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

الزامات شایستگی برای مميزی و صدور گواهی نامه سيستم های  ۲قسمت  – مدیریتی

فقط با مهر اصلی دارای  ( ISO/IEC 17021-2:2016 )مدیریت محيط زیست 

 اعتبار ميباشد

 .و تهيه كپی از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل
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 هدف : -1

شایسته می باشد كه تحت  ارزیابی قرار می محيط زیست سيستم های مدیریت هدف از این روش اجرایی نحوه  انتخاب مميزان 

 تد.گيرند تا اعتبار شركت به مخاطره نياف

 

 : دامنه كاربرد -۲

 در محل های مميزی می باشد. محيط زیست   سيستم های مدیریتدامنه كاربرد این روش اجرایی كليه فعاليت های مميزان 

 

 :  تعاریف  -3

 ندارد.
 

 : نظارت و اجرا  مسئوليت-۴

 ریزی جهت انجام ارزیابی برعهده مدیرعامل می باشد. مسئوليت 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

 

 ISO 14001محيط زیست ارزیابی و انتصاب اوليه مميز سيستم مدیریت -1

فرم پرسشنامه ی درخواست انتصاب را تکميل  ،در ابتدا مميز فرم متقاضی همکاری با شركت پيمان مدیران سپنتا 

و به همراه مدارک و شواهد شایستگی خود از طریق ایميل ارسال نموده. شركت پيمان مدیران سپنتا ارزیابی اوليه 

جهت مصاحبه حضوری با مدیر عامل شركت پيمان ا ای بر روی مدارک و سوابق متقاضی انجام داده و ایشان ر

برای انجام مميزی در مدیران سپنتا فرا می خواند. پس از انجام مصاحبه و  بررسی خصوصيات شخصيتی مميز را  

 انتصاب اوليه می نماید.   ،دارای شایستگی( (EAاستانداردها و شاخه های فعاليت  

 موارد زیر می باشد: مدارک مورد نياز جهت انتصاب اوليه شامل 

محيط زیست   استاندارد سيستم مدیریت Auditor/Lead Auditor  / مميزیگواهی نامه معتبر سرمميزی-1

 محيط زیست   برای انجام مميزی سيستم های مدیریت

گواهی گذراندن  ،محيط زیست   استاندارد سيستم مدیریتزمينه در اموزش گواهی نامه معتبر یا شواهد عينی -۲

گواهی نامه اموزشی مميز بایستی توسط و  تحت نظارت سازمان كه   1۴۴۴1  ایزو الزامات  فق دوره های اموزشی مو

 یا نهاد های بين المللی صلاحيت دار داشته باشد.   IAFهای صدور گواهی نامه معتبر تحت اعتبار 

كه قصد  IAFگانه  3۳سب و كار سوابق كاری و سایر مدارک مرتبط با تسلط و دانش فنی برای شاخه های ك -3

كدهای  IAF تائيد شده و Log Audit ارائه)دارید تا سازمان های فعال در آن كسب و كار را مميزی نمایيد. 

 لاحيت(دارای ص
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سال در زمينه سيستم مدیریت  محيط زیست فعاليت داشته باشد كه رزومه مميز ) مميز بایستی حداقل سه -۴

و پياده سازی سيستم مدیریت  محيط زیست و انجام مميزی های سيستم مدیریت شامل فعاليت های مشاوره 

 (1۴۴۴1مميزی برای ایزو  ۴و سابقه ی انجام  می باشد محيط زیست

در رشته های مهندسی سال تحصيل  ۴مدرک كارشناسی و دارای  حداقل  مدارک تحصيلی آكادميک مميز )-۵

 ( HSEیا محيط زیست 

 باشد.  EA CODEسيستم مدیریت محيط زیست در هر  ال سابقه ی مميزیسه س حداقل  دارای -۶

 انجام داده باشد.   EA CODEبرای هر  يستم مدیریت محيط زیست ایزو سمميزی در زمينه  ۴حداقل  -۷

يکی از شروط زیر الزامی می سایر حوزه های فنيپس از احراز صلاحيت در حوزه های فنی جهت انتصاب مميز برای 

 :  باشد

 باشد یا  دو سال سابقه در زمينه فنی كه شامل مشاوره و پياده سازی دارای 

 مميزی در زمينه فنی انجام داده باشد.  1۴مميزی در زمينه فنی باشد و یا  ۶یک سال سابقه كار در زمينه فنی و 

 الزامات اخلاقی مميز مورد تایيد شركت پيمان مدیران سپنتا : 

ارتباط هم  ی، قادر به برقرار ري، بص قيقدرت مشاهده ، دق ی، دارا کيپلماتیاق ، ذهن باز ، دبا اخل دیبالقوه بامميز 

