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مقدمه

:MOODY INTERNATIONAL  سوابق شرکت

سیستمهایمدیریتیدرراستایتوسعهینظاممندمیباشند.
حصول دنبال به سازمانی هرگاه گفت میتوان خالصه طور به
اطمینانازطرفمقابلویاجلباعتمادذینفعانوکارفرمایانخود
درمبادالتاقتصادیواجتماعیباشد،نیازمندبهرهگیریازخدمات
نهادهایگواهیکنندهوشرکتهایبازرسیبهعنواننهادیمستقل

وبیطرفخواهدبود.

 امروزهنهادهایگواهیکنندهوشرکتهایبازرسینقشموثریدر
استانداردسازیخدماتومحصوالتارائهشده،رفعموانعتجاریو

تسهیلمبادالتبینالمللیایفامیکنند.
حصول جهت نظاممند راهکاری وجود گفت، میتوان جرات به
تجاری، قرارداد یک در متقابل تعهدات انجام حسن از اطمینان
فروشندگان و خریداران چالشهای اساسیترین از یکی همواره
مانع این حل در موثر ابزارهای از یکی است. بوده کاال/خدمات
است. انطباق ارزیابی نهادهای خدمات از بهرهگیری بزرگ
اینشرکتهابابهرهگیریازافرادمتخصصوباتجربهوهمچنینبا
اتصالبهشبکهممیزانوبازرسانبینالمللیدراقصینقاطجهانبه
عنواننهادیمستقل،بیطرفوموردتاییدمراکزاعتباردهیوظیفه
اعمالنظارتوکنترلکمیوکیفیوبررسیاسنادومدارکطرفین
یکقراردادونیزارزیابیسیستمهایبکارگرفتهشدهدرسازمانها

رابرعهدهدارند.
باتوجهبهساختارمستقلایننهادها،گواهینامههاوگزارشاتیکه
توسطاینشرکتهاارائهمیگردد،درپیگیریحقوقیقراردادهای

بازرگانیمعتبرمیباشد.
رعایت بر نظارت به بازرسیمیتوان ازدیگرخدماتشرکتهای
نظر مورد استانداردهای یا و الزامی مراجع در مقررشده الزامات
ذینفعانیکمحصولاشارهنمود.اینشرکتهاباانجامبازرسیهای
قابلیت ازیکمحصول، استفاده و تمامیمراحلساخت فنیدر
بررسیانطباقویژگیهایمحصولتولیدشدهباالزاماتموردنظر

رادارامیباشند.
همچنیننهادهایگواهیکنندهبااخذمجوزازاعضایسازمانجهانی
اعتباربخشی)IAF(مسئولیتنظارتبراستقرارکارآمدسیستمهای

مدیریتدرسازمانها،موسساتوشرکتهارابرعهدهدارند.
سیستممدیریترامیتوانمجموعهایازعناصردانست،کهدرتعامل
بایکدیگربهمنظورایجادخطمشیورویکردهایسازمانودرجهت

دستیابیبهاهدافازپیشتعیینشدهفعالیتمینمایند.
امروزهبرهمگانثابتشدهاستکهتمامیسازمانهانیازمندپیادهسازی

اجرایسازههاي براي سازمانمهندسيMOODYدرسال1911
ساختمانيوالکترونیکيدرایاالتمتحدهآمریکاتأسیسگردید.
درسال1920اینشرکتسرپرستيتماميتأسیساتنیروگاهي
کشورهايآمریکايجنوبيرابهعهدهگرفت.باتوسعهسریعصنایع
نفتوگازآمریکادردهه1920واحساسنیازبهانجامفعالیتهای

بازرسی،شرکتهایبازرسیفعالیتخودراآغازنمودند.
شرکتMOODY INTERNATIONAL  نیزباتوجهبهنیازوموقعیتبازار
آمریکاوتوسعهفعالیتهایشرکت،بهتوسعهیواحدهايبازرسي
فنيخودپرداختوباجذبافرادمتخصصوتامینمنابعوتجهیزات
الزمبهبزرگترینسازمانبازرسيتأسیساتنفتيمبدلگشت.با
توجهبهنقشMIدرصنعتنفتایاالتمتحدهآمریکا،ریاستاین
شرکتبهعضویتهیأترئیسهانستیتونفتایاالتمتحدهدرآمد
متحده ایاالت پتروشیمی و نفت حوزهی استانداردهای تمامی و
API:AMERICAN PETROLEUM INSTITUTEباهمکارياینشرکت

تنظیمگردید.
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دردهه1330وباتوسعهفعالیتهایشرکتهاینفتیدرایران،
از بازرسی حوزهی به ورود با MOODY INTERNATIONAL شرکت
تاسیساتوصنایعنفتوگازفعالیتهایخودرادرایرانآغازنمود.
باگسترشفعالیتهایاینشرکتدرسال1336دفترنمایندگی
ادامه خود فعالیتهای به سال1357 تا و تاسیس ایران در MI

داد.پسازیکوقفهی17سالهدرسالMI،1374مجددادفتر
نمایندگیخوددرایرانراتحتعنوانشرکت»مودیاینترنشنال
زمینهی رادر فعالیتهایخود و بازگشایی قشمسرتیفیکیشن«
صدورگواهینامههایمدیریتکیفیتوAPIازسرگرفت.باتوسعه
فعالیتهایشرکتمودیاینترنشنال،اینشرکتدرسال1392با
اخذاعتبارازمرکزتاییدصالحیتایران)NACI(بهعنواننهادی

مستقلاعالمموجودیتنمود.
امروزهباتوجهبهشرایطخاصسیاسیوتوسعهفعالیتها،شرکت
مودیاینترنشنالقشمعالوهبرصدورگواهینامههایمدیریت،در
حوزههایبازرسیفنی،بازرسیکاالهایصادراتیووارداتی،صدور
گواهیمحصول،ارزیابیمنابع،مدیریتزنجیرهیتامینوارائهی
خدماتیآموزشیفعالیتمینماید.دراینسالهابهرهمندیازنیروی
متخصصومنابعساختاریمکفیاینشرکترادرحسنانجام

تعهداتخودیارینمودهاست.
شایانذکراست،تاامروزشرکتمودیاینترنشنالقشمباارائهی
1000 از بیش با فنی بازرسی و مدیریتی سیستمهای خدمات
امر این شرکتوسازمانخصوصیودولتیهمکاریداشته،که
فنی و ساختاری توانمندیهای به سازمانها این اعتماد بیانگر
شرکتمودیاینترنشنالاست.همچنینشرکتمودیاینترنشنال
بارعایتتمامیالزاماتملیوبینالمللیدرحوزههایبازرسیو
صدورگواهینامهموفقبهاخذگواهیواعتبارازمراجعاعتباربخشی
داخلیگردیدهاست.ازجملهیاینمراجعمیتوانبه»سازمانملی
استانداردایران«،»مرکزتاییدصالحیتایران«،»شرکتملیگاز
ایران«و»سازمانغذاودارو«و...اشارهنمود.درادامهبابرخیاز
خدماتوفعالیتهایشرکتمودیاینترنشنالدرحوزههایبازرسی،

باگذشتزماناینشرکتزمینهفعالیتهایبازرسیخودرادر
تمامیصنایعگسترشداد.

