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MOODY INTERNATIONAL GROUP PROFILE

مقدمه
سیستمهای مدیریتی در راستای توسعهی نظاممند میباشند.
به طور خالصه میتوان گفت هرگاه سازمانی به دنبال حصول
اطمینان از طرف مقابل و یا جلب اعتماد ذینفعان و کارفرمایان خود
در مبادالت اقتصادی و اجتماعی باشد ،نیازمند بهرهگیری از خدمات
نهادهای گواهیکننده و شرکتهای بازرسی به عنوان نهادی مستقل
و 
بیطرف خواهد بود.

امروزه نهادهای گواهیکننده و شرکتهای بازرسی نقش موثری در
استانداردسازی خدمات و محصوالت ارائه شده ،رفع موانع تجاری و
تسهیل مبادالت بین المللی ایفا میکنند.
به جرات میتوان گفت ،وجود راهکاری نظاممند جهت حصول
اطمینان از حسن انجام تعهدات متقابل در یک قرارداد تجاری،
همواره یکی از اساسیترین چالشهای خریداران و فروشندگان
کاال/خدمات بوده است .یکی از ابزارهای موثر در حل این مانع
بزرگ بهرهگیری از خدمات نهادهای ارزیابی انطباق است.
این شرکتها با بهرهگیری از افراد متخصص و باتجربه و همچنین با
اتصال به شبک ه ممیزان و بازرسان بینالمللی در اقصی نقاط جهان به
عنوان نهادی مستقل ،بیطرف و مورد تایید مراکز اعتباردهی وظیفه
اعمال نظارت و کنترل کمی و کیفی و بررسی اسناد و مدارک طرفین
یک قرارداد و نیز ارزیابی سیستمهای بکارگرفته شده در سازمانها
را بر عهده دارند.
با توجه به ساختار مستقل این نهادها ،گواهینامهها و گزارشاتی که
توسط این شرکتها ارائه میگردد ،در پیگیری حقوقی قراردادهای
بازرگانی معتبر میباشد.
از دیگر خدمات شرکتهای بازرسی میتوان به نظارت بر رعایت
الزامات مقرر شده در مراجع الزامی و یا استانداردهای مورد نظر
ذینفعان یک محصول اشاره نمود .این شرکتها با انجام بازرسیهای
فنی در تمامی مراحل ساخت و استفاده از یک محصول ،قابلیت
بررسی انطباق ویژگیهای محصول تولید شده با الزامات مورد نظر
را دارا میباشند.
همچنین نهادهای گواهیکننده با اخذ مجوز از اعضای سازمان جهانی
اعتبار بخشی ( )IAFمسئولیت نظارت بر استقرار کارآمد سیستمهای
مدیریت در سازمانها ،موسسات و شرکتها را بر عهده دارند.
سیستم مدیریت را میتوان مجموعهای از عناصر دانست ،که در تعامل
با یکدیگر به منظور ایجاد خط مشی و رویکردهای سازمان و در جهت
دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده فعالیت مینمایند.
امروزه بر همگان ثابت شده است که تمامی سازمانها نیازمند پیادهسازی

سوابق شرکت :MOODY INTERNATIONAL
سازمان مهندسي  MOODYدر سال  1911براي اجرای سازههاي
ساختماني و الكترونيكي در اياالت متحده آمريكا تأسيس گرديد.
در سال  1920اين شركت سرپرستي تمامي تأسيسات نيروگاهي
كشورهاي آمريكاي جنوبي را به عهده گرفت .با  توسعه سريع صنايع
نفت و گاز آمريكا در دهه  1920و احساس نیاز به انجام فعالیتهای
بازرسی ،شرکتهای بازرسی فعالیت خود را آغاز نمودند.
شرکت  MOODY INTERNATIONALنيز با توجه به نیاز و موقعیت بازار
آمریکا و توسعه فعالیتهای شرکت ،به توسعهی واحدهاي بازرسي  
فني خود پرداخت و با جذب افراد متخصص و تامین منابع و تجهيزات
الزم به بزرگترين سازمان بازرسي تأسيسات نفتي مبدل گشت .با
توجه به نقش  MIدر صنعت نفت ایاالت متحده آمریکا ،رياست اين
شركت به عضويت هيأت رئيسه انستيتو نفت اياالت متحده در آمد
و تمامی استانداردهای حوزهی نفت و پتروشیمی ایاالت متحده
 API: AMERICAN PETROLEUM INSTITUTEبا همكاري اين شركت
تنظيم گردید.
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در ایران

با گذشت زمان این شرکت زمینه فعالیتهای بازرسی خود را در
تمامی صنایع گسترش داد.
شرکت  MOODY INTERNATIONALبا توسعه ساختار سازمانی و
جذب نیروهای متخصص از اقصی نقاط جهان توانایی خدمت رسانی
در تمامی حوزههای ذیل را به دست آورد:
* خدمات بازرسی فنی
* ارائهی گواهی سیستم های مدیریت
* ارائهی خدمات گواهی محصول
* ارائهی خدمات فنی و مهندسی
* ارائهی خدمات فنی استخدام
* ارائهی خدمات آموزشی

در دهه  1330و با توسعه فعالیتهای شرکتهای نفتی در ایران،
شرکت  MOODY INTERNATIONALبا ورود به حوزهی بازرسی از
تاسیسات و صنایع نفت و گاز فعالیتهای خود را در ایران آغاز نمود.
با گسترش فعالیتهای این شرکت در سال  1336دفتر نمایندگی
 MIدر ایران تاسیس و تا سال  1357به فعالیتهای خود ادامه
داد .پس از یک وقفهی  17ساله در سال  MI ،1374مجددا دفتر
نمایندگی خود در ایران را تحت عنوان شرکت «مودی اینترنشنال
قشم سرتیفیکیشن» بازگشایی و فعالیتهای خود را در زمینهی
صدور گواهینامههای مدیریت کیفیت و  APIاز سرگرفت .با توسعه
فعالیتهای شرکت مودیاینترنشنال ،این شرکت در سال  1392با
اخذ اعتبار از مرکز تایید صالحیت ایران ( )NACIبه عنوان نهادی
مستقل اعالم موجودیت نمود.
امروزه باتوجه به شرایط خاص سیاسی و توسعه فعالیت ها ،شرکت
مودی اینترنشنال قشم عالوه بر صدور گواهینامههای مدیریت ،در
حوزههای بازرسی فنی ،بازرسی کاالهای صادراتی و وارداتی ،صدور
گواهی محصول ،ارزیابی منابع ،مدیریت زنجیرهی تامین و ارائهی
خدماتی آموزشی فعالیت مینماید .در این سالها بهرهمندی از نیروی
متخصص و منابع ساختاری مکفی این شرکت را در حسن انجام
تعهدات خود یاری نموده است.
شایان ذکر است ،تا امروز شرکت مودی اینترنشنال قشم با ارائهی
خدمات سیستمهای مدیریتی و بازرسی فنی با بیش از 1000
شرکت و سازمان خصوصی و دولتی همکاری داشته ،که این امر
بیانگر اعتماد این سازمانها به توانمندیهای ساختاری و فنی
شرکت مودیاینترنشنال است .همچنین شرکت مودی اینترنشنال
با رعایت تمامی الزامات ملی و بینالمللی در حوزههای بازرسی و
صدور گواهینامه موفق به اخذ گواهی و اعتبار از مراجع اعتبار بخشی
داخلی گردیده است .از جملهی این مراجع میتوان به «سازمان ملی
استاندارد ایران»« ،مرکز تایید صالحیت ایران»« ،شرکت ملی گاز
ایران» و «سازمان غذا و دارو» و ...اشاره نمود .در ادامه با برخی از
خدمات و فعالیتهای شرکت مودیاینترنشنال در حوزههای بازرسی،

شایان ذکر است بهرهمندی از دانش فنی مناسب و منابع کافی،
این شرکت را موفق به اخذ اعتبارنامه از  48مرجع بینالمللی صدور
گواهینامهی مدیریت کیفیت نموده است .از جمله مهترین این
مراجع میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 UKAS -1بریتانیا
 DAKKS -2آلمان
 ANSI -3ایاالت متحده
 COFRAC -4فرانسه
 SCC -5کانادا
 SAS -6سوئیس
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* صدور گواهینامه برای محصوالت

سیستمهای مدیریتی ،گواهیهای محصول و  ...آشنا خواهید شد.
شرکت مودیاینترنشنال دارای  3دپارتمان کاری به شرح ذیل
میباشد.

