؤول کالیبراسیون : -

در شرهردار   شده را  رعهرده دارد.فنی این تجهیزات، درخواس  کالیبراسیون ات اقی و ادوار ، و نظارت  ر عملکرد تجهیزات کالیبره

شهر (،  ا ح ظ سم ، وسؤول کالیبراسریون ونطقره خواهرد ود. در هریك از وناطق، کارشناس تاسیسات )زیروجموعه اداره خدوات

ها  خدواتی، را ط ودیری  تعمیرونگهردار  سپار  اوورتاسیساتی  ه شرک ها  زیروجموعه شهردار  ورکز ،  اتوجه  ه  رونحوزه

 ن حوزه، وسؤول کالیبراسیون وجموعه خواهد ود.ا نیه و تاسیسات در آ

 ها و اختیارات :مسؤولیت -4

ریرز  اجرایی  رعهده د یرخانه کی ی  شرهردار  شریراز )زیرنظرر وعاونر   رناورهوسؤولی  نظارت عالیه  ر اجرا  این روش

 از اس .شهردار ( و وسؤولی  اجرا  آن  رعهده وسؤول کالیبراسیون هروجموعه تا عه شهردار  شیر

 های دبیرخانه کیفیت شهرداری شیراز :مسؤولیت -4-1

ها  تا عه شهردار  شیراز زیرنظر وعاون  اجرا  سیستم کالیبراسیون درسطح وجموعهعالیه  ر حسننظارت -4-1-1

 ریز  شهردار  شیراز. رناوه

دهنده کنندگان وجاز و غیروجاز ارائهکنندگان خدوات کالیبراسیون و تهیه و تدوین لیس  تاوینارزیا ی تاوین -4-1-2

 خدوات کالیبراسیون.

 ها  تا عه شهردار  شیراز.ها  ووردنیاز  را  وسؤوالن کالیبراسیون وجموعهوتدوین لیس  آووزشتهیه -4-1-3
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 های تابعه :های مسؤول کالیبراسیون هریک از مجموعهمسؤولیت -4-2

هرا  وررتبط  را کالیبراسریون تجهیرزات پرایش و   اجرایی و دستورالعملهاناوه، روشحسن اجرا  و اد نظام -4-2-1

 ها  تا عه شهردار  شیراز.گیر  در سطح وجموعهاندازه

شناسناوه تجهیزات پایش »( و فرم F-__-1-1-91« )گیر اندازه پایش و لیس  تجهیزات»تهیه و تدوین فرم  -4-2-2

روزرسانی آن درزوان اعمال ا  د یرخانه کی ی  شهردار  شیراز و  ه( و ارسال آن  رF-__-1-1-92« )گیر و اندازه

 کالیبراسیون. فرآیندها  ور وط  ه هرگونه تغییر در فرم

 مراجع : -5

 .الزاوات -کی ی  ودیری  سیستمعنوان  تح  ISO 9001:2008 استاندارد -

 .۱۳۷۸درورداد « شناسیت پایه و عمووی اندازهها و اصطالحاواژه»عنوان تح   ۴۷۲۳استاندارد ولی ایران  ه شماره  -

 شرح روش : -6

 زنی :شناسایی، کدگذاری و برچسب -6-1

 شناسایی : -6-1-1

ونظور شناسایی و تعیین وضعی  دقیق هریك از تجهیزات پایش و اس   هوسؤول کالیبراسیون هر وجموعه ووظف

گیر  را شناسایی و وشخصات این تجهیزات، زات پایش و اندازهگیر ،  ا همکار  کارکنان آن وجموعه، کلیه تجهیاندازه

-F-__-1-1« )گیر لیس  تجهیزات پایش و اندازه»شاول نام وسیله، وحل قرارگیر  و شماره اووال وسیله را در فرم 

 (  ب  کرده و این لیس  را پس از تکمیل در زونکن سوا ق کالیبراسیون نگهدار  نماید.91

گیر ، وسؤول کالیبراسیون ووظف اس  ضمن آووزش دادن اپراتور هریك از هیزات پایش و اندازهاز شناسایی تجپس