و سازمانی ساختار توسعه با  MOODY INTERNATIONAL شرکت
جذبنیروهایمتخصصازاقصینقاطجهانتواناییخدمترسانی

درتمامیحوزههایذیلرابهدستآورد:
*خدماتبازرسیفنی

*ارائهیگواهیسیستمهایمدیریت
*ارائهیخدماتگواهیمحصول
*ارائهیخدماتفنیومهندسی
*ارائهیخدماتفنیاستخدام

*ارائهیخدماتآموزشی

کافی، منابع و مناسب فنی دانش از بهرهمندی است شایانذکر
اینشرکتراموفقبهاخذاعتبارنامهاز48مرجعبینالمللیصدور
این مهترین جمله از است. نموده کیفیت مدیریت گواهینامهی

مراجعمیتوانبهمواردذیلاشارهنمود:

UKAS-1بریتانیا
DAKKS-2آلمان

ANSI-3ایاالتمتحده
COFRAC-4فرانسه

SCC-5کانادا
SAS-6سوئیس

در ایران
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خدمات شرکت مودی اینترنشنال قشم :

*صدورگواهینامهبرایمحصوالت

2- دپارتمان بازرسی:
ایندپارتمانخودبهدوزیرگروه،بهشرحزیرتقسیممیشود:

* بازرسی کاالهای وارداتی و صادراتی:
)COI(بازرسیکاالدرمبدا.

)PSI(بازرسیپیشازحملکاال.
.بازرسیحینساخت

*بازرسی فنی:
)NDT(بازرسیجوشوانجامآزمونهایغیرمخرب.

.بازرسیمخازنتحتفشار
.بازرسیدیگهایآبگرم

.بازرسیدیگهایبخاروآبداغ
.بازرسیفنیزمینبازیوتجهیزاتآن

3- دپارتمان آموزش:
در سابقه با مدرسین از بهرهگیری با اینترنشنال مودی شرکت
حوزههایسیستمهایمدیریتیوبازرسیهایفنیوبااخذمجوزهای
مربوطه،تواناییبرگزاریدورههایآموزشیدرزمینههایسیستمهای

مدیریتی،آشناییبااستانداردها،بازرسیهایفنیو...رادارد.
درادامهنحوهیفعالیتومزایایبهرهمندیازخدماتهریکاز

گروههایکاریشرکتمودیاینترنشنالبهارایهخواهدشد.

سیستمهایمدیریتی،گواهیهایمحصولو...آشناخواهیدشد.
ذیل شرح به کاری دپارتمان 3 دارای مودیاینترنشنال شرکت

میباشد.

1- دپارتمان صدور گواهینامه سیستم های مدیریت:
فرآیندصدورگواهینامهوممیزیسیستمهایمدیریتیدردومرحله
انجاممیپذیرد.نخستتمامیمستنداتومدارکسازمانبهمنظور
حصولاطمینانازکفایتسیستمطراحیشدهممیزیمیشود.
تاییداینمدارکبیانگرموفقیتسازماندرطراحینظاممدیریتی

متناسبباساختار،ابعادوفعالیتهایآناست.
درمرحلهیبعدتواناییسازماندرپیادهسازیاصولوالزاماتمورد
گواهینامهی نهایی تایید درصورت و موجود مدیریتی نظام نظر

مربوطهصادرمیگردد.
درطولاینفرآیند،ممیزانمجربومتعهدشرکتمودیاینترنشنال
میکوشندتاباارائهینقطهنظراتکارشناسی،شفافسازینواقص
احتمالیوآشکارنمودنفرصتهایپیشرو،شرکتهاونهادهای
متقاضیرادرمسیرتوسعهیپایداروتعالیسازمانیهدایتنمایند.

دپارتمانصدورگواهینامهیشرکتمودیاینترنشنال،بااخذاعتباراز
نهادهایذیصالحوبهرهمندیازنیرویانسانیمتخصصوباتجربه

آمادگیخدمترسانیدرزمینههایزیررادارامیباشد.
استانداردهای سری بر مبتنی کیفیت مدیریت سیستمهای *

ISO 9000

استانداردهای مبنای بر زیست محیط مدیریت های سیستم *
ISO 14000

*سیستمهایمدیریتایمنیوبهداشتشغلیبرمبنایاستانداردهای
  OHSAS 18000 / ISO 45001

)IMS(سیستممدیریتیکپارچه*
*سیستمهایمدیریتکیفیتدرصنایعغذاییبراساساستاندارد

ISO 22000

*صدورگواهینامههایکیفیجوشکاریذوبیبراساساستاندارد
ISO 3834

MOODY INTERNATIONAL GROUP PROFILE
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ISO-9001 سیستم مدیریت کیفیت

استانداردهای ترین شده شناخته از یکی ISO  9001 استاندارد
بینالمللیاستکهالزاماتآندربیشاز800.000سازمانوشرکت
درسراسرجهانپیادهسازیشدهاست.امروزهاستقرارالزاماتاین
استاندارددرسازمانهابهعنوانمعیاریازرعایتالزاماتمدیریت
کیفیتدرآنسازمانشناختهشدهودرجلباعتماددیگرسازمانها

بهمنظوربرقراریروابطتجاریمتقابلتاثیرگذاراست.
بهاهدافذیلرا ایناستانداردمسیردستیابیسازمانها استقرار

هموارمینماید:
باخواستههایمشتریان متناسب الزاماتکیفیت، به دستیابی  * 

* افزایشرضایتمندیمشتریان
سازمان اهداف راستای در مستمر پیشرفتهای به دستیابی  * 

* پیادهسازینظاممندالزاماتموردنظرذینفعانسازمان
ایناستانداردقابلیتپیادهسازیدرهمهسازمانها،فارغازابعادونوع

فعالیتهایآنها)اعمازتولیدیوخدماتی(رادارد.
»سیستممدیریتکیفیت«بادرنظرگرفتنورودیها،فرآیندهاو
خروجیهایموردنظرهرسازمانوبرقراریتعاملمناسببینآنها،
سازمانهارادرمسیردستیابیبهاهدافمدیریتیوبرآوردهساختن

الزاماتکیفیمشتریانهدایتمیکند.
بهطورخالصهمیتوانگفتاستانداردISO 9001چارچوبیرابیان
میکندکهسازمانهارامکلفبهتمرکزبرالزاماتونیازمندیهای
مشتری،فرآیندهایدستیابیبهاهدافمدیریتیورشدوتوسعه

پایدارمینماید.

مزایا:
* دستیابیبهکیفیتیپایداردرتولیدمحصوالت/ارائهیخدمات

مطابقباالزاماتقانونی،
سازمان، مناسب و کارآمد فرآیندهای ساختن نظاممند  * 
* معرفیسازمانبهعنواننهادیسازمانیافتهدرعرصهیبینالملل،

* ارزشنهادنوحصولاطمینانازرضایتمشتریان.

استانداردISO 9001براساساصولمدیریتیزیر،پایهگذاریشده
است.ایناستانداردباتمرکزبرایناصولمیتواندسازمانهارادر

جهتدستیابیبهاهدافمدیریتیهدایتنماید:
* تمرکزبرمشتری

* رهبری
* مشارکتتمامیپرسنلسازمان

* رویکردفرآیندی
* رویکردنظاممنددردستیابیبهاهداف

* توسعهوبهبودپایدار
* رویکردواقعگرایانهدرتصمیمگیری

* مدیریتدانشسازمان
* مدیریتاستراتژیکدرسازمان

شرکتمودیاینترنشنالبابهرهمندیازممیزانباتجربهوبااخذ
مجوزازتنهامرجعاعتباربخشیبینالمللیداخلی)NACI(توانایی
الزامات مبنای بر کیفیت مدیریت سیستم های گواهی ارائهی
استانداردISO 9001رادارامیباشد.تعهدمدیریت،استقاللوتمرکز
زمرهی در را اینترنشنال مودی دانشسازمانیهموارهشرکت بر
پیشگامانتوسعهیسیستمهایمدیریتکیفیتدرایرانقرارداده
است.اقدامبیشاز1000شرکتوسازمانداخلیوخارجیدراخذ
گواهیسیستمهایمدیریتوکیفیت)ISO 9001(،ازاینشرکت
مویداعتمادصنعتگرانسرافرازایرانعزیزبراثربخشیاقداماتاین

شرکتبودهاست.

