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 کنترل سوابق روش اجرايــي 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 تصويب کننده تأييدکننده کننده تهيه 

 مديريت عامل نماينده مديريت کارشناس فني  سمت

 الهام محمودی  اميرحسين رحماني  الهه تقي زاده بهجتي  نام و نام خانوادگي

 امضاء

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :کر تذ
های  ستميکردن س يو گواه یزيارائه کننده خدمات مم یالزامات نهاد هااسناد سيستم 

 فقط با مهر اصلي دارای اعتبار ميباشد (ISO 17021)مديريتي

 .و تهيه کپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل
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 هدف : -1

 ISO مطـابق اسـتاندارد مسـتندات سـازمان در  اين روش اجرايي تشريح نحوه کنترل سوابق اشـاره شـدهتدوين هدف از 

شناسـايي .    همچنين ايجاد يك روش واحد و مدون جهت کنترل مراحل شناسائي و تشريح چگونگي مي باشد . 17021:2015

 انبارش . حفاظت . بازيابي . مدت نگهداری و تعيين تكليف سوابق مد نظر ميباشد .

 

 : دامنه کاربرد -2

بايستي از سوی کليه کارکنان شاغل در اين مفاد آن شامل همه واحد های مؤثر بر کيفيت مي باشد  و دامنه اين روش اجرايي 

 واحد ها رعايت حفظ و اجرا گردد .

  

 

 :  تعاريف  -3

 ندارد 
 

 : نظارت و اجرا  مسئوليت-۴

 مسئوليت بكارگيری اين روش اجرايي در مورد  کليه مستندات به عهده نماينده مديريت مي باشد.

 

   :شرح کار-۵
 

نحوه نگهداری  -مدت نگهداری  -در اين روش اجرايي نحوه شناسائي و جمع آوری ، شماره گذاری ، بايگاني ) محل نگهداری     

 تشريح ميگردد . سازمان( ، شرايط نگهداری ، تشكيل پرونده ، نحوه بازيابي و تعيين تكليف سوابق فعاليتهای 

 

 : شناسائي و جمع آوری سوابق -۵-1

 ISOابق سيستم سو کنترلمشخص و شناسائي شده است .   PMS-FR-02-00فرم فهرست اصلي مستندات   درکليه سوابق  

مسئوليت شناسائي و جمع آوری سوابق بعهده واحد های مؤثر بر کيفيت مي باشد که مسئوليت اجرائي اين  17021:2015

 . مستندات را بر اساس فرم فوق الذکر عهده دار مي باشند

و    ISO17021:2015 پوشش دهنده وضعيت سوابق ايجاد شده در مرحله طراحي و استقرار نظام  سوابقروش کنترل -۵-1-1

 سوابق ايجاد شده قبلي )موجود ( مي باشد .

پس از تصويب مدارك توسط واحد تهيه کننده مدرك و يا واحد  شناسائي و تعيين چگونگي نگهداری سوابق  -۵-1-2

 سابقه صورت مي پذيرد .نگهدارنده 

در صورتيكه واحدتهيه کننده و يا واحد نگهدارنده سابقه امكان شناسائي و تعيين چگونگي نگهداری سوابق را نداشته  -۵-1-3

 .  مي نمايدنماينده مديريت کسب تكليف  ازباشد  موضوع را 

 شماره گذاری سوابق  : -۵-2

نجام مي شود  PMS-PC-12-00، مطابق با روش اجرائي کنترل مدارك بشماره شماره گذاری سوابق موجود در سطح سازمان    

. 
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 بايگاني سوابق   -۵-3

 محل نگهداری سوابق-۵-3-1

در فرم شامل واحد های سازماني مي باشد که نسخ سوابق کيفيت در آنجا نگهداری ميگردد . محل نگهداری سوابق جاری      

واحد هايي که موظف به نگهداری سوابق کيفيت  مشخص شده است . PMS-FR-02-00 فهرست اصلي مستندات  به شماره 

هستند لازم است بگونه ای آنها را نگهداری نمايند که به راحتي و به سرعت قابل دستيابي بوده و از آسيب ديدگي محفوظ بمانند 

. 

 

 مدت نگهداری  -۵-3-2

ی در بايگاني فعال و مدت نگهداری در بايگاني راکد مي باشد که مدت نگهداری سوابق خود مشتمل بر دو قسمت مدت نگهدار 

 عوامل زير مي توانند در تعيين آن مؤثر باشند .

 ضوابط قانوني  -

 نيازهای واحدهای تهيه کننده  -

 نيازمندی ساير واحد های سازمان برای مراجعه به سوابق -

 سوابق نيازمندی های مراجعين خارج از سازمان برای مراجعه به  -

 الزامات قراردادهای منعقده -

-PMS-FRدر فهرست اصلي مستندات  به شماره  سيستم مديريت کيفيت و ايمني مواد غذاييمدت زمان نگهداری سوابق  -

 مشخص شده است . 02-00

 نحوه نگهداری  -۵-3-3

 انواع نحوه نگهداری سوابق تعريف شده عبارتست از:  

 و.....(سي دی و فلش و درايوهای رايانه رايانه ) -کارت مقوائي -کاغذ ) در قطع های مختلف (  -

 آمده است .PMS-FR-02-00 چگونگي نگهداری سوابق کيفيت در فهرست اصلي مستندات  به شماره 

 

 تعيين تكليف )امحاء( سوابق  -۵-۴

 تعيين تكليف سوابق کيفيت با توجه به عوامل زير تعيين ميگردد : 

 )شكل فيزيكي سابقه( نحوه نگهداری –الف 

 محرمانه بودن يا نبودن سابقه  –ب 

 وسيله و روش امحاء با توجه به  امكانات موجود –ج 

آمده ، کليه سوابق کيفيت در   فهرست اصلي مستندات  در پس از انقضاء مدت نگهداری سوابق در بايگاني فعال طبق آنچه که  

 بايگاني راکد نگهداری خواهد شد .

بايگاني راکد ارسال و اين قسمت نسبت به بايگاني آنها اقدام مي نمايد. پس از  بهشده از واحد های مختلف  سوابق منقضي

انقضاء مدت مجاز نگهداری  سوابق در محل بايگاني اسناد راکد ، بمنظور اخذ تأييد و مجوز لازم  برای امحاء مدارك منسوخ و 

چك  و نسبت به تصميم گيری مدير اجرايي پشتيباني ، مدير  ، عامل ل مدير طي جلسه ای در کميته راهبری شامسوابق مازاد ،

 سوابق مربوطه اقدام ميگردد.بازيافت  نويس /چك پرينت يا
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 مستندات مرتبط   -6

 PMS-FR-02-00به شماره   Master List فهرست اصلي مستندات -6-1

 

 مراجع : -7
 جهت نهادهای صدور گواهي نامه های مديريتي  –انطباق  سيستم  ارزيابي ISO17021:2015استاندارد  -۷-1

 