شناسناوه »هایی فنی و تخصصی ور وط  ه هریك از تجهیزات را در فرم تجهیزات، از آنان  خواهد وشخصات و ویژگی

 و تایید ارائه نمایند.از تکمیل (  ب  و این فرم را پسF-__-1-1-92« )گیر تجهیزات پایش و اندازه

 کدگذاری : -6-1-2
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وسیله یك کد پنج رقمی یکتایی که توسط وسؤول ها  تا عه شهردار  شیراز  هکلیه وسایل کالیبراسیون در وجموعه

 شوند.شود، کدگذار  ویصورت  رچسب  ررو  وسیله الصاق ویشرح زیر تعیین و  هکالیبراسیون هروجموعه  ه

 رقمی: 5کد 

 

 

 

 شود.وی(  ب F-__-1-1-91« )گیر واندازهلیس  تجهیزات پایش»گیر  در اندازهکدشناسایی هریك از تجهیزات

گیرر  و تهیره شناسرناوه  ررا  کلیره وسؤول کالیبراسیون ووظف اس  پس از تکمیل لیس  تجهیرزات پرایش و انردازه

 ه د یرخانه کی ی  شهردار  شیراز طری ناوره رسرمی اقردام  هاگیر ، نسب   ه ارسال تصویر آنتجهیزات پایش و اندازه

ها اعمال شد، حداکثر ظرف ودت یك ه ته نسب   ه اعالم تغییرات طی ناوره رسرمی نماید و هرگاه تغییراتی در این فرم

 اقدام نماید.

کرده و لیسر  را تجمیعها  تا عه شهردار  شیراز ها  دریافتی از کلیه وجموعهد یرخانه کی ی  شهردار  شیراز، لیس 

کند، و درصورت  روز هرگونه تغییر ، اصالح و  روزرسانی گیر  شهردار  شیراز را تهیه ویاصلی تجهیزات پایش و اندازه

 خواهدکرد.

 زنی :برچسب -6-1-3

ین پذیرد. اشرح جدول ذیل و  اتوجه  ه اصل ت کیك رنگ صورت ویشده  هها  تعریفوسیله  رچسب رچسب زنی  ه

 شود.ا  که در داونه استاندارد خود قرار دارند، الصاق ویشده رچسب رو  کلیه تجهیزات کالیبره

 
 

ف
دی

ر
 

نام 

 برچسب
 مسؤول طریقه استفاده رنگ شکل بر چسب

 E-01001 شناسایی 1
 

 گیر  نصب شود.این  رچسب  اید رو  کلیه تجهیزات اندازه س ید

ون
سی
برا
الی
 ک
ول
سؤ
و

 

 تایید 2
 اعتبار: خاریت

 گواهینامه: مارهش

ز:
هی

تج
د 

ک
 

 
ا  کره در داونره شردهاین  رچسب رو  کلیه تجهیرزات کرالیبره

 س ید شود.استاندارد خود قرار دارند الصاق وی

 
 

 

 شمارنده

  

 کد مجموعه
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 تایید

 وشروط

 اعتبار: اریخت

 گواهینامه: مارهش

ز:
هی

تج
د 

ک
 

 

 قروز

شرده و نترایج رهگیرر  کره کرالیباین  رچسب رو  وسایل اندازه

حاصل از کالیبراسیون وطا ق گواهیناوه کالیبراسریون در  عضری 

شود. در اسرت اده از نقاط خارج از وحدوده وجاز اس ، الصاق وی

 این تجهیز،  اید گواهیناوه کالیبراسیون در دسترس  اشد.

