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 مقدمه
مانند  می باقی هايی تنها سازمان "تغييرات مداوم "و  "انفجار اطالعات"و  "انقالب ارتباطات"ويژگی  سهدر قرن جديد با 

 كه كند آساي تكنولوژي ايجاب می و برق ت پی در پیويژگی خود را تطبيق دهند. تغييرا سهكه بتوانند با نتايج ناگزير اين 

اجتماعی خود اختصاص  -مدت توسعه اقتصادي درازو برنامه هاي كوتاه مدت در كشورهاي درحال توسعه بودجه الزم را

 دهند.

به  هبا توج فيك طرجديد و جدي قرار گرفته اند. از و خدماتی در ميدان رقابت  ، بازرگانی صنعتی واحدهاي

ديگر با حضور جدي رقبا ناچار به كاهش  خدمات خود را با كيفيت باال عرضه نموده و از طرفبايد ديت هاي موجود، محدو

عامل در ابتدا موجب تغيير در نگرش و بينش مديران اين واحدها شده  قيمت هاي تمام شده خدمات خود می باشند. اين دو

را در رأس همه فعاليت هاي  ط زيست و ايمنی و بهداشت شغلی كاركنان، اهميت به محي مشتري ،كيفيت  است به گونه اي كه

تا حد  خدمات خود ، رعايت نكات زيست محيطی و ايمنی و بهداشت شغلی كيفيتسطح خود قرار داده اند و خواستار ارتقاي 

  . می باشند یاستانداردهاي بين الملل

 هاي را منطبق با الزامات استاندارد خود هاي فعاليتدها و فراين ، هاي اصولی فوق با توجه به ديدگاه شركت مديريت

و سيستم  ISO14001:2015و سيستم مديريت زيست محيطی مطابق با  ISO9001:2015 با سيستم مديريت كيفيت مطابق

سه اصل زير را ها  و جهت پويايی اين سيستمنموده  OHSAS18001:2007مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ايی مطابق با 

 می دهد: يوسته مد نظر قرارپ

 

 بهبود مستمر ( ١

 باشد. خط مشی دراز مدت شركت مورد توجه می دستيابی به بهبود همواره يك هدف اصلی تلقی گرديده و به عنوان

نكته مهم در مستمر بودن اين بهبود می باشد كه همواره جزء اهميات مجموعه بوده و هست. بديهيست يك مجموعه بدون 

 ود نا پذير محكوم به شكست خواهد بود.ساختار بهب

 

 مسئوليت همگان شغلی و حفظ محيط زيست  ، ايمنی و بهداشتكيفيت( ٢

، رعايت  فعاليت هامطلوب  كيفيت كار و نتيجهافزايش ،  ، در هر شغل و در هر سطح براي هريك از پرسنل شركت

بوده و ارتقاء به سوي تعالی در هر يك از وردار از اهميت خاصی برخموارد ايمنی و بهداشت شغلی و حفظ محيط زيست 

 گردد.  حاصل میكاركنان  "يكايك" از طريق خدمات موارد مذكور

 

  تكنولوژي، توسعه و نيروي انسانی( ٣

،  تعالی در كيفيتزمينه اطمينان از  با استفاده از تكنولوژي و تجهيزات مناسب و نيروهاي كارآمد و با انگيزه می توان

 را ايجاد نمود. بهداشت و محيط زيست،  ايمنی
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 معرفی شركت

 . می باشدها ثبت شده  اداره ثبت شركت در .................................... شماره ثبت با ....................................شركت 

 زمينه فعاليت شركت عبارت است از:

............................................................................ 

 

 .......................................................................................................................................................................... دفتر مركزي : نشانی       

 ............................................................................... :تلفن

 ............................................................................. فاكس:

 ...................................................................وب سايت : 

 ............................................................................. ايميل:

 ........................................................................... تلگرام:

 

 كلیات نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه

  ( هدف1
 ;ISO9001:2015; OHSAS 18001:2007 استانداردهاياساس  شركت بر يكپارچه مديريتسيستم ات ـالزامتشريح 

ISO14001:2015  بمنظورمختلف سطوحدر مرتبط فعاليتهاي  كليه براي ،: 

ارائه يكنواخت محصوالت و خدماتی كه الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی كاربردي را برآورده می  الف(

  .سازد

جهت بهبود مستمر سيستم و انطباق  شامل فرآيندهايی، جلب رضايت مشتري ازطريق به كارگيري اثربخش سيستم ب( 

 .سازي با الزامات مشتري و الزامات قانونی و مقرراتی قابل كاربرد

 رعايت اصول و موارد محيط زيستج( 

 د( رعايت اصول ايمنی و بهداشت حرفه ايی پرسنل

 

  مراجع الزامی( 2
 با  ستم مديريت كيفيت مطابقسي هاي استانداردالزامات  براساس ،شركت سيستم مديريت يكپارچه نظامنامه 

ISO9001:2015  و سيستم مديريت زيست محيطی مطابق باISO14001:2015  و سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه

يجاد هر گونه تغييرات در ساختار و الزم به ذكر است در صورت ا تعيين شده اند. OHSAS18001:2007ايی مطابق با 

تب سريعاً در دستور كار شركت قرار گرفته و متناسب با تغييرات ايجاد شده ، اين نظامنامه الزامات استانداردهاي فوق ، مرا

 نيز تغيير پيدا خواهد كرد.
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 اصطالحات و تعاریف( 3
 تمامی اصطالحات و تعاريف مطابق با متن اصلی استانداردهاي مذكور می باشد.

 

 محیط سازمان   ( 4

 درک سازمان و محیط آن -4-1

را  شركتو جهت گيري استراتژيك آن هستند و توانايی  شركتمسائل خارجی و داخلی كه مرتبط با اهداف شركت كليه 

كليه اين  .نموده است هاي مورد انتظار از سيستم مديريت يكپارچه را تحت تاثيرقرار می دهند، تعيينبراي دستيابی به نتيجه 

   يرد.مسائل به صورت دوره ايی مورد پايش و بازبينی قرار ميگ

 

 درک نیازها و انتظارات طرف های ذی نفع   -4-2

را تعيين كرده و پس از شناسايی ، كليه اطالعات و الزامات آنها را مورد  خودهاي ذي نفع مرتبط با  همه طرفشركت 

 پايش و به صورت دوره ايی بازبينی می كند.

 

 

 یکپارچهتعیین دامنه كاربرد سیستم مدیریت  -4-3

مسائل خارجی و داخلی ، الزامات طرفهاي ذي  كليه فرايندهاي مرتبط باشركت سيستم مديريت يكپارچه  دامنه كاربرد

 می باشد.خدمات شركت  محصوالت و نفع و

 

 سیستم مدیریت یکپارچه و فرآیند های آن -4-4

 ست.اقدامات زير را انجام داده ا و فرايندهاي آن شركت در راستاي طرحريزي سيستم مديريت يكپارچه

 روشبه آنها نياز بوده است، شناسايی گرديده و به كمك شركت كه در سيستم مديريت يكپارچه فرآيندهايی  الف(

 . می شوند و پايش مستند ، اجرايی شناسايی و پايش فرايندها

شده هنگام اجراي سيستم مديريت يكپارچه نياز است كه از اجرا و كنترل مؤثر و اثربخش فرآيندهاي شناسايی   ب(

براي هر فرآيند تعيين گرديده تا ميزان تحقق آنها بعنوان  IMSاطمينان حاصل گردد. بنابراين معيارهايی نظير اهداف 

 شاخص اثر بخشی هر فرآيند مدنظر قرار گيرد.