 CERTIFICATION  SERVICES
Quality Management System 
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 CERTIFICATION  SERVICES
Enviromental Management System

ISO 14001 سیستم مدیریت محیط زیست

امروزهباافزایشمخاطراتزیستمحیطیبرهمگانمسجلشده
استکهمحافظتازمحیطزیستوجلوگیریازتخریبآننیازمند
اقداماتمقطعیو انجام بودهو ازراهکارهاینظاممند بهرهگیری

موقتتاثیریدررفعچالشهایزیستمحیطینخواهدداشت.
دراینراستااستانداردISO 14001باهدفتبیینالزاماتزیستمحیطی
تدوینشدهاست.ایناستاندارد،سازمانهاوبهویژهشرکتهاییکه
فعالیتهایآنهامیتواندآثارمخربیبررویمحیطزیستبگذاردرا
ملزممیسازدتاباقرارگیریدرچارچوبزیستمحیطیتعریفشده،
درمسیرحفظمحیطپیرامونخودگامبردارند.باتوجهبهاهمیت
از بیش امروزه افزونمسائلزیستمحیطیدرسراسرجهان روز
110.000شرکتاقدامبهاخذگواهیسیستممدیریتمحیطزیست
مطابقباالزاماتاستانداردISO 14001نمودهاند.اقداماتایناستاندارد
متوجهرویکردمدیریتیزیستمحیطیسازمانهابودهورهنمودهایی

درراستایدستیابیبهاهدافزیرارائهمینماید.
*کاهشاثراتمخربسازمانبرمحیطزیست

*دستیابیبهبهبودمستمردراجرایسیاستهایزیستمحیطی.

استانداردISO 14001باافزایشنگرانیهایزیست محیطیمردمو
دولتهابرایاولینباردرسال1996تدوینشدهاست.امروزهاین
استانداردبهعنوانمرجعبینالمللیمدیریتمحیطزیستدرسرتاسر
جهانشناختهمیشودوپیادهسازیالزاماتآندرسازمانهامزایای

زیررابههمراهخواهدداشت.

مزایا:
از حفاظت به متعهد نهادی عنوان به سازمان شدن شناخته *

محیطزیستدرسطحجهان
و مشتریان به بخشی اطمینان برای رسمی گواهی دریافت *

سهامدارانشرکتها.
سیستم های سایر با ISO  14001 استاندارد الزامات سازگاری *

مدیریتی
*بهرهمندیازرهنمودهایممیزانمتخصصحوزهیمحیطزیست

درمراحلدریافتگواهینامه

شرکتمودیاینترنشنالجزومعدودشرکتهاییاستکهموفق
بهاخذمجوزصدورگواهینامهسیستمهایمدیریتمحیطزیست
ازمرکزملیتاییدصالحیتایرانشدهاست.باتوجهبهدغدغههای
زیستمحیطیاینسازمان،ممیزانشرکتمودی اینترنشنالدر
طولفرآیندصدورگواهینامه،اهتمامقابلتوجهیبهمنظوررفع
نواقصاحتمالیواستقرارمتناسبالزاماتموردنظردرسازمانها

خواهندداشت.
شرکت تجربه با و متخصص ممیزان سالها، این طول در
مودیاینترنشنالبهمنظورحصولاطمینانازپیادهسازیاثربخش
سیستمهایمدیریتیمبتنیبرایناستانداردوامکانتوسعهپایدار
آندرراستاینیلبهاهدافزیستمحیطیموردنظرسازمانها،با
مدیران،کارشناسانوسایرذینفعانحوزهیمحیطزیستتعاملی

سازندهداشتهاند.
امیداستبااستقرارروزافزونسیستمهایمدیریتمحیطزیست
درسطحتمامیسازمانها،شاهداهتمامهمگاندرراستایحفظ

وصیانتازمنابعطبیعیایرانعزیزباشیم.
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سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
OHSAS 18001 /ISO 45001  

»هرروزههزاراننفردرسرتاسرجهان،براثروقوعحوادثمرگباردر
محیطکارجانخودراازدستمیدهندویادرطولزندگیخود
گرفتاربیماریهاییمیشوندکهریشهیآندرعدمرعایتالزامات

بهداشتیوایمنیدرمحیطکاریشاناست.«
ISO 45001پیشازانتشارنسخهیاولیهیاستانداردISOسازمان
)ایمنیوبهداشتشغلی(درسال2018،هدفتدوینایناستاندارد
منظور به راهکارهایی استقرار و پیادهسازی به سازمانها الزام را

پیشگیریازبروزچنینحوادثیبیانداشتهاست.
درحقیقتهدفازپیادهسازینظاممدیریتایمنیوبهداشتشغلی،
ارائهیراهکارهاییبهمنظورمدیریتمخاطراتاحتمالیدرحوزهی
ازبروزحوادث تابدینترتیب ایمنیکارکنانمیباشد سالمتو
ناخواستهدرمحیطکارجلوگیریگردد.لذانخستینگامدراستقرار
نظامایمنیوبهداشتشغلیازبینبردنخطراتموجودوبهحداقل
رساندنمخاطراتاحتمالیباانجاماقداماتپیشگیرانهوحفاظتی

میباشد.
بنابرگزارشسازمانجهانیکار)ILO(ساالنهدرحدود2.78میلیون
سانحهیمنجرببهفوتدرمحیط هایکاریرخمیدهد.توجه
منظور به موثر و نظاممند ساختارهای ایجاد لزوم آمار، این به
پیشگیریازچنینمخاطراتیرابیشازپیشآشکارمیسازد.از
جملهاصلیتریندالیلپیادهسازیسیستممدیریتایمنیوبهداشت

شغلیدرسازمانهامیتوانبهمواردذیلاشارهنمود:
1-الزامدولتهاوکارفرمایانبهپیادهسازیسیستمهایمدیریت
ایمنیوبهداشتشغلیدرسازمانهاییکهبامخاطراتایمنیقابل

توجهیمواجهاند.
راستای در دولتها جانب از تشویقی سیاستهای اعمال  -2
پیادهسازینظامهایخودکنترلیدرحوزههایسالمتوبهداشت

درسازمانها.
3-انتظاراتفزایندهیکارکنانسازمانهابرايداشتنمحیطکاري
ایمن،بهداشتيوبدونآلودگيبااستقرارنظامایمنیوبهداشتشغلی.

الزمبهذکراست،پیشازاینتنهامرجعارزیابیسازمانهادرحوزهی
سیستمهایایمنیوبهداشتشغلیاستانداردOHSAS-18001بوده
است.ایناستاندارددراواخردهه1990میالدیتوسطموسسهی
استانداردبریتانیاتدوینوباتوجهبهاینکههیچاستانداردبینالمللی
دراینخصوصمنتشرنشدهبود،سالهابهعنوانمرجعجهانینظام

مدیریتایمنیوبهداشتشغلیمورداستفادهقرارمیگرفت.
اکنونباتوجهبهانتشاراستانداردمدیریتایمنیوبهداشتشغلی
توسطسازمانجهانیاستاندارداستانداردISO 45001،شرکتهاو

سازمانهایدارندهیگواهی،میبایستسیستمهایخودرابراساس
ایناستانداردبهروزرسانینمایند.

شایانذکراستشرکتمودیاینترنشنالدرراستایسیاستهای
مشتریمداریوبهمنظورکاهشهزینهیسازمانهادرپیادهسازی
الزاماتاستانداردISO 45001، کارشناسان خود را ملزم نموده تا در 
طول مراحل ممیزی مراقبتی نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 
مستقر در سازمان هاعالوهبرحصولاطمینانازپایبندیسازمان
بهسیستمطرحریزیشده)برمبنایOHSAS 18001 (، موارد عدم 
استاندارد  مبنای  بر  بعدی  انجام ممیزی های  احتمالی در  انطباق 
ISO 45001 را نیز به ایشان متذکر شده و این سیستم ها را به روز 

رسانی نماید.