-گونه تجهیزات  ایرد  رهتبصره : کپی گواهیناوه کالیبراسیون این

 ده و در اختیار اپراتور قرارگیرد.همراه دستگاه  و

4 CBU 

 اعتبار: اریخت

CBU 

ز:
هی

ج
د ت

ک
 

 

 زرد
گیر  کره قبرل از هر رار اسرت اده این  رچسب رو  وسایل اندازه

 شود. اید کالیبره شوند، الصاق وی

5 NCR NCR :ز
هی

ج
د ت

ک
 

 

 سبز
گیرر  کره نیراز  ره کالیبراسریون این  رچسب رو  وسایل اندازه

 شود.لصاق ویندارند، ا

ز: INACTIVE غیرفعال 6
هی

ج
د ت

ک
 

 

 آ ی
-گیر  که از کالیبره خرارج شردهاین  رچسب رو  وسایل اندازه

 اس  ویا در انبار نگهدار  وی شود الصاق وی گردد.

 گیر   ا  رچسب آ ی ومنوع اس .است اده از وسایل اندازه

 وهروووم 7
در صورت پاره شدن  رچسب، 

 بر نمی  اشد.کالیبراسیون وعت
 

 س ید

این  رچسب جه  وهروووم نمودن تجهیزات  کار وری رود. ایرن 

 شود. رچسب رو  کاغذشکننده چاپ وی

ذکر اس  است اده از این  رچسب ویا است اده از رنگ قروز الزم  ه

گیررد ترا هایی از دستگاه صورت وریکردن قسم ونظور پلمب ه

دستگاه را تغییردهد. همچنین ا  اپراتور نتواند تنظیمات کارخانه

هرگونه وخدوش شدن  رچسرب کالیبراسریون  ردون همراهنگی 

شردن دسرتگاه از کرالیبره و وسؤوالن کالیبراسیون،  اعث خرارج

 شود.ارسال وجدد جه  انجام کالیبراسیون وی

 

 شود.ق ویها الصاصورت آویزان  ررو  آنتجهیزاتی که قا لی  چسباندن  رچسب را ندارد،  رچسب  ه -

دلیل کوچك  ودن، صافی سطح ویا هردلیل دیگر  قا لی  چسباندن یا آویزان کردن  رچسب ندارند، تجهیزاتی که  ه -

ذکراس  کدشناسایی دستگاه نیز  اید  ررو  جعبه الصاق  رچسب ور وطه  اید  ررو  جعبه وحافظ آن نصب شود. الزم  ه

  اشد.شده

 وضوح قا ل روی   اشد.ز دستگاه نصب گردد که  هها  اید  رو  قسمتی ا رچسب -
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ها زده ها حتماً یك الیه چسب شیشه ا )نوار ( جه  جلوگیر  از خرا ی زودهنگام، رو  آنپس از نصب  رچسب -

 شود.

  رچسب صادر شده از سو  آزوایشگاه کالیبراسیون  رو  گواهیناوه ور وطه الصاق وی گردد. -

 گیری :خدمات -6-2

 کننده :تأمینارزیابی و انتخاب  -6-2-1 

دهندگان خدوات کالیبراسیون شناسایی شده دارا  تاییدیه صالحی  از وؤسسه استاندارد و کلیه تاوین کنندگان و ارائه

-( توسط د یرخانهF-__-1-1-93« )کنندگان کالیبراسیونوینأارزیا ی تلیس  چك»تحقیقات صنعتی ایران، وطا ق 

ها  تا عه گیر  ووجود درسطح وجموعهصورت وتمرکز و  راساس لیس  تجهیزات اندازهاز،  هکی ی  شهردار  شیر

 شوند : ند  ویشهردار  شیراز، ارزیا ی شده و وطا ق جدول ذیل درجه

 

 (Sشده )امتیاز کسب کنندگاندرجه تامین

A 70    S  100 

B 50 S < 70 

C S < 50 

 همکار   ا :

 وجاز اس .، Aدارا  درجه کنندگان تأوین -

 ریز  شهردار  شیراز وجاز اس .صورت وشروط و  ا نظر وعاون   رناوه ه، Bکنندگان دارا  درجه تأوین -

 ومنوع اس .، Cکنندگان دارا  درجه تأوین -

 ند ، همکار   ا کننده( وستقل از درجهتأوینکننده )انحصار   ودن خدوات تبصره : درصورت تك ونبع  ودن تاوین

 کننده وجاز خواهد ود.تاوین

(، در وحل د یرخانه کی ی  شهردار  شیراز F-__-1-1-94« )کنندگان وجاز خدوات کالیبراسیونتأوینلیس  »