، همواره سعی گرديده تا از دسترس بودن منابع و اطالعاتی كه براي  در طول طراحی و استقرار اين سيستم ها  ج(

، چنانچه نتايج مميزي هاي داخلی يا  ، اطمينان حاصل گردد تيبانی از اجرا و پايش اين فرآيندها به آنها نياز بوده استپش

ع ، گزارشات توقف اجراي پروژه ها حكايت از كمبود منابع داشته باشد، اين منابع در اسر ، گزارشات نماينده مديريت خارجی

مين منابع و يريت عالی شركت خود را نسبت به تاگرديده است. بديهی است مد مينوقت از سوي مديريت عالی شركت تا

 نيازهاي آتی نيز متعهد می داند.
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گيرند تا اطمينان  هرجا كه الزم باشد فرآيندهاي در حال اجرا مورد پايش، اندازه گيري و تجزيه و تحليل قرار مید(  

 گردند. حاصل شود كه نتايج طرح ريزي شده محقق گرديده يا می

هرجا كه نتايج پايش و اندازه گيري فرآيندها حكايت از آن داشته باشد كه نتايج طرح ريزي شده محقق نگرديده يا   ه(

محقق نخواهند شد، اقدامات الزم جهت اصالح شرايط بعمل آمده تا اطمينان حاصل گردد كه نتايج طرح ريزي شده محقق 

مر بهبود خواهد يافت. بديهی است كه فرآيندهاي فوق الذكر مطابق با الزامات گرديده و اثر بخشی فرآيند نيز بطور مست

 گردند. و نماينده مديريت، بطور دقيق و مؤثر كنترل می واحدها استانداردهاي مرجع توسط مديريت عالی شركت، مديران

 نكته مهم:

ن نكته توجه شده كه فرآيند هاي شناسايی هنگام شناسايی و تدوين فرآيند هاي مورد نياز سيستم مديريت يكپارچه به اي

و اندازه گيري باشند. نگاهی به  پروژهگيري  شده می بايست شامل فعاليت هاي مديريتی ، فراهم ساختن منابع ، تحقق و شكل

 هاي فوق می باشند. گروه از فعاليت 4ان می دهد كه فرآيندهاي فوق شامل هر ــمجموعه فرآيندهاي شناسايی شده نش

 

 رهبری – 5

 رهبری و تعهد -5-1

 رهبری و تعهد برای سیستم مدیریت یکپارچه -5-1-1

همواره خود را نسبت به حمايت و پشتيبانی از سيستم مديريت يكپارچه متعهد می داند. اين شركت مديريت عالی 

ت به توسعه و استقرار مديريت از طريق انجام امور مختلف از جمله موارد زير، سعی دارد شواهدي دال بر تعهد خود نسب

 . اين سيستم ها و نيز بهبود مستمر اثر بخشی اين سيستم فراهم آورد

 بال اثر بخشی سيستم مديريت يكپارچه.الف : پاسخگويی در ق

براي سيستم مديريت ايجادشده  ، ايمنی و بهداشت و زيست محيطی ب:حصول اطمينان ازاينكه خط مشی واهداف كيفيت

 ژيك ومحيط سازگارند.وباجهت گيري استرات

 .در سازمان منتقل ، درک و به كارگرفته شده است سيستم مديريت يكپارچهج: حصول اطمينان از اينكه خط مشی 

 يكپارچه يا فرايند هاي كسب و كار سازمان.د:حصول اطمينان از يكپارچگی الزامات سيستم مديريت 

 ريسك.و تفكر مبتنی بر  ه: افزايش آگاهی از رويكرد فرايندي

 يكپارچه در دسترس هستند.و: حصول اطمينان از اينكه منابع مورد نياز سيستم مديريت 

 ق با الزامات سيستم مديريت يكپارچه.و انطبا يكپارچهز: انتقال اهميت اثر بخشی مديريت 

 به نتايج در نظر گرفته شده نايل می يابد . يكپارچهح: حصول اطمينان از اينكه سيستم مديريت 

  يكپارچه.به كار گيري ، هدايت و پشتيبانی از افراد به منظور كمك به اثر بخشی سيستم مديريت ط: 

 ي : ترويج بهبود مستمر.

ک: حمايت از ساير نقش هاي مديريتی مرتبط در نشان دادن رهبري آنها به ميزانـی كـه در زمينـه هـاي مسئوليتشـان      

 كاربرد دارد.
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به هاي الزم  ، ارائه آموزش از طريق برگزاري جلسات توجيهیموارد فوق را تا مديريت عالی شركت تالش نموده است 

اهداف و پيگيري بر تعيين و  پرسنل نموده مديران ميانی و اقدام به تعيين خط مشی و ابالغ آن بههمچنين  .دهدانجام پرسنل 

ملكرد كل سيستم مديريت يكپارچه را ع ،بازنگري مديريت  عالوه بر آن با برگزاري جلسات دارد.صورت كالن نظارت ه ب

همواره تالش نموده است تا از در دسترس بودن منابع مورد  ابتداي پياده سازي سيستممديريت عالی از ارزيابی می نمايد. 

در شناسايی منابع مورد نياز و  اطمينان حاصل كند. بدين منظور همواره مديريت شركت سعی مراحل اجراي فرآيندنياز 

و موارد ديگري از اين دست، همگی می توانند  مديريتیهاي  ن منابع داشته است. نتايج مميزي هاي داخلی، گزارشمين ايتا

گروه سخت افزار، نرم افزار و  ٣در قالب  معموالًمنابع مورد نياز  بعنوان ابزارهاي شناسايی منابع مورد استفاده قرار گيرند.

استفاده از اطالعات مندرج در گزارشات تجزيه و تحليل داده ها و با رهبري و  شوند.مغزافزار )منابع انسانی( تقسيم بندي می 

همكاري مديران كليدي و اثرگذار اقدام به راهبري سيستم مديريت يكپارچه نموده و همواره و بطور مستمر در جهت بهبود 

 سيستم مديريت يكپارچه گام بر می دارد.

 

 تمركز بر مشتری -5-1-2

لذا مديريت ارشـد شـركت    باشد. يا تمركز بر مشتري بعنوان يكی از اصول هشتگانه مديريت مطرح می مشتري مداري

را در خصـوص تمركـز بـر     خـود  رهبـري و تعهـد   و در همين راستا، خود را يك سازمان مشتري محور می داند، سازمان نيز

 دهد : می اطمينان از موارد زير نشان  حصول ابمشتري 

 .تعيين شده انطباق دارند با الزامات تري و الزامات قانونی و مقرراتی قابل كاربرد والف : الزامات مش

ب : ريسك ها و فرصت هايی كه می توانند بر انطباق محصوالت و خدمات و توانايی افزايش رضايت مشتري موثر باشند 

 .  ن شده و مورد توجه قرار می گيرندتعيي

مقرراتی قابـل اجـرا انطبـاق    و خدمات كه با الزامات مشتري و الزامات قانونی و  ج :  تمركز بر ارائه يكنواخت محصوالت

 دارند.

 .ز بر افزايش رضايت مشتري حفظ شودد:  تمرك

فرايند رسيدگی به شكايات مشـتريان )يـا    براي ،ع تمركز بر مشتري در شركتالزم به ذكر است به جهت اهميت موضو

سنجش رضـايت مشـتريان    براي فرايند يا كارفرمايان( و) P-13با كد ايات مشتريان روش اجرايی رسيدگی به شككارفرمايان( 

 يا كارفرمايان( تهيه و تدوين شده و اجرا می گردد.) P-14با كد روش اجرايی سنجش رضايت مشتريان)يا كارفرمايان( 

 

 خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه  -5-2

، اقدام به بت به سيستم مديريت يكپارچه در جهت تعهد وي نسمديريت عالی شركت بعنوان يكی از شواهد موجود 

 : تدوين و ابالغ خط مشی سيستم مديريت يكپارچه نموده است. در تدوين اين خط مشی، موارد زير لحاظ شده است

 باشد. می الف( خط مشی به گونه اي تدوين شده است كه با اهداف سازمان متناسب
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مبنی بر برآورده ساختن الزامات و بهبود مستمر اثربخشی سيستم مديريت  ب( خط مشی تدوين شده شامل تعهدي

 . يكپارچه می باشد

،  ارچوبی براي تعيين و بازنگري اهداف كيفيتیه است كه اهداف ذكر شده در آن، چج( خط مشی به گونه اي تدوين شد

