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 تصویب كننده تأیيدكننده كننده تهيه 

 مدیریت عامل نماینده مدیریت كارشناس فنی  سمت

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

 امضاء

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تذكر 
های  ستميكردن س یو گواه یزيارائه كننده خدمات مم یالزامات نهاد هااسناد سيستم 

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

 .و تهيه كپی از اسناد مجاز نيست

 مهر کنترل
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 هدف : -1
موجود در ، اسناد سایـی كليه مدارك اعم از مدارك هدف از اجرای این دستورالعمل ارائه  روشی مناسب برای كد گذاری و شنا

باشد. این كـد گـذاری بایـد بـه سـادگی تابليـت می  پيمان مدیران سپنتا  شركت، تجهيزات و دستگاه های سيستم كيفيت

 را بصورت یگانه تأمين نماید .، تجهيزات و دستگاه ها شناسایی كليه مدارك فنی و مهندسی

 

 : دامنه كاربرد -2

 باشد.میپيمان مدیران سپنتا شركت  اداری مدارك، و دستگاه هایاربرد این دستورالعمل كليه  محدوده ك

 

 :  تعاریف  -3

 ندارد.
 

 : نظارت و اجرا  مسئوليت-۴

 می باشد. نماینده مدیریت، اسناد ، و دستگاه ها به عهده ی  مسئوليت تعيين كد مناسب در مورد مدارك

 
 

   :شرح کار-۵

  

 ک و مستندات:کد گذاری مدار-1-

 :كليه مدارك و اسناد به روش ذیل كد گذاری می گردد 
 

XXX-XX-XX/XX  
 

 

 

 موضوع سند:-۵-1-1

 سه حرف اول نشانده موضوع سند می باشد كه در یکی از حالات ذیل ترار می گيرد :

 كد گذاری می گردند.  PMSمی باشد با ۱۲۰2۱كليه مدارك شركت كه در رابطه با سيستم   -

 

 گروه سند :-۵-1-2
 

 دو حرف بعدی شامل حروف انگليسی ابتدای نام روش اجرایی و دستورالعمل مربوطه می باشد.  -

 دو حرف بعدی كد ، با توجه به محتوی سند در یکی از گروه های ذیل ترار می گيرد : -

- CA  ، كاتالوگ های شركت ، تجهيزات ، مواد مصرفی  ......  

- CH انواع چارت ها ، فلو چارت های مربوط به شركت ، فرآیند و محصول    ...... 

- FR  كليه ی فرم ها 

- LS  فهرست ها 

- LT نامه ها 
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- MN نظامنامه ها  

- PC روش های اجرائی 

- PL خط مشی ها 

- PN طرح ها 

- SP مشخصات 

- ST استاندارد های درون سازمانی و یا برون سازمانی مورد استفاده در شركت 

- TN ت آموزشیجزوا 

- WI  دستورالعمل ها 

- RE آئين نامه ها 

- CE اطلاعيه ها 

 

 

 Catalog CA كاتالوگ

 Chart/Flowchart CH چارت

 Certification CT گواهی

 Form FR فرم

 List LS فهرست

 Letter LT نامه

 Manual MN نظامنامه

 Procedure PC روش اجرایی

 Policy PL خط مشی

 Plan PN طرح

 Specification SP مشخصات

 Standard ST استاندارد

 Training Notes TN جزوات

 Work Instruction WI دستورالعمل

 Regulation RE آئين نامه

 Communique CE اطلاعيه 

 

 شماره سریال :-۵-1-3

ا عوض شدن موضوع و مشخصه سوم كدها شامل یک عدد سه رتمی به عنوان شماره سریال )ردیف( انواع مدارك می باشد كه ب -

 شروع می شود . ۰۰۱گروه سند تغيير می یابد و از 

 

 شماره بازنگری :-۵-1-۴

مشخصه پنجم كدها شامل یک عدد دو رتمی به عنوان شماره بازنگری انواع مدارك می باشد كه با تغيير دوره بازنگری تغيير می  -

 شروع می شود. ۰۰یابد و از 

 

 ۴از  ۴صفحه 

 
 

 4از  3صفحه 
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 مستندات مرتبط   -6
  ندارد.

 مراجع : -7
 ISO17021:2015مطابق با استاندارد   - ۲-۱

 