شده و تصویر آن جه  اطالع  را  وسؤول کالیبراسیون هریك از وجموعه ها  تا عه شهردار  شیراز ارسال نگهدار 
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کنندگان خدوات  ند  تاوینکی ی  شهردار  شیراز ووظف اس  درصورت هرگونه تغییر در درجهشود. د یرخانه وی

 کالیبراسیون، آخرین ویرایش این لیس  را  را  وسئوالن کالیبراسیون وجموعه ها  تا عه شهردار  شیراز ارسال نماید.

 گیری :خدمات -6-2-2

انتخاب  فرآیندونظور شروع (  هF-__-1-1-94« )راسیونکنندگان وجاز خدوات کالیبتأوینلیس  »یك نسخه از 

کننده خدوات کالیبراسیون و انعقاد قرارداد همکار ، ازسو  د یرخانه کی ی   ه حوزه ور وطه )اداره قراردادها یا تأوین

وجموعه تا عه گیر  ویا وسؤول کالیبراسیون هرشود. کلیه کار ران تجهیزات و وسایل اندازهواحد کارپرداز ( ارائه وی

( و ارائه آن  ه وسؤول کالیبراسیون وجموعه، F-__-1-1-95« )درخواس  کالیبراسیونفرم »شهردار  شیراز،  ا تکمیل 

کنند. تکمیل این فرم  اید حداقل  ند  اولیه وسیله اقدام وی ه  ستهکردن تجهیزات را نموده و نسب درخواس  کالیبره

 بار کالیبراسیون وسیله انجام پذیرد.واه پیش از پایان تاریخ اعتیك

ها  تا عه شهردار  شیراز، نسب  کاال و خدوات در وجموعه تأوین ه فرآیند وتمرکز خرید و وسؤول کالیبراسیون  اتوجه

شده ازسو  کنندگان وجاز اعالمکنندگانی که در لیس  تاوین ه پیگیر  درخواس  خرید خدوات کالیبراسیون از تاوین

کننده تأوینو انتخاب « کاال و خدوات تأوینخرید و » فرآیندنماید. پس از طی کی ی  وجوددارند، اقدام وی د یرخانه

-F-__-1-1« )درخواس  کالیبراسیونفرم »ا  کتبی و یا  ا ارجاع کننده یا طی ناوهتأوینخدوات کالیبراسیون، این 

فرم »شود. وسؤول کالیبراسیون وجموعه ا عه وعرفی ویها  تکننده در آن،  ه کلیه وجموعهتأوین( و ذکر نام 95

کند. دریاف  تجهیزات و ا زارها  را  کننده ارسال ویتأوین( را  را  F-__-1-1-95« )درخواس  کالیبراسیون

کننده خدوات کالیبراسیون  ا وراجعه  ه وجموعه تأوینشود. نماینده کننده انجام ویتأوینکالیبراسیون توسط 

درخواس  فرم »شده در  ند  هر وسیله را کنترل کرده و  ا اوضا  وحل وشخصکننده، نحوه  ستهدرخواس 

 گیرد. ند  را تاییدکرده، سپس تجهیزات را تحویل وی( سالو   ستهF-__-1-1-95« )کالیبراسیون

 ند  شود و ترجیحاً از  سته وجودآودن هرگونه آسیب  ه وسیله جلوگیر ا   اشد که از  ه ند  وسایل  اید  ه گونه سته

  اشد.گیرها  وناسب حمای  شدهوسیله ضر هاولیه وسیله است اده شود و  ه

 شده :گیری تجهیزات کالیبرهتحویل -6-2-3
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کننده خدوات کالیبراسیون، وسؤول تأوینگیر  توسط شرک  یا آزوایشگاه شدن تجهیزات و وسایل اندازهاز کالیبرهپس

جموعه، تجهیزات را از وسؤول واحد خرید یا نماینده این واحد تحویل گرفته و ووارد ذیل را در زوان کالیبراسیون و

