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 هدف : -1
 لزامات گواهي کردن مي باشد. فعالیت و ااز تدوين اين روش اجرايي تشريح  هدف

 

 : دامنه کاربرد -2

واحد ها رعايت و  اينکارکنان   کلیهمفاد آن بايد توسط  ورا شامل شده  کلیه واحدهای سازمان  اين روش اجرايي کاربرددامنه 

 . گردداجرا 

 

 :  تعاريف  -3

 ندارد .
 

 : نظارت و اجرا  مسئولیت-۴

 ری انجام و اثر بخشي اقدامات و نظارت بر روند رويه اجرای آن مي باشد .نماينده مديريت ، مسئولیت دريافت و  پیگی

 

   :شرح كار-۵

 قوانین ممیزی و صدور گواهي

 مقدمه: ۵-۱

يک شخصیت حقوقي ثبت شده در ايران است. هدف اصلي اين شرکت انجام ممیزی شخص سوم مستقل پیمان مديران سپنتا 

تبط به سازمان ها بر مبنای استانداردهای بین المللي مختلف مي باشد که سیستمهای مديريت و اعطای گواهینامه های مر

 ( انجام مي پذيرد.ACCREDIAمستقیما تحت اعتبار مرکز ملي تايید صلاحیت ايتالیا ) 

 معیارهای مربوط به اعطای گواهي-۵-2

 رهای ذيل مبادرت نمايد:مي تواند نسبت به اعطا و صدور گواهي برای مشتريان بر اساس معیاپیمان مديران سپنتا  

( گواهینامه درخواستي ، دارای يک سیستم مديريت مدون باشد که با الزامات استاندارد scopeمشتری برای دامنه شمول ) -الف

 سیستم مديريت درخواستي برای گواهي کردن، تطابق داشته باشد.

داخلي و بازنگری مديريت، برای سیستم مشتری نسبت به اجرای سیستم مديريت و تکمیل حداقل يک چرخه ممیزی  -ب

 مديريت ايجاد شده، اقدام نموده است.
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 اثربخش تشخیص داده شده است.پیمان مديران سپنتا  ممیزی داخلي و بازنگری مديريت طبق ارزيابي ممیزين  -پ

 مشتری نسبت به پرداخت تمامي هزينه ها، اعم از حق صدور گواهي اقدام نموده است. -ت

برای پیمان مديران سپنتا  سبت به حفظ سوابق تمامي شکايات و اقدامات متعاقب انجام شده و ارائه آن به ممیزين مشتری ن -ث

 تايید، حسب درخواست، اقدام نموده است.

مربوط به صدور گواهي قرار گرفته و توصیه تیم ممیزی به کمیته صدور گواهي  2و  1مشتری تحت ممیزی قابل قبول مرحله  -ج

  مثبت مي باشد. مديران سپنتا پیمان 

 فرايند صدور گواهي -۵-3

 توافق نامه )قرارداد( صدور گواهي :۵-3-1

و مشتری برای اعطای گواهي سیستم پیمان مديران سپنتا    مطابق با هزينه و شرايط اعلامي، توافق نامه صدور گواهي فیمابین 

 قد مي گردد.مديريت به مشتری مطابق با استاندارد بین المللي مرتبط منع

 مرحله اول ممیزی و بازبیني مستندات: ۵-3-2

نسبت به انجام ممیزی مرحله اول در محل مشتری يا خارج از آن برای تايید کفايت اطلاعات مدون بر اساس پیمان مديران سپنتا 

و فرايندها شامل الزامات استاندارد درخواستي و همچنین درک و جمع آوری اطلاعات بیشتر در زمینه فعالیت های مشتری 

 ، مبادرت مي نمايد.  2برای برنامه ريزی جهت ممیزی مرحله   قوانین و مقررات مترتب بر فعالیتهای مشتری،