 . ايمنی وبهداشت شغلی محسوب می گردد اهداف كالن وخرد زيست محيطی و

 می باشد . برگيرنده تعهد سازمان به الزامات سيستم مديريت يكپارچه د( در

 می باشد . بخشی و بهبود مداوم افزايش اثربه دنبال  ه(

و ابعاد ريسك هاي ايمنی وبهداشت شغلی  بهبود ايمنی وبهداشت شغلی متناسب با اهميت و پيشگيري ازآلودگی و و(

 باشد.می آن خدمات پيامدها ي زيست محيطی فعاليت ها و 

خط مشی تعيين شده بصورت مناسب و از طريق نصب در اماكن عمومی، به پرسنل ابالغ گرديده است. همچنين 

مديريت سعی می نمايد از طريق مالقات پرسنل و نيز برگزاري جلسات توجيهی براي آنان، اطمينان حاصل نمايد كه خط 

 به طرف هاي ذي نفع اطالع رسانی می گردد. همچنين در صورت لزوم مشی توسط پرسنل درک شده است.
در قالب جلسات بازنگري مديريت  رار می گيرد. اين بازنگري معموالخط مشی تدوين شده براي تداوم تناسب مورد بازنگري ق

 .اتفاق می افتد

 

 وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات سازمانی   -5-3

امل مختلفی بستگی دارد كه يكی به عواجراي فرآيند حل مختلف  مديريت شركت اعتقاد دارد اجراي دقيق و اصولی مرا

بر همين اساس چارت سازمانی مجموعه  است. فرايندهاها و وظايف مجريان اين رين آنها، شفاف بودن شرح مسئوليتمهمتاز

ختيارات تفويض همچنين الزم است كه مسئوليت ها و وظايف واگذار شده به افراد، با ميزان ااست.  طراحی و تدوين شده 

با كد  فرم هاي شناسنامه شغلشرح مسئوليت ها و اختيارات مسئولين در قالب  در همين راستاشده به آنان متناسب باشد. 

F-17 حتماً براي موارد زير در تعريف اين وظايف ، مسئوليت ها و اختيارات  . تعيين گرديده و به آنان ابالغ گرديده است

 .تتدابيري انديشيده شده اس

 بين المللی انطباق دارد. هايبا الزامات اين استاندارد يكپارچهالف : حصول اطمينان از اينكه سيستم مديريت 

 ، خروجی هاي مورد نظرشان را ارائه می كنند. : حصول اطمينان از اينكه فرايندها ب

ز و به تغيير يا نوآوري و به ويژه ، درباره فرصت هاي بهبود و نيا يكپارچهج : گزارش در مورد عملكرد سيستم مديريت 

 .براي گزارش به مديريت ارشد

 واحدها.د:  حصول اطمينان از ترويج تمركز بر مشتري در تمامی  

برنامـه   يكپارچـه هنگامی كه تغييراتی در سيستم مـديريت   يكپارچهه : حصول اطمينان از حفظ يكپارچگی سيستم مديريت 

 .ريزي شده است
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  یکپارچه تیریمد ستمیس یبرا یزیطرح ر -6

 ها و فرصت ها  سکیاقدامات مرتبط با ر  -6-1

ب در طراحی سيستم هاي مختلف، استفاده از خدمات مشاورين مجر از طريق انجام بازنگريشركت  عالیمديريت 

 ، انجام مميزي هاي داخلی و اقداماتی از اين دست، اطمينان حاصل نموده است كه :مديريت يكپارچه

پرداختن به موارد  يمرتبط را كه برا يها و فرصت ها سكي، ر يكپارچه تيريمد ستميس يبرا يزيمان طرح ردر زالف( 

 ؛ موده استن نييالزم هستند تع ريز

 .ابدي( مورد نظر خود دست جي)نتا جهيتواند به نت یم يكپارچه تيريمد ستميآنكه س ني: تضم١

 : افزايش اثرات مطلوب٢

 رات ناخواسته اهش اثك ايو  يريگپيش: ٣

 به بهبود مستمر یابي: دست4

  .نموده است يزيرا برنامه ر ريسازمان موارد ز ب(

 ها و فرصت ها  سكير ني: اقدامات مرتبط با ا ١

 انجام  ی: چگونگ ٢

 يكپارچه تيريمد ستميس يها ندآياقدامات در فر نيا يساز ادهيو پ يساز كپارچهي :٣

  اقدامات نيا یاثر بخش یابيارز :4

 باشد.متناسب با اثرات بالقوه بر انطباق محصوالت و خدمات  ديها و فرصت ها با سكيانجام شده مرتبط با ر اقدامات

ـ تواند شامل مـوارد ز  یها و فرصت ها م سكيپرداختن به ر يها نهي: گز يادآوري ، قبـول   سـك يباشـد : اجتنـاب از ر   ري

 لهيبـه وسـ   سـك ير يعواقب ، به اشتراک گـذار  اياحتمال  ريي، تغ كسيفرصت ، حذف منبع ر كيبه منظور دنبال كردن  سكير

  .آگاهانه يريگ ميتصم

 به همين منظور در شركت يك روش اجرايی مديريت ريسك ها و فرصت ها تهيه و تدوين و اجرا شده است.

 

 به آنها  یابیجهت دست یزیو طرح ر تیفیاهداف ك -6-2

اق عملكرد سيستم مديريت يكپارچه با خط مشی شركت، اهداف خرد وكالن به انطب واقعی دستيابیشفاف سازي و جهت 

بر اساس فرم اهداف سيستم مرتبط  يها نديسطوح و فرا ، فيدر وظاكيفيتی، زيست محيطی و ايمنی وبهداشت شغلی 

 در تعريف اين اهداف به موارد زير توجه شده است:تعيين شده اند.  F-95با كد  مديريت يكپارچه
 

   .باشدمی سازگار  تيفيك یا خط مش: بالف
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 .باشدمی  يري: قابل اندازه گب

 .گيردمی : الزامات قابل كاربرد را در نظر ج

 .باشد می يمشتر تيرضا شي: مرتبط با انطباق محصوالت و خدمات و افزاد

 .رديگمی قرار  شي: مورد پاه

 .شودمی  اطالع رسانی: و

 .شودمی  يبه روز آور ازي:  در صورت نز

  .شده استرا مطابق بندهاي زير تعيين  يكپارچهبه اهداف  یابيدست یچگونگ ، يزيدر زمان طرح ر همچنين

 .انجام خواهد شد يی: چه كارهاالف

 .خواهد شد ازيموردن ی: چه منابعب

 .مسئول خواهد بود ی: چه كسج

  .خواهد شد ليتكم ی: چه زماند

 .خواهد شد يابیآن چگونه ارز جي: نتاه

ه ذكر است كه اهداف تعريف شده بايستی به صورت دوره ايی مورد پايش و ارزيابی قرار گرفته و در طول مدت الزم ب

 زمان تعريف شده براي هر هدف ميزان تحقق و دستيابی به سطوح تعريف شده را بررسی كرد.

 

   راتییتغ یزیطرح ر -6-3

ـ بـه صـورت طـرح ر    رييتغ،  دينما نييرا تع يكپارچه تيريمد ستميدر س رييبه تغ ازين شركتكه  یصورت در شـده و   يزي

 در اين طرحريزي به موارد زير توجه شده است.شود. می انجام  كيستماتيس

 چيست؟آن  یاز عواقب احتمال كيو هر  ريي: هدف از تغالف

 خدشه دار نمی شود؟ يكپارچه تيريمد ستميس یكپارچگي: ب

 الزم براي تغيير در دسترس است؟: منابع ج

 چگونه خواهد بود ؟ اراتيها و اخت تيمجدد مسئول صيتخص ايو  صي: تخصد

 

 یبانیپشت -7
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 منابع  -7-1

  اتیكل -7-1-1

ـ  نييتع يكپارچه تيريمد ستميو بهبود مستمر س يمنابع الزم را جهت استقرار ، اجرا ، نگهدار شركت همواره مـی   نيمأو ت

 .دينما

 شده است: در راستاي تامين منابع به موارد زير توجه

 .موجود یمنابع داخل يها تيها و محدود تي: قابلالف

  .شود نيتام یكنندگان خارج نياز تام ديبا يیازهاي: چه نب

 

 كاركنان  -7-1-2

قابل كاربرد ، كاركنـان   یو مقررات یو الزامات قانون ياز برآورده شدن مستمر الزامات مشتر نانياطم حصول به منظور

با توجه بـه   در اين خصوص.شده استفراهم  ازيمورد ن يها نديبه همراه فرا يكپارچه تيريمد ستميس موثر ياجرا يالزم برا

اقـدام   I-29با كـد   چارت سازمانی و فرايندهاي موجود و نياز به پرسنل با تخصص و تجربه كافی مطابق با آيين نامه پرسنلی 

 می گردد.