 دهد :دریاف  وسیله ودنظر قرار وی

 صح  عملکرد تجهیز یا دستگاه. -۱

 ها و اعالم نتایج  ا وشخصات وسیله.وطا ق   رچسب -۲

شده ها  نصبرج در گواهیناوه  ا وشخصات وسیله و  رچسبدریاف  گواهیناوه کالیبراسیون و وطا ق  ووارد وند -۳

 دهنده.توسط خدوات

ها  کالیبراسیون پس از دریاف  وسیله، وسؤول کالیبراسیون وجموعه، نسب   ه وهروووم نمودن وسایل و الصاق  رچسب

گیر  سالم ( تحویلF-__-1-1-95« )درخواس  کالیبراسیونفرم »نماید و  ا اوضا  شده در وجموعه اقدام ویتعریف

 نماید.وسیله را تایید وی

 حصول اطمینان از صحت نتایج کالیبراسیون : -6-2-4

شده را قبل از انقضا  صورت ات اقی، تعداد  از تجهیزات کالیبره ار در هرسال  هه، حداقل یكحوزوسؤول کالیبراسیون 

کننده وسیله ارسال شگاهی وت اوت از آزوایشگاه اولیه کالیبرهتاریخ اعتبار کالیبراسیون، جه  کالیبراسیون وجدد  ه آزوای

را تکمیل و وسیله ووردنظر را  را   (F-__-1-1-95« )درخواس  کالیبراسیونفرم »نماید. وسؤول کالیبراسیون وی

گان وجاز کنندتأوینکننده نیز  اید در لیس  تأوینکننده خدوات کالیبراسیون )این تأوینکالیبراسیون وجدد  ه یك 

شده اطمینان حاصل نماید؛ درصورت ها  کالیبرهدهد، تا از صح  عملکرد دستگاه اشد.( تحویل وی شهردار  شیراز

انطباق در نتایج حاصل از کالیبراسیون وجدد  ا کالیبراسیون اولیه، ووارد را جه   ب  در سوا ق ارزیا ی وشاهده عدم

ون(  ه د یرخانه کی ی  شهردار  شیراز اعالم کرده و نسب   ه اصالح فواصل کنندگان کالیبراسیتأوینها )آزوایشگاه

 نماید.زوانی تایید کالیبراسیون آن تجهیز اقدام وی

 کنترل مدارک و سوابق کالیبراسیون : -6-3

اسیون و ...، ها  درخواس ، شناسناوه، گواهی، گزارش کالیبرکالیبراسیون اعم از فرم فرآیندکلیه وستندات و سوا ق اجرا  

شده در سیستم ودیری  کی ی  شهردار  شیراز، ( تعریفP-__-0-1-01« )اسناد و وداركاجرایی کنترل روش»وطا ق 

 تح  کنترل هستند.
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 ممیزی داخلی کالیبراسیون : -6-4

 ها هزحووتمرکز ومیز  داخلی سیستم ودیری  کی ی   فرآیندعنوان  خشی از کالیبراسیون  ه فرآیندومیز  داخلی 

-چك»وسیله شده در شهردار  شیراز و  ه( تعریفP-__-0-1-02« )اجرایی ومیز  داخلیروش»شهردار  شیراز، وطا ق 

 پذیرد.( صورت ویF-__-1-1-96« )داخلی کالیبراسیونلیس  ومیز 

 خرید : -6-5

 شود.عمل وی (P-__-1-2-02) «انجام وعاوالتاجرایی روش»گیر  وطا ق جه  خرید تجهیزات و وسایل اندازه

گیر ، دق ، فواصل نیاز  ه کالیبراسیون، گیر ، توجه  ه کارایی، دوام، داونه اندازهدرخصوص خرید تجهیزات و وسایل اندازه

 نمودن وسیله درداخل کشور و ... حایز اهمی  اس .ها  کالیبراسیون، اوکان کالیبره ودن درهنگام خرید، هزینهکالیبره

افزارها  ووردنیاز ها  داخلی تجهیزات جانبی، نرمالمقدور گواهی کالیبراسیون، نقشهد  اید دق  شود تا حتیدر هنگام خری

