
 

 

 اجرایی بازنگری مدیریت  روش

 PMS-PC-17-00   : کد مدرک

 بازنگری:تاریخ 

 3 از 1 صفحه

 

 :تذكر 
های  ستمين سكرد 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

 
 

  

 روش اجرایی

 بازنگری مدیریت

 

 تصویب كننده تأیيدكننده كننده تهيه 

 مدیریت عامل نماینده مدیریت كارشناس فنی  سمت

 الهام محمودی نماینده مدیریت الهه تقی زاده بهجتی نام و نام خانوادگی

 امضاء

  
 

 



 

 

 اجرایی بازنگری مدیریت  روش

 PMS-PC-17-00   : کد مدرک

 بازنگری:تاریخ 

 3 از 2 صفحه

 

 :تذكر 
های  ستمين سكرد 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

 
 

 

 هدف :  -1
 كننده خدمات مميزی و گواهی كردن سيستم های مدیریتی  ارائه الزامات نهادهای كيفيت  مدیریتتمر سيستم بهبود مس

ISO 17021  و افزایش اطمينان از كفایت و اثر بخشی سيستم در سطح شركت. 
 

 دامنه كاربرد: -2
 كاربرد دارد. ISO 17021این فرآیند در مورد كليه اجزای سيستم 

 

 :تعاریف -3
 د.ندار

 

 :  نظارت و اجرا مسئوليت -4
 : مدیر عامل نظارت. 

  : نماینده مدیریتاجرا. 

 

 شرح:  -5
و نسبت به تشكيل این  برنامه ریزی شدهیک بار  سالی روش كار بدین صورت می باشد كه جلسات بازنگری مدیریت 

 . گرددریزی شده اقدام می  جلسات در فواصل طرح

، اهم موارد و مسایل و موضوعات قابل طرح در جلسه واحدهامدیر  مدیر عامل و هنگینماینده مدیریت موظف است با هما

هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسه را به عمل آورده و زمان تشكيل  ستوی سپس می بایرا جمع آوری نماید .

 جلسه را به اطلاع كليه شركت كنندگان برساند .

وی برای  .بر عهده نماینده مدیریت می باشد  PMS-FR-19-00 با كد "صورتجلسه"مطابق با فرم  اتتهيه صورتجلس

هر یک از جلسات بازنگری مدیریت ، صورتجلسه ای را تنظيم نموده و خلاصه موارد مورد بحث و بررسی و تصميمات 

گيری و پي هرگونه جهت كليه حاضرین در جلسه  نماید . این صورتجلسات پس از امضاءاتخاذ شده در جلسه را ثبت می

اقدامات بعدی در نزد نماینده مدیریت نگهداری و نسخه ای از آن جهت رعایت و اجرای اقدامات مورد نظر به افراد ذیربط 

 ارسال می گردد.

 مواردی كه در این جلسه بررسی می شود شامل موارد زیر می باشد .

قبل و بررسی صورتجلسات مربوط به جلسات  نتایج اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه ناشی از جلسات بازنگری مدیریت – 1

 بازنگری مدیریت قبل 

  كارفرماوضعيت شكایات یا نظرات  – 2

 وضعيت اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه انجام شده و وضعيت پيگيری آنها – 3



 

 

 اجرایی بازنگری مدیریت  روش

 PMS-PC-17-00   : کد مدرک

 بازنگری:تاریخ 

 3 از 3 صفحه

 

 :تذكر 
های  ستمين سكرد 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

 
 

 نتایج و گزارشات مميزی ها – 4

  خدماتگزارشات عدم انطباق – 5

 گزارشی از ميزان پيشرفت و دستيابی به اهداف سالانه و موانع موجود – 6

 وضعيت برنامه های بهبود مستمر و كليه برنامه هایی كه در سيستم تغييری ایجاد نماید . – 7

 نتایج تجزیه و تحليل داده ها – 8

شی سيستم و موارد مطرح شده ، تصميماتی برای بهبود اثربخ، نتایج این جلسات  توصيه هایی برای بهبود سيستم – 9

منابع لازم برای  ، تصميم گيری در مورد نياز به منابع جدید و راهكارها و تصميم گيری در مورد اختصاصخدماتبهبود 

 دستيابی به اهداف سالانه می باشد .

این تصميمات را  چنانچه اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه در طی جلسات بازنگری مدیریت تصویب گردد ، نماینده مدیریت

 تعریف و پيگيری می نماید . اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه" روش اجراییمطابق 

همچنين نماینده مدیریت ، مسئول پيگيری سایر مصوبات و موارد تعيين شده در جلسات در طی زمان تعيين شده و 

 می باشد . مدیر عاملگزارش آن به 

الزامات نهاد  استانداردو  مدیریتجهت برگزاری جلسه بازنگری تعيين شده  در خارج از زمان از قبل  چنانچه تبصره :

ضرورت پيدا كند نماینده مدیریت  تشكيل این جلسه  ISO 17021 كردن یو گواه یزيارائه كننده خدمات مم یها

 دهد. هماهنگی های لازم را جهت تشكيل جلسه  انجام می
 

6- مستندات مرتبط: 
 PMS-FR-19-00   فرم صورتجلسه

 

مراجع : -7

 ISO 17021:2015با استاندارد  مطابق
 


 

 