مشتری بصورت قابل قبول نسبت به حل و فصل تمامي ملاحظات مطرح شده در بازبیني مدارک در کنار ساير موارد يا مشکلات 

 اقدام مي نمايد. 2قبل از برنامه ريزی ممیزی مرحله پیمان مديران سپنتا  رای مشخص شده در طي ممیزی و تايید آن، ب

 نسبت به ارائه يک گزارش رسمي به مشتری اقدام مي نمايد.   پیمان مديران سپنتا 

 ممیزی مرحله دوم: ۵-3-3

تم مديريت مشتری جهت تیم ممیزی نسبت به بازديد از محل مشتری مطابق با برنامه مورد توافق برای تايید اثربخشي سیس

 برآورده نمودن الزامات استاندارد مرتبط، اقدام مي نمايد.
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 گزارشي رسمي نیز از اين ممیزی به مشتری ارائه خواهد نمود.    پیمان مديران سپنتا 

 گزارش عدم تطابق:۵-3-۴

 . در صورت تشخیص عدم تطابق در طي ممیزی، يک گزارش عدم انطباق برای مشتری صادر خواهد شد

برای موارد عدم تطابق مطروحه در طي ممیزی، مشتری نسبت به ارائه برنامه اصلاحات و اقدام اصلاحي )بر مبنای علل ريشه ای( 

 روز کاری از آخرين روز ممیزی، اقدام مي نمايد.  22، در مهلت پیمان مديران سپنتا  به دفتر 

 ت و اقدام اصلاحي برای مشتری اقدام مي کند. نسبت به تايید برنامه انجام اصلاحاپیمان مديران سپنتا 

تايید اثربخشي  در صورت امکانمشتری فرايند مزبور را تا مهلت مقرر انجام و مستندات و شواهد مربوطه را برای تايید اجرا و 

مي نمايد که اين امر  "بسته شده"ارائه نموده و بر همین اساس موارد عدم تطابق را پیمان مديران سپنتا   اقدامات انجام شده به

 روز کاری از آخرين روز ممیزی، بايد اجرايي شود. 02حداکثر ظرف 

در پارگراف بالا به اين علت استفاده شده است که زمان تعیین اثربخشي اقدام واکنشي اجراء  "در صورت امکان"توجه : عبارت 
ر بحراني شناسايي شده ، ممکن است که در مهلت زماني شده ، بر پايه ماهیت اقدام واکنشي مرتبط با عدم انطباق جزيي يا غی

   روزه که برای بسته شدن عدم انطباق های جزيي يا غیر بحراني تعیین شده است، هنوز فرا نرسیده باشد. 02

بت در چنین شرايطي ، اثربخشي اقدامات واکنشي اجرا شده )مرتبط با عدم انطباقهای شناسايي شده غیر بحراني( ، در آديت نو

 بعدی مورد کنترل قرار خواهد گرفت.

( در ممیزی صدور گواهي ، اجرا شدن و در صورت امکان، اثربخشي اقدامات Majorدر صورت اعلام گرديدن عدم تطابق عمده )

( يا بر اساس دريافت و بررسي مدارک رفع Follow up auditانجام شده مي بايست در محل مشتری توسط ممیزی پیگیری )

 . گیرد قرار تايید مورد ممیزی سازی نهايي روز در  اق توسط سرممیز ،عدم انطب

 روز از آخرين تاريخ ممیزی تکمیل مي گردد. 02اين امر ظرف 

 Follow( در ممیزی مراقبتي، الزامي برای انجام ممیزی پیگیری )Majorدر صورت اعلام گرديدن عدم تطابق عمده ) -1نکته 

up audit)  پذيرد صورت تواند مي امر اين سرممیز، تشخیص صورت در اصرف و ندارد وجود. 
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( در ممیزی مراقبتي، پس از ارسال شواهد Majorيا  Minorدر صورت اعلام گرديدن عدم تطابق جزئي يا عمده ) - 2نکته 

که برطرف شدن عدم انطباق، در صورت تشخیص سر ممیز گزارشات، مدارک و شواهد عیني مي تواند توسط شخص ديگری )

 عضو تیم ممیزی نباشد( مورد بررسي قرار گرفته و مجددا اعلام نظر شود.