 

 ساخت  ریز -7-1-3

بـه انطبـاق محصـوالت و     یبابيجهـت دسـت   سيستم مديريت يكپارچه يها ندآيفر ياجرا يبرا ازيمورد ن هاي ساخت ريز

 : را گفت ريموارد ز توان یساخت م ريزاز جمله اين .  می گردد يو نگهدارشده  نيمأ، ت نييخدمات و تع

 .مرتبط ساتي: ساختمانها ، تاسالف

  .از جمله سخت افزار و نرم افزار زاتي: تجهب

  .قلحمل و نمنابع : ج

 .اطالعات و ارتباطات ي: تكنولوژد

بمنظور حصول اطمينان از نگهداري صـحيح از تجهيـزات و ماشـين آالت يـك روش اجرايـی تحـت عنـوان روش اجرايـی         

بـه نگهـداري و يـا    شده كه در اين روش اجرايی كليه امـورات و فراينـدهاي مـرتبط     تهيه و تدوين P-35نگهداري و تعميرات 

 تعريف شده است.يرساختها تعميرات احتمالی ز
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 ها  فرآیند یاجرا یبرا طیمح -7-1-4

مـی   ينگهـدار  شـده و   نيمأ، ت نييو انطباق محصوالت و خدمات تع یابيو دست ندهايفرا يجهت اجراالزم و كافی  طيمح

 .شود

 شده است.است به موارد زير توجه اين محيط مناسب كه تركيبی از عوامل انسانی و فيزيكی در تعيين و تامين 

 .الف( عوامل اجتماعی ) بطور مثال: بدون تبعيض ، آرام ، بدون ناسازگاري و تضاد(

 .پيشگيري از خستگی و محافظت از تنشهاي عاطفی و احساسی( ) بطور مثال: كاهش استرس ،  ب( عوامل روانی

 .ج( عوامل فيزيكی )بطور مثال: دما ، رطوبت ، نور ، جريان هوا ، پاكيزگی ، صدا(

 

  یریو اندازه گ شیمنابع پا  -7-1-5

پـايش يـا انـدازه    مكـانيزم  از  از پيش تعيـين شـده   به منظور تصديق انطباق محصوالت و  خدمات با الزامات  -١-5-١-7

ـ و انـدازه گ  شيپـا  جينتا دستيابی به از اطمينانحصول  يمنابع الزم برا در همين راستاد، گردگيري استفاده می  معتبـر و   يري

 جهت حصول اطمينان در تامين منابع به موارد زير ديده شده است: .شده است و فراهم نييعتماد تعقابل ا

 باشد. یكه در حال انجام است مناسب م يريواندازه گ شيپا يها تياز فعال یآن نوع مشخص ي: برا الف

 شود.  یم يكاربرد آنها نگهدار اياز تداوم تناسب  نانياطم ي: براب

به عنوان  ) از جمله روشهاي اجرايی پايش و اندازه گيري مرتبط با هر فرايند(العات مستند شده مناسب اط همچنين كليه

 . می گرددحفظ  يريو اندازه گ شيشواهد تناسب با هدف منابع پا

 قابليت رديابی اندازه گيري -٢-5-١-7

ـ به عنـوان   ، يرياندازه گو  یابيرد تيقابل سيستم مديريت يكپارچه به گونه ايی طراحی شده كه، در شركت  بخـش   كي

نيز طبـق مـوارد زيـر تحـت      يرياندازه گ ليدر نظر گرفته شده ،  وسا يرياندازه گ جيدر صحت نتا نانيازكسب اطم یاساس

 كنترل می باشند:

ـ اندازه گ ياستانداردها يقبل از استفاده بررو ايمشخص و  یدر فواصل زمان الف( ـ قابـل رد  يري ـ  یابي  ياسـتانداردها  اب

اسـتفاده   یوجود نداشـته باشـند ، مبـان    يیاستانداردها نيكه چن یشوند، زمانمي برهيو كال دييتا یمل اي یالملل نيب يرياندازه گ

  .شودمی  حفظبه صورت اطالعات مستند شده  ديبا قيتصد ايو  ونيبراسيشده جهت كال

 شود.می  بررسی آنها ونيبراسيكال تيوضعب( 
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ـ اندازه گ جيو نتا ونيبراسيكال تيصدمه كه وضع اي و بي، آس ماتيازتنظج(  ـ     يهـا  يري  یپـس ازآن را از اعتبـار خـارج م

 شوند.می محافظت  ندينما

ريزي شده  است در استفاده معيوب تشخيص داده برنامه  هاآن ونيبراسيو كال قيكه در طول زمان تصد يابزار چنانچه

مناسب را انجام  حیو در صورت لزوم اقدام اصال ودهلی را تعيين نمتاثيرات منفی در صحت نتايج اندازه گيري قب شركتشود 

براي هر دستگاه و . شوند هاي مشخص كاليبره می گيري تحت نظامی مدون و در زمان تجهيزات پايش و اندازه دهد.می 

تايج حاصله با مقادير ، ن گيري مشخص بوده و در هنگام كنترل دستگاه ، مقدار مجاز خطاي اندازه گيري ابزار پايش و اندازه

گيري با حدود مجاز مقررشده  شود كه خطاهاي احتمالی اندازه گيري مقايسه شده و اطمينان حاصل می مجاز خطاي اندازه

، بطور كامل نگهداري  ، بعنوان شاهدي دال بر انجام فعاليت كاليبراسيون . سوابق بررسی و كنترل ابزارهاي فوق سازگارند

 . شوند می

، بر مبناي شركت استفاده در  گيري مورد ك نكته مهم بايد به اين موضوع اشاره كرد كه ابزارهاي پايش و اندازهبعنوان ي

 . اند شرايط مورد نياز در بازرسی و آزمون انتخاب شده

. در ضمن براي هريك  است سيستم كنترل مستندات قرارگرفته كنترل از تجهيزات فوق تهيه شده كه تحت  شناسنامه اي

. محل استفاده تجهيزات و كاربرد آنها نيز مشخص است. روال  است شده  ، كد شناسايی خاصی درنظرگرفته  از اين ابزارها

گيري و ابزارهاي پايش از محل استفاده  ، وسايل اندازه بدين ترتيب است كه به هنگام فرا رسيدن زمان كاليبراسيون

، برچسب يا تگی كه حاوي اطالعات الزم در خصوص زمان  ه كاليبراسيونآوري شده و پس از انجام اقدامات مربوط ب جمع

. در ضمن  شود ، در صورت امكان بر روي دستگاه نصب می انجام عمليات كاليبراسيون و موعد بعدي كاليبراسيون است

توسط پيمانكاران برون . معموال اين فعاليت  شود ها و سوابق مربوطه ثبت می خالصه نتايج كاليبراسيون بر روي گواهينامه

 . شود هاي مربوطه نيز از طرف آنان صادر می گيرد و گواهينامه سازمانی انجام می

گيري از وضعيت كاليبره بعلت حوادث  در صورتی كه احتمال خارج شدن تجهيزات بازرسی و ابزارهاي پايش و اندازه

ر اين صورت مسئول مربوطه نسبت به جداسازي دستگاه و ، د باشد ناگهانی و يا براساس گزارش كاربر دستگاه وجود داشته 