 -2دپارتمان بازرسی:
این دپارتمان خود به دو زیرگروه  ،به شرح زیر تقسیم میشود:

خدمات شرکت مودی اینترنشنال قشم :

* بازرسی کاالهای وارداتی و صادراتی:

.
.
.
.
.
.
.
.

 -1دپارتمان صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت:
فرآیند صدور گواهینامه و ممیزی سیستمهای مدیریتی در دو مرحله
انجام میپذیرد .نخست تمامی مستندات و مدارک سازمان به منظور
حصول اطمینان از کفایت سیستم طراحی شده ممیزی میشود.
تایید این مدارک بیانگر موفقیت سازمان در طراحی نظام مدیریتی
متناسب با ساختار ،ابعاد و فعالیتهای آن است.
در مرحلهی بعد توانایی سازمان در پیادهسازی اصول و الزامات مورد
نظر نظام مدیریتی موجود و در صورت تایید نهایی گواهینامهی
مربوطه صادر میگردد.
در طول این فرآیند ،ممیزان مجرب و متعهد شرکت مودیاینترنشنال
میکوشند تا با ارائهی نقطه نظرات کارشناسی ،شفاف سازی نواقص
احتمالی و آشکار نمودن فرصتهای پیش رو ،شرکتها و نهادهای
متقاضی را در مسیر توسعهی پایدار و تعالی سازمانی هدایت نمایند.
دپارتمان صدور گواهینامهی شرکت مودی اینترنشنال ،با اخذ اعتبار از
نهادهای ذیصالح و بهرهمندی از نیروی انسانی متخصص و با تجربه
آمادگی خدمت رسانی در زمینههای زیر را دارا میباشد.
* سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی بر سری استانداردهای

بازرسی کاال در مبدا ()COI
بازرسی پیش از حمل کاال ()PSI
بازرسی حین ساخت

* بازرسی فنی:

بازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب ()NDT
بازرسی مخازن تحت فشار
بازرسی دیگهای آبگرم
بازرسی دیگهای بخار و آب داغ
بازرسی فنی زمین بازی و تجهیزات آن

 -3دپارتمان آموزش:
شرکت مودی اینترنشنال با بهرهگیری از مدرسین با سابقه در
حوزههای سیستمهای مدیریتی و بازرسیهای فنی و با اخذ مجوزهای
مربوطه ،توانایی برگزاری دورههای آموزشی در زمینههای سیستمهای
مدیریتی ،آشنایی با استانداردها ،بازرسیهای فنی و  ...را دارد.
در ادامه نحوهی فعالیت و مزایای بهرهمندی از خدمات هر یک از
گروههای کاری شرکت مودی اینترنشنال به ارایه خواهد شد.

ISO 9000

* سیستم های مدیریت محیط زیست بر مبنای استانداردهای
ISO 14000

استانداردهای

* سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبنای
OHSAS 18000 / ISO 45001
* سیستم مدیریت یکپارچه ()IMS

* سیستمهای مدیریت کیفیت در صنایع غذایی بر اساس استاندارد
ISO 22000

* صدور گواهینامههای کیفی جوشکاری ذوبی بر اساس استاندارد
ISO 3834
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سیستم مدیریت کیفیت ISO-9001

استاندارد  ISO 9001یکی از شناخت ه شده ترین استانداردهای
بینالمللی است که الزامات آن در بیش از  800.000سازمان و شرکت
در سراسر جهان پیادهسازی شده است .امروزه استقرار الزامات این
استاندارد در سازمانها به عنوان معیاری از رعایت الزامات مدیریت
کیفیت در آن سازمان شناخته شده و در جلب اعتماد دیگر سازمانها
به منظور برقراری روابط تجاری متقابل تاثیرگذار است.
استقرار این استاندارد مسیر دستیابی سازمانها به اهداف ذیل را
هموار مینماید:
* دستیابی به الزامات کیفیت ،متناسب با خواستههای مشتریان
* افزایش رضایتمندی مشتریان
* دستیابی به پیشرفتهای مستمر در راستای اهداف سازمان
* پیادهسازی نظاممند الزامات مورد نظر ذینفعان سازمان
این استاندارد قابلیت پیادهسازی در همه سازمانها ،فارغ از ابعاد و نوع
فعالیتهای آنها ( اعم از تولیدی و خدماتی) را دارد.
«سیستم مدیریت کیفیت» با در نظر گرفتن ورودیها ،فرآیندها و
خروجیهای مورد نظر هر سازمان و برقراری تعامل مناسب بین آنها،
سازمانها را در مسیر دستیابی به اهداف مدیریتی و برآورده ساختن
الزامات کیفی مشتریان هدایت میکند.
به طور خالصه میتوان گفت استاندارد  ISO 9001چارچوبی را بیان
میکند که سازمانها را مکلف به تمرکز بر الزامات و نیازمندیهای
مشتری ،فرآیندهای دستیابی به اهداف مدیریتی و رشد و توسعه
پایدار مینماید.

استاندارد  ISO 9001بر اساس اصول مدیریتی زیر ،پایهگذاری شده
است .این استاندارد با تمرکز بر این اصول میتواند سازمانها را در
جهت دستیابی به اهداف مدیریتی هدایت نماید:
* تمرکز بر مشتری
* رهبری
* مشارکت تمامی پرسنل سازمان
* رویکرد فرآیندی
* رویکرد نظاممند در دستیابی به اهداف

* توسعه و بهبود پایدار
* رویکرد واقعگرایانه در تصمیمگیری
* مدیریت دانش سازمان
* مدیریت استراتژیک در سازمان
شرکت مودی اینترنشنال با بهرهمندی از ممیزان باتجربه و با اخذ
مجوز از تنها مرجع اعتباربخشی بینالمللی داخلی ( )NACIتوانایی
ارائهی گواهی سیستمهای مدیریت کیفیت بر مبنای الزامات
استاندارد  ISO 9001را دارا میباشد .تعهد مدیریت ،استقالل و تمرکز
بر دانش سازمانی همواره شرکت مودی اینترنشنال را در زمرهی
پیشگامان توسعهی سیستمهای مدیریت کیفیت در ایران قرار داده
است .اقدام بیش از  1000شرکت و سازمان داخلی و خارجی در اخذ
گواهی سیستمهای مدیریت و کیفیت ( ،)ISO 9001از این شرکت
موید اعتماد صنعتگران سرافراز ایران عزیز بر اثر بخشی اقدامات این
شرکت بوده است        .

