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 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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ذكر ت
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 کنترل
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 هدف : -1

شناسایي مشخصه های کلیدی عملیات و  ،ه عملیات مرتبط به  صدور گواهي نامارایه روشي مدون جهت شناسایي 

معیارهای متناظر به آنها که بر عملکرد تاثیر گذار هستند، طرح ریزی برآورده کردن و کنترل آن معیارها، برقراری ارتباط 

احات با افرادی که مرتبط به آن عملیات هستند و بر نتایج عملیات تاثیر گذار هستند، شناسایي عدم انطباق ها و انجام اصل

لازم به منظور اطمینان از اینکه آن عملیات سازگار با خط مشي و اهداف کلان و خرد و برنامه ها هستند و معیارهای 

 نامبرده تحت شرایط تعریف و کنترل شده قرار دارند.   
 

 : دامنه كاربرد -2

 کاربرد دارد.شرکت پیمان مدیران سپنتا  های این روش اجرایي در کلیه بخش

 

 

 :  تعاریف  -3

 ندارد 
 

 : نظارت و اجرا  مسئوليت-۴

مسوولیت تهیه فهرست اولیه عملیات کلیدی، شناسایي مشخصه های کلیدی عملیات و معیارهای مربوطه، تدوین جدول طرح ریزی برآورده کردن 

 .مي باشد.مدیرعامل  و و تصویب به عهدهنماینده مدیریت  معیارهای عملیات به عهده

 نطباق ها در عملیات و همچنین اصلاح آنها در دستورالعمل های مرتبط به صورت مجزا آورده شده است.شناسایي عدم ا مسئوليت
 

   :شرح كار-۵
 

     

 (:SIPOCكليات) ۵-1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 روش اجرايــي کنترل عملیات 

 

 PMS-PC-10-00  : کد مدرک

 بازنگری:تاریخ 

 4 از 3 صفحه

 
 

CC  OO  PP II SS 

تمامی عمليات مرتبط 

مميزی و صدور به 

 گواهی نامه 

 

 

مشخصه های كليدی 

عمليات و معيارهای متناظر 

 كنترل  تعریف شده و تحت

صدور شناسایی عمليات مرتبط به  -1

 گواهی نامه 

 

شناسایی مشخصه های كليدی  -2

عمليات و معيارهای متناظر به آنها كه بر 

 عملکرد تاثير گذارند.

 

 

طرح ریزی برآورده كردن و كنترل  -3

معيارهای عمليات شامل ارتباطات در 

 عمليات

 

 

شناسایی عدم انطباق ها و انجام  -۴

 ت لازماصلاحا

 

 
 

 

رئوس و چارچوب اهداف و 

 هابرنامه

 خط مشی
 

الزامات قانونی و مقرراتی و 

 استانداردها

فرایند شناسایی، دست یابی، 

به روز نگهداری، توزیع، 

اعمال، و كنترل قوانين و 

مقررات و سایر الزامات برون 

 سازمانی

شناسایي عدم فرآیند 

انطباق ها، تجزیه و تحلیل، 

ح و اقدامات اصلاحي و اصلا

 پیشگیرانه و بهبود

 

 عدم انطباق ها

 های مميزی داخلینتایج و یافته

 سيستم های مدیریت

 فرایند مميزی داخلی
 

 تصميمات اتخاذ شده 
 فرایند بازنگری مدیریت

 

 هامجموعه اهداف و برنامه
فرایند شناسایی، ایجاد و 

 كنترل اهداف و برنامه ها

نظرات  های نظرسنجی ورشگزا

و شکایات ذینفعان بيرونی و 

 كاركنان

فرایند ارتباطات داخلی و 

 خارجی
 

فرآیند پایش و اندازه 

گيری و ارزیابی انطباق/ 

صدور گواهی  فرایند 

/ فرایندآموزش نامه 

/فرایند كاركنان/ 

شناسایی، ایجاد و 

كنترل مدارک درون 

 سازمانی

 

 

 