 .  هاي الزم جهت انجام فعاليت كاليبراسيون اقدام خواهد نمود انجام هماهنگی

 : باشند عبارتنداز نكات مهمی كه در خصوص اين نوع ابزارها، حائز اهميت و قابل توجه می

 .، نگهداري و انبارش محافظت شوند در طی جابجايی، تعميرالف( اين قبيل تجهيزات می بايست در برابر آسيب و خرابی 

ها فاقد  گيري شود كه نتايج اندازه ب( اين ابزارها نبايد دستكاري شوند، چرا كه دستكاري آنها توسط پرسنل باعث می 

 . اعتبار گرديده و قابل اعتماد نباشند

يري مشخصی مورد تصديق قرارگيرند تا قابليت رديابی گ بايست در قبال استانداردهاي اندازه ج( اين قبيل ابزارها می

همچنين مبنايی كه براي كاليبراسيون يا تصديق آنها مورد استفاده  . المللی وجود داشته باشد آنها تا استانداردهاي ملی و بين

 . قرارگرفته بايستی ثبت شود

هاي قبلی  گيري بايست اعتبار نتايج اندازه می ، د( چنانچه مشخص شود تجهيزات در انطباق با الزامات موردنظر نيستند

 . آمده ثبت شوند مورد ارزيابی مجدد قرارگرفته و اقدامات بعمل
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 :تذكر 
 باشد اصلي داراي اعتبار ميفقط با مهر  (IMSيکپارچه ) اسناد سيستم مديريت

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 P-36بـا كـد    در همين خصوص يك روش اجرايی تحت عنوان روش اجرايی پايش و كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيري 

 تهيه و تدوين شده است.

 

  یدانش سازمان -7-1-6

وده و همواره خـود  نم نييصوالت و خدمات تعحبه انطباق م یابيو دست ندهايفرآ ياجرا يرا برا ازيمورد ندانش ت كشر

 . رديگمی الزم دردسترس قرار  زانيو به م دهش يدانش نگه دار نيا را نسبت به اين دانش به روز نگه می دارد.

بـه دسـت    یچگـونگ  وگرفتـه  خود رادرنظـر   یفعل ، دانش رييال تغحدر يو روند ها ازهايپرداختن به ن هنگامدر شركت 

 .تعيين شده استالزم  یبه دانش اضاف یدسترس ايآوردن و

اين دانش اطالعاتی اسـت كـه    . شدهو معموالً از طريق تجربه كسب  شركت بودهمختص  شركت دانش یدانش سازمان

جهت كسب دانش الزم در  ريد زرموا می شود. به اشتراک گذاشته می گيرد وبمنظور دستيابی به اهداف مورد استفاده قرار 

 . گرفته شده استنظر 

ازشكسـت   آموخته هاي حاصـله  سرمايه فكري ، مطالب فراگرفته شده از طريق تجربه ، به عنوان مثال) ی: منابع داخلالف

ـ   مسـتند نشـده   يدانـش و تجربـه هـا    و به اشتراک گذاشتن موفق ، ثبت يها و پروژه ها ود فراينـدها ،  ، نتـايج حاصـل از بهب

 (محصوالت و خدمات

ـ  انيدانش ازمشتر يبه عنوان مثال استانداردها ، دانشگاه ها ، كنفرانس ها، جمع آور ی): منابع خارجب  ارائـه دهنـدگان   اي

 (برون سازمانی

جهت حصول اطمينان از وجود دانش سازمانی در شركت يك روش اجرايی تحت عنوان روش اجرايـی مـديريت دانـش    

 دوين و اجرا شده است.تهيه و ت

 

 تیصالح -7-2

نظر به حساسيت شركت در راستاي اجراي دقيق و اصولی فرايندهاي شركت ، صالحيت افراد جهت ايـن اجـرا بـه دقـت     

 تحت كنترل می باشد. در همين راستا مراحل زير انجام پذيرفته است:

شـده   ، مشخصموثر است  تيفيعملكردشان بر ك كنند و یتحت كنترل سازمان كار م كه را یالزم كاركنان تي: صالحالف

 .است

 .  با مورد بند الف تطبيق داده شده استمناسب  تيتجربه صالح اي، آموزش و  التي: كاركنان ازنظر تحصب

 . می شوداقدامات انجام شده اقدام  یاثربخش یابيالزم و ارز یستگي: درصورت كاربرد جهت بدست آوردن شاج
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 :تذكر 
 باشد اصلي داراي اعتبار ميفقط با مهر  (IMSيکپارچه ) اسناد سيستم مديريت

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 . می گرددحفظ  تيسب به عنوان شواهد صالح: اطالعات مستند مناد

انتصاب مجدد افراد درحال كار  اي،  تيبه عنوان مثال شامل ارائه آموزش ، هدا در شركت ي: اقدامات كاربرديادآوري

 در همين خصوص همانطور كه قبال گفته شد مطابق با مفادباشد. می  ستهيكاركنان شا باقراردادبستن  اياستخدام و  اي و یفعل

تهيه و تدوين و  P-07با كد آيين نامه پرسنلی اقدام شده و همچنين يك روش اجرايی تحت عنوان روش اجرايی آموزش 

 در شركت ، موارد زير در قالب سيستم مديريت يكپارچه، مورد توجه قرار گرفته اند:طبق اين روش اجرايی  اجرا شده است.

 .ديريت يكپارچه را تعيين می نمايدامات سيستم م( شايستگی هاي الزم براي افراد موثر بر الز ١

خود در تحقق اهداف  هايی كه انجام می دهند و نحوه تشريك مساعی كاركنان نسبت به اهميت فعاليتآگاهی  (٢

 .  اطمينان دارد

 .اهميت انطباق با خط مشی والزامات سيستم مديريت يكپارچه (٣

هاي منافع ايمنی و  بالفعل حاصل از فعاليت اشت شغلی اعم از بالقوه وبهد پيامدهاي زيست محيطی بارز و ايمنی و (4

 .زيست محيطی ناشی از عملكرد ايشانبهداشت حرفه اي و 

نقش ومسئوليت خود در حصول انطباق با خط مشی و روشهاي اجرايی سيستم ازجمله الزامات ايمنی و بهداشت حرفه  (5

  .واكنش در شرايط اضطراري واي و زيست محيطی از جمله الزامات آمادگی 

 .روشهاي اجرايی عملياتی تدوين شدهعواقب بالقوه عدول از  (6

، به  هاي الزم اولويت بندي گرديده و در قالب سيستم آموزش منظور رفع نيازهاي آموزشی پرسنل، آموزشه ب( 7

 پرسنل ارائه شده است.

گيرد تا اطمينان حاصل گردد  ده مورد ارزيابی قرار می( پس از اجراي هر آموزش، ميزان اثر بخشی آموزش اجرا ش8

ثر نتايج اين ارزيابی ها حاكی از مو . چنانچه ها، مرتفع گرديده اند كه نيازهاي از پيش تعيين شده از طريق اجراي آموزش

رار گردد يا نياز تك رعايت مالحظات خاصی ، مجدداً نظر می بايد با  ، به ناچار آموزش مورد نبودن آموزش اجرا شده باشد

 . سازمان به طريق ديگر )مثال جابجايی پرسنل( برآورده شود

، مديريت اعتقاد دارد كه پرسنل شاغل بايد از مفهوم و اهميت فعاليت هاي خود و ميزان اثري كه شركت ( در 9

شی در دستيابی سازمان به عملكرد آنها بر رضايت كارفرمايان می گذارد آگاه باشند. همچنين آنها بايد بدانند كه چه نق

اهداف تعيين شده دارند. به همين دليل سعی می گردد از طريق برگزاري جلسات توجيهی، ارائه آموزش به پرسنل، نصب 

 منظور گسترش فرهنگ كيفيت اين آگاهی به پرسنل داده شود.ه تابلوهاي مختلف ب

 شوند. می بطور دقيق و كامل نگهداري  رسنلها و تجارب پ ( سوابق مربوط به تحصيالت، آموزش ها ، مهارت١1

 

  یآگاه-7-3

 باشند.می آگاه  رياز موارد ز كنند یكار م شركتكه تحت كنترل  كاركنانكليه 

  يكپارچه ی: خط مش الف

 مرتبط  يكپارچه: اهداف ب
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 :تذكر 
 باشد اصلي داراي اعتبار ميفقط با مهر  (IMSيکپارچه ) اسناد سيستم مديريت

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

  يكپارچهبهبود عملكرد  ياي، ازجمله مزا يكپارچه تيريمد ستميس ی: سهم آنها دراثربخشج

 يكپارچه تيريمد ستميالزامات س ايانطباق  مدعدماي: پد

همچنـين بـا    در راستاي تحقق موارد باال ، جلسات عمومی و خصوصی توسط مديران اصلی و ميـانی برگـزار مـی گـردد.    

