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 نحوه یادداشت گزارش ممیزی دستورالعمل 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 تصویب كننده تأییدكننده كننده تهیه 

 مدیریت عامل نماینده مدیریت كارشناس فنی  سمت

 الهام محمودی  امیرحسین رحمانی  الهه تقی زاده بهجتی  نام و نام خانوادگی

 امضاء

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تذكر 
های  ستمیكردن س یو گواه یزیارائه كننده خدمات مم یالزامات نهاد ها اسناد سیستم

 فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد (ISO 17021)مدیریتی

 .و تهیه كپی از اسناد مجاز نیست

 مهر كنترل
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 هدف : -1
 گیرند تا اعتبار شركت به مخاطره نیافتد.هدف از این دستورالعمل نحوه گزارش دهی ممیزان می باشد كه تحت  ارزیابی قرار می 

 

 : دامنه كاربرد -2

 دامنه كاربرد این روش اجرایی كلیه فعالیت های ممیزان در محل های ممیزی می باشد. 

 

 :  تعاریف  -3

 ندارد.
 

 : نظارت و اجرا  مسئولیت-۴

 مسئولیت این امر به عهده ی ممیز می باشد.
 

   :شرح كار-۵

 ستند برای ممیزیآماده سازی اطلاعات م: ۵-۱

آوری و مرور سازی مدارک كاری را جمعاعضای تیم ممیزی باید در صورت نیاز اطلاعات مرتبط با واگذاری امور ممیزی و آماده

 كنند تا برای ارجاع و ثبت شواهد ممیزی مورد استفاده قرار گیرند. این مدارک كاری ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  هاچک لیست 

  نمونه گیری ممیزی هایطرح 

  هاهای ممیزی و سوابق ملاقاتهای ثبت اطلاعات مانند شواهد تکمیلی، یافتهفرم 

های ممیزی را محدود كند كه ممکن است در نتیجه اطلاعات جمع آوری ها نباید محدوده فعالیتها و فرماستفاده از چک لیست

 .شده در حین ممیزی تغییر كند

 
 كننده باید یک گزارش كتبی برای هر ممیزی ارائه كند.نهاد گواهی  : ۵-2     

 

 راهبر تیم ممیزی باید از تهیه گزارش ممیزی اطمینان حاصل كند و باید در خصوص مفاد آن مسئول باشد.

گیری آگاهانه در مورد گواهی كردن گزارش ممیزی باید یک سابقه صحیح، مختصر و روشن از ممیزی را ارائه كند تا تصمیم

 ها ارجاع دهد.پذیر گردد و باید شامل موارد زیر باشد یا به آننامکا

 مشخصات نهاد گواهی كننده -الف

 نام و نشانی كارفرما و نماینده مدیریت كارفرما -ب

 نوع ممیزی )مانند ممیزی اولیه، بازبینی یا مجدد یا ویژه( -پ

 معیارهای ممیزی -ت

 اهداف ممیزی -ث

 یا فرایندهای ممیزی شده و زمان ممیزی ژه مشخص كردن واحدهای سازمانی یا حوزه كاریدامنه شمول ممیزی، به وی -ج

 هرگونه انحرافی از طرح ممیزی و دلایل آن -چ
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 هرگونه موضوعات تاثیرگذار بر برنامه ممیزی. -ح

 مشخصات راهبر تیم ممیزی، اعضای تیم ممیزی و هر گونه افراد همراه. -خ

 های ممیزی )ممیزی در محل یا خارج از محل( انجام شده است.كه فعالیتهائی ها و مکانتاریخ -د

 ها مطابق با الزامات مربوط به نوع ممیزی.گیریاشاره به شواهد و نتیجه های ممیزییافته -ذ

 گذارد از آخرین ممیزی كه انجام شده است.تغییرات مهم، در صورت وجود، كه بر سیستم مدیریت كارفرما تاثیر می -ر