مشخصه های كليدی 

 و معيارهای متناظرعمليات 

 ها و روندهاگيرینتایج اندازه

فرآیند پایش و اندازه گيری و 

 ارزیابی انطباق
 

های اطلاعات و عملکرد سازمان

 دیگر
 مدیران واحدهای مختلف 

نتایج اقدامات اصلاحی و 

 پيشگيرانه

شناسایي عدم انطباق ها، فرآیند 

تجزیه و تحلیل، اصلاح و اقدامات 

 اصلاحي و پیشگیرانه و بهبود

 
فرایند خرید/ تامين 

 كنندگان

مشخصه های كليدی، 

معيارها و دستورالعمل های 

 كنترل عمليات
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 شناسایی عمليات مرتبط با صدور گواهی نامه :  -۵-2
 ی باشد:سياست های عملياتی مطابق هرم زیر م

 درخواست برای صدور گواهينامه .1

 1پيش مميزی مرحله  .2

 2صدور گواهينامه اوليه مرحله  .3

 صدور گواهينامه .۴

 
 درخواست برای صدور گواهينامهاز جمله  1-۵برای شناسایی عمليات، با توجه به ورودی های نامبرده شده در 

م می ورزد. این فهرست پس از تایيد نماینده مدیریت  به ،  كارشناس دپارتمان صدور گواهی نامه به تهيه فهرست اوليه اقدا

 تصویب مدیرعامل  می رسد.  

 
 شناسایی مشخصه های كليدی عمليات و معيارهای متناظر به آنها كه بر عملکرد تاثير گذارند -۵-3

 یز تعیین مي گردد. برای هر یک از عملیات شناسایي شده مشخصه های کلیدی عملیات شناسایي مي شود و معیارهای پذیرش ن

 طرح ریزی برآورده كردن و كنترل معيارهای عمليات شامل ارتباطات در عمليات  -۵-۴

 طرح ریزی  از طریق جدول زیر شرح داده شده است:

 

 معیارهای عملیات مشخصه های عملیات عملیات ردیف
افراد دخیل در 

 عملیات
 مسوول کنترل

شیوه های کنترل / 

 ارجاع به سند مربوطه

1       

 

 
 رای تهيه جدول بالا شامل دستورالعمل ها، به نکات زیر توجه می شود:ب

پوشش دادن تمامی وضعيت هایی كه كه نبود آنها ممکن است منجر به انحراف بارز از خط مشی، اهداف كلان و خرد و  .1

 برنامه ها و همچنين عملکرد پيش بينی شده گردد.

 تامين كنندگان در صورت نياز ابلاغ دستورالعمل ها به واحد ها و .2

جدول فوق توسط كارشناس فنی تکميل و پس از تایيد به تصویب نماینده مدیریت می رسد. جدول فوق برای انواع عمليات 

 آورده شده است. PMS-FR-31-00 فرم طرح ریزی برآورده كردن و كنترل معيارهای عمليات"در 

( به خصوص اضافه یا كم شدن فرایندها، قوانين و مقررات، 1-۵ی ها) بند : در صورت تغيير در هریک از ورود 1یادآوری 

فرصت های بهبود و غيره برای بروز كردن جدول طرح ریزی مطابق شرح مسووليت های بالا در خصوص تهيه جدول عمل می 

 شود.  

 

 شناسایی عدم انطباق ها و انجام اصلاحات لازم -۵-۵
تی نحوه شناسایی عدم انطباق ها و نحوه اصلاح و مسووليت های مربوطه و همچنين سایر در هریک از دستورالعمل های عمليا

 شرایط درج شده اند.
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 ثبت وكنترل سوابق: -۵-۶

 تمامی سوابق مرتبط به كنترل های عملياتی در دستورالعمل های مربوطه شناسایی و ثبت می شوند. 

 

 محل نگهداری گهداریمسوول ن مسوول تکمیل عنوان سابقه و کد فرم ردیف

 مدت نگهداری

 راکد فعال

1 

فرم طرح ریزی برآورده کردن و 

 کنترل معیارهای عملیات

)    ( 
    

 

 

 

 مستندات مرتبط   -۶

 PMS-FR-31-00فرم طرح ریزی برآورده كردن و كنترل معيارهای عمليات  -۶-1

 

 مراجع : -7
 جهت نهادهای صدور گواهی نامه های مدیریتی  –ی انطباق سيستم  ارزیاب ISO17021:2015استاندارد  -۷-1

 