مزایا:
* دستیابی به کیفیتی پایدار در تولید محصوالت /ارائهی خدمات
مطابق با الزامات قانونی،
* نظاممند ساختن فرآیندهای کارآمد و مناسب سازمان،
* معرفی سازمان به عنوان نهادی سازمان یافته در عرصهی بینالملل،
* ارزش نهادن و حصول اطمینان از رضایت مشتریان.
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سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001

استاندارد  ISO 14001با افزایش نگرانیهای زیستمحیطی مردم و
دولتها برای اولین بار در سال  1996تدوین شده است .امروزه این
استاندارد به عنوان مرجع بینالمللی مدیریت محیطزیست در سرتاسر
جهان شناخته میشود و پیادهسازی الزامات آن در سازمانها مزایای
زیر را به همراه خواهد داشت.

امروزه با افزایش مخاطرات زیستمحیطی بر همگان مسجل شده
است که محافظت از محیطزیست  و جلوگیری از تخریب آن نیازمند  
بهرهگیری از راهکارهای نظاممند بوده و انجام اقدامات مقطعی و
موقت تاثیری در رفع چالشهای زیست محیطی نخواهد داشت.
در این راستا استاندارد  ISO 14001با هدف تبیین الزامات زیستمحیطی
تدوین شده است .این استاندارد ،سازمانها و به ویژه شرکتهایی که
فعالیتهای آنها میتواند آثار مخربی بر روی محیطزیست بگذارد را
ملزم میسازد تا با قرارگیری در چارچوب زیستمحیطی تعریف شده،
در مسیر حفظ محیط پیرامون خود گام بردارند.با توجه به اهمیت
روز افزون مسائل زیستمحیطی در سراسر جهان امروزه بیش از
 110.000شرکت اقدام به اخذ گواهی سیستم مدیریت محیطزیست
مطابق با الزامات استاندارد  ISO 14001نمودهاند.اقدامات این استاندارد
متوجه رویکرد مدیریتی زیستمحیطی سازمانها بوده و رهنمودهایی
در راستای دستیابی به اهداف زیر ارائه مینماید.
* کاهش اثرات مخرب سازمان بر محیطزیست
* دستیابی به بهبود مستمر در اجرای سیاستهای زیستمحیطی.

مزایا:
* شناخته شدن سازمان به عنوان نهادی متعهد به حفاظت از
محیطزیست در سطح جهان
* دریافت گواهی رسمی برای اطمینان بخشی به مشتریان و
سهامداران شرکتها.
* سازگاری الزامات استاندارد  ISO 14001با سایر سیستمهای
مدیریتی
* بهرهمندی از رهنمودهای ممیزان متخصص حوزهی محیطزیست
در مراحل دریافت گواهینامه
شرکت مودیاینترنشنال جزو معدود شرکتهایی است که موفق
به اخذ مجوز صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت محیطزیست
از مرکز ملی تایید صالحیت ایران شده است .با توجه به دغدغههای
زیستمحیطی این سازمان ،ممیزان شرکت مودیاینترنشنال در
طول فرآیند صدور گواهینامه  ،اهتمام قابل توجهی به منظور رفع
نواقص احتمالی و استقرار متناسب الزامات مورد نظر در سازمانها
خواهند داشت.
در طول این سالها ،ممیزان متخصص و با تجربه شرکت
مودیاینترنشنال به منظور حصول اطمینان از پیاده سازی اثر بخش
سیستم های مدیریتی مبتنی بر این استاندارد و امکان توسعه پایدار
آن در راستای نیل به اهداف زیست محیطی مورد نظر سازمانها ،با
مدیران ،کارشناسان و سایر ذینفعان حوزهی محیط زیست تعاملی
سازنده داشته اند.
امید است با استقرار روز افزون سیستمهای مدیریت محیطزیست
در سطح تمامی سازمانها ،شاهد اهتمام همگان در راستای حفظ
و صیانت از منابع طبیعی ایران عزیز باشیم.
9

w w w. m o o d y i c g . c o m

CERTIFICATION SERVICES
occupational health & safety Assessment

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
OHSAS 18001 /ISO 45001

« هر روزه هزاران نفر در سرتاسر جهان ،بر اثر وقوع حوادث مرگبار در
ط کار جان خود را از دست میدهند و یا در طول زندگی خود
محی 
گرفتار بیماریهایی میشوند که ریشهی آن در عدم رعایت الزامات
ط کاریشان است» .
بهداشتی و ایمنی در محی 
ش از انتشار نسخهی اولیهی استاندارد       ISO 45001
سازمان  ISOپی 
(ایمنی و بهداشت شغلی) در سال  ،2018هدف تدوین این استاندارد
را الزام سازمانها به پیادهسازی و استقرار راهکارهایی به منظور
پیشگیری از بروز چنین حوادثی بیان داشته است.
در حقیقت هدف از پیادهسازی نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی،
ارائهی راهکارهایی به منظور مدیریت مخاطرات احتمالی در حوزهی
سالمت و ایمنی کارکنان میباشد تا بدین ترتیب از بروز حوادث
ط کار جلوگیری گردد .لذا نخستین گام در استقرار
ناخواسته در محی 
نظام ایمنی و بهداشت شغلی از بین بردن خطرات موجود و به حداقل
رساندن مخاطرات احتمالی با انجام اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی
میباشد.

الزم به ذکر است ،پیش از این تنها مرجع ارزیابی سازمانها در حوزهی
سیستمهای ایمنی و بهداشت شغلی استاندارد  OHSAS-18001بوده
است .این استاندارد در اواخر دهه  1990میالدی توسط موسسهی
استاندارد بریتانیا تدوین و با توجه به اینکه هیچ استاندارد بین المللی
در این خصوص منتشر نشده بود ،سالها به عنوان مرجع جهانی نظام
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی مورد استفاده قرار میگرفت.
اکنون با توجه به انتشار استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
توسط سازمان جهانی استاندارد استاندارد  ، ISO 45001شرکتها و
سازمانهای دارندهی گواهی ،میبایست سیستمهای خود را بر اساس
این استاندارد به روز رسانی نمایند.
شایان ذکر است شرکت مودی اینترنشنال در راستای سیاستهای  
مشتریمداری و به منظور کاهش هزینهی سازمانها در پیادهسازی
الزامات استاندارد  ،ISO 45001کارشناسان خود را ملزم نموده تا در
طول مراحل ممیزی مراقبتی نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
مستقر در سازمانها عالوه بر حصول اطمینان از پایبندی سازمان
به سیستم طرحریزی شده ( بر مبنای  ،) OHSAS 18001موارد عدم
انطباق احتمالی در انجام ممیزیهای بعدی بر مبنای استاندارد
 ISO 45001را نیز به ایشان متذکر شده و این سیستم ها را به روز
رسانی نماید.

