
 ف ـاليحه وظاي

...................................................................................................................................................................... 

  مفتش تصديق نامه کیفی محصول   سر :     عنوان وظیفه    

  اداره ملی ستندرد  :     وزارت و يا اداره

 :    کابل   موقعیت           

                                      رياست ارزيابی مطابقت/معینیت تخنیکی  :        بخش           

 4:       بست              

    محصول نامه کیفی مدير عمومی تصديق :              گزارش به

 ندارد   :           گزارش از

  :      کود            

...................................................................................................................................................................... 

 

  تفتیش های انجام شده وتضمین انجام درست وموثر تفتیش.انجام تمام فعالیت های محوله  ومديريت  هدف وظیفه:  

...................................................................................................................................................................... 

 مسؤلیت های وظیفوی:  

 تهیه وترتیب پالن کاری بخش مربوطه  -1
 

اسناد و سوابق تفتیش های قبلی ، اسناد سازمان يا موسسه تحت آماده گی الزمه برای تفتیش ، ار طريق برسی و مطالعه گرفتن  -2

 مربوطه . قوانین و مقررات و احکام تفتیش شرايط 

 .نمودن آمادگی های ساير اعضای تیم تفتیش  همآهنگ -3

 .تهیه پالن تفتیش و تفويض مسولیت های مشخص به هر عضو تیم تفتیش  -4

 .تماس با نماينده سازمان يا موسسه که تحت تفتیش  جهت تائید پالن تفتیش و رسیدگی به مسايل مرتبط به تفتیش  -5

 . . حل و رسیده گی به وضعیت های دشوار  -6

تحت تفتیش غرض رفع موارد نقض و نظارت از تطبیق سروقت و  پیشنهاد شده از سوی نهاد منظوری اقدامات اصالحی وتصحیحی  -7

 .موثريت شان 

 . .مسولیت کلی تکمیل درست و مناسب تمام اسناد تفتیش  -8

مطلع ساختن بخش مربوط واحد تصديق دهی از هرگونه خالف ورزی در فعالیت های تصديق دهی از جمله وجود موسسات تبلیغاتی  -9

 .ب مفتیشان در جريان تفتیش کننده ، رفتار غیر مناس گمراه 

................................................................................................................................................................ 

 :تحصیالت،تجارب ومهارت های الزم
مورخ 1528( جریده رسمی شماره 9وتعدیل ماده )( 8(  و )7مقتضیات حداقل برای این بست در ماده ) .1
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