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که  یی شود تا کاال  ی محصوالت مختلف انجام م دیکاال در تول ی انواع بازرس
  .مطلوب برخوردار باشد  ات یو خصوص تیفیک رسد از ی م   یبه دست مشتر 

کاال را به  ی از مراحل و انواع بازرس یخالصه ا میخواه یپست ما م  نیا در
د، زمان و  شو ی م  ی از آن چه که بررس یی درک باال دیبتوان تا میشما ارائه ده

 .دیآن ها به دست آور ی بررس لیمکان انجام آن ها و دل

 .دیدر ادامه ما را دنبال کن نهیزم نیکسب اطالعات در ا یبرا

 

 کال   یبا انواع بازرس ییآشنا 1#

  ،ی در سطح جهان یدوم و رونق اقتصاد ی جنگ جهان افتنی انیاز پا بعد
  اکثر و افتیگسترش  یر یبه طرز چشمگ ی الملل نیب یتجارت در عرصه ها 

خود را به  دات ی کردند تا بتوانند محصوالت و تول دایامکان را پ نیکشورها ا
 .نقاط جهان صادر کنند نیدورتر

خود،  ی سفارش  یکاال افتیتا هنگام در دارینوع تجارت، خر نیدر ا مسلما
آن کاال نسبت به  تیفیو ک تیکم  یها  ی ژگیو  مطابقت زتوانست ا ی نم

  یی شرکت ها لذا ابد؛ی نانیچه در قرارداد فروش مشخص شده است اطم
 با مشکل پا به عرصه گذاشتند و نیالملل در جهت رفع ا نیدر سطح ب

وارد کنندگان کاال در کنار  ی فن یبازو فهیبا وظ ،یبازرس یعنوان شرکت ها
 .کمک کردند  ی آن ها به رونق تجارت در سطح جهان
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 (Inspection) کال یبازرس فی تعر  2#

 امور انجام شده در ی و تمام  یر یاندازه گ ش،ی آزما ،ینمونه بردار  ندیفرآ به
کاال در دو فاز صادرات و واردات که توسط   تیو کم ت ی فیک نییتع ریمس

 ایکاال  ی شود، بازرس ی انجام م  تیفی و ک ی شرکت بازرس  دییبازرس مورد تا 
Inspection شود ی گفته م. 



 

3 www.namatek.com 

بر صحت و سالمت  ی ن یوارد کننده، تضم لهیکاال به وس  ی بازرس ی گواه  اخذ
از طرف  تیفیکنترل ک کارشناسان .تواند باشد ی شده م یدار یخر یکاال

طرف قرارداد و   یها شگاهی آزما ،ید یتول یاز کارخانه ها، واحدها انی مشتر
 روند که ندیحاصل نما نانیکنند تا اطم ی م  دیکاال بازد یر یدر محل بارگ

توافق شده قبل از    یو واردات محصوالت مطابق با استانداردها دیتول
 .ردیگ ی صورت م  ی خروج کاال از کارخانه به درست

در محل کارخانه با گزارش  شی و آزما ی شامل بازرس تی فیترل ککن  خدمات 
از مطابقت محصوالت شما با مشخصات شما و   نانیاطم یبرا قیدق یها
 .شما است نی تأم رهیمحصول در زنج تی فیک تیر یمد

 

 .دیکاال ادامه مقاله را از دست نده  ی شناخت انواع بازرس یبرا
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 کال  یانواع بازرس 3#

 :شود  ی م می تقس ریکاال به چهار دسته ز ی انواع بازرس ،ی طور کل به

 (DPI) دیزمان تول یبازرس 1-3#

  با باشد که ی م  دیدر زمان تول ی کاال در واقع همان بازرس ی نوع بازرس نیا
  آن با قیشده و تطب دیتول یکاال تیفیاز ک نانیهدف کسب اطم

کن است در کاال  مم نیچن هم .ردیگ ی الزم صورت م یاستانداردها
  ی م صیقابل تشخ دیوجود داشته باشد که فقط در زمان تول ی مشکالت
از   ی بعض ده،یچ یپ یعنوان نمونه ممکن است در ساخت کاالها به باشند؛