بنا بر گزارش سازمانجهانیکار ( )ILOساالنه در حدود  2.78میلیون
سانحهی منجرب به فوت در محیطهای کاری رخ میدهد .توجه
به این آمار ،لزوم ایجاد ساختارهای نظاممند و موثر به منظور
پیشگیری از چنین مخاطراتی را بیش از پیش آشکار میسازد .از
جمله اصلیترین دالیل پیادهسازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت
شغلی در سازمانها میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
  -1الزام دولتها و کارفرمایان به پیادهسازی سیستمهای مدیریت
ایمنی و بهداشت شغلی در سازمانهایی که با مخاطرات ایمنی قابل
توجهی مواج ه اند.
   -2اعمال سیاستهای تشویقی از جانب دولتها در راستای
پیادهسازی نظامهای خودکنترلی در حوزههای سالمت و بهداشت
در سازمانها.
 -3انتظارات فزايندهی كاركنان سازمانها براي داشتن محيطكاري
ايمن ،بهداشتي و بدون آلودگي با استقرار نظام ایمنی و بهداشت شغلی.
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مزایای استقرار نظام جامعایمنی و بهداشتشغلی در سازمانها
1ـ همسويي اهداف و برنامههاي نظام مدیریت ایمنی و بهداشت
شغلی با اهداف سایر نظام های مدیریتی.
2ـ ايجاد يك چارچوب براي بهبود مستمر در پیاده سازی اهداف
مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی.
3ـ شناخت كافي خطرات بالقوه موجود در محيط كار.
4ـ ارزيابي ريسكهای ناشي از خطرات و كاهش آن به منظور
پيشگيري و كنترل حوادث.
5ـ شناخت قوانين و مقررات مربوطه و در نتيجه كاهش هزينههاي
ناشي از خسارتهاي  احتمالي به واسطه عدم رعايت اين قوانين و مقررات.
6ـ ايجاد يك  مجموعهی مدون از خط مشي ،روشهاي اجرايي،
برنامهها و اهدافي به منظور افزایش سطح ایمنی سازمان.
7ـ اعتماد بيشتر كاركنان به مديريت به واسطهی تالش براي ايجاد
يك محيط كاري ايمن و سالم و در نتيجه باال رفتن انگيزه آنان براي
انجام مطلوبتر كارها و وظايف سازماني.
8ـ باال رفتن آگاهي و دانش كاركنان در زمينهی ايمني و بهداشت
شغلی.
شرکت مودی اینترنشنال همواره ارتقای بهداشت و ایمنی عمومی در
سرتاسر جهان و به ویژه ایران عزیز را از وظایف اصلی خود دانسته
است .لذا در این سالها تالش نموده تا با بهرهمندی از متخصصان
مجرب در حوزهی ایمنی و بهداشت و نظارت بر استقرار صحیح و
کارآمد نظام ایمنی و بهداشت شغلی در صدها شرکت و سازمان ،در
راستای ارتقای ایمنی شغلی مردم این سرزمین بزرگ گام بردارد.

با وجود تفاوتهایی در شیوهی بیان و رویکرد اجرائی این دو
استاندارد ،باید به یاد داشت که هر دو هدف واحدی را دنبال
میکنند و اساسا استاندارد  ISO 45001با الهام از استاندارد
 OHSAS 18001و به دنبال سازگاری بیشتر با سایر استانداردهای
مربوطه در حوزهی سیستمهای مدیریتی تدوین شده است.
در ادامه به برخی از مهمترین تفاوتهای موجود در نگارش این دو
استاندارد اشارهمیشود.
* رویکرد فرآیندی استاندارد  ISO 45001در مقابل رویکرد عمل
گرایانهی استاندارد . OHSAS 18001
* پویایی بیشتر در الزامات استاندارد . ISO 45001
* توجه استاندارد  ISO 45001به فرصتهای بهبود در کنار اهمیت
مقابله با مخاطرات در الزامات هر دو استاندارد.
* توجه جامعتر استاندارد  ISO 45001به نقطه نظرات و منافع
تمامی ذینفعان استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در
سازمانها.
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نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی

حوزهی مواد غذایی سطوح متفاوتی از الزامات را برای یک مادهی
غذایی تعیین میکند .این امر تولیدکنندگان را متحمل هزینههای
زیادی جهت حصول انطباق با این الزامات متعدد نموده است .در
مقابل استاندارد  ISO 22000با ساختاری یکپارچه و به طور کامال
هماهنگ شکل گرفته و در تمامی جهان سازمانها را با اصولی واحد
مورد ارزیابی قرار میدهد  .از جمله مزایای پیادهسازی نظام مدیریت
ایمنی مواد غذایی میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
* سازگاری با سایر نظامهای مدیریتی.
* تطابق محصول با استانداردهاي جهاني.
* اعتبار بیشتر تولیدکننده در نزد مشتریان.
* امکان عرضه محصوالت تولیدی در بازارهای بینالمللی.
* افـزایش ایمنی مــواد غـذایی و کاهــش بیماریهـای ناشــی از
آلودگیهای غذایی.
* بهرهبرداري بهتر از منابع.
* بهبود عملکرد سیستم با مستند شدن تمامی فرآیندها و رویهها.
* کاهش موارد نارضایتی مشتریان.
* کاهش هزینههای مربط با مرجوع شدن محصوالت.
شایان ذکر است ،با بهرهمندی از تجارب متخصصان صنعت غذایی
کشور ،شرکت مودیاینترنشنال موفق به اخذ اعتبار در زمینه صدور
گواهی نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی (مطابق با الزامات استاندارد
 )ISO 22000از مرکز ملی تایید صالحیت ایران ( )NACIگردیده
است .همچنین با توجه به اینکه ،شرکت مودیاینترنشنال پیشتر
در فهرست شرکتهای مجاز سازمان غذا و دارو در زمینه بازرسی
و ممیزی واحدهای تولیدی و بازرسیکاال در سطح عرضه خارج از
کشور قرار گرفته بود ،این شرکت امکان ارائ هی انواع خدمات بازرسی
و ممیزی را در صنعت مواد غذایی نیز دارد.

ISO-22000

استاندارد  ، ISO 22000یک استاندارد بینالمللی است که به منظور
ارائهی ساختاری یکپارچه جهت حصول اطمینان از سالمت و ایمنی
زنجیرهی عرضه مواد غذایی در سرتاسر جهان تدوین شده است .اين
استاندارد الزاماتی را جهت نظارت بر ايمني موادغذایی ،بیان مینماید
که عناصر کليدي آن شامل ارتباط متقابل ،سيستم مديريت ،و اصول
 HACCPميباشد.
با توجه به شیوهی نگارش استاندارد  ، ISO 22000پیادهسازی نظام
مدیریتی مبتنی بر این استاندارد در تمامی سازمانهایی که به طور
مستقیم و یا غیر مستقیم در زنجیره تامین موا د غذایی فعالیت
مینمایند صرف نظر از اندازه و پیچیدگی آنها امکانپذیر است.
در ادامه به برخی از صنایع و فعالیتهای مرتبط با زنجیرهی تامین
مواد غذایی اشاره شده است:
* مزارع کشاورزی.
* تولیدکنندگان خوراک دام.
* تولیدکنندگان مواد اولیه اقالم غذایی.
* تولیدکنندگان مواد غذایی.
* بسته بندی مواد غذایی.
* انبارکردن نگهداری مواد غذایی.
* سایر خدمات در حوزهی مواد غذایی.
به طور خالصه میتوان گفت پیادهسازی الزامات این استاندارد سبب
شناسایی و حذف مخاطرات موجود در فرآیند تولید ،بستهبندی ،حمل
و  ...مواد غذایی میگردد.
باید در نظر داشت که وجود طرحها و برنامههای متعدد کنترلی در
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گواهی تضمین کیفیت جوش ()ISO-3834

* کاهش هزینههای حاصل از خرابی ناگهانی تجهیزات
* کاهش هزینههای بازرسی شخص ثالث.

