
 

 

انتخاب و انتصاب تیم روش اجرايــي 

 ممیزی

 PMS.PC.09.00:  کد مدرک

 زنگری:باتاریخ 

 4 از 1 صفحه

 
 

 

 روش اجرايــي انتخاب و انتصاب تیم ممیزی 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 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

 



 

 

انتخاب و انتصاب تیم روش اجرايــي 

 ممیزی

 PMS.PC.09.00:  کد مدرک

 زنگری:باتاریخ 

 4 از 2 صفحه

 
 هدف : -1

ته می باشد كه تحت  ارزیابی قرار می گيرند تا اعتبار شركت به مخاطره هدف از این روش اجرایی نحوه  انتخاب مميزان شایس

 نيافتد.

 

 : دامنه كاربرد -2

 دامنه كاربرد این روش اجرایی كليه فعاليت های مميزان در محل های مميزی می باشد. 

 

 :  تعاریف  -3

 ندارد.
 

 : نظارت و اجرا  مسئوليت-۴

 ی برعهده مدیرعامل می باشد. ریزی جهت انجام ارزیابمسئوليت اجرا و برنامه

 

 

  :فعاليت   شرح-۵

ب ا م دنظر ق رار دادن  یزي مم ميآن شامل راهبر ت یبرای انتخاب تيم مميزی و انتصاب اعضا یندینهاد گواهی كننده باید فرا

 داشته باشد.بی طرفی  منظور دستيابی به اهداف مميزی و الزامات به ازيمورد ن یستگیشا

 

انج ام  یرا ه م ب را یزي مم ميمربوط به راهبر ت فیوظا انجام یستگیشا دیبا زيباشد، مم زيمم کیشامل  فقط یزيمم مياگر ت

 داشته باشد. یزيمم

   1۱۰11اس تاندارد     را دارا باشد همانگون ه ك ه در  كننده یشده توسط نهاد گواه نييتع یهای ستگیشا یتمام دیبا یزيمم ميت

 .مشخص شده است یزيمم یبرا

 :رديمورد توجه قرار گ دیبا ریموارد ز ،یزيمم ميت یاعضا بيتعداد و ترك یبرا یريگميدر تصم

 یزيانجام مم یبرا ینيو زمان تخم یزيو اهداف مم كاربرد  دامنه ارها،يمع -الف

 مشترک باشد ایشده  عيتجم ،یقياز كدام نوع تلف یزيمم ایكه آ نیا -ب

 یزيبه اهداف مم افتنیدست  یبرا یزيمم ميت ازيمورد ن یكل یستگیشا -پ

 مربوط( یقرارداد ای یمقررات ،ی)شامل هرگونه الزامات قانون كردن یالزامات مربوط به گواه -ت

 زبان و فرهنگ -ث

دان    یاز اس تانداردها دارا یکیدر حداقل در  یبه طور عمق يرودانتظار م کپارچهی ای یبيترك یزيمم کی یزيمم مياز راهبر ت

 داشته باشد. یخاص آگاه یزيمم یمورد استفاده برا یاستانداردها ریسا باشد و در خصوص

عنوان به زانياز مم یکی نکهیمشروط بر ا ابندیعنوان مشاركت كننده حضور به یزيمم ميدر ت توانندیدر حال آموزش م زانيمم

 كننده منصوب شود. یابیارز

د واج د ی در حال آموزش، با زيمم یهاافتهیو  ها تيدر مورد فعال ینهائ تيو مسئول فیبرعهده گرفتن وظا یكننده برا یابیارز

 .باشد طیشرا

 بخ  ها، مح ل ندها،یفرا یزيمم یرا برا ميت یاز اعضا کیهر  تيمسئول دیبا م،يت یاعضا ریدر مشاوره با سا ،یزيمم ميراهبر ت

 كند. نييخاص تع های تيفعال ای حوزه ها ها،
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 ه ای تيو مس ئول ها  نق نيهمچن ،یزيمم ميت یاثربخ  و كارا یريكارگ-به ،یستگیبه شا ازين دیبا یفيتکال نييتع نيدر چن