 برگزاري دوره هاي توجيهی كاربردي و عملياتی قبل از شروع به كار رسمی طبق روش اجرايی آموزش اقدام می گردد.

 

 اطات ارتب -7-4

وده است. در تعيين اين ارتباطات مـوارد  نم نييرا تع يكپارچه تيريمد ستميمرتبط با س یو خارج یارتباطات داخل شركت

 : زير لحاظ گرديده

  موضوع ارتباط:  الف

 زمان ارتباط: ب

  افراد مرتبط با ارتباط: ج

 چگونگی برقراري ارتباط: د

خلی و خارجی از ابزار هايی همچون خطوط تلفن خارجی و داخلـی ، ايميـل ،   در همين راستا بمنظور برقراري ارتباطات دا

وب سايت ، تلگرام )و ساير شبكه هاي مجـازي( ، اتوماسـيون اداري ، شـبكه داخلـی ، ارتباطـات حضـوري و جلسـات ، صـندوق         

 پيشنهادات و انتقادات ، دبيرخانه )نامه كتبی( و... تدارک ديده شده است.

 

 تنداطالعات مس -7-5

  اتیكل -7-5-1

 :باشد  می ريشامل موارد ز شركت يكپارچه تيريمد ستميسكليه اطالعات مستند در 

  یالملل نيب هاياستاندارد نيا ازي: اطالعات مستند مورد نالف

در  . شده اسـت الزم شمرده  يكپارچه تيريمد ستميس یاثر بخش يكه برا شركتشده توسط  نيي: اطالعات مستند تعب

 ن اطالعات مستند به موارد زير دقت شده است:تعيين اي

 محصوالت و خدمات آن . ندها،يها، فرآ تي، نوع فعال شركت: اندازه الف

 و تعامالت آنها . ندهايفرآ یدگيچي: پب

 افراد. تي: صالحج
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 باشد اصلي داراي اعتبار ميفقط با مهر  (IMSيکپارچه ) اسناد سيستم مديريت

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 یو به روز رسان جادیا -7-5-2

 دهد. موارد زير را انجام میاطالعات مستند  یو به روز رسان جاديا هنگامشركت 

 شماره مرجع  اي،  سندهي، نو خيو شرح به عنوان مثال عنوان ، تار يی: شناساالف

  كي، الكترون يو رسانه مثال كاغذ ري: قالب به عنوان مثال زبان ، نسخه نرم افزار ، تصاوب

 آن . تيتناسب و كفا يبرا بيو تصو ي: بازنگرج

 

 كنترل اطالعات مستند -7-5-3

ـ  هاياسـتاندارد  نيو ا يكپارچه تيريمد ستميس ازيند مورد ناطالعات مست -١-٣-7-5 ـ  نيب شـوند تـا   مـی  كنتـرل   یالملل

  .باشد یاستفاده م يدردسترس و مناسب برا ازيمورد ن یدرمكان و زمانحاصل شودكه  نانياطم

  ، شركت فعاليتهاي زير را انجام می دهد:كنترل اطالعات مستند  يدرصورت كاربرد برا -٢-٣-7-5

 و استفاده  یابي، باز ی، دسترس عيتوز: الف

  يیو حفظ ، ازجمله حفظ خوانا يساز رهي: ذخب

 ( شيرايبه عنوان مثال كنترل و) راتيي: كنترل تغج

  ینيگزي: حفظ و جاد

ـ طرحر يبرا شركتكه توسط  یمستند با منشاء برون سازمان اطالعاتهمچنين كليه   تيريمـد  سـتم يو عملكـرد س  يزي

 شود. می و كنترل  يیمناسب شناسا يشده اند به گونه ا نييالزم تع يكپارچه

ـ درخصوص صرفا اجازه مشاهده اطالعات مستند و اجـازه و اخت  يريگ ميبرتصمها  یدسترس ـ مشـاهده و تغ  يبـرا  اري  ريي

 تعريف گرديده است.اطالعات ثبت شده 

تهيه و تـدوين و اجـرا شـده     P-01با كد در همين خصوص يك روش اجرايی تحت عنوان روش اجرايی كنترل مستندات 

 است.

از جمله سوابق كيفی كه براي اين مجموعه الزام شده می توان به موارد زير اشاره كرد. لذا تمـامی مـوارد زيـر بطـور     

 دقيق حفظ و نگهداري می گردد.

  اهداف و برنامه تحقق اهداف 

 صورتجلسات بازنگري مديريت 

 سوابق مربوط به كنترل مستندات 
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 باشد اصلي داراي اعتبار ميفقط با مهر  (IMSيکپارچه ) اسناد سيستم مديريت

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 مين كنندگانط به خريد و ارزيابی تاسوابق مربو 

  فرايندهاسوابق مربوط به اجراي مراحل مختلف 

 هاي بازرسی و آزمون سوابق مرتبط به انجام فعاليت 

 سوابق كاليبراسيون ابزارهاي پايش و اندازه گيري 

 سوابق اقدام اصالحی و پيشگيرانه 

 سوابق مرتبط با انبار 

 كپارچهسوابق مميزيهاي داخلی سيستم مديريت ي 

 سوابق آموزشی كاركنان 

 ساير سوابق نتايج حاصل از اجراي اين سيستم ها 

 نظرات و پيشنهادات كارفرمايان 

الزم به ذكر است كه به منظور تعريف كنترل هاي الزم براي شناسايی، انبارش، حفاظت، بازيابی، مدت نگهداري و معدوم 

تهيه و تدوين و اجرا شده  P-02با كد ايی كنترل سوابق كيفی روش اجر عنوانروش اجرايی تحت  يكسازي سوابق كيفی، 

 است.

 

 عملیات -8

 اتیو كنترل عمل یزیر طرح -8-1

ـ  ازيانطباق با الزامات جهت  ارائه محصوالت و خدمات مورد ن يمشخص شده كه برا يندهايفرآ شركت كليه باشـد   یم

 :توده اساجرا و كنترل نم ،يزيبرنامه ر ريموارد ز قيرا از طر

 تعيين شده اند. و خدماتمحصول  يالزامات برا تمامی( الف

 ايجاد شده اند. محصوالت و خدمات رشيپذ يو برا ندهايفرآ يبرا يیارهاي( معب

 تعيين شده اند. انطباق با الزامات محصول و خدماتبه  یابيدست يبرا ازي( منابع مورد نج

 شده است.، پياده سازي ارهايمطابق با مع ندهاي( كنترل فرآد

 اين اقدام در جهت رسيدن به اهداف زير است: تعيين ، نگهداري و حفظ ميگردند. اطالعات مستند شده به ميزان الزم( ه

 ميشوند.فرايند ها به صورت طرح ريزي شده انجام  حصول اطمينان از اينكه تمامی( ١ 

 .دزامات انطباق دارنمحصوالت و خدمات با ال حصول اطمينان از اينكه( ٢

 باشد.می مناسب  شركت اتيعمل يراب يزيطرحر نيا یخروجالزم به ذكر است كه 
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و  مـی نمايـد   يناخواسته را بازنگر راتيياز تغ یو عواقب ناش نموده شده را كنترل يزيطرحر راتييتغ همچنين شركت ،

 .دينمامی ناخواسته  راتيثأدر صورت لزوم اقدام  به كاهش هرگونه ت

تحت كنتـرل  شده  يبرون سپار يندهايكه فرآ نمودهحاصل  نانياطمشركت  ، 4-8وضيحات در بند عالوه بر اين طبق ت

 می باشند.