 و هم به صورت مکتوب ، سرسخت ، مصمم و مطمئن از خود باشد. یبه صورت شفاه

 باشد:  ریز یدانش و مهارتها یدارا دیبا

 یتیریمد یها ستميو سمحيط زیست   مربوط به  یو روشها ها کتکني •

  مميزی  یها کيها و تکن هروی ، اصول • 

 مميزی   یارهايمع یو اجرا یزممي هدف •

 سازمان  یاتيعمل طيمح ليو تحل هتجزی •

 شوند. دیيتأ دی، محصولات و خدمات كه با ندهافرآی •

 مشخص شده. یفن یالزامات مربوط به حوزه ها ری، مقررات و سا نيقوان • 

 شركت در مميزی های آموزشی  -۲

ولی به  ،( تایيد صلاحيت شده باشد  CBقبلا  به وسيله ی سایر نهاد های گواهی دهنده )مميز ر صورتی كه د

در تعداد مميزی های مورد نياز   Trainee Auditorعنوان مميز انتصاب نشده باشد به عنوان مميز تحت آموزش 

 د. شركت داده می شو ، Observerبه همراه تيم مميزی به عنوان ناظر یا 

 :   ISO  14001محيط زیست  انتصاب نهایی مميزان سيستم مدیریت -3

برای مميزانی كه قبلا به وسيله ی سایر نهاد های صدور گواهی نامه انتصاب نيافته ،بعد از شركت موثر در مميزی های آموزشی  

ب ه ،در اول ين ممي زی خ ود  ،س پنتا   عملکرد متقاضی تایيد صلاحيت برای انتصاب به عنوان مميز شركت پيمان مدیران ،اند 

( بررس ی و در ص ورت  Witness Auditوسيله ی یکی از سرمميز های پيمان مدیران سپنتا از طریق انجام مميزی شهودی ) 

 ( مورد نظر صادر می گردد.  Sector/Sدر شاخه های فنی )  ،انتصاب نهایی ایشان   ،تایيد

 

برای مميزی آن س ازمان   ،پنتا همواره از مميزان دارای دانش و مهارت در حيطه فعاليت سازمان مميزیشركت پيمان مدیران س

 استفاده می نماید. 

 



 

 

ممیزان انتخاب و انتصاب روش اجرايــي 

محیط زيست سیستم مديريت 
ISO14001:2015 

 PMS.PC.20.00:  کد مدرک

 :بازنگریتاریخ 

 4 از 4 صفحه

 

 

 ،ز تایيد صلاحيت شده دارای دانش و مهارت در حيطه فعاليت مجموعه مورد مميزی وج ود نداش ته باش د  يدر صورتی كه مم

كه قبلا در شاخه كسب و كار مرتبط با سازمان مورد  مميزی انتص اب یافت ه  Technical Expertحتما از یک كارشناس فنی 

 استفاده می شود.  ،باشد 

 

 

 پایش دوره ای عملکرد :  -۴

دوره انجام ممي زی ه ای  ،با توجه به سطح ریسک و حساسيت استاندارد و شاخه فنی كه انتصاب مميز برای آن ها انجام شده  

انجام گرفته و با ای ن روش   ،عيين و در سر رسيد نفر /روز های مميزی انجام شده به وسيله مميز( ت  witness auditشهودی )

 انتصاب ایشان نيز به صورت دوره ای تمدید می گردد.   ،علاوه بر تحت كنترل بودن عملکرد مميز به صورت مداوم

 

 شود:  عملکرد مميزان شركت پيمان مدیران سپنتا بر اساس این معيارها تعيين می

 از سازمان مميزی شونده :  : نظر خواهی۴-1

شركت پيمان مدیران سپنتا در تمامی مميزی ها باز خورد ميزان رضایت از عملکرد آدیت ور را از مجموع ه و س ازمان ممي زی 

 شونده در یافت می نماید. 

 : ارزیابی عملکرد به وسيله ی سر مميز :  ۴-۲

 مهارت های انجام مميزی  -

 ورد انتظار از مميز اخلاق م-

 قوانين و خط مشی های پيمان مدیران سپنتا   ،اثر بخشی درک فرآیند های مميزی و صدور گواهی-

 

 ویژگی های سرمميزان : 

 ؛موثر مميزی   یزیبرنامه ر

 ؛ یريگ جهيبه هدف و نت یابيدست یبرامميزی   ميو انجام ت ی* سازمانده

 ؛ در آموزشمميزان   ییو راهنما تی* هدا

 ؛ یزيدر طول مم ی* حفظ حرفه ا

 یموثر ارتباط با مشتر تیری* مد

 و حل تعارضات ؛ یريشگي* پ

 مميزی  گزارش  هي* ته

 : ارزیابی نحوه تهيه گزارش مميزی :  ۴-3

 شده توسط ممي ز توس ط ارائهاقدامات اصلاحی و توصيه ها ی    ،نحوه تهيه گزارش مميزی از جمله عدم انطباق های دیده شده