اقدام مي  لغو ممیزینسبت به پیمان مديران سپنتا  در صورت واقع شدن شرايط ذيل در ممیزی صدور گواهي )مشتری جديد( 

 نمايد :

روز کاری که در بالا مقرر گرديده  22مدت مشتری برنامه اقدام اصلاحي خود را برای عدم انطباقهای شناسايي شده طي  -الف

ارائه نداده يا مشتری اصلاحات و اقدامات اصلاحي خود را در تاريخ مقرر ارائه ننموده و بهمین ترتیب شواهد مستند برای راستي 

ز آخرين روز روز کاری ا 02آزمايي اجراء و در صورت امکان اثربخشي اقدامات انجام شده برای بسته شدن عدم انطباق طي مدت 

 ممیزی ارائه ننمايد.

 روز طبق موارد مقرر فوق تکمیل نگردد. 02در موارد عدم انطباق عمده که اثربخشي اقدام اصلاحي ظرف  -ب

 در خصوص مشتريان دارای گواهي، نسبت به تعلیق گواهي تحت شرايط ذيل اقدام مي نمايد:

روز کاری که در بالا مقرر گرديده  22باقهای شناسايي شده، طي مدت مشتری برنامه اقدام اصلاحي خود را برای عدم انط -الف

ارائه نداده يا مشتری اصلاحات و اقدامات اصلاحي خود را در تاريخ مقرر ارائه ننموده و بهمین ترتیب شواهد مستند برای راستي 

روز کاری از آخرين روز  02اق طي مدت آزمايي اجراء و در صورت امکان اثربخشي اقدامات انجام شده برای بسته شدن عدم انطب

 ممیزی ارائه ننمايد.

روز بنا به تشخیص سرممیز طبق موارد مقرر فوق  02در موارد عدم انطباق عمده که اثربخشي اقدام اصلاحي ظرف مدت  -ب

 تکمیل نگردد.

  

 توصیه نمودن و تايید صدور گواهي -۵-3-۵

 سیستم مديريت مشتری بر اساس موارد ذيل مبادرت مي نمايد :نسبت به تايید صدور گواهي پیمان مديران سپنتا 

 نسبت به مرور گزارشات ممیزی و پذيرش توصیه تیم ممیزی اقدام نموده است.پیمان مديران سپنتا   -الف
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آنرا  ا پیمان مديران سپنت مشتری برنامه اصلاحي برای رفع عدم انطباق اعلام شده در طي زمان تصريح شده را ارائه نموده و -ب

 مورد پذيرش قرار داده است.

پیمان مديران  در صورت اعلام گرديدن عدم انطباق عمده، اجرا و در صورت امکان اثربخشي اقدام اصلاحي توسط ممیزان -پ

 ت. اس يافته تنزل جزيي انطباق عدم سطح به يا و شده بسته يا انطباق عدم و شده تايید  بنحويکه مورد توافق قرار گرفته، سپنتا

 مراتب را به آگاهي مشتری خواهد رساند. پیمان مديران سپنتا در صورت عدم توصیه گرديدن مشتری برای صدور گواهي، 

 صدور گواهي: ۵-3-0

نسبت به صدور گواهي در قبال استانداردهای موضوعه برای مشتری صرفا پس از بسته شدن تمامي موارد پیمان مديران سپنتا 

 اقدام مي نمايد. ۴-3رجات قسمت عدم انطباق بر اساس مند

 ارائه خواهد شد.پیمان مديران سپنتا محسوب گرديده و حسب درخواست به  پیمان مديران سپنتا گواهینامه بعنوان دارايي

گواهي برای مدت سه سال از تاريخ تايید و منوط به نگهداری مطلوب سیستم مديريت، چنانکه بر اساس ممیزيهای مراقبتي 

 تايید گردد ، معتبر خواهد بودمورد توافق 

  

 ممیزی مراقبتي: ۵-3-۷

ماه از تاريخ تصمیم صدور گواهي اولیه انجام شوند و عدم تبعیت از اين الزام منجر  12ممیزيهای مراقبتي بايد قبل از اتمام زمان 

 به تعلیق و متعاقبا لغو گواهي مي شود.