 .رديمدنظر قرارگ یدر حال آموزش و كارشناسان فن زانيمم زان،يمم

ب ه  یابياز دس ت ن انيمنظور حص ول اطمبه یزيمم یشرويممکن است با توجه به پ زانيواگذار شده به مم یدر كارها راتييتغ

 .رديصورت گ یزيماهداف م

و كارفرما توافق  كننده ینهاد گواه نيب یزيمم یقبل از اجرا دیبا یزيمم تيفعال نيحضور ناظران در ح هيمورد وجود و توج در

 شود.

 .ندارند یزيمم جینتا ای یزيمم ندیدر فرا یدخالت ایناروا بر  ريدهد كه ناظران تاث نانياطم دیبا یزيمم ميت

 ن دگانینما باش ند،یم  یزي كه ش اهد مم تيصلاح ديسازمان كارفرما، مشاوران، كاركنان نهاد تائ یاعضااز  توانندیناظران م

 .باشند یبانيافراد پشت ریسا ایكننده مقررات  ميتنظ یهاسازمان

 كارشناسان فنی : 

 فرما توافق شود.و كار كننده¬ینهاد گواه نيب یزيمم یقبل از اجرا دیبا یزيمم تيفعال نيدر ح یكارشناسان فن نق 

 عمل كند. زيمم کیبه عنوان  یزيمم ميدر ت دینبا یكارشناس فن

 شوند یهمراه زيمم کیتوسط  دیبا یكارشناسان فن

و كارفرما تواف ق ك رده باش ند. راهنما)ه ا(  یزيمم ميكه راهبر ت یگریشود، مگر به نحو د یراهنما همراه کیبا  دیبا زيمم هر

 .شوندیم نييتع یزيمم ميت یبرا یزيمم ليمنظور تسهبه

 .ندارند یزيمم جینتا ای ندیدر فرا یدخالت ایبر  یريكه راهنماها تاث ابدی نانياطم دیبا یزيمم ميت

 :است ریراهنما شامل موارد ز های تيمسئول

 ها زمان مصاحبه نتعيي و ها برقراركردن تماس -الف

 سازما ن ایخاص در محل  یكار های¬بخ  یبرا دهایدادن بازد بيترت -ب

و  باشدیمعلوم م یزيمم ميت یاعضا یبرا یتيامن یاجرائ یهامحل و روش یمنیمقررات مرتبط با ا نکهیاز ا نانيحصول اطم -پ

 گردد.¬یم تیها رعاتوسط آن

 از طرف كارفرما یزيشاهد بودن بر مم -ت

 یدر صورت درخواست و زياطلاعات به مم ای حيارائه توض -ج

  

را برای هرمميز به صورت جداگانه بررس ی و می باشد  ه ای از چک ليست ها را كه شامل سوابق فعاليت مميزمجموع  مدیرعامل

پر ميکند و در صورتی كه مميز همه موارد را دارا باشد آن فرد را با توجه به رشته تحصيلی و تجربيات در مميزی های پيشين و 

 اختصاصی انتخاب می نماید.   EAر استاندارد جداگانه با كد رزومه و فعاليت حرفه ای او به عنوان مميز برای ه

 

علاوه بر این چک ليست ها آزمونی هم برای استانداردهای مربوطه از مميزان گرفته ميشود كه نشان ميدهد مميز چ ه ق در ب ا 

تی كه تعداد اشتباهات ب ي  عدد باشد مورد  قبول است . در صور 3استاندارد های مربوطه آشنا می باشد. اگر تعداد اشتباه تا 

 باشد مورد قبول نيست و مميز جهت مميزی آن استاندارد مربوطه انتخاب و انتصاب نمی شود.  3از 
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۶-1 form 005f ENG0_Audit log 

۶-2 form 007 ENG0_experience summary 

۶-3 Form002b_ENG1_Code of ethics 

۶-۴ form 003d ENG0_general information 

۶-۵  form 004d ENG0_training and education 
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