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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

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ر تذك
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

يش نویس مستندات ، نگارش و فرم تدوین مستندات ، این روش اجرایی تشریح نحوه تهيه ، بررسی و تصویب پتدوین هدف از 

  . می باشد  ISO 17021 شماره گذاری و شناسایی و بازنگری و اصلاح كليه مستندات 

 

 : دامنه كاربرد -2

 

و سيستم ارزیابی انطباق برای نهاد های مميزی كننده و  ISO 9001دامنه این روش اجرایی مستندات نظام مدیریت كيفيت      

،  روشهای اجراییفرآیندها ، ،  ISO 17021 ، شامل خط مشی كيفيت ، نظامنامهISO 17021گواهی نامه های مدیریتی صدور 

و فرمها ميباشد كه مندرجات آن باید بدون استثناء از سوی كليه كاركنان واحدهای  ، استانداردها دستورالعملها ، آئين نامه ها

 ذیربط رعایت ، حفظ و اجرا گردد .

 

 :  ریف تعا -3

 ندارد 

 

 : نظارت و اجرا  مسئوليت-۴

 مسئوليت بكارگيری این روش اجرایی در مورد  كليه مستندات به عهده نماینده مدیریت می باشد.

 

   :شرح كار-۵
 

 نحوه تهيه پيش نویس ، بررسی و تصویب مستندات   -۵-1    

و رفع نواقص احتمالی به  كامل بودن آن اطمينان از  جدید نماید به منظور حصولسندی هر واحد هنگامی كه نياز به ایجاد 

 اجرای رسمییيد نهایی جهت امورد نظر بطور آزمایشی فعال شده و پس از ت سندماه  2صلاحدید مدیر واحد به مدت حداكثر 

فرد یا گروه  اقدام می شود . وقتی پيشنهاد تدوین یك سند از سوی مدیر واحد مربوطه تائيد گردید وطبق توضيحات همين بند 

بور را زمسئول تهيه پيش نویس آن نيز انتخاب شد ، مسئولين مربوطه با نظارت و هماهنگی مدیر واحد ، پيش نویس اوليه سند م

را برای نماینده  آن، مدیر واحد مربوطه و تكميل فرم درخواست تغيير سند   تدوین خواهند نمود . پس از تهيه پيش نویس اوليه

 اید .مدیریت ارسال نم

این روش  2-۵بر اساس مندرجات بند  نماینده مدیریتچنانچه پيش نویس دریافتی تائيد شود ، پس از اعمال اصلاحات لازم ، 

این  3-۵اجرایی تحت عنوان نحوه مستند سازی نگارش و فرم مستندات نسبت به تدوین و تنظيم آن اقدام نموده و براساس بند 

 نمایند .روش اجرایی شماره آنرا ثبت می 

به گيرندگان مدرک مطابق ، سند جدید را در فهرست اصلی مستندات  ثبت و آنها را نماینده مدیریت بعد از انجام مراحل فوق ، 

 برای واحد های ذیربط ارسال می نماید .و صفحه رویی اول مستندات فهرست اصلی مستندات  

 

  نحوه مستند سازی نگارش و فرم مستندات -۵-2

 ISO 17021امنامه نظ -۵-2-1

 مندرجات صفحات نظام نامه  -۵-2-1-1

 مندرجات صفحات نظام نامه كيفيت به ترتيب زیر سازماندهی خواهد شد. 
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 الف( صفحه اول )روی جلد ( حاوی نام سازمان ، شماره سند ، عنوان سند 

 

 .خواهد بود تغييرات آن و مندرجات و جدول اصلاحيه های صادره  ویرایشب(صفحه دوم تحت عنوان جدول وضعيت 

 ج( سایر صفحات  

  د(پيوستها وضمائم

 .خواهند بودمدیر عامل  ده نظامنامه كيفيت نماینده مدیریت و تصویب كننده آن نتهيه كننده و تائيد كن

 

 فرم و ساختار روشهای اجرایی  -2 -۵-2

 اعات زیر باشد :صفحه اول ) روی جلد ( روشهای اجرایی بایستی در بر گيرنده اطل -۵-2-2-1

 عنوان سند  - و لوگوی آن  نام سازمان

تصویب و  در كليه روشهای اجرایی ، تهيه كننده سند ، فردی است كه پيش نویس آنرا نوشته است ، تائيد كننده نماینده مدیریت

 . خواهد بودعامل  مدیر  كننده آن 

 مندرجات روش اجرایی  -۵-2-2-2

 می بایستی مطابق الگوی زیر تدوین گردند : ردبر حسب مو كليه روشهای اجرایی

 .موضوع یك روش اجرایی و مقصود از آنرا نشان ميدهد -الف ( هدف 

هایی كه روش اجرایی فوق برای آنها تهيه گردیده است را  محدوده ، واحد ، گروه ، فعاليت و یا مسئوليت - كاربرد دامنه )ب

 مشخص می نماید .