 CERTIFICATION  SERVICES
occupational health & safety Assessment
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دو این اجرائی رویکرد و بیان شیوهی در تفاوتهایی وجود با
دنبال را واحدی هدف دو هر که داشت یاد به باید استاندارد،
استاندارد از الهام با ISO  45001 استاندارد اساسا و میکنند
استانداردهای باسایر بیشتر بهدنبالسازگاری OHSAS 18001و

مربوطهدرحوزهیسیستمهایمدیریتیتدوینشدهاست.
درادامهبهبرخیازمهمترینتفاوتهایموجوددرنگارشایندو

استاندارداشارهمیشود.
عمل رویکرد مقابل در ISO 45001 استاندارد فرآیندی رویکرد *

. OHSAS 18001 گرایانهیاستاندارد
.ISO 45001پویاییبیشتردرالزاماتاستاندارد*

*توجهاستانداردISO 45001بهفرصتهایبهبوددرکناراهمیت
مقابلهبامخاطراتدرالزاماتهردواستاندارد.

منافع و نظرات نقطه به ISO 45001 استاندارد جامعتر توجه *
تمامیذینفعاناستقرارسیستممدیریتایمنیوبهداشتشغلیدر

سازمانها.

مزایای استقرار نظام جامع ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان ها
ایمنیوبهداشت برنامههاينظاممدیریت 1ـهمسویياهدافو

شغلیبااهدافسایرنظامهایمدیریتی.
2ـایجادیکچارچوببرايبهبودمستمردرپیادهسازیاهداف

مرتبطباایمنیوبهداشتشغلی.
3ـشناختکافيخطراتبالقوهموجوددرمحیطکار.

منظور به آن کاهش و خطرات از ناشي ریسکهای ارزیابي 4ـ
پیشگیريوکنترلحوادث.

5ـشناختقوانینومقرراتمربوطهودرنتیجهکاهشهزینههاي
ناشيازخسارتهاياحتماليبهواسطهعدمرعایتاینقوانینومقررات.
اجرایي، روشهاي مشي، خط از مدون مجموعهی یک ایجاد 6ـ

برنامههاواهدافيبهمنظورافزایشسطحایمنیسازمان.
7ـاعتمادبیشترکارکنانبهمدیریتبهواسطهیتالشبرايایجاد
یکمحیطکاريایمنوسالمودرنتیجهباالرفتنانگیزهآنانبراي

انجاممطلوبترکارهاووظایفسازماني.
8ـباالرفتنآگاهيودانشکارکناندرزمینهیایمنيوبهداشت

شغلی.
شرکتمودیاینترنشنالهموارهارتقایبهداشتوایمنیعمومیدر
سرتاسرجهانوبهویژهایرانعزیزراازوظایفاصلیخوددانسته
است.لذادراینسالهاتالشنمودهتابابهرهمندیازمتخصصان
مجربدرحوزهیایمنیوبهداشتونظارتبراستقرارصحیحو
کارآمدنظامایمنیوبهداشتشغلیدرصدهاشرکتوسازمان،در

راستایارتقایایمنیشغلیمردماینسرزمینبزرگگامبردارد.
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استانداردISO 22000 ،یکاستانداردبینالمللیاستکهبهمنظور
ارائهیساختارییکپارچهجهتحصولاطمینانازسالمتوایمنی
زنجیرهیعرضهموادغذاییدرسرتاسرجهانتدوینشدهاست.این
استانداردالزاماتیراجهتنظارتبرایمنيموادغذایی،بیانمینماید
کهعناصرکلیديآنشاملارتباطمتقابل،سیستممدیریت،واصول

HACCPميباشد.

باتوجهبهشیوهینگارشاستانداردISO 22000،پیادهسازینظام
مدیریتیمبتنیبرایناستاندارددرتمامیسازمانهاییکهبهطور
فعالیت غذایی مواد تامین زنجیره در مستقیم غیر یا و مستقیم

مینمایندصرفنظرازاندازهوپیچیدگیآنهاامکانپذیراست.
درادامهبهبرخیازصنایعوفعالیتهایمرتبطبازنجیرهیتامین

موادغذاییاشارهشدهاست:
*مزارعکشاورزی.

*تولیدکنندگانخوراکدام.
*تولیدکنندگانمواداولیهاقالمغذایی.

*تولیدکنندگانموادغذایی.
*بستهبندیموادغذایی.

*انبارکردننگهداریموادغذایی.
*سایرخدماتدرحوزهیموادغذایی.

بهطورخالصهمیتوانگفتپیادهسازیالزاماتایناستانداردسبب
شناساییوحذفمخاطراتموجوددرفرآیندتولید،بستهبندی،حمل

و...موادغذاییمیگردد.
بایددرنظرداشتکهوجودطرحهاوبرنامههایمتعددکنترلیدر

حوزهیموادغذاییسطوحمتفاوتیازالزاماترابراییکمادهی
غذاییتعیینمیکند.اینامرتولیدکنندگانرامتحملهزینههای
زیادیجهتحصولانطباقبااینالزاماتمتعددنمودهاست.در
مقابلاستانداردISO 22000باساختارییکپارچهوبهطورکامال
هماهنگشکلگرفتهودرتمامیجهانسازمان هارابااصولیواحد
موردارزیابیقرارمیدهد.ازجملهمزایایپیادهسازینظاممدیریت

ایمنیموادغذاییمیتوانبهمواردذیلاشارهنمود:
*سازگاریباسایرنظامهایمدیریتی.

*تطابقمحصولبااستانداردهايجهاني.
*اعتباربیشترتولیدکنندهدرنزدمشتریان.

*امکانعرضهمحصوالتتولیدیدربازارهایبینالمللی.
*افـزایشایمنیمــوادغـذاییوکاهــشبیماریهـایناشــیاز

آلودگیهایغذایی.
*بهرهبرداريبهترازمنابع.

*بهبودعملکردسیستمبامستندشدنتمامیفرآیندهاورویهها.
*کاهشمواردنارضایتیمشتریان.

*کاهشهزینههایمربطبامرجوعشدنمحصوالت.
شایانذکراست،بابهرهمندیازتجاربمتخصصانصنعتغذایی
کشور،شرکتمودیاینترنشنالموفقبهاخذاعتباردرزمینهصدور
گواهینظاممدیریتایمنیموادغذایی)مطابقباالزاماتاستاندارد
گردیده )NACI( ایران صالحیت تایید ملی مرکز از )ISO 22000

است.همچنینباتوجهبهاینکه،شرکتمودیاینترنشنالپیشتر
درفهرستشرکتهایمجازسازمانغذاودارودرزمینهبازرسی
وممیزیواحدهایتولیدیوبازرسیکاالدرسطحعرضهخارجاز
کشورقرارگرفتهبود،اینشرکتامکانارائهیانواعخدماتبازرسی

وممیزیرادرصنعتموادغذایینیزدارد.