 مصداق خواهد داشت. ۵-3ي، شرايط بیان شده در قسمت برای موارد عدم انطباق مطرح شده در طي ممیزی مراقبت

چنانچه ممیزی مراقبتي بدلیل تحت تاثیر قرار گرفتن عملیات مشتری بر اثر عوامل خارج از کنترل وی اعم از اعتصاب کارکنان، 

  ارائه مي شود.پیمان مديران سپنتا   بلايای طبیعي و غیره قابل اجرا نباشد، مورد برای تصمیم گیری به

 IAF)مدرک اطلاع رساني  IAF ID03مورد توجه قرار بگیرد ، بنابراين  "اتفاق غیر معمول"مورد بالا مي تواند بعنوان  توجه :
ها و سازمانهای دارنده گواهي را تحت تاثیر قرار مي دهد( در  CBها ،  ABبرای مديريت اتفاقات غیر معمول يا شرايطي که 

 ار خواهد گرفت.چنین مواردی ، مورد استفاده قر
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 نسبت به ارائه گزارش رسمي به مشتری اقدام مي کند.پیمان مديران سپنتا 

  

 ممیزی صدور مجدد گواهي: ۵-3-۸

 برای آن مداوم اجرای قابلیت و ارتباط و کلي بطور مشتری مديريت سیستم اثربخشي و  هدف از اين امر، تايید انطباق مداوم

 .باشد مي گواهینامه شمول دامنه

ممیزی صدور مجدد گواهي مشتمل بر ممیزی محل بوده و عملکرد سیستم مديريت را در طي دوره صدور گواهي بررسي نموده و 

از سويي اين امر مشتمل بر بازبیني گزارشات ممیزی مراقبتي نوبت قبل مي باشد. ممیزی صدور مجدد گواهي دارای يک ممیزی 

 انین ايجاد شود.قو يا مشتری مديريت سیستم در ملاحظ ابلق تغییرات  در موقعیتهايي است که 1مرحله 

روز قبل از انقضای گواهي اقدام مي کند بگونه ای که  02نسبت به انجام ممیزی صدور مجدد گواهي از پیمان مديران سپنتا 

 مشتری از فرصت لازم برای اجرای اقدام اصلاحي قبل از انقضای گواهي برخوردار باشد.

   مصداق دارد. ۴-3تطابق مطروحه در طي ممیزی، شرايط تصريح شده در بند برای موارد عدم 

 نسبت به ارائه گزارش رسمي به مشتری در اين خصوص اقدام خواهد نمود. پیمان مديران سپنتا 

  

 ممیزی ويژه: ۵-3-0

 :گرفت  ممیزی های ويژه را بر اساس شرايط ذيل انجام خواهد : ۵-3-0-1

اهینامه صادره شده، حسب درخواست مشتری. اين امر همگام با ممیزی مراقبتي روتین، قابل گسترش دامنه شمول گو -الف

 ترکیب مي باشد.