 نمایند . كه در تهيه روش اجرایی مورد استفاده قرار گرفته اند را معرفی میسایر مستنداتی  -ج( مراجع

تفاسير و معانی  خاص بكار رفته در روش  ومعنی و مفهوم عمومی یك كلمه/ اصطلاح یا فعاليت را تشریح  – و واژگان د( تعاریف

 اجرایی را نيز بيان می كند .

 اجرایی مربوطه با چه كسی می باشد، را در برمی گيرد.مسئوليت بكارگيری مستندات روش  -مسئوليتهـ ( 

پرسنل مرتبط در یك فعاليت را تشریح می نماید ، این قسمت باید در صورت امكان مشخص نماید كه  یفوظا – فعاليت( شرح  خ

 چه كسی چه فعاليتی را چطور ، كی ، كجا و چرا باید انجام دهد. 

 ت ، می توان آنرا بصورت یك دستورالعمل تدوین و در روش اجرایی به آن ارجاع داد .در مواقعی كه جزئيات مشروح تر لازم اس
 

 ها دستورالعمل -۵-2-3

 های مورد استفاده در سطح سازمان: نحوه نگارش و تدوین دستورالعمل

بط قرار داده شود . تصویب مندرجات دستورالعمل باید بطور روشن و گویا تهيه شده و به اندازه كافی توزیع و در اختيار  افراد ذیر

 خواهند بود .مدیر  عامل كننده  دستورالعمل ها ، 

 

 

 خارج از سازمان   مستندات  مدارک و -۵-2-۴

با مهر  پس از دریافت، مان صورت اصلیه هيچ گونه دخل و تصرفی صورت نگرفته و به مستندات  مدارک ودر مورد اینگونه 

 ثبت و درج می شود . فهرست اصلی مدارک  در و مور شدهتوسط نماینده مدیریت مه "تحت كنترل"

عهده مدیران واحد های ذیربط می ه لازم به ذكر می باشد كه كنترل به روز بودن آیين نامه ها و استانداردهای برون سازمانی ب

 یت اطلاع دهد.باشد و درصورتيكه ویرایش سند تغيير یابد ، مدیر واحد مربوطه مؤظف است موضوع را به نماینده مدیر
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 ها  فرم -۵-2-۵

این  3-۵حسب مورد و بنابر تشخيص مدیران واحد ها ، نماینده مدیریت تهيه و با تخصيص شماره طبق مندرجات بند برها  فرم

 تدوین خواهند شد . كارشناس فنی نماینده مدیریتروش اجرایی از سوی 

 

 نحوه نشان دادن اعتبار مستندات  -۵-2-6

 مهر اصلی زیر مشخص شده اند . 2كليه مستندات سيستم مدیریت كيفيت با 

 برای مستندات معتبر و جاری به رنگ سبز “ تحت كنترل “مهر   -       

 به رنگ قرمز  برای مستندات باطل شده  “ مدارک منسوخ  “مهر  -  

 

 نحوه شماره گذاری مستندات  -۵-3

 مرجع شماره گذاری مستندات  -۵-3-1

( این روش اجرایی و وارد كردن 1-۵پس از تهيه پيش نویس یك سند و بررسی و تصویب آن از سوی مراجع ذیصلاح )مطابق بند 

تعيين ميگردد  نماینده مدیریتاین روش اجرایی است ، شماره سند فوق از سوی  2-۵جزئيات سند در قالبی كه شرح آن در بند 

. 

 

 
 

XXX-XX-XX/XX  
 

 ضوع سند:مو-5-۳-۲

 سه حرف اول نشانده موضوع سند می باشد كه در یكی از حالات ذیل قرار می گيرد :

 كد گذاری می گردند.  PMSمی باشد با 1۲۰21و  ۱۰۰1كليه مدارک شركت كه در رابطه با سيستم   -

 

 
 

 گروه سند :-5-۳-۳

 

 بوطه می باشد. دو حرف بعدی شامل حروف انگليسی ابتدای نام روش اجرایی و دستورالعمل مر -

 دو حرف بعدی كد ، با توجه به محتوی سند در یكی از گروه های ذیل قرار می گيرد : -

- CA  ، كاتالوگ های شركت ، تجهيزات ، مواد مصرفی  ......  

- CH انواع چارت ها ، فلو چارت های مربوط به شركت ، فرآیند و محصول    ...... 