ISO-22000  نظام مدیریت ایمنی مواد غذایی

 CERTIFICATION  SERVICES
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)ISO-3834( گواهی تضمین کیفیت جوش

اولین )CEN( اروپایی استانداردهای موسسهی 1994 سال در
ویرایشاستانداردEN729کههدفآنتعیینالزاماتکیفیبرای
جوشکاریذوبیموادفلزیبود،رامنتشرنمود.ازآنزمانبهبعد
برایشرکتهایسازندهایکهازفرآیندهایجوشکاریدرساخت
محصولخوداستفادهکردهوبراساسالزاماتایناستانداردفعالیت
مینمودند،گواهینامهEN729صادرگردید.پسازآنودرسال
1994سازماناستاندارسازیبینالمللی)ISO(استانداردEN729رابا

کمیبازنگریتحتعنواناستاندارد)ISO 3834(منتشرنمود.
استانداردISO-3834الزاماتکیفیتیمناسبیبرایفرآیندجوشکاری
موادذوبیمشخصمینماید.اینالزاماتبدوناشارهبهگروهخاصی
ازمحصوالتفقطمربوطبهجنبههاییازکیفیتمحصولهستندکه

ممکناستتحتتاثیرجوشکاریذوبیقرارگیرد.
توجهبهاینامرضروریاستکهکیفیترانمیتواندرهیچیک
ازمراحلآزمونوبازرسیبدستآوردبلکهدستیابیبهسطحکیفی
موردنظریکسازمانتنهابااعمالکنترلهاییدرتمامیمراحل

طراحی،انتخابمواد،فرآیندهایساختوبازرسی،ممکناست.
تمامی بر نظارت از پس جوش، کیفیت تضمین گواهی اعطای
مراحلتولیدیوفرآیندییکواحدصورتمیپذیردومویدآن
استکهتمامالزاماتاستانداردازمرحلهطراحیوتولیدتابازرسیو

آزموننهاییبرآوردهشدهاند.

مزایای دریافت گواهی تضمین کیفیت جوش:
*افزایشاطمینانازکیفیتمحصوالتجوشکاریشده
*افزایشاطمیناناززمانتحویلقیدشدهدرقرارداد

*افزایشاعتباروقدرترقابتشرکتدرداخلوخارجازکشور
و قطعات کنندگان تامین صالحیت و کیفی سطح افزایش *

مجموعههایجوشکاریشده
*کاراییبیشترفعالیتهایمرتبطباجوشکاریازمهندسیوتامین

تااجرا
*کاهشهزینههایحاصلازدوبارهکاری،ضایعاتوخسارات

*کاهشهزینههایحاصلازخرابیناگهانیتجهیزات
*کاهشهزینههایبازرسیشخصثالث.

عرصه در فعالیت ازسالها مودیاینترنشنال،پس امروزهشرکت
فنی بازرسی ارائهیخدمات و کیفیت گواهیسیستمهای صدور
جوشوانجامآزمونهایغیرمخرب،تواناییارائهیگواهیتضمین
کیفیتجوشذوبیمطابقباالزاماتاستانداردISO 3834رادارد.الزم
بهذکراستشرکتمودیاینترنشنالازابتدایسال1393وپساز
اجباریشدناخذگواهیتضمینکیفیتجوشذوبیدرسازههای
ساختمانیبهعنوانیکیازاولیننهادهایگواهیدهندهفعالدراین
)NACI(حوزهموفقبهاخذاعتبارازمرکزملیتاییدصالحیتایران
گردیدوهمچنینموردتاییدشرکتملیگازایرانبهعنوانمرجع
ارزیابیوصدورگواهینامههایسیستممدیریتکیفیتجوشبرای

پیمانکاروشرکتهایتابعقرارگرفتهاست.

 CERTIFICATION  SERVICES
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صدورگواهیمحصولبراییکواحدتولیدیبیانگرتواناییآنواحد
درتولیدمستمرمحصولبارعایتالزاماتازپیشتعیینشده)توسط
ایران، مراجعقانونیویاواحدصدورگواهینامه(است.امروزهدر
تفاوتچندانیمیاناعطایگواهیمحصولوانجامبازرسیهایتائید
قائلنیستند.حالآنکهدراعطایگواهیمحصولعالوهبرجنبههای
فنیمحصولتولیدشده،الزاماتساختاریواحدتولیدی،بهرهمندی
ازمنابعکافیومتناسب،عملکردمناسبواحدهایکنترلکیفیت

و...بهدقتموردارزیابیقرارمیگیرد.
باتوجهبهگستردگیاقداماتموردنیازدرصدورگواهیمحصول،
وجودیکطرحجامع،بهمنظورتشریحمراحلممیزیوبازرسی
اجتنابناپذیراست.لذانهادهایصادرکنندهگواهیمحصولباید
از فنی، و کیفی شاخصهای خصوص در جامع اشراف بر عالوه
تجربهیکافیدرحوزههایسیستمهایمدیریتینیزبرخوردارباشند.
*مراحلارزیابییکواحدتولیدیجهتاخذگواهیمحصولمطابق

باالزاماتاستانداردISO 17065بهشرحذیلاست:
1-ارزیابیکلیسیستممدیریتکیفیتوروش هایتولیدمحصول.

2-ارزیابیکارخانه/کارگاهتولیدمحصول:
واحدگواهیدهندهبایدتمامیماشینآالتوتجهیزاتیکهدرتولید
محصولموردنظرتاثیرگذارندراارزیابینماید.اینارزیابیشامل
حصولاطمینانازعملکردمناسبماشینآالت/تجهیزات،اجرای
برنامههایمنظمنگهداریوتعمیرواجرایبرنامهکالیبراسیونآنها

میباشد.
3-حصولاطمینانازاثربخشیسیستممدیریتکیفیتبادرنظر

گرفتننتایجحاصلازارزیابیمحیطتولیدی.
4-ارزیابیعملکردموثرسیستمکنترلکیفیتواحدتولیدی:واحد
گواهیدهندهموظفاستبابررسینتایجبدستآمدهازواحدکنترل
کیفیتومطابقتآنبامحصوالتتولیدشدهدرطولمدتمعین
)باتوجهبهنوعمحصول(ازعملکردمناسبسیستمکنترلکیفیت

واحدتولیدیاطمینانحاصلکند.

5-انجامآزمونتاییدنوع:آزمونتاییدنوع،براساسالزاماتتعیین
انجام نظرجهت مورد نمونههای میپذیرد. درطرحصورت شده
آزمونمیتواندازمحلتولید،انبارهایمحصولنهاییویاشبکهی
توزیعوعرضهانتخابشود.تمامیمراحلبازرسیوآزموننمونهها

بایدتوسطنهادمستقلصورتپذیرد.

مزایای اخــذ گواهی محصول:

*اطمینانبخشیبهمشتریاندرخصوصتوانمندیتولیدمستمر
محصوالت،باکیفیتمتعهدشده.

*امکانعرضهیمحصولدربازارهایبینالمللی.
*انطباقوسازگاریکاملباسیستمهایمدیریتکیفیتپیادهشده

درسازمان.
امروز،مودیاینترنشنالمفتخراستکهباپیادهسازیاصولاولیه
واحدهایگواهیکنندهمحصول)مطابقباالزاماتاستاندارد17065 
ISO (وبادرنظرگرفتننیازصنایعداخلی،درزمینهیاعطایگواهی

محصولفعالیتنمودهوبااعتباربخشیبهکاالیباکیفیتایرانی،
امکانعرضهیآنرادربازارهایجهانیفراهمآوردهاست.

 گواهـی  محصـول

 CERTIFICATION  SERVICES
Product Certification

گواهي محصول

فرآيند توليد

نظام مديريت کيفيت

نيروي انساني

ارزيابيف ني محصول

کنترل کيفيت

تجهيزات و منابع
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)Technical Inspection( بازرســی فنــی

بهطورکلیبازرسیفنییکمحصولشاملفعالیتهاییهمچون
انجام عملکردی، آزمونهای انجام اندازهگیری، چشمی، بازرسی
نهادهای است. مخرب غیر آزمونهای و ساختاری آزمایشهای
الزامات با اقداماتفوقومقایسهآنها انجام با بازرسیموظفاند
تعیینشدهازسویذینفعان،ازانطباقهریکازویژگیهایمحصول
اطمینانیابند.پسازانجاممراحلفوقوحصولاطمیناننهادهای
صدور امکان محصول، یک ویژگیهای انطباق از مجاز بازرسی

گواهینامهفراهمخواهدشد.
بهطورکلیبازرسیهایفنیبهمنظوردستیابیبهاهدافزیرصورت

میپذیرند:
*برآوردهساختنالزاماتبینالمللییاملی.