در سال  1994موسسهی استانداردهای اروپایی ( )CENاولین
ویرایش استاندارد  EN729که هدف آن تعیین الزامات کیفی برای
جوشکاری ذوبی مواد فلزی بود ،را منتشر نمود .از آن زمان به بعد
برای شرکتهای سازندهای که از فرآیندهای جوشکاری در ساخت
محصول خود استفاده کرده و بر اساس الزامات این استاندارد فعالیت
می نمودند ،گواهینامه  EN729صادر گردید .پس از آن و در سال
 1994سازمان استاندارسازی بین المللی ( )ISOاستاندارد  EN729را با
کمی بازنگری تحت عنوان استاندارد ( )ISO 3834منتشر نمود.
استاندارد  ISO-3834الزامات کیفیتی مناسبی برای فرآیند جوشکاری
مواد ذوبی مشخص مینماید .این الزامات بدون اشاره به گروه خاصی
از محصوالت فقط مربوط به جنبههایی از کیفیت محصول هستند که
ممکن است تحت تاثیر جوشکاری ذوبی قرار گیرد.
توجه به این امر ضروری است که کیفیت را نمیتوان در هیچ یک
از مراحل آزمون و بازرسی بدست آورد بلکه دستیابی به سطح کیفی
مورد نظر یک سازمان تنها با اعمال کنترلهایی در تمامی مراحل
طراحی ،انتخاب مواد ،فرآیندهای ساخت و بازرسی  ،ممکن است.
اعطای گواهی تضمین کیفیت جوش ،پس از نظارت بر تمامی
مراحل تولیدی و فرآیندی یک واحد صورت میپذیرد و موید آن
است که تمام الزامات استاندارد از مرحله طراحی و تولید تا بازرسی و
آزموننهایی برآورده شده اند.

امروزه شرکت مودیاینترنشنال ،پس از سالها فعالیت در عرصه
صدور گواهی سیستمهای کیفیت و ارائهی خدمات بازرسی فنی
جوش و انجام آزمونهای غیرمخرب ،توانایی ارائهی گواهی تضمین
کیفیت جوش ذوبی مطابق با الزامات استاندارد  ISO 3834را دارد .الزم
به ذکر است شرکت مودیاینترنشنال از ابتدای سال  1393و پس از
اجباری شدن اخذ گواهی تضمین کیفیت جوش ذوبی در سازههای
ساختمانی به عنوان یکی از اولین نهادهای گواهیدهنده فعال در این
حوزه موفق به اخذ اعتبار از مرکز ملی تایید صالحیت ایران()NACI
گردید و همچنین مورد تایید شرکت ملی گاز ایران به عنوان مرجع
ارزیابی و صدور گواهینامههای سیستم مدیریت کیفیت جوش برای
پیمانکار و شرکت های تابع قرار گرفته است.

مزایای دریافت گواهی تضمین کیفیت جوش:
* افزایش اطمینان از کیفیت محصوالت جوشکاری شده
* افزایش اطمینان از زمان تحویل قید شده در قرارداد
* افزایش اعتبار و قدرت رقابت شرکت در داخل و خارج از کشور
* افزایش سطح کیفی و صالحیت تامین کنندگان قطعات و
مجموعههای جوشکاری شده
* کارایی بیشتر فعالیتهای مرتبط با جوشکاری از مهندسیو تامین
تا اجرا
* کاهش هزینههای حاصل از دوبارهکاری ،ضایعات و خسارات
13
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ی محصـول
گواهـ 

 -5انجام آزمون تایید نوع :آزمون تایید نوع ،بر اساس الزامات تعیی 
ن
شده در طرح صورت میپذیرد .نمونههای مورد نظر جهت انجام
آزمون میتواند از محل تولید ،انبارهای محصول نهایی و یاشبکهی
توزیع و عرض ه انتخاب شود .تمامی مراحل بازرسی و آزمون نمونهها
باید توسط نهاد مستقل صورت پذیرد.

صدور گواهی محصول برای یک واحد تولیدی بیانگر توانایی آن واحد
در تولید مستمر محصول با رعایت الزامات از پیش تعیین شده (توسط
مراجع قانونی و یا واحد صدور گواهینامه) است .امروزه در ایران،
تفاوت چندانی میان اعطای گواهی محصول و انجام بازرسیهای تائید
قائل نیستند .حال آنکه در اعطای گواهی محصول عالوه بر جنبههای
فنی محصول تولید شده ،الزامات ساختاری واحد تولیدی ،بهره مندی
از منابع کافی و متناسب ،عملکرد مناسب واحدهای کنترل کیفیت
و ...به دقت مورد ارزیابی قرار میگیرد.
با توجه به گستردگی اقدامات مورد نیاز در صدور گواهی محصول،
وجود یک طرح جامع ،به منظور تشریح مراحل ممیزی و بازرسی
اجتناب ناپذیر است .لذا نهادهای صادرکننده گواهی محصول باید
عالوه بر اشراف جامع در خصوص شاخصهای کیفی و فنی ،از
تجربهی کافی در حوزههای سیستمهای مدیریتی نیز برخوردار باشند.
* مراحل ارزیابی یک واحد تولیدی جهت اخذ گواهی محصول مطابق
با الزامات استاندارد  ISO 17065به شرح ذیل است:
 -1ارزیابی کلی سیستم مدیریت کیفیت و روشهای تولید محصول.

ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻴﻔﻴﺖ

ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲﻓﻨﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ
ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻴﻔﻴﺖ

 -2ارزیابی کارخانه/کارگاه تولید محصول:
واحد گواهیدهنده باید تمامی ماشینآالت و تجهیزاتی که در تولید
محصول مورد نظر تاثیر گذارند را ارزیابی نماید .این ارزیابی شامل
حصول اطمینان از عملکرد مناسب ماشین آالت /تجهیزات ،اجرای
برنامههای منظم نگهداری و تعمیر و اجرای برنامه کالیبراسیون آنها
میباشد.
 -3حصول اطمینان از اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت با در نظر
گرفتن نتایج حاصل از ارزیابی محیط تولیدی.
 -4ارزیابی عملکرد موثر سیستم کنترل کیفیت واحد تولیدی :واحد
گواهیدهنده موظف است با بررسی نتایج بدست آمده از واحد کنترل
کیفیت و مطابقت آن با محصوالت تولید شده در طول مدت معین
(با توجه به نوع محصول) از عملکرد مناسب سیستم کنترل کیفیت
واحد تولیدی اطمینان حاصل کند.

مزایای اخــذ گواهی محصول:

* اطمینانبخشی به مشتریان در خصوص توانمندی تولید مستمر
محصوالت ،با کیفیت متعهد شده.
* امکان عرضهی محصول در بازارهای بینالمللی.
* انطباق و سازگاری کامل با سیستمهای مدیریت کیفیت پیاده شده
در سازمان.
امروز ،مودی اینترنشنال مفتخر است که با پیادهسازی اصول اولیه
واحدهای گواهیکننده محصول (مطابق با الزامات استاندارد 17065
 ) ISOو با درنظر گرفتن نیاز صنایع داخلی ،در زمینهی اعطای گواهی
محصول فعالیت نموده و با اعتبار بخشی به کاالی باکیفیت ایرانی،
امکان عرضهی آن را در بازارهای جهانی فراهم آورده است.
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بازرســی فنــی ()Technical Inspection
به طور کلی بازرسی فنی یک محصول شامل فعالیتهایی همچون
بازرسی چشمی ،اندازهگیری ،انجام آزمونهای عملکردی ،انجام
آزمایشهای ساختاری و آزمونهای غیر مخرب است .نهادهای
بازرسی موظفاند با انجام اقدامات فوق و مقایسه آنها با الزامات
تعیین شده از سوی ذینفعان ،از انطباق هر یک از ویژگیهای محصول
اطمینان یابند .پس از انجام مراحل فوق و حصول اطمینان نهادهای
بازرسی مجاز از انطباق ویژگیهای یک محصول ،امکان صدور
گواهینامه فراهم خواهد شد.
به طور کلی بازرسیهای فنی به منظور دستیابی به اهداف زیر صورت
میپذیرند:
* برآورده ساختن الزامات بینالمللی یا ملی.
* برآورده ساختن الزامات کارفرمایان  /مشتریان.
* جلب اعتماد ذینفعان و سهامداران یک مجموعه ،از تولید محصوالت
با کیفیت.
* تسهیل فرآیند عرضه محصول به بازار.