ها  کار  و ... همراه وسیله  اشد. درصورت اوکان، لیس  ولحقات و ووارد  که  اید ودنظر قرارگیرد، پیوس  دستورالعمل

- ه کنترل صح  عملکرد وسیله خریدار گیر  ووظف اس  نسب زهکننده تجهیزات انداشود. واحد دریاف درخواس  وی

 ها، گواهی کالیبراسیون و ... اقدام نماید.ها  کار ، نقشهالذکر ازجمله، وجود دستورالعملشده و توجه  ه پاراوترها  فوق

 کارکنان : -6-6

 صالحیت -6-6-1

دهند، از انجام وی هاحوزهالیبراسیون را در هریك از گیر  و ورتبط  ا سیستم کها  اندازهکلیه پرسنلی که فعالی 

کار  چگونگی کار  ا وسایل و تجهیزات پایش صالحی  و تجر ه کافی  رخوردارند. کلیه اپراتورها از طریق آووزش و تجر ه

 گیرند.گیر  را فراویو اندازه

 آگاهی و آموزش -6-6-2

 ها حوزهگیر  و ورتبط  ا سیستم کالیبراسیون در هریك از دازهها  انکلیه کارکنانی که عملکرد آنان  ا فعالی 

 ها  وناسب هستند.شهردار  شیراز، تا یرگذار اس ، دارا  تحصیالت، آووزش و وهارت

در شهردار  « آووزش کارکنان فرآیند»گیر ، وطا ق  ا ها  ورتبط  ا کالیبراسیون تجهیزات پایش و اندازهکلیه آووزش

 پذیرد.شیراز صورت وی
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 شرایط محیطی : -6-7

 شرح ذیل اس  :گیر   هگیر  وعتبر، شرایط وحیطی وعمول جه  است اده از وسایل اندازهجه  کسب نتایج اندازه

 

 

گیر  و  ه سنج وناسب، ویزان دوا و رطو   وحیطی اندازهجه  اطمینان از وجود شرایط فوق،  ا نصب دواسنج و رطو  

 آید.نمایش دروی

-اند  راساس ووارد وندرج در وستندات و کتا چهها  تا عه شهردار  شیراز ووظفوسؤوالن کالیبراسیون در وجموعهکلیه 

واقعی است اده از آن، نسب   ه شده  را  وسیله یا تجهیز و شرایطها  راهنما  وسایل و تجهیزات، شرایط کار  تعریف

-گیر   هیل و تجهیزات اقدام نموده و  را  هروسیله اندازهتبیین و تعیین شرایط وحیطی  را  عملکرد وناسب وسا

 شود.نحووقتضی درعمل است اده وشخصی نمایند. شرایط وحیطی است اده از هروسیله در شناسناوه آن وسیله درج وی

یطی را کنترل  ودن شرایط وحگیر  الزم جه  اطمینان از تح اند تجهیزات اندازهشهردار  شیراز ووظف ها حوزهکلیه 

 تاوین نمایند.

 ودن و قرارداشتن شرایط وحیطی درداونه کارگیر  وسیله، از وناسبهاند قبل از  گیر  ووظفکلیه کار ران تجهیزات اندازه

(Rangeوناسب اطمینان حاصل ) کرده و درصورت قرارنداشتن شرایط وحیطی در داونه وناسب، کار ر ووظف اس  از انجام

 کارگیر  وسیله کالیبراسیون جلوگیر  نماید. هگیر  و عمل اندازه

 اس .ها  است اده از تجهیزات و وسایل یادآور  شدهدهنده وناسب در وحلوسیله نصب تا لوها  آگاهیاین اور  ه

 نگهداری، جابجایی و انبارش : -6-8

 نگهداری : -6-8-1

شوند تا دروقا ل هرنوع آسیب و خرا ی وحافظ  گردند. ا  نگهدار  ویگونههنگام است اده  هگیر   هتجهیزات اندازه