*برآوردهساختنالزاماتکارفرمایان/مشتریان.
*جلباعتمادذینفعانوسهامدارانیکمجموعه،ازتولیدمحصوالت

باکیفیت.
*تسهیلفرآیندعرضهمحصولبهبازار.

یک از استفاده یا و ساخت مرحله در میتواند فنی بازرسیهای
محصولانجامگیرند.

بازرسیحینساختشامل فرآیند بازرسیفنیحینساخت: *
نظارتبرتمامیمراحلتولیدیکمحصول،ازجملهانتخابمواد
آزمونهای انجام آزمونهایعملکردی، انجام تولید، فرآیند اولیه،
الزامی استانداردهای با مطابق فرآیند این میباشد. ... و ایمنی
ودر پذیرفته استانداردصورت ازسویسازمانملی تعیینشده
صورتانطباقتمامیویژگیهایموردنظر،گواهیمربوطهتوسط

شرکتهایبازرسیصادرمیگردد.
شامل بیشتر دورهای بازرسی فرآیند دورهای: فنی بازرسی *
بازرسیهایچشمیوانجامآزمونهایعملکردیمحصولمیباشد.
مطابقباالزاماتتعیینشده،بازرسیهایدورهایدربازههایزمانی

مشخصصورتمیگیرند.
ISO 17020شرکتمودیاینترنشنالباپیادهسازیالزاماتاستاندارد

وکسبمجوزازمرکزتاییدصالحیتایران)NACI(سالهاستبه
عنواننهادبازرسیمستقلدرزمینهبازرسیفنیفعالیتمینماید.

حوزههایفعالیتشرکتمودیاینترنشنالدرزمینهیبازرسیفنی
بهشرحذیلاست:

VT-PT-MT-( 1- بازرسی جوش و انجام آزمون های غیر مخرب
UT( در سازه های فلزی ساختمانی و صنعتی:

صنعت در جوشی اتصاالت کاربرد از سال 50 حدود گذشت با
ساختمانهنوزنقایصزیادیدراجرایساختمانهایفوالدیجدید
مشاهدهمیشود.دریکبررسیاولیهکیفیتپایینجوشکاریرا
میتوانازاصلیتریندالیلضعفسازههایفوالدیبهشمارآورد.
براساستحقیقات،ازمرحلهیطراحیتانظارتواجرا،90درصد
مشکالتونقصهایموجوددرسازههایفلزیبهاجرایضعیف
فرآیندجوشاتصاالتبازمیگرددکهخودریشهدرضعیفبودن
عدم و ماهر جوشکار نبود جوشکاری، عملیات کنترل و نظارت

استفادهازتجهیزاتمناسبدارد.
لذابهمنظورحصولاطمینانازحسنانجامفرآیندجوشکاریدر
بازرسی نهاد آزمونهایغیرمخربتوسط انجام فلزی، سازههای

مستقلضروریبهنظرمیآید.
بهطورکلیبازرسیجـوشبهمنظوردستیابیبهاهدافزیرانجام

میپذیرد:
اهداف بازرسی جوش

*عدمتخریبقطعاتبهدلیلرعایتنکاتفنیوتکنیکی
*ساختقطعاتمطابقبااستانداردهایموجود

*تاییدصالحیتجوشکارهاوموادمصرفی
*شناساییوارزیابیجوشخوبازبد

*افزایشعمرمفیدوزمانسرویسدهیقطعات
*کاهشهزینههایتولید

INSPECTION SERVICES 
Technical Inspection
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2- بازرسی مخازن تحت فشار:
بهطورکليبهمخازنيکهفشارداخلیآنهابیشازیکاتمسفر
یاشد،مخازنتحتفشارمیگویند.باتوجهبهکاربردهایمتعدد
اینمخازندرصنعت،رعایتاصولایمنیواستانداردسازیفرآیند
تولیدآنبسیارحائزاهمیتاست.بدیهیاستهرچقدرفشاردرون
مخازنتحتفشاربیشترباشدکاربااینمخازنخطرناکترمیشود.
بههمیندلیلتستمخازنتحتفشاربهخصوصدرفشارهایباال
ازحساسیتباالییبرخورداراست.لذاتستهیدرواستاتیکبایدبا
حضوربازرسانمجربوموردتاییدمراجعذیصالحانجامگیرد.

بازرسيمخازنتحتفشاردر3مرحلهانجامميشود:
*بازرسيمخازنتحتفشارپیشازساختمخازن
*بازرسيمخازنتحتفشارحینساختمخازن

*بازرسينهایيمخازنتحتفشار

3- بازرسی دیگ های بخار، آب داغ و آبگرم:
بازرسیفنیدیگهایبخاروآبداغبراساساستانداردملیایران
بهشمارهISIRI 4231وبازرسیدیگهایآبگرممطابقباالزامات

استانداردملیایرانبهشمارهISIRI 7911انجاممیگیرد.
در مایعاتذخیرهشده توجه قابل وحجم باال دمای به توجه با
ایمنیدرمراحلطراحیوساختآن ایندیگها،رعایتاصول
بسیارحائزاهمیتمیباشد.لذاسازمانملیاستانداردایرانتمامی
تولیدکنندگاناینمحصوالتراملزمنمودهتاپسازانجاممراحل

بازرسیفنی،برایمحصولخودگواهینامهانطباقدریافتنمایند.
مزایا :

*برآوردهساختنالزاماتقانونی.
*امکانارائهیگواهیانطباقمحصولبهکارفرمایان/مشتریان.

*کاهشمخاطراتاحتمالیدرصنایع.
*افزایشایمنیمحیطهایکاری.

4- بازرسی فنی زمین های بازی و تجهیزات آن
»کودکانبابازیکردن،جهانیکهدرآنزندگیمیکنندرادرک

کردهوکشفمینمایند.«

و ذهنی رشد در فیزیکی بازیهای انجام مثبت تاثیرات امروزه 
جسمیکودکانبرکسیپوشیدهنیست.درشرایطکنونیوباافزایش
آپارتماننشینیزمینهایبازی،مناسبترینوارزانترینمحیطبرای
بازیکودکانمیباشد.بهجراتمیتوانگفتکهدرصورتطراحی
ایمنواصولی،زمینهایبازینقشقابلتوجهیدررشداجتماعیو

خالقیتکودکانخواهندداشت.
بازی زمینهای احداث در کودکان، ایمنی به توجه است بدیهی
امر این به دستیابی منظور به است، برخوردار ویژهای اهمیت از
سازمانملیاستانداردایراناقدامبهتدوینالزاماتطراحی،ساخت
اینمیانوظیفه نمودهاست.در بازی اززمینهای بهرهبرداری و
شرکتهایبازرسینظارتبرمراحلساختوطراحیزمینهای

بازیمطابقبااستانداردهایمربوطهمیباشد.

مزایای بازرسی فنی زمین های بازی و تجهیزات آن:
*برآوردهساختنمقرراتاجباریدرحوزهیزمینهایبازی.