 هرگونه موضوعات حل و فصل نشده، در صورتی كه مشخص شده باشد. -ز

 در صورت موضوعیت داشتن، در این خصوص كه آیا ممیزی تركیبی، مشترک یا یکپارچه است -ژ

 برداری از اطلاعات در دسترس استبیانیه رفع مسئولیت در این خصوص كه نشان دهد ممیزی برمبنای فرایند نمونه -س

 توصیه از تیم ممیزی -س

 كردن كنترل داردشده به صورت اثربخش بر استفاده از مدارک و علائم گواهیكارفرمای ممیزی -ش

 های شناسائی شده، در صورت موضوعیت داشتنتصدیق اثربخشی اقدامات اصلاحی انجام شده با توجه به عدم انطباق -ص

 گزارش باید همچنین شامل:

 ای از شواهد مربوط به:همراه خلاصهاثربخشی  سیستم مدیریت به بیانیه انطباق و -الف

 كردن الزامات ذیربط و نتایج مورد انتظارتوانمندی سیستم مدیریت برای برآورده -

 مدیریت فرایند ممیزی داخلی و بازنگری -

 كردنشمول گواهیگیری از مناسب بودن دامنهنتیجه -ب

 اندده شدهتائید اینکه اهداف ممیزی برآور -پ

 

گزارش ممیزی بایستی در چک لیست مربوط به همان استاندارد پرشود .  در صورت وجود عدم انطباق بند مربوطه و عدم 

         PMS.FR.87-00    به كد     ARFانطباق آن با رنگ قرمز مشخص شود و توضیحات عدم انطباق در فرم جداگانه 

 تکمیل گردد.  

 

 رش ممیزیتوزیع گزا: ۵-3

گزارش ممیزی باید در بازه زمانی مورد توافق صادر گردد. اگر به تعویق افتاد دلایل آن باید به اطلاع ممیزی شونده و فردی كه 

 كند برسد.برنامه ممیزی را مدیریت می

 د قرار گیرد.های برنامه ممیزی تاریخ خورده، مورد بازنگری و تاییگزارش ممیزی باید در صورت مقتضی مطابق با رویه

 های ممیزی یا طرح ممیزی به گیرندگان توزیع گردد.گزارش ممیزی باید به شکل تعریف شده در رویه

 

 ارائه گزارش ممیزی تا یک هفته پس از انجام ممیزی به نهاد صدور گواهی نامه می باشد. مهلت 

 

رک یا دیگر اطلاعات جمع آوری شده در حین ممیزی كند نباید محتوای مداتیم ممیزی و فردی كه برنامه ممیزی را مدیریت می

یا گزارش ممیزی را برای هیچ گروه دیگری بدون تایید صریح متقاضی ممیزی و در صورت مقتضی تایید ممیزی شونده افشاء 

ی و ممیزی كنند مگر آنکه قانون چنین كاری را الزام كرده باشد. اگر افشای محتوای مدارک ممیزی مورد نیاز است متقاضی ممیز

 شونده باید هر چه سریعتر مطلع شوند.
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 های ممیزی شونده استفاده شود.از مطالب فرا گرفته از ممیزی باید در فرآیند بهبود مداوم سیستم مدیریت سازمان

 
 

 

 مستندات مرتبط   -6
 پر می شود شامل موارد زیر می باشد. مجموعه فرم هایی كه جهت گزارش فرآیند های ممیزی 

        PMS-FR-93-00                         فرم گزارش ممیزی سیستم مدیریت كیفیت ۶-۱

  PMS-FR-92-00 فرم گزارش ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ۶-2 

  PMS-FR-91-00  و بهداشت شغلیفرم گزارش ممیزی سیستم مدیریت ایمنی  ۶-3          

   ISO 50001    PMS -FR -86-00 فرم گزارش ممیزی سیستم مدیریت انرژی ۶-۴

  PMS-FR-90-00  فرم گزارش ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ۶-۵

             ARF PMS.FR.87-00 ثبت عدم انطباق  فرم  ۶-۶

 مراجع : -7
 ISO17021:2015مطابق با استاندارد   - ۷-۱

 