 در مورد مشتری، پیمان مديران سپنتا بررسي شکايات دريافتي توسط -ب

 ممیزی پیگیری در موارد تعلیق گواهینامه -پ
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مینه هريک از ممیزی ها تحت عنوان ممیزی های صدور ممیزی پیگیری برای موارد عدم تطابق عمده گزارش شده در ز -ت

 گواهي، مراقبتي و صدور مجدد گواهي،

 ، پیمان مديران سپنتا تغییرات در الزامات صدور گواهي  -ث

 انتقال گواهي، -ج

 کاهش دامنه شمول گواهینامه بر اساس درخواست مشتری، -چ

بر اساس نتايج بازبیني گزارشات ممیزی برای تايید  ان سپنتاپیمان مدير تصمیمات از سوی کمیته تصمیم صدور گواهي -ح

 مجدد و تايید برخي جنبه های سیستم مديريت،

در موارد ممیزيهای بدون اعلام بموقع قبلي )فوری( برای بررسي شکايات، پاسخ به تغییرات و پیگیری تعلیق : ۵-3-0-2

ديکترين ممیزی برگزار شده برای مشتری اقدام مي نمايد که اين نسبت به انتخاب ممیزين از نزپیمان مديران سپنتا گواهینامه، 

 امر بعلت فقدان فرصت برای مشتری جهت اعتراض به اعضای انتخاب شده تیم ممیزی مي باشد.

 مصداق دارد. ۴-3برای موارد عدم انطباق مطرح شده در طي ممیزی، شرايط بیان شده در بند : ۵-3-0-3

 ارشي رسمي در اين خصوص به مشتری ارائه خواهد نمود.گزپیمان مديران سپنتا :۵-3-0-۴

  

 پیمان مديران سپنتاابلاغیه تغییرات توسط : ۵-3-0-12

نسبت به اعلام قبلي هرگونه تغییرات در الزامات خود برای صدور گواهي به مشتری اقدام و متعاقبا تايید پیمان مديران سپنتا 

 خواهد کرد. اين امر مستلزم ممیزی ويژه در موارد خاص خواهد بود.خواهد نمود که هر مشتری از اين الزامات پیروی 

  

 اعلام تغییرات توسط مشتری: ۵-3-0-11
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که مي تواند بر توانايي سیستم مديريت برای ادامه  پیمان مديران سپنتا مشتری بدون فوت وقت بايد نسبت به اعلام مواردی به

واهي تاثیر گذار باشد اقدام مي کند. اين امر مي تواند مشتمل بر برآورده ساختن الزامات استاندارد مرتبط جهت صدور گ

 تغییرات مربوط به موارد ذيل باشد :

 وضعیت حقوقي، تجاری، سازماني يا مالکیت، -الف

 سازمان و مديريت )بعنوان نمونه تغییرات در کارکنان کلیدی مديريتي، تصمیم گیری يا فني(، -ب

 اطلاعات تماس محل ها، -پ

 نه شمول عملیات تحت صدور گواهي سیستم مديريت ،دام -ت

 تغییرات اساسي سیستم مديريت و فرايندهای آن -ث

نسبت به بازبیني تغییرات و بر همان اساس مذاکره با مشتری برای يک تايید اولیه برای حصول اطمینان از پیمان مديران سپنتا 

تن الزامات استاندارد موضوعه به قوت خود باقي است، اقدام خواهد اين که توانايي سیستم مديريت همچنان برای برآورده ساخ

 کرد.

  

 نگهداری گواهینامه:۵-3-0-12

 اعتبار گواهینامه به مدت سه سال تحت شرايط ذيل حفظ خواهد شد :

مديريت را ممیزيهای مراقبتي طبق برنامه ريزی انجام گرديده و مشتری ثابت نمايد که همچنان الزامات استاندارد سیستم  -الف

 تايید گرديده است، برآورده مي نمايد.پیمان مديران سپنتا   همانطور که توسط

تمامي عدم انطباقهای مطرح شده در طي ممیزی مراقبتي قبلي در چارچوب زماني مورد توافق بسته شده و اصلاحات و  -ب

پیمان ، توسط  ۴-3رايط بیان شده در قسمت اقدامات اصلاحي برای موارد عدم انطباقهای مطروحه در طي ممیزی جاری طبق ش