 الزامات محصوالت و خدمات  -8-2

 یارتباط با مشتر -8-2-1

 :ستاوده نم جاديا ريدر ارتباط با موارد ز انيارتباط با مشتر يرقرارب يبرا را يیندهايفرآ شركت

 راتييبه سفارشات از جمله تغ یدگيرس ايدادها و ( استعالم ها، قرارالف

 ( اطالعات مرتبط با محصوالت و خدماتب

 يمشتر تيشامل  شكا يها و انتظارات مشتر دگاهيد ي( فراهم آورج

   ياموال مشتر كنترل اي یدگي( رسد

 قتضايی ، هنگامی كه مرتبط باشدقرار دادن الزامات خاص براي اقدامات ا( ه

 

 الزامات مرتبط با محصوالت و خدمات  نییتع -8-2-2

 شركت جهت تعيين الزامات مربوط به محصوالت و خدمات موارد زير را مدنظر قرارداده است.

  نييقابل كاربرد، تع  یمقرراتو یالزامات قانون(وهستند یكه توسط سازمان الزامييآنهاومات محصول و خدمت )( الزاالف

 .شده اند

 .را داشته باشدديمانيكه ارائه م یشده و اثبات مطالبات )ادعاها( محصوالت و خدمات فيت تعربرآوردن الزاما يی( تواناب

،  هاي مطرح در مناقصه ها خواسته كليه همچنين  می گردد.رک پيمان، نقشه ها ، مشخصات فنی اين الزامات شامل مدا

جهت  شركت،  اين امكان سنجی ها مثبت باشد، مورد امكان سنجی قرار می گيرند و چنانچه نتايج  مطابق يك الگوي مشخص

 .  اجراي پروژه اعالم آمادگی خواهد كرد

يكپارچه نگهداري می خشی از سوابق كيفی مهم در سيستم بديهی است كه سوابق ناشی از اجراي اين فرآيند، بعنوان ب

 : . همچنين در خصوص اصالحيه قراردادها، ذكر نكات زير ضروري است شود

 پروژهگردند يا عوامل ديگر  دستخوش تغييراتی می نقشه هاي قبلی كنند ، مثال زامات پروژه تغيير میكه ال هنگامیالف( 

، متناسب با  ، روال مشخصی در سيستم تعيين گرديده است تا اين اطمينان حاصل گردد كه مستندات مربوطه نمايند تغيير می

شرح  ه شده اند . در اين موارد ، معموالبت به الزامات تغيير يافته آگاشرايط جديد اصالح شده اند و كاركنان ذيربط نيز، نس

يا دفتر مركزي به سازمان اعالم می شوند و  پروژه، مدير واحد  مسئول،  دفتر فنی مسئولينتغييرات در قالب هماهنگی با 
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، جايگزين مستندات قبلی  غيير يافته. سپس مستندات ت طی اين جلسات، هماهنگی هاي الزم با نمايندگان كارفرما بعمل می آيد

، كليه پرسنل ذيربط نيز از جزئيات  . در اين راستا گردند تا ادامه مراحل اجرايی براساس الزامات جديد انجام شود می

 . گردند تغييرات بعمل آمده به نحو متقضی مطلع می

، پاره اي از الزامات وجود دارند كه  اندبيان شده  يا مشتري عالوه بر الزاماتی كه بصورت صريح توسط كارفرماب( 

، درغالب مجموعه قوانين ومقررات مرتبط با امور پيمانكاري حاكم است لذا به يا مشتري عليرغم عدم اعالم توسط كارفرما

.  از شرايط مناسبی برخوردار گردد در انتها پروژهالزم است رعايت شوند تا مربوطه تشخيص مديريت شركت يا مسئولين 

 . ن قبيل الزامات نيز در حين اجرا با دقت رعايت می شونداي

بعنوان الزامات قانونی و دولتی مطرح هستند كه می بايست رعايت شوند. از  در پروژه هاي خاص د( برخی الزامات نيز 

تدوين گرديده و   توان به دستورالعمل هاي ايمنی جداگانه اي اشاره كرد كه از طرف كارفرمايان دولتی جمله اين الزامات می

 ابالغ شده اند.

 فرآيند، برخی الزامات بعنوان الزامات درون سازمانی از طرف شركت براي مراحل اجرايی  ( عالوه بر كليه موارد فوقو

 .اند تعيين شده

 

 الزامات مرتبط با محصوالت و خدمات یبازنگر -8-2-3

دن هرگونه تعهد بـه مشـتري اطمينـان حاصـل كنـد كـه       سياستهاي شركت بر اين اساس است كه قبل از شروع كار و دا

توانايی انجام و برآوردن الزامات محصوالت و يا خدمات را دارد. لذا همواره يك بازنگري در اين الزامات الزم االجراست. ايـن  

 بازنگري ها شامل موارد زير است:

 .ليو پس از تحو ليتحو يها تيفعال ياز جمله الزامات برا ،ي( الزامات مشخص شده توسط مشترالف

 .باشد یالزم م يمورد نظر مشتر اياستفاده مشخص شده  يبرا ینشده است ول انيب يكه توسط مشتر ی( الزاماتب

 ج( الزامات مشخص شده توسط خود شركت.

 .محصوالت و خدمات يقابل كاربرد برا یو مقررات ی( الزامات قانوند

 .اند مغايرت داردشده  انيب چهاز قبلبا آن اتی كهسفارش اي( الزامات قرارداد ه

در كليه موارد فوق چنانچه مغايرتی مشاهده گردد قبل از هر گونه اقدام حل و فصل می گردد. همچنين چنانچه در اين 

خصوص مشتري الزامات تعيين شده خود را بصورت مستند ارائه نكرده باشد ، حتما شركت نسبت به اخذ تاييديه هاي الزم 

، الزم است قبل از اجرا و پيچيدگی هاي نهفته در مراحل مختلف فرآيندها به ارزش باالي  هبا توجبراي همين  مايد.اقدام می ن

، بررسی ها و ارزيابی هاي الزم را انجام دهد تا از بروز مشكالت بعدي حتی المقدور شركت اقدام به اجرا نمايدآنكه 

 هاي اوليه بايستی سازمان را مطمئن سازد كه : . اين بررسی ها و امكان سنجی جلوگيري بعمل آيد

هاي پروژه در قالب  و ويژگی )نيازمنديهاي مربوط به فرآيند اجرا كامال اطالع دارد. نيازمنديالف( از الزامات و

 و مشخصات فنی بطور كامل تعيين گرديده است( نقشه ها مدارک پيمان، 
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ه كه در ابتدا موردنظر كارفرما بوده انجام شود، هماهنگی هاي الزم با ، مغاير با آنچاجراب( چنانچه قرار است بخشی از 

 شود. كارفرما انجام گرفته و موارد با وي حل و فصل 

در نهايت شركت به نحو قابل كاربرد، همه اطالعات مستند مربوط به نتايج حاصل از بـازنگري هـا و هـر گونـه الزامـات      

 جديد محصوالت و خدمات را حفظ می نمايد.

 

 تغییرات در الزامات محصوالت و خدمات -8-2-4

هر زمان كه الزامات محصوالت و خدمات تغيير كند شركت كليه اطالعات مستند را مطابق با الزامات جديد تغيير داده و 

 افراد مرتبط با هر يك از اين الزامات را نسبت به اين موضوع اگاه می سازد.