- FR  كليه ی فرم ها 

- LS  فهرست ها 

- LT ه هانام 

- MN نظامنامه ها  

- PC روش های اجرائی 

1 2 3 4 
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- PL خط مشی ها 

- PN طرح ها 

- SP مشخصات 

- ST استاندارد های درون سازمانی و یا برون سازمانی مورد استفاده در شركت 

- TN جزوات آموزشی 

- WI  دستورالعمل ها 

- RE آئين نامه ها 

CE اطلاعيه ها 
 

 شماره سريال :-5-1-۳

رقمی به عنوان شماره سریال )ردیف( انواع مدارک می باشد كه با عوض شدن موضوع و مشخصه سوم كدها شامل یك عدد سه  -

 شروع می شود . ۰۰1گروه سند تغيير می یابد و از 

 

 شماره بازنگری :-5-1-۴

 مشخصه پنجم كدها شامل یك عدد دو رقمی به عنوان شماره بازنگری انواع مدارک می باشد كه با تغيير دوره بازنگری تغيير می -

 شروع می شود. ۰۰یابد و از 

 

 

 نحوه بازنگری  ، تغيير ، اصلاح و تجدید چاپ مستندات  - ۵-۴

 مرجع در خواست تغيير مستندات  -۵-۴-1

 درخواست تغيير مستندات معتبر سازمان از طرق زیر برای نماینده مدیریت ارسال ميگردد .

 الف( كاربران مجاز

 ب( مميزان داخلی 

 عامل مدیر  / ج( نماینده مدیریت 

درخواست تغيير مستندات از هر یك از مراجع فوق كه صادر شود ، لازم است فرم درخواست تغيير سند مورد استفاده قرار گيرد 

 ارسال نمایند . نماینده مدیریتبه این ترتيب مراجع فوق می توانند با تكميل فرم مذكور درخواست خود را برای 

، نوع و جزئيات تغيير باید بوسيله افرادی كه تهيه و تائيد سند را بعهده داشته اند تائيد و فرم در كليه موارد تغيير مستندات 

و تصویب  نماینده مدیریتدرخواست تغيير سند نيز به امضاء مدیر واحد صاحب سند برسد . تغيير مستندات سند منوط به تائيد 

 / نماینده مدیریت می باشد .مدیر عامل

 سند  نحوه تغيير -۵-۴-2

 پس از صدور اصلاحيه ها آنها را در فرم فهرست اصلی مستندات  و شمار صفحه  نماینده مدیریت و سرپرست ایمنی مواد غذایی

 مشخص می نماید .  در جدول صفحه دوم روش اجراییاصلاح شده را و موارد 

است . ایشان مسئوليت نماینده مدیریت  مسئوليت اعمال این تغييرات بر روی مستندات و چاپ مجدد آنها ، جزء مسئوليتهای

 و بطور كامل منتشر نمایند.” دادارد ، در هر بار تجدید نظر و بازنگری مستندات ، آنها را مجد

 بازنگری ساليانه اسناد - ۵-۵
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 . ميشوند  بازنگریدر صورت نياز حداقل سالی یكبار توسط نماینده مدیریت مورد بررسی و  كليه مستندات معتبر

 طبق روش اجرایی كنترل سوابق نگهداری ميگردد . نسخ مستندات باطل شده كه از سطح واحد ها جمع آوری ميگردد  كليه

 حذف اسناد -۵-6

مطابق فرم در صورتی كه یكی از مستندات به دلایلی ضروری تشخيص داده نشود و نياز به حذف آن باشد این موضوع  

لام و در صورت تصویب نماینده مدیریت / مدیركل ، سند جمع آوری می شود ، به نماینده مدیریت اع درخواست تغيير سند

و یك نسخه به عنوان  و در فرم سوابق منقضی شده مستند گردیده ممهور   “ مدارک منسوخ “سپس تمامی نسخ آن با مهر 

 ميگردد .  سابقه باقی می ماند  و بقيه آنها معدوم 

 

 اسناد و مدارک برون سازمانی : -

ثبت و سپس در آرشيو  فهرست اصلی مدارک خارج سازمانیيه اسناد و مدارک برون سازمانی پس از ورود به سازمان در كل

نماینده مدیریت قرار می گيرد و هر واحدی كه نياز به استفاده داشته باشد از آن استفاده می كند . همچنين برای تحت كنترل 

 اده می شود . بودن آنها از مهر سبز رنگ تحت كنترل استف

تذكر: در خصوص بخشنامه ها، آئين نامه ها و دستورالعمها ابلاغی از مراجع برون سازمانی، پس از دریافت توسط واحد اداری 

پشتيبانی در دفتر اندیكاتور ثبت و سپس در اختيار مدیر فروشگاه قرار می گيرد. مدیر عامل پس از بررسی واحدهای دریافت 

مشخص و به واحد اداری پشتيبانی اعلام می نماید. واحد اداری پشتيبانی بر اساس دستور مدیریت نسبت  كننده را بر روی فرم

 و یا در دفتر ارسال و مراسلات از واحدهای دریافت كننده رسيد ) امضاء( می گيرد. به تكثير سند اقدام و در پشت سند اصلی

 
 

 

 مستندات مرتبط   -6

 PMS-FR-35-00 به شماره  فرم درخواست تغيير سند -6-1 

 

 

 مراجع : -7
 جهت نهادهای صدور گواهی نامه های مدیریتی  –سيستم  ارزیابی انطباق  ISO17021:2015استاندارد  -۲-1

 