 از لحاظ ساختار نوشتن مورد بررسی قرار می گيرد. شركت پيمان مدیران سپنتا بررسی می گردد و 

كارشناسانی كه در بخش بررسی گزارشات مميزی حضور دارند نسبت به استانداردها و الزامات و قوانين كاملا آش نا هس تند و 

 .  می گيرندهر سه ماه یک بار توسط شركت پيمان مدیران مورد ارزیابی قرار 

داشته  یآگاه ریاز موارد ز دیبا رنديگ یرا م نامهيصدور گواه ماتيكنند و تصم یم یرا بررسمميزی   یكه گزارش ها یپرسنل

 باشند:
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مميزی نسبت به موارد زیر آگاه هستند و  زمان نييو تعمميزی   مي، انتخاب تریزی برنامه  یپرسنل در حال بررس یبرا

  شایستگی دارند : 

 (فی)اصطلاحات و تعار یطيمح زیست محيطی  صطلاحاتا -

 یطيمح ستیجنبه ها و آثار ز -

 تیعوامل مرتبط با سا -

 دامنه كاربرد       -

نسبت به موارد زیر آگاه  رديگ یرا م نامهيصدور گواه ماتيكند و تصم یم یرا بررسمميزی   یها كه گزارش یپرسنل یبرا 

 هستند : 

 (EMS یدر محدوده فن فیاحات و تعار)اصطل یطياصطلاحات مح -

 یطيمح ستیجنبه ها و آثار ز -

 یطيعملکرد مح یابیارز -

 الزامات انطباق با سيستم مدیریت زیست محيطی   -

 دامنه كاربرد         -

 

 دد. به صورت دوره ای و چندین بار در سال برگزار می گر ،برنامه اموزش و تبادل تجربه مميزان پيمان مدیران سپنتا 

 

را برای هرمميز به صورت جداگانه بررس ی و می باشد  مجموعه ای از چک ليست ها را كه شامل سوابق فعاليت مميز  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.   EAبه عنوان مميز برای هر استاندارد جداگانه با كد  رزومه و فعاليت حرفه ای او

 

صدور گواهينامه اقدام به فرایند ص دور گواهينام ه و روش  لصوا عایتركاركنانی كه در بخش صدور گواهينامه كار ميکنند با 

شده را به بهترین شکل مکن انج ام ميدهن د. ای ن  مشتریان و كارفرمایان مميزی با ردبرخو هنحومی نمایند. آن ها هم چنين  

بر فرآیند صدور گواهينامه از گزارش نویسی تا تایيد و مجوز نظارت آشنایی ،ارتباط با مشتریان  در ینمنداتوكاركنان مسلط به 

اطلاع ات مش تری بررسی دقيق انطباق اطلاعات گواهی نام ه ب ا ،آگاهی از زمان انجام مميزی های مراقبتی ، صدور گواهينامه 

 به، ی دامنه شمول صدور گواه - تاریخ اعطای گواهی و انقضای آن در صورت كاربرد  - نام و نشانی مشتری گواهی شده شامل 

 آنه  ا در م  ورد  تطالعاو ا نشدا دنبوروز  به، سيس  تم م  دیریت  مح  يط زیس  ت تخصصی و  فنی تطالعاو ا نشدا دنبوروز 

 همچنين این كاركنان ماهی یک بار مورد ارزیابی قرار می گيرند. ند. محيط زیست می باش  مدیریت سيستم
 هم چنین این کارکنان 

 مستندات مرتبط   -6
    PMS-FR-65-00توسط سازمان مميزی شونده محيط زیست   فرم ارزشيابی مميزان سيستم مدیریت 

 ISO 14001  : PMS-FR-63-00محيط زیست   فرم پرسشنامه درخواست همکاری مميزان سيستم مدیریت 

 PMS-FR-62-00 :فرم تحصيلات آكادميک و دوره های آموزشی گذرانده شده توسط مميزان 

 ISO 14001  PMS-FR-65-00محيط زیست   فرم سوابق انجام مميزی سيستم مدیریت 

 ISO 14001   PMS-FR-64-00محيط زیست  فرم ارزیابی مميز سيستم مدیریت 

 PMS-FR-107-00نان واحد صدور گواهينامه سيستم مدیریت محيط زیست فرم ارزیابی عملکرد كارك
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