 گیر  آگاهی دارند.کلیه کار ران نسب   ه چگونگی  ه کار تجهیزات اندازه

 جابجایی : -6-8-2

 ند  تواند همان  سته ند  وی اشند که این  سته ند  وخصوص ویگیر  جه  جا جایی دارا   ستهتجهیزات اندازه

 اند.گیرها  وناسب حمای  شدهوسیله ضر هکه  ه اولیه تجهیزات  اشد

 % 60رطو   : حداکثر             2010 ºCدوا : 
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وجودآودن هر گونه شود تا از  هگیر  سرپوشیده  وده و در هنگام جا جایی دق  ویکننده وسایل اندازهواشین حمل

ونقل و جا جایی  ا احتیاط کاول صورت پذیرفته و از پرتاب نمودن وسیله جدًا آسیب جلوگیر  شود. کلیه وراحل حمل

 شود.ددار  ویخو

 انبارش : -6-8-3

الصاق گردیده و در شرایط وحیطی ذیل که  اتوجه  ه شرایط  Inactiveگیر   رچسب وسایل اندازه هدر هنگام انبارش، 

 شوند.گیر ، نگهدار  ویها  وسایل اندازهانبارش درج شده در کاتالوگ

 

 

گیرند و از قراردادن این وسایل  ررو  هم ها قرار ویو  ررو  ق سه  ند  اولیه خودالمقدور در  ستهوسایل در انبار، حتی

انبارش کمتراز زوان اعتبار کالیبراسیون  اشد، جه  است اده وجدد فقط نسب   ه که ودتشود. درصورتیخوددار  وی

ز است اده، صورت، قبل اشوند، درغیراینها  اولیه وعتبر ویشود و  رچسباقدام وی Inactive رداش   رچسب 

 گیر   اید وجدداً کالیبره شوند.تجهیزات اندازه

 فواصل زمانی تایید کالیبراسیون : -6-9

-گیر   اید در فواصل زوانی وناسب ووردتایید یا کالیبراسیون وجدد قرارگیرند. این فواصل  اید  هتجهیزات پایش و اندازه

قدر  زیاد نداده جلوگیر  کند، و نیز  ه)صح ( خود را ازدس  شدن یك وسیله که هنوز درستینحو   اشد که از کالیبره

 نباشد که وسیله یا دستگاهی  ا ویزان درستی پایین درحال انجام کار  اشد.

 OIML D10د  ه استانداروراجعه ولی  ا  ،المللی  را  تعیین فواصل کالیبراسیون وجودنداردوتاس انه استاندارد ودون  ین

ی چون نوع ورجع، تعداد دفعات است اده، جا جایی، تمایل  ه فرسودگی و ... را  را  تخمین فواصل توان پاراوترهایوی

 . رد کالیبراسیون  کار

تعیین این فواصل زوانی  را  تجهیزات هروجموعه، توسط وسؤول کالیبراسیون آن وجموعه و  اهمکار  کار ران تجهیزات 

 شود :یین و  ب  ویگیر  و  ا درنظرگرفتن ووارد ذیل تعاندازه

 نوع وسیله )دستگاه(. -

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

 % 60رطو   :           5ºC ~ 50ºC -دوا : 



 

 تجهیزات کالیبراسیون اجراییروش

 P-Z-5-1-31 کد مدرک:

  :شماره

 16از  14 شماره صفحه:

 

 

کننده از وسایل وشا ه ها  است ادهکننده و سایر سازوانها  کالیبرهتجر یات پرسنل وتخصص، آزوایشگاه -

 )درصورت ووجودنبودن اطالعات اولیه(.