*افزایشایمنیکودکان.
*افزایشاستفادهاززمینهایبازیکودکانبااعتمادبیشتروالدین.
در کودکان سالمت و ایمنی به توجه با والدین اعتماد جلب *

مهدکودکهاوسایرمراکزخصوصی.
خدماتقابلارائهیشرکتمودیاینترنشنالقشمدرحوزهیایمن

سازیزمینهایبازیکودکانبهشرحذیلاست:
*ارائهیخدماتآموزشیبهبهرهبردارانومالکانزمینهایبازی
مراکز مدارس، اردوگاهها، مهدکودک، پارکها، شهرداریها، مانند
تفریحی،مجموعههایمسکونیوسایرسازمانهایدارایزمینبازی

درراستایآشناییباالزاماتاحداثونگهداریزمینهایبازی.
بهرهبرداری و نصب گواهینامهحینساخت، ارائهی و بازرسی *

تجهیزاتزمینهایبازی
*نظارتدرمراحلساخت،مونتاژونصبتجهیزاتزمینهایبازی
*ارائهیتوصیههایکاربردیتوسطمتخصصانباتجربهشرکتدر

مراحلبازرسی،بهمنظوررفعنواقص)عدمانطباق(موجود.
*معرفیتولیدکنندگانمجازتجهیزاتبازیبهبهرهبردارانومالکان

زمینهایبازی.

 INSPECTION  SERVICES
Technical Inspection
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خدمات بازرسی کاال

انجام حسن به تجاری قرارداد یک طرفین عدماطمینان امروزه
تعهداتمتقابل،اساسیترینمانعدربرقراریروابطتجاریدرابعاد
بینالمللیمیباشد.بیشکبادرنظرگرفتنبُعدفاصلهمیانطرفین
یکقرارداد،انجامفرآیندهاینظارتیتوسطهریکازطرفیننیازمند

صرفزمانوهزینهیقابلتوجهیمیباشد.
یکیازابزارهاییکهمیتوانددرحلاینمانعبزرگموثرباشد،
بهرهگیریازخدماتشرکتهایبازرسیکاالمیباشد.اینشرکتها
بابهرهگیریازافرادمتخصصوباتجربهوبااتصالبهشبکهبازرسان
بینالمللیدراقصینقاطجهانبهعنواننهادیمستقل،بیطرفو
موردتاییدمراکزاعتباردهیوظیفهاعمالنظارتوکنترلکمیو
کیفیوبررسیاسنادومدارکطرفینیکقراردادرابرعهدهدارند.
باتوجهبهساختارمستقلایننهادها،گواهینامههاوگزارشاتیکه
توسطاینشرکتهاارائهمیگردد،درپیگیریحقوقیقراردادهای

بازرگانیمعتبرمیباشند.
ازدیگرخدماتشرکتهایبازرسیکاال،ارزیابیکیفیمحمولههای

تعیین الزامات برآوردهسازی از اطمینان بهجهتحصول وارداتی
شدهازسویسازمانملیاستانداردایرانمیباشد.بدیهیاستدر
صورتیکهکاالیینتوانداینالزاماترابرآوردهنماید،اجازهورودبه
بازارداخلیرانخواهدداشت.لذابرتمامیواردکنندگانکاالضروری
میباشدقبلازاقدامبهخریدوحملکاالازمبدا،اطمینانحاصل
نمایندکهکاالیموردنظرتمامیالزاماتاجباریکشورمقصدرا

برآوردهمیسازد.
ازسویدیگرمقرراتبانکمرکزیجمهوریاسالمیایران،خروج
کاالهایوارداتیازمبادیگمرکیرامنوطبهانجامفرآیندبازرسی
بهمنظوراطمینانازمطابقتارزشواقعیکاالومیزاناعالمشده

توسطواردکنندگاننمودهاست.
قرارداد برطرفینیک نظارت اهمیت بهطورکلیمیتوانگفت
نهادهایدولتی ازسوی قانونی الزامات اعمال تجاریوهمچنین
شرکتهایبازرگانیراملزمبهاستفادهازخدماتبازرسیکاالنموده

است.

 INSPECTION  SERVICES
Cargo Inspection
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فرآیندبازرسیکاالدارایانواعمختلفیمیباشدکهمعمولترینآنها
بازرسیکیفیوکمیمحمولههایوارداتی)COI(،بازرسیقبلاز

حمل)PSI(وبازرسیحینساختمیباشد.
COI صدور گواهی *

اینگواهیزمانیصادرمیشودکهخریدار،قصدورودکاالییرادارد
کهمشمولاستانداردهایاجباریتعیینشدهازسویسازمانملی
استانداردایرانمیگردد.دراینحالتکاالیخریداریشدهپیشاز
ورودبهکشوربایدمطابقباالزاماتتعیینشدهنمونهبرداریشودو
نمونهیاخذشدهجهتبررسیعملکردی،ایمنی،کیفیتمتریالو

سایرویژگیهایفنیموردآزمونقرارگیرد.

)PSI( بازرسی قبل از حمل *
بازرسیقبلازحملشاملفعالیتهاییمیشودکهیکخریدارپیش
ازحملکاالبهسمتمقصدوانجامتعهداتمالیخودنسبتبه
فروشندهجهتحصولاطمینانازرعایتدقیقمفادقراردادباید
انجامدهد.اینفعالیتهاشاملتصدیقکیفیت،کمیت،قیمت،نرخ
ارزاعالمی،شرایطمالی،ارزشگمرکیوطبقهبندیکاالیخریداری
شدهمیگردد.باتوجهبهفرآیندتخصصیوپیچیدهبازرسیقبل
ازحمل)PSI(،هموارهیکشرکتبازرسیبهنمایندگیازخریدار

مسئولیتانجامایناقداماترابرعهدهمیگیرد.

بهطورکلیبازرسیپیشازحملکاالمیتواندشاملمواردذیل
باشد.

1-تصدیققیمتکاال.
2-بازرسیکمیویاکیفیکاال.

3-بازرسیوضعیتبستهبندیونشانهگذاریمحموله.
4-بازرسیکانتینر،مظروفووسیلهحمل.

5-نظارتبرتخلیهوبارگیری.
6-نمونهگیری.

7-آنالیزآزمایشگاهیویاآزمونهایدیگر.
8-بررسیوممیزی.

* بازرسی حین ساخت
بازرسیحینساختبهمنظورارتقاءکیفیتمحصولتولیدیو
با مطابق و نظاممند روشهای کارگیری به از اطمینان حصول
آنجاکه از انجاممیگیرد. تولید، فرآیند در استانداردهایجهانی
عواملمتعددیازجمله،مواداولیه،فرآیندهایتولیدی،ماشینآالت،
نیرویانسانیوفرآیندهایکنترلیدرکیفیتمحصولتولیدشده
اثرگذارند،لذاتنهاراهردیابیتمامیویژگیهایکیفیوفنییک

محصولانجامبازرسیونظارتدرمراحلتولیدآنمیباشد.
لذاشرکتهایبازرسیبهمنظورحصولاطمینانازمطابقتتمامی
ویژگیهاییکمحصولباالزاماتموردنظرکارفرمایان/خریداران

اقدامبهانجامبازرسیهایحینساختمینمایند.
تعیین معنی به کاال بازرسی شرکتهای انتخاب است بدیهی
نمایندهایمتخصصوقابلاعتمادبهمنظورحمایتازمنافعتجاری
مودی شرکت میباشد. بینالمللی و ملی قراردادهای در سازمان
اینترنشنالبااخذپروانهبازرسیازسازمانملیاستانداردایرانامکان
محصوالت غذایی، مواد زمینههای در بازرسی خدمات انواع ارائه
کشاورزی،روغنهایگیاهی،موادمعدنیوکلیهیکاالهایمصرفی

وصنعتیرادارامیباشد.
دراینسالهاهموارهتالشنمودهایمتاباحسنانجامتعهداتخود،

پاسخگویاعتمادتجاروصنعتگرانبزرگاینسرزمینباشیم.

