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 -1هدف
هدف از تدوين اين دستورالعمل تشريح نحوه ثبت نتايج توسط آزمايشگاههاي شرکتکننده در برنامههاي آزمون
مهارت در نرمافزار  PQPمیباشد.
 -2دامنه کاربرد:
اين دستورالعمل براي کليه برنامههاي آزمون مهارت که توسط شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد اجرا میشوند،
کاربرد دارد.
 -3مسئوليتها:
مسئوليت نظارت بر اجراي اين دستورالعمل بر عهده مدير فنی و هماهنگکننده برنامههاي آزمون مهارت میباشد.
 -4تعاريف:
 -1-4شماره آزمايشگاه ) :(Lab Numberکد تعريف شده آزمايشگاه میباشد که به همراه نمونهها و
طی نامهاي جداگانه براي آزمايشگاه ارسال میشود.
 -2-4نام کاربري ) :(Login IDآدرس پست الکترونيکی ) (emailتعريف شده در فرم ثبتنام آزمايشگاه
میباشد.
 -3-4کلمه عبور ) :(Passwordکلمه عبور به همراه نمونهها و طی نامهاي جداگانه براي آزمايشگاه ارسال
میشود .کلمه عبور را میتوان از طريق منو "جزئيات من ) "(My Detailsتغيير داد.
 -5شرح
پس از انجام آزمونها توسط آزمايشگاههاي شرکتکننده در برنامه  ،PTجهت ثبت نتايج نهايی و اعالم آن به شرکت
پيشگامان کيفيت پاسارگاد ،مراحل به شرح زير است:
 -1-5ورود به وبسايت نرمافزار شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد از آدرس .http://www.kpmd.co.uk/pqp/
پس از ورود به اين وبسايت ،صفحه زير ظاهر میگردد:
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به منظور تغيير زبان ،میتوان از قسمت ” “Languageگزينه ” “Persianرا انتخاب نمود تا منوها و اطالعات به زبان
فارسی در دسترس آزمايشگاه قرار گيرد.
 -2-5ثبت مشخصات آزمايشگاه و انتخاب دکمه "ورود به سيستم )."(Loginپس از کليک روي دکمه "ورود به سيستم
) "(Loginصفحه زير ظاهر میشود:

 -3-5انتخاب و کليک بر روي برنامه مورد نظر .پس از انتخاب برنامه مورد نظر ،صفحه ورود نتايج برنامه مربوطه باز
میشود.
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 -4-5با کليک بر روي دکمه ” “Instructionsمیتوانيد دستورالعمل مربوط به برنامه را دانلود نماييد.
 -5-5در پايين هر يک از پارامترهاي برنامه ،تعدادي سوال در خصوص آن پارامتر در نظر گرفته شده است.

-6-5

پاسخگويی به سواالتی که در کنار آنها عبارت ” “Mandatoryدرج شده ضروري میباشد و پاسخگويی به ساير
سواالت ،اختياري میباشد.

-7-5

توجه به اين نکته ضروري است که سواالت مربوط به هر پارامتر در قسمت پايينی محل ثبت نتايج آن پارامتر در
پنجرهاي به نام ” “Additional Questionsدرج شده است که ممکن است سواالت مشابه در خصوص ساير
پارامترها وجود داشته باشد که پاسخگويی به آنها به صورت جداگانه ،ضروري میباشد.
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 -8-5ورود نتايج آزمون در اين صفحه و تعيين روش و واحد اندازهگيري .آزمايشگاه میتواند در قسمت پايين صفحه و
در قسمت "نظرات ) "(Commentsنظرات خود را اعالم نمايد.
 -9-5انتخاب و کليک بر روي دکمه "ذخيره ) "(saveپس از وارد کردن نتايج .اين امکان براي آزمايشگاه وجود دارد
که تا "تاريخ بسته شدن ) ،"(Closing Dateنتايج را تغيير داده ،حذف يا اضافه نمايد.
 -10-5انتخاب و کليک بر روي دکمه ” “Submitدر صورت اطمينان از نتايج وارد شده .پس از انتخاب دکمه Submit
نتايج نهايی براي شرکت پيشگامان کيفيت پاسارگاد ارسال شده و امکان تغيير نتايج پس از آن وجود ندارد.
يادآوري :در صورت کليک نکردن بر روي دکمه ” “Submitنتايج آزمايشگاه ارسال نشده و در ارزيابی نهايی در نظر
گرفته نخواهند شد لذا ضروري است که جهت ارسال نتايج حتما بر روي اين دکمه کليک نماييد.
 -6مستندات مرتبط- :
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