و کسب مجوز از مرکز تایید صالحیت ایران ( )NACIسالهاست به
عنوان نهاد بازرسی مستقل در زمینه بازرسی فنی فعالیت مینماید.
حوزههای فعالیت شرکت مودی اینترنشنال در زمینهی بازرسی فنی
به شرح ذیل است:
 -1بازرسی جوش و انجام آزمونهای غیر مخرب (VT-PT-MT-

 )UTدر سازههای فلزی ساختمانی و صنعتی:
با گذشت حدود  50سال از کاربرد اتصاالت جوشی در صنعت
ساختمان هنوز نقايص زيادی در اجرای ساختمانهای فوالدی جديد
مشاهده میشود .در يک بررسی اولي ه کیفیت پایین جوشکاری را
میتوان از اصلیترین دالیل ضعف سازه های فوالدی به شمار آورد.
بر اساس تحقيقات  ،از مرحلهی طراحی تا نظارت و اجرا  90 ،درصد
مشکالت و نقصهای موجود در سازههای فلزی به اجرای ضعیف
فرآیند جوش اتصاالت باز می گردد که خود ريشه در ضعيف بودن
نظارت و کنترل عمليات جوشکاری ،نبود جوشکار ماهر و عدم
استفاده از تجهیزات مناسب دارد .

بازرسیهای فنی میتواند در مرحله ساخت و یا استفاده از یک
محصول انجام گیرند.
* بازرسی فنی حین ساخت :فرآیند بازرسی حین ساخت شامل
نظارت بر تمامی مراحل تولید یک محصول ،از جمله انتخاب مواد
اولیه ،فرآیند تولید ،انجام آزمونهای عملکردی ،انجام آزمونهای
ایمنی و  ...میباشد .این فرآیند مطابق با استانداردهای الزامی
تعیین شده از سوی سازمان ملی استاندارد صورت پذیرفته و در
صورت انطباق تمامی ویژگیهای مورد نظر ،گواهی مربوطه توسط
شرکتهای بازرسی صادر میگردد.
* بازرسی فنی دورهای :فرآیند بازرسی دورهای بیشتر شامل
بازرسیهای چشمی و انجام آزمونهای عملکردی محصول میباشد.
مطابق با الزامات تعیین شده ،بازرسیهای دورهای در بازههای زمانی
مشخص صورت میگیرند.
شرکت مودی اینترنشنال با پیادهسازی الزامات استاندارد ISO 17020

لذا به منظور حصول اطمینان از حسن انجام فرآیند جوشکاری در
سازههای فلزی ،انجام آزمونهای غیر مخرب توسط نهاد بازرسی
مستقل ضروری به نظر میآید.
به طور کلی بازرسی جـوش به منظور دستیابی به اهداف زیر انجام
میپذیرد:
اهداف بازرسی جوش

* عدم تخريب قطعات به دليل رعايت نکات فنی و تکنيکی
* ساخت قطعات مطابق با استانداردهای موجود
* تاييد صالحيت جوشکارها و مواد مصرفی
* شناسايی و ارزيابی جوش خوب از بد
* افزايش عمر مفيد و زمان سرويسدهی قطعات
* کاهش هزينههای توليد
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 -2بازرسی مخازن تحت فشار:

امروزه تاثیرات مثبت انجام بازیهای فیزیکی در رشد ذهنی و

به طور کلي به مخازني که فشار داخلی آنها بیش از یک اتمسفر
یاشد ،مخازن تحت فشار میگویند .با توجه به کاربردهای متعدد
این مخازن در صنعت ،رعایت اصول ایمنی و استانداردسازی فرآیند
تولید آن بسیار حائز اهمیت است .بدیهی است هر چقدر فشار درون
مخازن تحت فشار بيشتر باشد کار با اين مخازن خطرناکتر میشود.
به همين دليل تست مخازن تحت فشار به خصوص در فشارهای باال
از حساسیت باالیی برخوردار است .لذا تست هيدرواستاتيک باید با
حضور بازرسان مجرب و مورد تایید مراجع ذیصالح انجام گیرد.
بازرسي مخازن تحت فشار در  3مرحله انجام مي شود :
* بازرسي مخازن تحت فشار پيش از ساخت مخازن
* بازرسي مخازن تحت فشار حين ساخت مخازن
* بازرسي نهايي مخازن تحت فشار

جسمی کودکان بر کسی پوشیده نیست .در شرایط کنونی و با افزایش
آپارتماننشینی زمینهای بازی ،مناسبترین و ارزانترین محیط برای
بازی کودکان میباشد .به جرات میتوان گفت که در صورت طراحی
ایمن و اصولی ،زمینهای بازی نقش قابل توجهی در رشد اجتماعی و
خالقیت کودکان خواهند داشت.
بدیهی است توجه به ایمنی کودکان ،در احداث زمینهای بازی
از اهمیت ویژهای برخوردار است ،به منظور دستیابی به این امر
سازمان ملی استاندارد ایران اقدام به تدوین الزامات طراحی ،ساخت
و بهرهبرداری از زمینهای بازی نموده است .در این میان وظیفه
شرکتهای بازرسی نظارت بر مراحل ساخت و طراحی زمینهای
بازی مطابق با استانداردهای مربوطه میباشد.
مزایای بازرسی فنی زمین های بازی و تجهیزات آن:
* برآورده ساختن مقررات اجباری در حوزهی زمینهای بازی.
* افزایش ایمنی کودکان.
* افزایش استفاده از زمینهای بازی کودکان با اعتماد بیشتر والدین.
* جلب اعتماد والدین با توجه به ایمنی و سالمت کودکان در

 -3بازرسی دیگهای بخار ،آبداغ و آبگرم:

بازرسی فنی دیگهای بخار و آبداغ بر اساس استاندارد ملی ایران
به شماره    ISIRI 4231و بازرسی دیگهای آبگرم مطابق با الزامات
استاندارد ملی ایران به شماره  ISIRI 7911انجام میگیرد.
با توجه به دمای باال و حجم قابل توجه مایعات ذخیره شده در
این دیگها ،رعایت اصول ایمنی در مراحل طراحی و ساخت آن
بسیار حائز اهمیت میباشد .لذا سازمان ملی استاندارد ایران تمامی
تولیدکنندگان این محصوالت را ملزم نموده تا پس از انجام مراحل
بازرسی فنی ،برای محصول خود گواهینامه انطباق دریافت نمایند.

مهدکودکها و سایر مراکز خصوصی.
خدمات قابل ارائهی شرکت مودی اینترنشنال قشم در حوزهی ایمن
سازی زمینهای بازی کودکان به شرح ذیل است:
* ارائهی خدمات آموزشی به بهرهبرداران و مالکان زمینهای بازی
مانند شهرداریها ،پارکها ،مهدکودک ،اردوگاهها ،مدارس ،مراکز
تفریحی ،مجموعههای مسکونی و سایر سازمانهای دارای زمینبازی  
در راستای آشنایی با الزامات احداث و نگهداری زمینهای بازی.
* بازرسی و ارائهی گواهینامه حین ساخت ،نصب و بهرهبرداری
تجهیزات زمینهای بازی
*  نظارت در مراحل ساخت ،مونتاژ و نصب تجهیزات زمینهای بازی
* ارائهی توصیه های کاربردی توسط متخصصان با تجربه شرکت در
مراحل بازرسی ،به منظور رفع نواقص (عدم انطباق) موجود.
* معرفی تولیدکنندگان مجاز تجهیزات بازی به بهره برداران و مالکان
زمینهای بازی.