 آوده از رو  سوا ق کالیبراسیون دستگاه.دس اطالعات ور وط  ه روند تغییرات وقادیر   -

 طول زوان است اده، تعداد دفعات است اده و چگونگی است اده از دستگاه. -

 شرایط وحیطی )دوا، رطو  ، ارتعاش و ...(. -

 گیر  ووردنظر.دق  اندازه -

 سوا ق تعمیر و نگهدار  دستگاه. -

 تمایل  ه فرسودگی و تغییر تدریجی  ا گذش  زوان. -

 شود )ضر ه خوردن و ...(.خوردن کالیبراسیون دستگاه وییر حواد ی که  اعث  رهم روز سا -

که نتایج کالیبراسیون در تاییدها  تذکر : فواصل زوانی تایید کالیبراسیون ویا کالیبراسیون وجدد نباید طوالنی شود، وگر آن

 گیر  ندارد.رستی و صح  عملکرد وسایل اندازهکار تا یر ناوطلو ی در اطمینان از ددهد که اینقبلی،  ه روشنی نشان

 مهروموم کردن تجهیزات : -6-10

گذارد، در وراحل وناسبی از تایید، ها  ر عملکرد وسیله تا یر ویگیر  که دستکار  آنها  قا ل تنظیم وسیله اندازهقسم 

 را  وسایل تنظیمی که قراراس   دون گیرد. عمل وهروووم کردن نحو دیگر  وورد وحافظ  قرارویوهروووم شده ویا  ه

 پذیرد.نیاز  ه وراجع  یرونی، توسط کار ر تنظیم شود )تنظیم ص ر( صورت نمی

 پذیرد.ه صورت ویحوزوهروووم کردن وسایل توسط وسؤول کالیبراسیون 

ننده و  ه شکل زیر هایی از جنس شکوسیله رنگ یا الك قروز و درصورت است اده از  رچسب، از  رچسبوهروووم نمودن  ه

 شود :است اده وی

 

 

 

 پذیرفته وعتبر اس .: فقط وهرووووی که توسط وسؤول کالیبراسیون صورت ۱تبصره

 .باشدکالیبراسیون معتبر نمی شدن برچسب،رهدرصورت پا



 

 تجهیزات کالیبراسیون اجراییروش

 P-Z-5-1-31 کد مدرک:

  :شماره

 16از  15 شماره صفحه:

 

 

 : مستندات -7

 مدارک زیرمجموعه : -7-1

 (.D-__-1-1-04« )0۱ -(کالیبراسیون تجهیزات) ارائه خدوات پشتیبانی فلوچارت فرآیند» -

 سوابق کیفیت : -7-2

ف
دی

ر
 

 نوع سابقه ات فرم / سابقهمشخص
 محل بایگانی مسؤول بایگانی

 مدت بایگانی
 کاغذی الکترونیکی کد عنوان )سال(

-F-Z-5-1 گیریپایش و اندازه تجهیزاتلیست  1

91 
 دائمی واحد تأسیسات مسؤول کالیبراسیون  √

-F-Z-5-1 گیریپایش و اندازه تجهیزاتشناسنامه  2

92 
 دائمی واحد تأسیسات مسؤول کالیبراسیون  √

3 
 لیست ارزیابیچک

 کنندگان کالیبراسیونتامین
F-Z-5-1-

93 
 مسؤول کالیبراسیون √ 

 -واحد تأسیسات

 کنندهپرونده تأمین
 سال 3

4 
 کنندگان مجازلیست تأمین

 خدمات کالیبراسیون
F-Z-5-1-

94 
 مسؤول کالیبراسیون √ 

 -واحد تأسیسات

 اداره امورمالی
 دائمی

-F-Z-5-1 رخواست کالیبراسیونفرم د 5

95 
 سال 2 واحد تأسیسات مسؤول کالیبراسیون √ 

-F-Z-5-1 ممیزی داخلی کالیبراسیونلیست چک 6

96 
 سال 5 واحد تأسیسات مسؤول کالیبراسیون √ 

 

 : مدارک مرتبط -7-3

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

 (.P-__-0-1-02« )اجرایی ومیز  داخلیروش» -

 (.P-__-1-2-04« )اجرایی  ررسی و صدور اسناد والیروش» -

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

 (.P-__-1-2-03« )کنندگاناجرایی انتخاب و ارزیا ی تأوینروش» -

 تغییرات در سند : -8



 

 تجهیزات کالیبراسیون اجراییروش

 P-Z-5-1-31 کد مدرک:

  :شماره

 16از  16 شماره صفحه:

 

 

 خالصه تغییر مرجع / علت تغییر تاریخ تغییر

   

   

 

  