 مورد شناسايي و پذيرش قرار گرفته است.مديران سپنتا 

 ممیزی داخلي و بازنگريهای مديريت طبق برنامه انجام شده و موارد معوقي وجود نداشته باشد. -پ
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قدامات اصلاحي انجام شده در مشتری نسبت به حفظ سوابق مناسبي از شکايات مشتری و حفظ سوابق تحقیق و بررسي و ا -ت

 اقدام مي نمايد.پیمان مديران سپنتا   زمینه شکايات مزبور برای تايید توسط ممیزين

 پرداخت شده است.  پیمان مديران سپنتاتمامي مبالغ معوقه به  -ث

  

 تعلیق، لغو يا کاهش دامنه شمول گواهي:۵-3-0-13

 هي در حالات ذيل اقدام مي نمايد :نسبت به تعلیق گواپیمان مديران سپنتا تعلیق:  -الف

  سیستم مديريت گواهي شده مشتری بصورت مداوم و اساسي نتواند الزامات صدور گواهي شامل الزامات مربوط به

  اثربخشي سیستم مديريت را برآورده نمايد. 

  مورد توافق ندهد.مشتری اجازه برگزار شدن ممیزی های مراقبتي و صدور مجدد گواهي را بر اساس دوره های زماني 

  پیمان مديران سپنتا سو استفاده عمدی از لوگوی( لوگوی سازمان اعتباردهنده ،ACCREDIA و از ارجاع به )

 گواهینامه،

  ۴-3عدم تبعیت از ارائه اقدامات اصلاحي طبق قسمت، 

  پیمان مديران سپنتاعدم تسويه بدهي ها به 

 درخواست تعلیق داوطلبانه از سوی مشتری 

ه مدت حداکثر شش ماه بوده و وضعیت معلق مشتری در فهرست ثبت مشتريان بصورت عمومي )در وب سايت( اعلام تعلیق ب

نیز نگهداری خواهد شد. در طي اين مدت گواهي سیستم مديريت مشتری موقتا بي پیمان مديران سپنتا شده و در دفتر قانوني 

( يا ACCREDIAو لوگوی سازمان اعتباردهنده ) پیمان مديران سپنتااعتبار بوده و مشتری نسبت به توقف استفاده از لوگوی 

 هرگونه ارجاع به صدور گواهي در امور تبلیغاتي اقدام خواهد کرد.

 سبت به ابطال گواهي بر اساس شرايط ذيل اقدام خواهد نمود.پیمان مديران سپنتا  ن -لغو )ابطال( -ب
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 ه موجب ابطال گواهي مي گردد.عدم حل و فصل علل تعلیق توسط مشتری ظرف شش ما 

  ساير دلايل همانند شکايات قانوني عمده، مشارکت شرکت در فعالیتهای غیر قانوني و سوء استفاده، لغو اکرديته خود

 و غیرهپیمان مديران سپنتا 

 درخواست ابطال داوطلبانه از سوی مشتری 

پیمان مديران از توزيع هرگونه اقلام و تبلیغاتي دارای لوگوی به محض ابطال گواهي، مشتری استفاده از گواهي را متوقف نموده و 

  ( خودداری خواهد نمود. تمامي اقلام تحويل داده شده به مشتری از سویACCREDIAو لوگوی سازمان اعتباردهنده )سپنتا 

  پیمان مديران سپنتا و همچنین نسخه يا نسخه های اصلي گواهینامه صادر شده مي بايست بهشرکت پیمان مديران سپنتا 

 دت داده شوند.عو

نسبت به تصمیم گیری در خصوص کاهش دامنه شمول گواهي  پیمان مديران سپنتا -کاهش در دامنه شمول گواهینامه -پ

مشتری از طريق مستثني سازی آن قسمت هايي از دامنه که الزامات صدور گواهي را برآورده نمي نمايند در حالاتي که مشتری 

ه نمودن الزامات صدور گواهي برای قسمت های مزبور دامنه شمول گواهي گردد، اقدام مي مرتکب نقض اساسي و مداوم برآورد

 نمايد. اين دسته از استثنائات سازگار با استاندارد صدور گواهینامه خواهد بود.

