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 برای مشتریان  نامه صدور گواهی دستورالعمل

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 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 كنترل
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 هدف : -1
 امات گواهی كردن می باشد. فعاليت و الزاز تدوین این روش اجرایی تشریح  هدف

 

 : دامنه كاربرد -۵

واحد ها رعایت و  اینكاركنان   كليهمفاد آن باید توسط  ورا شامل شده  كليه واحدهای سازمان  این روش اجرایی كاربرددامنه 

 . گردداجرا 

 

 :  تعاریف  -3

 ندارد.
 

 : نظارت و اجرا  مسئوليت-۰

 دپارتمان صدور گواهی نامه و مدیر مالی و امور قراردادها می باشد.  دهمسئوليت اجرای این روش بر عه: نظارت و اجرا 

 
 

   :شرح كار-۵
 

 توافق نامه )قرارداد( فرایند صدور گواهينامه ایزو:  ۲-۰

 نهاد گواهی كننده باید موارد زیر را به كارفرماها ارائه كند و آنها را در جریان آخرین اطلاعات قرار دهد :

 های های اوليه، مميزیكردن اوليه و تداوم آن شامل درخواست، مميزیگواهی فعاليتشرح مفصلی از  -الف

شمول گواهی، تجدید، تعليق یا رفع تعليق و فرآیند اعطاء و عدم اعطای گواهی، حفظ، گسترش یا محدود ساختن دامنه بازبينی

 یا ابطال گواهی

 

 ای گواهی كردنالزامات مندرج در مدارک حاوی الزامات مقرر شده بر -ب

 كردن یمربوط به درخواست، گواهی كردن اوليه و تداوم گواه یها  نهیاطلاعات در مورد هز -پ

 الزامات نهاد گواهی كننده در مورد كارفرماها طبق موارد زیر : -ت

 كردن مطابقت با الزامات گواهی

و  ندهایفرآ یبه تمام یمستندات و دسترس یبررس یبرا یزری طرح شامل ها منظور انجام مميزیبه ازيمورد ن باتيترت هيكل جادیا

 ها گواهی كردن مجدد و حل و فصل شكایت ،ینبازبي اوليه، كردن گواهی منظوربه كاركنان و سوابق ها، حوزه

 تایيد صلاحيت یا مميزان تحت آموزش( در صورت ابانیدر خصوص حضور ناظران )مانند ارز یمنظور همراهبه هائی یآمادگ جادیا

 اقتضاء

 

 ،خودداری از اعطاء و  اعطاء شامل كردن گواهی با ارتباط در خود اختيارات حفظ و ها گيریتصميم مسئول باید كننده گواهی نهاد

 .باشد  گواهی دنبال تعليق یا ابطالیا رفع تعليق به تعليق شمول گواهی، دامنه ساختن محدود و گسترش تجدید، حفظ گواهی،
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 نامه: مراحل صدور گواهي

 سایت شركت یا ارتباط با شركتبه صورت آنلاین در وب Application Formتكميل فرم اطلاعات  -۲-۵

 

 برای مشتری ارسال و پس از تایيد توسط مشتری مجددا به شركت   Application Formدر ابتدا فرم در خواست گواهی نامه 

جهت  گيرد و پس از بررسی توسط مدیرعامل و تایيد اقدامات لازم  ارسال ميشود تا مورد بررسی قرار پيمان مدیران سپنتا  

 تنظيم قرارداد جهت انجام مميزی صورت خواهد گرفت. 

 

 –آدرس دفتر مركزی و كارخانه  –ی و كارفرما رشامل اطلاعاتی نظير نام مشت Application Formفرم درخواست گواهی نامه 

نام مدیر شركت و نماینده مدیریت و دامنه ی كاربرد و  –شماره تلفن و ایميل  – كدپستی –تعداد شيفت كاری  –تعداد پرسنل 

كارفرما بایستی نام گواهی نامه های مورد درخواست خود می باشد. و هم فارسی و انگليسی فعاليت شركت مربوطه به طور دقيق 

مورد  ودششركت پيمان مدیران سپنتا  ارسال  كه به را در این فرم ثبت كند و ضمنا مهر و امضا داشته باشد. این فرم پس از این 

 بررسی قرار ميگيرد و پس از تایيد وارد مرحله بعد یعنی انجام قرارداد بين مشتری و پيمان مدیران سپنتا می شود. 

 

هينامه را شركت پيمان مدیران سپنتا هزینه ی انجام ممزی و صدور گوا .ارائه پيشنهاد قيمت توسط پيمان مدیران سپنتا :۲-3

 در دامنه شمول درخواستی برای مشتری مربوطه  ارسال ميكند. 

