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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

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :كر تذ
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

 



 

 

   اقدام اصلاحيروش اجرايــي 

 PMS-PC-11-00  : کد مدرک

 بازنگری:تاریخ 

 4 از 2 صفحه

 

 هدف : -1
 باشد. می اصلاحی اقداماتاز تدوین این روش اجرایی تشریح نحوه اتخاذ   هدف

 

 : دامنه كاربرد -2

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

 . گردداجرا 

 

 :  تعاریف  -3

  نجام می شود .اقدامات اصلاحی : اقدامی كه برای حذف علت بوجود آورنده عدم تطابق یا سایر شرایط ناخواسته ا -3-1

 است .شركت پيمان مدیران سپنتا سازمان : منظور -3-2

 

 : نظارت و اجرا  مسئوليت-۴

تمامی پرسنل سازمان پس از تایيد مسئول واحد خود می توانند ، اقدامات اصلاحی را ارائه نمایند . نماینده مدیریت ، مسئوليت 

 بر روند رویه اجرای آن می باشد . دریافت و  پيگيری انجام و اثر بخشی اقدامات و نظارت

 

 

   :شرح كار-۵

بمنظور رفع علل عدم تطابق ها ، اقدامات اصلاحی مناسب با آنها اتخاذ و اجرا ميگردد بعلاوه چنانچه بعلت اتخاذ  اقدامات 

 .  ودعمل می ش اصلاحی ، تغييرات یا اصلاحات در مستندات ضروری باشد در اینصورت طبق روش اجرایی كنترل مدارك

 :طيف اقدامات اصلاحی در این سازمان بشرح زیر ميباشد

 اقدامات اصلاحی در مورد شكایت مشتریان -

 ISO17021:2015های  اقدامات اصلاحی در مورد عدم تطابق -

 های فرآیند ، و خدمات اقدامات اصلاحی در مورد عدم تطابق -

 صادر شده  گواهينامه هایهای  اقدامات اصلاحی در مورد عدم تطابق -

  اقدامات اصلاحی مربوطه به زیر ساخت ها و محيط كاری -

 اقدامات اصلاحی در مورد عدم تطابقهای حاصل از سوابق و اطلاعات موجود در سازمان -

 اقدامات اصلاحی در مورد عدم تطابقهای حاصل از نتایج پایش و اندازه گيری فرآیند و خدمات -

 ...ونتایج حاصل از بهبود مستمر  -
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اقدامات اصلاحی كه با هدف شناسائی عدم تطابقهای خدمات ، فرآیند و  سيستم مدیریت كيفيت و یا شكایات مشتریان  اتخاذ

صورت ميگيرد در پی تحقيق در مورد علل بروز عدم تطابق ها و ثبت و نگهداری آنها در قالب فرم اصلاح/اقدام اصلاحی / 

. با انجام این بررسی ها هدف آن است كه پس از شناسائی علل مر  مدون می گرددPMS/FR.32.00  پيشگيرانه/بهبود بشماره

 . بوطه اقدام اصلاحی مورد نياز برای حذف این علل تعيين و اجرا شود

منظور حصول اطمينان از انجام و مؤثر بودن اقدامات ه های لازم ب همانطور كه ذیلًا آمده است با انجام این عمليات كنترل بعلاوه

اصلاحی بعمل می آید .در صورتيكه در هر یك از موارد اشاره شده فوق, تشخيص داده شود كه مشكل اساسی وجود دارد , پس 

 PMS/FR.32.00 آورنده آن , فرم اصلاح/اقدام اصلاحی / پيشگيرانه/بهبود به شماره بوجوداز تحليل عدم انطباق و تعيين علل 

 .ارسال می گردد صادر و جهت اقدام به واحدهای مربوطه 

اگر عدم تطابقهای مشاهده شده در مميزی داخلی بسته نشده باشد ، موضوع طی فرم مذكور و از طریق نماینده  همچنين

  .  مدیریت برای واحد مجری ارسال می شود

ی متناسب برای رفع مجری )گيرنده( بررسی های  لازم برای دلایل بروز اشكال را انجام و پس از ریشه یابی ، اقدام اصلاح واحد

آنرا بعمل می آورد . فرم مذكور در دو نسخه تنظيم كه نسخه اول برای اقدام كننده  ، نسخه دوم برای مميزان )جهت پيگيری 

  . مدیریت  نگهداری ميشود ندهانجام آن( ارسال و یا نزد نمای

ت تعيين و در فرم ثبت پيگيری اصلاح/اقدام از انجام اقدامات اصلاحی ، اثر بخشی این اقدامات توسط نماینده مدیری پس

ميشود . چنانچه بررسی جهت طرح در جلسات بازنگری مدیریت  وبت PMS/FR.32.00 اصلاحی / پيشگيرانه/بهبود بشماره

اشاره شده ، مشخص شود كه اشكالات بوجود آمده ناشی از عدم تبحر نيروی انسانی است ، در  تاتخاذ هر یك از اقداما

 اقدام به آموزش كاركنان اینصورت  
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