 اهد کرد. اطلاعات مربوط به اعتبار گواهي های موجود را ارائه خوپیمان مديران سپنتا  حسب درخواست هر شخص يا سازماني ،

 پیمان مديران سپنتا وظايف :۵-3-0-1۴

نسبت به در دسترس عموم قرار دادن اطلاعات مربوط به وضعیت گواهي اعطا شده به سازمان دارنده پیمان مديران سپنتا   -الف

 گواهینامه اقدام مي نمايد. 

 اطلاعات بصورت منظم بروز رساني مي شود. اطلاعات مشتمل بر موارد ذيل خواهد بود:

 نام و نشاني مشتری گواهي شده 

 تاريخ اعطای گواهي و انقضای آن در صورت کاربرد 

 دامنه شمول صدور گواهي 
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 . نمايد مي اقدام گواهي صدور الزامات در تغییر هرگونه به مربوط ابلاغیه  نسبت به ارائهپیمان مديران سپنتا  -ب

ينفع را قبل از تصمیم گیری در خصوص شکل دقیق و تاريخ موثر ديدگاه های بیان شده از سوی طرفهای ذپیمان مديران سپنتا 

تغییرات مد نظر قرار مي دهد. بدنبال يک تصمیم گیری، و انتشار آن الزامات تغییر يافته ، مي بايست از انجام دادن اصلاحات 

 ضروری توسط هر يک از مشتريان دارنده گواهینامه ، اطمینان حاصل گردد.

اطمینان حاصل خواهد کرد که صدور گواهي سیستم مديريت برای تمامي مشتريان بصورت مستقل تا پیمان مديران سپن -پ

 بدون تبعیض و بصورتي منصفانه انجام خواهد گرديد. 

فعالیتهای صدور گواهي خود را بر آن اساس انجام مي دهد، فاقد هرگونه  پیمان مديران سپنتا خط مشي ها و روشهای اجرايي که

 و تحت مديريتي عاری از تبعیض قرار دارد.تبعیض بوده 

 پیمان مديران سپنتا درخواست های تجديد نظر : مشتری در خصوص موارد ذيل نسبت به ارائه درخواست تجديد نظر به -ت

 اقدام خواهد کرد:

 عدم قبول درخواست مشتری برای صدور گواهي، و 

 اعطا، تعلیق، لغو يا رد گواهي 

به بررسي درخواست های تجديد نظر بر اساس روش اجرايي رسیدگي به درخواستهای خود اقدام نسبت پیمان مديران سپنتا 

پیمان مديران نموده و مسئولیت مربوط به تمامي تصمیمات در کلیه سطوح فرايند رسیدگي به درخواستها را عهده دار مي باشد. 

 يند و نتیجه نهايي به مشتری اقدام خواهد کرد.دريافت درخواست را تايید نموده و نسبت به ارائه گزارشات پیشرفت فراسپنتا 

نسبت به بررسي شکايات دريافتي در مورد مشتری برای تصمیم گیری در خصوص اقدام پیمان مديران سپنتا شکايات:  -ث

نخواهد  لازمي که بايد انجام پذيرد و مراتبي که عینا در زمان مناسب به مشتری اعلام گردد، اقدام مي نمايد. هويت شاکي اعلام

 گرديد.

پیمان مديران  به شکايات دريافتي از تمام طرفهای ذينفع ، که مربوط به عملکرد خود سازمانپیمان مديران سپنتا علاوه بر اين ، 

 باشد، بر اساس روش اجرايي رسیدگي به شکايات رسیدگي مي نمايد . سپنتا
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