از   کیهر  تیفی ک قاعدتا شود که نی تام گرید مانکارانیپ لهیقطعات به وس
 .خواهد بود رگذار یمحصول تاث یی نها تیفیاجزا بر ک

 است؛ دیمف ت ی فیک نیتضم اریمع کیبه عنوان  دیزمان تول یها ی بازرس
 ی ت یفیهمان ک یدیمحصوالت تول تی فیکند که ک ی حاصل م نانیاطم رایز

 نیبه شما ا نیچن هم .دیکرده ا افتیاست که شما به عنوان نمونه در
اصالحات الزم را انجام   د،یمراحل تول انیدهد تا قبل از پا ی امکان را م

نقص   اگر .کند یی شما صرفه جو نهیتواند در وقت و هز  ی م  که دیده
به  زینقص ن ی دارا یی مشخص شده باشد، دانستن درصد محصوالت نها

  دیتوان ی شما ارسال شود، م  یکه برا نیاز ا قبل دهد که ی م نانیشما اطم
 .دیکن یز یآن ها برنامه ر یبرا
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 (PSI)  از حمل شیپ  یبازرس 2-3#

  زین یی نها  ی تصادف  ی کاال که به عنوان بازرس ی از انواع بازرس گرید  ی کی
  ی شود، بازرس  ی انجام م  ی و چشم  یصورت ظاهر  به شود و ی شناخته م

کننده،   نی کند که تأم ی حاصل م نانیاطم از حمل است که شیپ
به  بسته کرده و دیمحصوالت شما را با توجه به مشخصات شما تول

 .کرده است یشما، آن ها را بسته بند دی خواسته قرارداد خر

از محصوالت گرفته شده از محموله   ی نمونه تصادف  کی کار بر اساس  نیا
مراحل ساخت و  لیفقط در صورت تکم ب،یترت  نیهم به شود و ی انجام م

 .شود ی کار انجام م نیسفارش، ا 80شدن ٪حداقل بسته 

 :است ری ، شامل موارد زPSI معمول ی بازرس ستیچک ل هیته

 ید یو عملکرد محصوالت تول  ی منیا  دییتأ •
 مت یق لیهرگونه تعد ی محصوالت و سازمان ده  تی فیک دییتأ •
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  دیشده در قرارداد خر نییتع ی که سفارش با استانداردها نیا  دییتأ •
 شده است  دیتول

 حمل و نقل یمحصول، برچسب زدن و مارک ها  یبسته بند ی بازرس •

محصوالت   چون است که نیاز حمل ا شیپ ی نقطه قوت بازرس نیبزرگتر
به  ازیبدون ن شما شوند، ی از سفارش گرفته م  ی نمونه تصادف  کیبه عنوان 

  ن،یچن هم .دیریگ ی سفارش را م قیدق یاز هر محصول، نما ی بازرس
از حمل   شیپ یاز بازرس ی که به عنوان بخش  یو عملکرد ی من یا ت شا ی آزما

 ی کند؛ سپس م ی کمک م وبیمحصوالت مع یی شناسا به شود، ی انجام م
 .دیکن یاز پرداخت آن ها خوددار  دیتوان

 

 مت یق  یبازرس 3-3#

از سوء  یر یبا هدف جلوگ داریخر نهیکاال به هز  ی نوع از انواع بازرس نیا
با دستور بانک و   اغلب کم بهره و یوام ها ای متیاستفاده از ارز ارزان ق
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کاال انجام  ی واقع متیق ی و بررس ی اب یجهت ارز ،ی کننده مال  نی موسسه تأم
 .شود ی م

 اصالت فروشنده  یبازرس 4-3#

  ی و دانش فن ی مال  یی از اصالت فروشنده و توانا نانیمنظور کسب اطم  به
  که ردیگ ی اصالت فروشنده صورت م  ی بازرس ،یهدات قراردادتع یاو در اجرا