    و مشتری مربوطهقرار دادی را امضا ميكنند كه دارای ماده های زیر باشد.  پيمان مدیران سپنتا شركت .عقد قرارداد:۲-۰

 د. بررسی و تصميم گيری سازمان ها جهت مميزی و صدور گواهی نامه می باش مسئولمدیرعامل 
 

برنامه ی انجام پيش مميزی )  ،پس از پرداخت پيش پرداخت توسط كارفرما پرداخت توسط كارفرما : . پرداخت پيش۲-۲

 ( به كارفرما ارسال می گردد.  ۰مرحله 

 

 برنامه ی انجام پيش مميزی به كارفرما ارسال ميشود.  (:۰مميزی )مرحله های پيش.ارسال برنامه و انجام هماهنگی۲-۶

 مميزی.اجرای پيش۲-۷

 (Stage 1)  مرحله اول مميزی و بازبينی مستندات

 

نسبت به انجام مميزی مرحله اول در محل مشتری برای تایيد كفایت اطلاعات مدون بر اساس الزامات  پيمان مدیران سپنتا

و فرایندها شامل قوانين و استاندارد درخواستی و همچنين درک و جمع آوری اطلاعات بيشتر در زمينه فعاليت های مشتری 

 .، مبادرت می نماید ۵برای برنامه ریزی جهت مميزی مرحله    مقررات بر فعاليتهای مشتری،

  

مشتری بصورت قابل قبول نسبت به حل و فصل تمامی ملاحظات مطرح شده در بازبينی مدارک در كنار سایر موارد یا مشكلات 

 .اقدام می نماید ۵قبل از برنامه ریزی مميزی مرحله    پيمان مدیران سپنتا شركت  مشخص شده در طی مميزی و تایيد آن، برای

 .نسبت به ارائه یک گزارش رسمی به مشتری اقدام می نماید  پيمان مدیران سپنتا شركت  : ارسال گزارش پيش مميزی:۲-۸ 
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شركت پيمان مدیران سپنتا برنامه جهت : : ارسال برنامه و انجام هماهنگی های مميزی صدور گواهی نامه ) مرحله دوم( ۲-۹

 انجام مميزی مرحله دوم را به كارفرما ارسال می كند. 

 (  Stage 2: مميزی مرحله دوم )  ۲-۰۱

توافق برای تایيد اثربخشی سيستم مدیریت مشتری جهت مطابق با برنامه مورد  بازدید از محل مشتری تيم مميزی نسبت به

 .برآورده نمودن الزامات استاندارد مرتبط، اقدام می نماید

 .گزارشی رسمی نيز از این مميزی به مشتری ارائه خواهد نمود  پيمان مدیران سپنتا شركت 

 

 : گزارش عدم انطباق  ۲-۰۱-۰

 .رش عدم انطباق برای مشتری صادر خواهد شددر صورت تشخيص عدم تطابق در طی مميزی، یک گزا

برای موارد عدم تطابق مطروحه در طی مميزی، مشتری نسبت به ارائه برنامه اصلاحات و اقدام اصلاحی )بر مبنای علل ریشه ای( 

 .روز كاری از آخرین روز مميزی، اقدام می نماید ۵۱، در مهلت  پيمان مدیران سپنتا به دفتر

 .نسبت به تایيد برنامه انجام اصلاحات و اقدام اصلاحی برای مشتری اقدام می كند ا پيمان مدیران سپنت

تایيد اثربخشی  در صورت امكان مشتری فرایند مزبور را تا مهلت مقرر انجام و مستندات و شواهد مربوطه را برای تایيد اجرا و

می نماید كه ” بسته شده“همين اساس موارد عدم تطابق را ارائه نموده و بر   پيمان مدیران سپنتا شركت اقدامات انجام شده به

 .روز كاری از آخرین روز مميزی، باید اجرایی شود ۶۱حداكثر ظرف  این امر

 

 Follow) در مميزی مراقبتی، الزامی برای انجام مميزی پيگيری (Major) در صورت اعلام گردیدن عدم تطابق عمده -۰نكته 

up audit)  فا در صورت تشخيص سرمميز، این امر می تواند صورت پذیردوجود ندارد و صر. 