مزایا :

* برآورده ساختن الزامات قانونی.
* امکان ارائهی گواهی انطباق محصول به کارفرمایان  /مشتریان.
* کاهش مخاطرات احتمالی در صنایع.
* افزایش ایمنی محیطهای کاری.
 -4بازرسی فنی زمینهای بازی و تجهیزات آن
«کودکان با بازی کردن ،جهانی که در آن زندگی میکنند را درک
کرده و کشف مینمایند».
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خدمات بازرسی کاال
وارداتی به جهت حصول اطمینان از برآوردهسازی الزامات تعیین
شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران میباشد .بدیهی است در
صورتی که کاالیی نتواند این الزامات را برآورده نماید ،اجازه ورود به
بازار داخلی را نخواهد داشت .لذا بر تمامی واردکنندگان کاال ضروری
میباشد قبل از اقدام به خرید و حمل کاال از مبدا ،اطمینان حاصل
نمایند که کاالی مورد نظر تمامی الزامات اجباری کشور مقصد را
برآورده میسازد.
از سوی دیگر مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،خروج
کاالهای وارداتی از مبادی گمرکی را منوط به انجام فرآیند بازرسی
به منظور اطمینان از مطابقت ارزش واقعی کاال و میزان اعالم شده
توسط واردکنندگان نموده است.
به طور کلی میتوان گفت اهمیت نظارت بر طرفین یک قرارداد
تجاری و همچنین اعمال الزامات قانونی از سوی نهادهای دولتی
شرکتهای بازرگانی را ملزم به استفاده از خدمات بازرسی کاال نموده
است.

امروزه عدماطمینان طرفین یک قرارداد تجاری به حسن انجام
تعهدات متقابل ،اساسیترین مانع در برقراری روابط تجاری در ابعاد
بینالمللی میباشد .بیشک با درنظرگرفتن بُعد فاصله میان طرفین
یک قرارداد ،انجام فرآیندهای نظارتی توسط هر یک از طرفین نیازمند
صرف زمان و هزینهی قابل توجهی میباشد.
یکی از ابزارهایی که می تواند در حل این مانع بزرگ موثر باشد،
بهرهگیری از خدمات شرکتهای بازرسیکاال میباشد .این شرکتها
با بهرهگیری از افراد متخصص و با تجربه و با اتصال به شبکه بازرسان
بینالمللی در اقصی نقاط جهان به عنوان نهادی مستقل ،بیطرف و
مورد تایید مراکز اعتباردهی وظیفه اعمال نظارت و کنترل کمی و
کیفی و بررسی اسناد و مدارک طرفین یک قرارداد را بر عهده دارند.
با توجه به ساختار مستقل این نهادها ،گواهینامهها و گزارشاتی که
توسط این شرکتها ارائه میگردد ،در پیگیری حقوقی قراردادهای
بازرگانی معتبر میباشند.
از دیگر خدمات شرکتهای بازرسیکاال ،ارزیابی کیفی محمولههای
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فرآیند بازرسی کاال دارای انواع مختلفی میباشد که معمول ترین آنها  

به طور کلی بازرسی پیش از حمل کاال میتواند شامل موارد ذیل

بازرسی کیفی و کمی محموله های وارداتی ( ،)COIبازرسی قبل از
حمل ( )PSIو بازرسی حین ساخت میباشد.
* صدور گواهی COI
این گواهی زمانی صادر میشود که خریدار ،قصد ورود کاالیی را دارد
که مشمول استانداردهای اجباری تعیین شده از سوی سازمان ملی
استاندارد ایران میگردد .در این حالت کاالی خریداری شده پیش از
ورود به کشور باید مطابق با الزامات تعیین شده نمونهبرداری شود و
نمونهی اخذ شده جهت بررسی عملکردی ،ایمنی ،کیفیت متریال و
سایر ویژگیهای فنی مورد آزمون قرار گیرد.

باشد.
 -1تصدیق قیمت کاال.
 -2بازرسی کمی و یا کیفی کاال.
 -3بازرسی وضعیت بستهبندی و نشانهگذاری محموله.
 -4بازرسی کانتینر ،مظروف و وسیله حمل.
 -5نظارت بر تخلیه و بارگیری.
 -6نمونه گیری.
 -7آنالیز آزمایشگاهی و یا آزمونهای دیگر.
 -8بررسی و ممیزی.
* بازرسی حین ساخت
بازرسی حین ساخت به منظور ارتقاء کیفیت محصول تولیدی و
حصول اطمینان از به کارگیری روشهای نظاممند و مطابق با
استانداردهای جهانی در فرآیند تولید ،انجام میگیرد .از آنجا که
عوامل متعددی از جمله ،مواد اولیه  ،فرآیندهای تولیدی ،ماشینآالت،
نیروی انسانی و فرآیندهای کنترلی در کیفیت محصول تولید شده
اثرگذارند ،لذا تنها راه ردیابی تمامی ویژگیهای کیفی و فنی یک
محصول انجام بازرسی و نظارت در مراحل تولید آن میباشد.
لذا شرکتهای بازرسی به منظور حصول اطمینان از مطابقت تمامی
ویژگیهای یک محصول با الزامات مورد نظر کارفرمایان/خریداران
اقدام به انجام بازرسیهای حین ساخت مینمایند.
بدیهی است انتخاب شرکتهای بازرسی کاال به معنی تعیین
نمایندهای متخصص و قابل اعتماد به منظور حمایت از منافع تجاری
سازمان در قراردادهای ملی و بینالمللی میباشد .شرکت مودی
اینترنشنال با اخذ پروانه بازرسی از سازمان ملی استاندارد ایران امکان
ارائه انواع خدمات بازرسی در زمینههای مواد غذایی ،محصوالت
کشاورزی ،روغنهای گیاهی ،مواد معدنی و کلیهی کاالهای مصرفی
و صنعتی را دارا میباشد.
در این سالها همواره تالش نمودهایم تا با حسن انجام تعهدات خود،
پاسخگوی اعتماد تجار و صنعتگران بزرگ این سرزمین باشیم.