نکته را  نیا البته .سازد ی آسان تر م  داریخر یرا برا ی اب یمنبع   قتیحق در
موظف   داریخر  ،یو قواعد بانک مرکز  ی که طبق الزامات قانون  دیهم بدان
 .کاال را انجام دهد  ی از انواع بازرس  ی بازرس نیا حتما است که

 یاستاندارد اجبار   یبازرس 5-3#

  یاستاندارد اجبار  ی کاال، بازرس ی انواع بازرس  نی تر دهی چیو پ نیمهم تر  از
سازمان استاندارد وارد عمل  ی نیبه جانش  ی شرکت بازرس قتیحق در .است

  ی قرار م ی محل خروج کاال از بازار فروشنده، آن را مورد بازرس در شده و
 .دهد

  ی مجاز و تحت نظارت شرکت بازرس شگاهی در آزما دیبا ی نوع از بازرس نیا
 .کاال صادر خواهد شد یانطباق برا نامهیاز آن گواه بعد انجام شود و

  ی م  ی بازرس یبر عهده شرکت ها دیدر مبدأ تول ی واردات  یکاالها ی نیبازب
 .باشد
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کنند   ی م میتنظ ی بازرس  ی را با متقاض  ی طیو عقد قرارداد شرا رشیپذ یبرا
 لیامضاکنندگان قرارداد تحم یشود و برا ی الحاق م  ی قرارداد بازرس به که
  ی م دیق ی فرم سفارش بازرس ی در نسخه چاپ طیشرا ن ی ا اگرچه .شود ی م

و   رییامکان تغ کنیول است، ریآن اجتناب ناپذ  رشی ظاهر پذ در شود و
 .وجود دارد  انیمتقاض یو مواد آن برا طی از شرا ی برخ  لیتعد

 

 

 کال  یبازرس یای مزا 4#

 دیدر هنگام تول تیفیکنترل ک یبرا رانهیشگی پ ی کاال اقدامات  ی بازرس انواع
و   یمشتر  تیدر جهت بهبود رضا ی اساس یواردات آن، گام ها ایکاال و 

 .بازگشت هستند  یها نهیکاهش هز

 یمشتر  تیرضا  بهبود .1
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امر منجر به حفظ  نیاست. ا یتجارت قو کی یسنگ بنا یمشتر  تیرضا
 نرخ .خواهد داشت ی را در پ ی به سود واقع دنیرس شود که  ی م  یمشتر 

 .دهد  شی افزا 55 تواند سود را تا ٪ ی م یمشتر  5٪ ینگهدار 

فروش محصوالت بازتاب قابل اعتماد   یها تیطور که در اغلب سا همان
به   دنیرس یبرا  .محصوالت است ی"درجه ستاره" باال برا یمشتر  تیرضا

  ریها به موارد ز ی ها و بررس یرتبه بند ،ی مطلوب از نگاه مشتر  تیفیک
 :مرتبط هستند

 

o محصول  تیفیک 
o ل یدر زمان تحو تیرضا 
o محصول  دقت 
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و دقت   تیفیتواند ک ی بار م یر یل از حمل و بارگقب ی بازرس  خدمات 
 .کند دییمحصول را به موقع تأ

 بازگشت محصول   یها نهیهز کاهش •

پس از  صیبازگشت کاال به اعتبار شرکت، اگر تشخ ی احتمال بیاز آس جدا
کمبود برچسب به طور   ای یمحصول، بسته بند ی پول نهیهز  حمل رخ دهد،

 .کند ی رشد م یتصاعد

در مبدا(   ی قبل از ارسال بار به خارج از کشور )بازرس  ی اگر نقص  متناوبًا،
اگر شما   ی طرف از .رسد ی به حداقل م ی و پول یکشف شود، خطرات اعتبار 

پرداخت   نه یسالم هز یکاالها یفقط برا دیکاال باش کی ورود   ی متقاض
 شرکت داده شود، صیتشخ PSI در هنگام یی کاال کمبود اگر کرد و دیخواه

 نهیاصالح محصول توسط کارخانه با هز یتقاضا یبرا یشتر یها قدرت ب
 کارخانه دارند.
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