 INSPECTION  SERVICES
Cargo Inspection
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دپارتمانآموزشیشرکتمودیاینترنشنالقشمبااخذاعتباراز
مراجعذیربطوباهدفانتقالتجربیاتارزندهممیزانوبازرسان
به اینزمینه فعالیتحرفهای،در از30سال بابیش اینشرکت

فعالیتمیپردازد.
رادر آموزشیمتعدد،وظیفهخود برگزاریدورهای با اینواحد 
راستایارتقایدانشوآگاهیجامعهایفانمودهاست.شایانذکر
ازکارشناسان،مدیرانوصنعتگرانکشور استساالنهصدهانفر
عزیزمانباشرکتدردورههایآموزشیبرگزارشدهتوسطاینواحد

نیازهایسازمانیخودرامرتفعمیسازند.
بیشکانتقالتجربیاتارزندهمدرسانشرکتمودیاینترنشنال
تاثیرمشهودیدربهبودعملکردافرادآموزشدیدهدرآیندهینزدیک

خواهدداشت.
آمادگی اینترنشنال مودی شرکت آموزش واحد حاضر حال در

برگزاریدورههایآموزشیزیررادارد.
* دورهسرممیزیسیستممدیریتکیفیت.

ISO 9001مطابقباالزاماتاستاندارد

* دورهسرممیزیسیستممدیریتمحیطزیست.
ISO 2015-14001مطابقباالزاماتاستاندارد 

* دورهسرممیزیسیستممدیریتایمنیوبهداشتشغلی.
ISO 45001مطابقباالزاماتاستاندارد 

OHSAS 18001مطابقباالزاماتاستاندارد 
* دورهآشناییباسیستمهایمدیریتکیفیت

ISO 9001 مطابقباالزاماتاستاندارد 
* دورهآشناییباسیستممدیریتمحیطزیست.

ISO 14001 مطابقباالزاماتاستاندارد 
* دورهآشناییباسیستممدیریتایمنیوبهداشتشغلی.

ISO 45001 مطابقباالزاماتاستاندارد 
OHSAS 18001 مطابقباالزاماتاستاندارد 

* دورهآشناییباالزاماتنهادهایارزیابیانطباق
ISO 17020 مطابقبااستاندارد 

* دورهآشناییباسیستمهایمدیریتایمنیموادغذائی.
ISO 22000 مطابقباالزاماتاستاندارد 

صنایع در کیفیت تضمین مدیریت سیستم با آشنایی دورهی  *
جوشکاری

ISO3834:2015مطابقباالزاماتاستاندارد 
* دورهیبازرسیجوش

 مطابقباالزاماتاستانداردAWS-QC1موسسهیجوشآمریکا
* دورهیآشناییباالزاماتنهادهایگواهیکنندهیمحصول

ISO 17065 مطابقباالزاماتاستاندارد 
* دورهیآشناییباالزاماتتدوینطرحهایگواهیکردنمحصول

ISO 17067 مطابقباالزاماتاستاندارد 
* دورهیآموزشمدیریتزنجیرهیتامین

* دورهیآموزشیبازرسیکاال
دورههای در حضور شرایط و برگزاری زمان از آگاهی برای
نشانی: به اینترنشنال مودی شرکت سامانه به فوق آموزشی

http://www.moodyicg.comمراجعهفرمایید.
همچنینواحدآموزششرکتمودیاینترنشنالآمادگیبرگزاری

دورههایفوقرامتناسببانیازسازمانهایمتقاضیدارد.

TRAINING SERVICES
Inspection Services

آمـــوزش
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هر ارکان ارزشمندترین و مهمترین از یکی انسانی منابع همواره
هر توفیق در پررنگی بسیار نقش که میگردد محسوب سازمان
سازمانیبرایدستیابیبهاهدافخوددارد.اینمنابعارزشمندزمانی
میتوانند،دستیابیبهاهدافسازمانراتوجیهپذیرنمایندکهبرای
فرآیندوفعالیتهایموردانتظارسازمانازصالحیتکافیبرخوردار

باشند.بهعبارتدیگرازدانشومهارتکافیراداراباشند.
درحالحاضرباپیشرفتروزافزونعلموتکنولوژیفاصلهبیندانش
ومهارتارائهشدهدرمدرسهودانشگاهبانیازمندیهایبنگاههای
اقتصادیدرحالافزایشاستوسازمانهانیازدارندبرایپرکردن
اینفاصله،ازدورههایتخصصیکوتاهمدتومهارتمحوراستفاده

نمایند.

فرایندگواهیکردنکارکناندرهرسازمانیدرحقیقتابزاریاست
کهبهصاحبانبنگاههایاقتصادیاینامکانرامیدهدتابتوانند
مطابقبانیازهایشغلیسازمانخود،افرادیراانتخابنمایندکهاز

حداقلصالحیتالزمبرایآنشغلبرخوردارباشند.
ارزیابی ارائهخدمات بهمنظور بازدید نیک زمینهشرکت این در
انطباقدرسال1396تاسیسگردید.کلیهیسرمایهگذارانوتیم
مدیریتشرکتنیکبازدیددارایسابقهدرخشانیدرشرکتهای
بینالمللیباارائهخدماتتضمینکیفیتمانندبازرسی،صدور

گواهینامهوآموزشهستند.

برایپیشرفتهمزمانباتحوالتوپیشرفتهایجهانی،شرکت
نیکبازدیدتصمیمداردبرایاولینباردرایراناستاندارد»ارزیابی
اشخاص« کننده گواهی نهادهای برای عمومی الزامات انطباق-
)ISO/IEC17024(رادرحیطهکاریخودقراردهد.ایناستاندارد

باهدفدستیابیبهیکشاخصجهانیوترویجآنبرایسازمانهایی
کهگواهیکردناشخاصراانجاممیدهند،تدوینشدهاست.

شرکتنیکبازدیددرنظردارداستاندارد»ارزیابیانطباق-الزامات
عمومیبراینهادهایگواهیکنندهاشخاص«رادرزمینهآزمونهای
غیرمخربوبازرسیجوشدرپنجروشزیردرسهسطحارائهنماید.

)Visual Testing –VT(1-آزمونبصریونوری
 )Radiography Testing-RT(2-آزمونرادیوگرافی

 )Magnetized Testing-MT( 3-آزمونالکترومغناطیس
 )Ultrasonic Testing-UT( 4-آزمونفراصوت

 )Liquid Penetrant Testing-PT(5-آزمونمایعاتنافذ
فرایندگواهیکردنمتخصصانسطوحمختلفآزمونهایغیرمخرب،
مختلف روشهای جوشکاران و  ISO 9712 استاندارد اساس بر
صالحیت احراز  ISO 09606 استاندارد اساس بر جوشکاری

میگردند.

 نیک بازدید

 CERTIFICATION  SERVICES
Product Certification

هدف و دامنه کاربرد:
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فرآیند گواهی کردن:

بهمنظورارزیابیشخصدرخواستکنندهیگواهی،سنجشافراد
ازطریقآزمونهایکتبیوعملیصورتخواهدگرفت.درآزمون
کتبیداوطلبانباپاسخگوییبهتعدادیسوالچهارگزینهای،مورد
آزمایشقرارخواهندگرفت.سپسدرآزمونعملیبهوسیلهبررسی
قطعاتمعیوب،مهارتخودرادرزمینهیموردنظرنشانخواهند
داد.کمیتهبرگزارکنندهیآزمون،ناظربرانجامتمامیمراحلارزیابی

مطابقبراصولبیطرفیمیباشند.

INSPECTION SERVICES 
Technical Inspection

مزایای گواهی کردن:

1-افزایشانطباقپذیریصالحیتنفراتباشرحشغلسازمانی
2-افزایشبهرهورینیرویانسانیمتخصصدرسازمانها

فعالیتهای دهنده ارائه سازمانهای در پتانسیلخطر 3-کاهش
تخصصیپرریسک

4-افزایشسودآوریسازمانها
5-افزایشقدرترقابتسازماندربازار

6-افزایشرضایتمندیمشتریانسازمان