* بازرسی قبل از حمل ()PSI
بازرسی قبل از حمل شامل فعالیتهایی میشود که یک خریدار پیش
از حمل کاال به سمت مقصد و انجام تعهدات مالی خود نسبت به
فروشنده جهت حصول اطمینان از رعایت دقیق مفاد قرارداد باید
انجام دهد .این فعالیتها شامل تصدیق کیفیت ،کمیت ،قیمت ،نرخ
ارز اعالمی ،شرایط مالی ،ارزش گمرکی و طبقهبندی کاالی خریداری
شده میگردد .با توجه به فرآیند تخصصی و پیچیده بازرسی قبل
از حمل ( ،)PSIهمواره یک شرکت بازرسی به نمایندگی از خریدار
مسئولیت انجام این اقدامات را بر عهده میگیرد.
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TRAINING SERVICES
Inspection Services

* دوره سر ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست.
مطابق با الزامات استاندارد ISO 2015-14001
* دوره سر ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی.
مطابق با الزامات استاندارد ISO 45001
مطابق با الزامات استاندارد OHSAS 18001
* دوره آشنایی با سیستمهای مدیریت کیفیت
مطابق با الزامات استاندارد ISO 9001
* دوره آشنایی با سیستم مدیریت محیط زیست.
مطابق با الزامات استاندارد ISO 14001
* دوره آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی.
مطابق با الزامات استاندارد ISO 45001
مطابق با الزامات استاندارد OHSAS 18001
* دوره آشنایی با الزامات نهادهای ارزیابی انطباق
مطابق با استاندارد ISO 17020
* دوره آشنایی با سیستمهای مدیریت ایمنی مواد غذائی.
مطابق با الزامات استاندارد ISO 22000
* دورهی آشنایی با سیستم مدیریت تضمین کیفیت در صنایع
جوشکاری
مطابق با الزامات استاندارد ISO 3834:2015
* دورهی بازرسی جوش
مطابق با الزامات استاندارد  AWS-QC1موسسهی جوش آمریکا
* دورهی آشنایی با الزامات نهادهای گواهیکنندهی محصول
مطابق با الزامات استاندارد ISO 17065
* دورهی آشنایی با الزامات تدوین طرحهای گواهیکردن محصول
مطابق با الزامات استاندارد ISO 17067
ی آموزش مدیریت زنجیرهی تامین
* دوره 
* دورهی آموزشی بازرسی کاال
برای آگاهی از زمان برگزاری و شرایط حضور در دورههای
آموزشی فوق به سامانه شرکت مودی اینترنشنال به نشانی:
 http://www.moodyicg.comمراجعه فرمایید.
همچنین واحد آموزش شرکت مودی اینترنشنال آمادگی برگزاری
دورههای فوق را متناسب با نیاز سازمانهای متقاضی دارد.

آمـــوزش
دپارتمان آموزشی شرکت مودی اینترنشنال قشم با اخذ اعتبار از
مراجع ذیربط و با هدف انتقال تجربیات ارزنده ممیزان و بازرسان
این شرکت با بیش از  30سال فعالیت حرفهای،در این زمینه به
فعالیت میپردازد.
این واحد با برگزاری دورهای آموزشی متعدد ،وظیفه خود را در
راستای ارتقای دانش و آگاهی جامعه ایفا نموده است .شایان ذکر
است ساالنه صدها نفر از کارشناسان ،مدیران و صنعتگران کشور
عزیزمان با شرکت در دورههای آموزشی برگزار شده توسط این واحد
نیازهای سازمانی خود را مرتفع میسازند.
بی شک انتقال تجربیات ارزنده مدرسان شرکت مودی اینترنشنال
تاثیر مشهودی در بهبود عملکرد افراد آموزش دیده در آیندهی نزدیک
خواهد داشت.
در حال حاضر واحد آموزش شرکت مودی اینترنشنال آمادگی
برگزاری دورههای آموزشی زیر را دارد.
* دوره سر ممیزی سیستم مدیریت کیفیت.
مطابق با الزامات استاندارد ISO 9001
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CERTIFICATION SERVICES
Product Certification

نیک بازدید

فرایند گواهیکردن کارکنان در هر سازمانی در حقیقت ابزاری است
که به صاحبان بنگاههای اقتصادی این امکان را میدهد تا بتوانند
مطابق با نیازهای شغلی سازمان خود ،افرادی را انتخاب نمایند که از
حداقل صالحیت الزم برای آن شغل برخوردار باشند.
در این زمینه شرکت نیک بازدید به منظور ارائه خدمات ارزیابی
انطباق در سال  1396تاسیس گردید .کلیهی سرمایهگذاران و تیم
مدیریت شرکت نیک بازدید دارای سابقه درخشانی در شرکتهای
بین المللی با ارائه خدمات تضمین کیفیت مانند بازرسی  ،صدور
گواهینامه و آموزش هستند.

همواره منابع انسانی یکی از مهمترین و ارزشمندترین ارکان هر
سازمان محسوب میگردد که نقش بسیار پررنگی در توفیق هر
سازمانی برای دستیابی به اهداف خود دارد .این منابع ارزشمند زمانی
میتوانند ،دستیابی به اهداف سازمان را توجی هپذیر نمایند که برای
فرآیند و فعالیتهای مورد انتظار سازمان از صالحیت کافی برخوردار
باشند .به عبارت دیگر از دانش و مهارت کافی را دارا باشند.
در حال حاضر با پیشرفت روز افزون علم و تکنولوژی فاصله بین دانش
و مهارت ارائه شده در مدرسه و دانشگاه با نیازمندیهای بنگاههای
اقتصادی در حال افزایش است و سازمانها نیاز دارند برای پر کردن
این فاصله ،از دورههای تخصصی کوتاه مدت و مهارت محور استفاده
نمایند.

هدف و دامنه کاربرد:
برای پیشرفت همزمان با تحوالت و پیشرفت های جهانی ،شرکت
نیک بازدید تصمیم دارد برای اولین بار در ایران  استاندارد «ارزیابی
انطباق -الزامات عمومی برای نهادهای گواهی کننده اشخاص»  
(  )ISO/IEC17024را در حیطه کاری خود قرار دهد .این استاندارد
با هدف دستیابی به یک شاخص جهانی و ترویج آن برای سازمانهایی
که گواهی کردن اشخاص را انجام میدهند ،تدوین شده است.
شرکت نیک بازدید در نظر دارد استاندارد  «ارزیابی انطباق -الزامات
عمومی برای نهادهای گواهیکننده اشخاص» را در زمینه آزمونهای
غیرمخرب و بازرسی جوش در پنج روش زیر در سه سطح ارائه نماید.
-1آزمون بصری و نوری ()Visual Testing –VT
-2آزمون رادیوگرافی ()Radiography Testing-RT
-3آزمون الکترومغناطیس ()Magnetized Testing-MT
-4آزمون فراصوت ()Ultrasonic Testing-UT
-5آزمون مایعات نافذ ()Liquid Penetrant Testing-PT
فرایند گواهیکردن متخصصان سطوح مختلف آزمونهای غیرمخرب،
بر اساس استاندارد  ISO 9712و جوشکاران روشهای مختلف
جوشکاری بر اساس استاندارد  ISO 09606احراز صالحیت
میگردند.
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INSPECTION SERVICES
Technical Inspection

فرآیند گواهی کردن:

مزایای گواهی کردن:

به منظور ارزیابی شخص درخواستکنندهی گواهی ،سنجش افراد
از طریق آزمون های کتبی و عملی صورت خواهد گرفت .در آزمون
کتبی داوطلبان با پاسخگویی به تعدادی سوال چهار گزینه ای ،مورد
آزمایش قرار خواهند گرفت .سپس در آزمون عملی به وسیله بررسی
قطعات معیوب ،مهارت خود را در زمینهی مورد نظر نشان خواهند
داد .کمیته برگزار کنندهی آزمون ،ناظر بر انجام تمامی مراحل ارزیابی
مطابق بر اصول بیطرفی می باشند.

-1افزایش انطباق پذیری صالحیت نفرات با شرح شغل سازمانی
-2افزایش بهرهوری نیروی انسانی متخصص در سازمانها
-3کاهش پتانسیل خطر در سازمانهای ارائه دهنده فعالیتهای
تخصصی پر ریسک
-4افزایش سو دآوری سازمانها
-5افزایش قدرت رقابت سازمان در بازار
-6افزایش رضایتمندی مشتریان سازمان
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