  

در مميزی مراقبتی، پس از ارسال شواهد  Major یا Minor در صورت اعلام گردیدن عدم تطابق جزئی یا عمده – ۵نكته 

)كه برطرف شدن عدم انطباق، در صورت تشخيص سر مميز گزارشات، مدارک و شواهد عينی می تواند توسط شخص دیگری 

 .عضو تيم مميزی نباشد( مورد بررسی قرار گرفته و مجددا اعلام نظر شود

 

لغو  نسبت به  پيمان مدیران سپنتا شركت در صورت واقع شدن شرایط ذیل در مميزی صدور گواهی )مشتری جدید(

  :اقدام می نماید مميزی

  

  

روز كاری كه در بالا مقرر  ۵۱ایی شده طی مدت مشتری برنامه اقدام اصلاحی خود را برای عدم انطباقهای شناس -الف

مين ترتيب شواهد مستند ه نداده یا مشتری اصلاحات و اقدامات اصلاحی خود را در تاریخ مقرر ارائه ننموده و به ارائه گردیده
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روز كاری  ۶۱برای راستی آزمایی اجراء و در صورت امكان اثربخشی اقدامات انجام شده برای بسته شدن عدم انطباق طی مدت 

 .از آخرین روز مميزی ارائه ننماید

  

 .روز طبق موارد مقرر فوق تكميل نگردد ۹۱در موارد عدم انطباق عمده كه اثربخشی اقدام اصلاحی ظرف  -ب

 پس از تسویه حساب توسط كارفرما مراحل صدور گواهينامه صورت می پذیرد.  : تسویه حساب مالی :۲-۰۰

پس از انجام مميزی صدور گواهينامه گزارش تكميل می شود و توسط شركت  صدور گواهينامه : : ارسال گزارش مميزی۲-۰۵

 پيمان مدیران سپنتا به مشتری مربوطه ارسال می گردد. 

 تایيد و صدور گواهی نامه ایزو  ۲-۰3

 يرد. فرآیند صدور گواهينامه انجام می گدر صورت عدم وجود عدم انطباق عمده و پذیرش اقدامات اصلاحی 

نسبت به صدور گواهی در قبال استانداردهای موضوعه برای مشتری صرفا پس از بسته شدن تمامی   شركت پيمان مدیران سپنتا

 .اقدام می نماید ۰۱-۲  موارد عدم انطباق بر اساس مندرجات قسمت 

ارائه    پيمان مدیران سپنتا ركتش محسوب گردیده و حسب درخواست به  پيمان مدیران سپنتا شركت گواهينامه بعنوان دارایی

 .خواهد شد

گواهی برای مدت سه سال از تاریخ تایيد و منوط به نگهداری مطلوب سيستم مدیریت، چنانكه بر اساس مميزیهای مراقبتی 

 . مورد توافق تایيد گردد ، معتبر خواهد بود

مدیریت آن گواهی شده است . تاریخ اعطاپ و تجدید نام و محل جغرافيایی هر كارفرما كه سيستم  گواهی نامه صادر شده دارای

تاریخ   -تاریخ اعتبار مدرک گواهی  –دامنه شمول گواهی شامل محصولات یا خدمات  –كد شناسایی منحصر به فرد   -گواهی 

و   IAFعلامت نهاد گواهی كننده و سایر علامت ها از جمله علامت  –انقضا یا تاریخ مقرر برای گواهی كردن مجدد 

ACCREDIA    را در مدارک  ۵۵۱۱۱و  ۰۰۱۱۰و  ۹۱۱۰می باشد.  عكس نمونه گواهی نامه صادر شده برای سيستم های ایزو

 پيوست قابل مشاهده می باشد. 

 مراحل صدورگواهينامه : 

 سایت شركت یا ارتباط با شركتبه صورت آنلاین در وب Application Formتكميل فرم اطلاعات  .۰

 پيمان مدیران سپنتا يمت توسط ارائه پيشنهاد ق .۵

 عقد قرارداد .3

 ما پرداخت توسط كارفرپرداخت پيش .۰

 (۰مميزی )مرحله های پيشارسال برنامه و انجام هماهنگی .۲

 مميزیاجرای پيش .۶

 مميزیارسال گزارش پيش .۷

 (۵های مميزی صدور گواهينامه )مرحله ارسال برنامه و انجام هماهنگی .۸

 ميزی صدور گواهينامهماجرای  .۹

 حساب مالیسویهت .۰۱
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 ارسال گزارش مميزی صدور گواهينامه .۰۰

 QC صدور گواهينامه در صورت عدم وجود مغایرت عمده و پذیرش برنامه اقدامات اصلاحی توسط .12

 

 

 مستندات مرتبط   -6
                       PMS-FR-28-00           فرم درخواست گواهی نامه  -۶-۰

  PMS-FR-29-00 رارداد () قپيشنویس قرارداد فرم     -۶-۵

 

 مراجع : -7
 ISO17021-2015  ستميكردن س یو گواه یزيارائه كننده خدمات مم یالزامات نهاد هابا استاندارد مطابق - ۷-۰
 


