
 

 

 روش اجرایی ممیزی داخلی

   PMS-PC -14-00  : کد مدرک

 بازنگری:تاریخ 

 3از 1 صفحه

 

 :تذكر 
های  ستمیكردن س یو گواه یزیارائه كننده خدمات مم یالزامات نهاد هااسناد سیستم 

 فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد(ISO 17021)مدیریتی

 .و تهیه كپی از اسناد مجاز نیست

 مهر كنترل

 
 

 

 روش اجرایی

 ممیزی داخلی

 

 تصویب كننده تأییدكننده كننده تهیه 

 مدیریت عامل نماینده مدیریت كارشناس فنی  سمت

 الهام محمودی امیرحسین رحمانی الهه تقی زاده بهجتی نام و نام خانوادگی

 امضاء
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 :تذكر 
های  ستمیكردن س یو گواه یزیارائه كننده خدمات مم یالزامات نهاد هااسناد سیستم 

 فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد(ISO 17021)مدیریتی

 .و تهیه كپی از اسناد مجاز نیست

 مهر كنترل

 
 

  

 هدف :-1
خدمات موثر بر های  های داخلی به منظور حصول اطمینان از انطباق فعالیت برنامه ریزی و اجرای ممیزی تشریح چگونگی

 مدیریتو نتایج مربوط به آنها با ترتیبات برنامه ریزی شده و همچنین حصول اطمینان از كارآیی سیستم صدور گواهی نامه 

 باشد. می ۱۲۰۷۱

 

 : دامنه كاربرد -2
 جهت در ، راآن و همچنین عملكرد كلیه واحدهای مؤثر بر  ۱۲۰۷۱ مدیریت های سیستم ه فعالیتاین روش اجرایی كلی

 برمیدر ، را در دفتر مركزی شركت  خدمات ممیزی و گواهی كردن سیستم های مدیریتی  های استاندارد رعایت نیازمندی

 گیرد.
 

 :تعاریف  -3
 ندارد.

 

:  نظارت و اجرا مسئولیت -4

 این روش اجرایی برعهده نماینده مدیریت می باشد.  نظارت و اجرای

 

شرح: -5

  با كد "سالیانه ممیزی داخلی جدول زمانبندی"مطابق با فرم در ابتدای هر سال نماینده مدیریت   -5-1

  PMS-FR-36-00  می ورزد.مبادرت  در طول سال جدید تنظیم و برنامه ریزی ممیزی داخلی بهنسبت 

 در هر نوبت اقدام به تهیه برنامه ممیزی داخلیسالیانه ممیزی داخلی  براساس جدول زمانبندیت نماینده مدیری -5-2

 د.كن می   PMS-FR-37-00 با كد "برنامه ممیزی داخلی"مطابق با فرم 

هفته  دو زمان ابلاغ حداقل  د.شوممیزی شوندگان مربوطه ابلاغ می)ان( و به ممیزیک نسخه از برنامه ممیزی داخلی   -5-3

 خواهد بود. داخلی قبل از اجرای ممیزی

بایست علاوه بر آشنائی با مفاهیم . این افراد می انتخاب می گردند داخلی برای اجرای ممیزی مطابق برنامه(ان)ممیز -5-4

ست ممیزی را بایست علاوه برآشنائی كافی با اموری كه قراراممیزی داخلی را گذرانده باشند. این افراد میدوره استاندارد ، 

 نمایند.داشته و مستقل از واحدهائی باشندكه فعالیت آنرا ممیزی می

مطابق  )ان(قرار داده و ممیز )ان(را در اختیار ممیز  PMS-FR-38-00با كد  "چک لیست ممیزی"نماینده مدیریت  -5-5

 نمایند.ست شواهد را دنبال میبرنامه ممیزی  كه به واحدها اعلام شده ، اقدام به ممیزی نموده و مطابق با چک لی
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 :تذكر 
های  ستمیكردن س یو گواه یزیارائه كننده خدمات مم یالزامات نهاد هااسناد سیستم 

 فقط با مهر اصلی دارای اعتبار میباشد(ISO 17021)مدیریتی

 .و تهیه كپی از اسناد مجاز نیست

 مهر كنترل

 
 

 می        ثبت PMS-FR-39-00  با كد "گزارش نتایج ممیزی داخلی"حاصل از ممیزی خود را در فرم  جنتای )ان(ممیز -5-6

 .دنتحویل میدهنمایند و به نماینده مدیریت 

گزارش "رم فنسبت به تكمیل  )ان(د، ممیزدعدم انطباقی مشاهده گر ،در صورتیكه در فرآیند یا واحد تحت ممیزی -5-7

حی لازم جهت رفع انطباق مورد نظر با ممیزی او نسبت به تعیین اقدام اصل نمودهاقدام   PMS-FR -40-00  با كد "عدم انطباق

 ثبت می  PMS-FR-32-00با كد"/ پیشگیرانهاقدام اصلاحی"جهت پیگیری تا حصول نتیجه  در فرم نموده و توافقشونده 

 نماید.

در موعد مقرر ) تاریخ   "اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه"مطابق با روند تعریف شده در روش اجرایی  اینده مدیریتنم -5-8

كارا بودن آن به واحدهای ذیربط مراجعه نموده و در و ( جهت بررسی اقدامات اصلاحی و صحت  مهلت انجام اقدامات اصلاحی

اقدام اقدام اصلاحی انجام شده تأیید ثبت نتیجه و  نسبت بهن آن صورت صحت اقدامات اصلاحی و اطمینان از كارا بود

با توافق مسئول واحد ممیزی  ددر صورتیكه اقدامات اصلاحی مؤثر نبوده و یا نیاز به تعیین طول زمان بیشتری باشمیكند. 

ام نظر به مدیر عامل مراتب جهت پیگیری و اعلدادن مهلت مجدد اقدام میكند.در صورت عدم تایید مجدد شونده نسبت به 

  .شوداعلام  می

گزارش نهایی را تهیه و به مدیر عامل تسلیم  ،نماینده مدیریت با توجه به كلیه گزارشات مرتبط با ممیزی داخلی -5-9

 .ت مورد استفاده قرار خواهد گرفتیبازنگری مدیر ورودی جلساتاین گزارش به عنوان بخشی از  .نمایدمی

گردد. همچنین بنا به تشخیص جلسه  داخلی حداقل دو بار در سال با فواصل شش ماهه انجام میفرایند ممیزی  -5-11

 ممكن است مورد ممیزی قرار گیرند.احد هایی بیش از دو با ر در سال بازنگری مدیریت و
 

 :مستندات مربوطه  -6

 PMS-FR-36-00 یممیزی داخل انهیفرم  جدول زمانبندی سال 6-1

 PMS-FR-37-00  میزی داخلیفرم  برنامه م ۶-۷

 PMS-FR-39-00   یفرم گزارش نتایج ممیزی داخل ۶-۳

        PMS-FR -40-00 فرم گزارش عدم انطباق ۶-۴

     PMS-FR-38-00 ممیزی ستیفرم  چک ل ۶-۵

   PMS-FR-32-00 رانهیشگی/ پیفرم  اقدام اصلاح ۶-۶
 

 مراجع : -7
 ISO17021-2015با استاندارد  مطابق

 

 
 