 

 تو توسعه محصوالت و خدما یطراح -8-3

 اتیكل -8-3-1

يك فرايند طراحی و توسعه را ايجاد ، پياده سازي  ،به منظور حصول اطمينان از تامين محصوالت و خدمات بعدي شركت

 كرده است. و نگهداري 

 

 و توسعه  یطراح یزیطرحر -8-3-2

 گرفته است:را در نظر  ريو توسعه موارد ز یطراح يمراحل و كنترل ها برا نييدر تع شركت

 .و توسعه یطراح يها تيفعال یدگيچيان و پممدت ز ت،يماه (الف

 .مراحل مورد نياز فرايند از جمله بازنگري هاي طراحی و توسعه قابل كاربرد( ب

 يق و صحه گذاري در طراحی و توسعه.فعاليت هاي الزامی تصد( ج

 اده شده در فرايند طراحی و توسعه.مشاركت د اراتيها و اخت تي( مسئولد

 ي طراحی و توسعه محصوالت و خدمات.منديها به منابع دورون و برون سازمانی برانياز( ه

 حی و توسعه.و( نياز به كنترل فصول مشترک بين افراد در فرايند طر

  .ز( نياز به مشاركت مشتريان و كاربران در فايند طراحی و توسعه

   .الزامات تامين بعدي محصوالت و خدمات بعدي( ح

 ايند طراحی و توسعه انتظار دارند.ل كه مشتريان و ساير طرف هاي ذينفع مرتبط از فرط( سطحی از كنتر

  .ي( اطالعات مستند مورد نياز جهت اثبات اينكه طراحی و توسعه برآورده شده اند
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 و توسعه یطراح یها یورود -8-3-3

نمـوده   توسعه داده شوند را تعيينالزامات ضروري براي هريك از انواع محصوالت و خدماتی كه بايد طراحی و  شركت

 و همواره موارد زير را مدنظر دارد.

  .الف( الزامات كاركردي و عملكردي

 يت هاي طراحی و توسعه مشابه قبلی.ب( اطالعات بدست آمده از فعال

  .یو مقررات ی( الزامات قانونج

 .ده استآنها ش پياده سازيكه سازمان متعهد به  ينامه ا نييآ اي( استانداردها د

 .محصوالت و خدمات تيشكست به علت ماه یاحتمال پيامدهاي( ه

حـل و   ي طراحی و توسعهها يورود نيتعارض ب بوده وو بدون ابهام  ، كامل  یكافبطور  ي طراحی و توسعه ها يورود

 . می گردداطالعات مستند ورودي هاي طراحی و توسعه را حفظ و  دشومی فصل 

 

 و توسعه یطراح یكنترل ها-8-3-4

. اين كنترل ها به منظور حصول اطمينان از موارد نمايدمی بر فرايند طراحی و توسعه كنترل هايی اعمال  شركت همواره

  زير است:

 تعريف می شوند. آيند یكه بدست م یجي( نتاالف

 .انجام می شوند به منظور ارزيابی توانايی انطباق نتايج طراحی و توسعه با الزامات انجام شده ، بازنگري ها( ب

از انطباق خروجی هاي طراحی و توسعه با الزامات ورودي ، فعاليت هاي تصديق انجام مـی   نانيحصول اطم به منظور( ج

 .شوند

د( به منظور حصول اطمينان از اينكه محصوالت و خدمات ، الزامات مربوط به كاربرد مشخص شـده يـا اسـتفاده تعيـين     

 .ليت هاي صحه گذاري انجام می شوندشده را برآورده می سازد ، فعا

ه( هرگونه اقدام الزم بر روي مشكالت شناسايی شده در حين فعاليت هاي بازنگري يا تصديق و صحه گذاري ، انجام می 

 . شود

 و( اطالعات مستند اين فعاليت ها حفظ می شوند.

دارند . بسته به اين كه براي محصوالت  يادآوري : بازنگري ها ، تصديق و صحه گذاري طراحی و توسعه اهداف متمايزي

 . شوندمی تركيبی انجام  گاهی بصورت جداگانه و يا گاهیبه چه صورت مناسب باشد ، اين فعاليت ها  شركتو خدمات 
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 و توسعه یطراح یها یخروج-8-3-5

مطلوب شركت  زي كهنا گفته پيداست كه خروجی هر طرحی از اهميت بااليی برخوردار بوده و بايستی مطابق با آن چي

هست مطابقت داشته باشد. به همين منظور جهت دستيابی به اهداف مورد نظر در طراحی و توسعه محصوالت و يا خـدمات  

 ، شركت از موارد زير اطمينان حاصل می نمايد:

 گردد.برآورده  ي( الزامات ورودالف

 .باشد یمحصوالت و خدمات كاف نيمأت يبعد يندهايفرآ ي( براب

 . داده شده استه نحو مناسبی ، الزامات پايش و اندازه گيري و معيار هاي پذيرش را شامل شده يا به آن ها ارجاع ب( ج

ويژگی هاي محصوالت و خدمات كه بري مقصود مورد نظـر و اسـتفاده ايمـن و صـحيح از آن هـا ضـروري هسـتند        ( د

 شده اند.مشخص 

 

 و توسعه  یطراح راتییتغ  -8-3-6

در حين و يا پس از طراحی و توسعه محصـوالت و خـدمات را بـه ميزانـی كـه اطمينـان       انجام شده  راتييغت شركت كليه

اطالعات مسـتند مربـوط   نموده و حاصل نمايد هيچ تاثير منفی بر انطباق با الزامات وجود ندارد ، شناسايی ، بازنگري و كنترل 

 نمايد:می به موارد زير را حفظ 

 سعه الف( تغييرات طراحی و تو

 ب( نتايج بازنگري ها 

 ج( مجوز تغييرات

 د( اقدامات انجام شده جهت جلوگيري از اثرات منفی 

يك روش اجرايی تحت عنوان روش اجرايی طراحی  ٣-8در همين راستا جهت حصول اطمينان از صحت انجام فرايند بند 

 و توسعه تهيه و تدوين و اجرا شده است.
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  یت و خدمات برون سازمانمحصوالفرایند ها ، كنترل  -8-4

  اتیكل -8-4-1

ـ از ب یمحصوالت و خدمات ندها،يفرآ در شرگت بنا بر اقتضايات بعضی از . جهـت حصـول   شـوند يم نيتـام  یرون سـازمان ي

كه از پيش تعيين شده كنترلهايی صورت می گيرد. اين كنترلها با الزامات  اطمينان از انطباق اين فرايندها ، محصوالت و خدمات

 در مواقع زير رخ می دهد:روي فرايند ها ، محصوالت و خدماتی كه بيرون سازمانی تامين می شوند  بر

درنظر گرفته  شركتخدمات تامين كنندگان برون سازمانی براي تركيب با محصوالت و خدمات خود ( محصوالت و الف

  .شده اند

، بـراي مشـتريان تـامين     شركت، به نمايندگی از  تامين كنندگان برون سازمانیتوسط مستقيما ( محصوالت و خدمات ب

 . می شوند

 ، يك فرايند و يا بخشی از يك فرايند ، توسط تامين كننده برون سازمانی انجام می شود .  شركتبه تصميم ( ج

ت ، انايی تامين كنندگان برون سازمانی در تامين فرايندها يا محصوالت و خدمات منطبـق بـا الزامـا   وبر اساس ت همچنين

اطالعات مستند ايـن   گرفته شده است ومعيارهايی را جهت ارزيابی ، انتخاب ، پايش عملكرد و ارزيابی مجدد آنها تعيين و بكار 

بـدين منظـور دو روش اجرايـی تحـت عنـاوين      . می گرددفعاليت ها و هر گونه فعاليت ضروري حاصل از ارزيابی ها را حفظ 

 و روش اجرايی تامين خدمات تهيه و تدوين و اجرا شده است. P-12با كد روش اجرايی تامين كاال 

 

 كنترل  زانینوع و م  -8-4-2

، بـر توانـايی    مـی شـوند  كه فرايند ها ، محصوالت و خدماتی كـه از بيـرون سـازمان تـامين      نظر به اهميت اين موضوع

 . موارد زير با دقت اعمال می گردد نگذاردسازمان در تحويل مستمر محصوالت و خدمات منطبق به مشتريانش تاثير منفی 

 يكپارچـه بيرون سازمان تامين می شوند تحت كنتـرل سيسـتم مـديريت    در كه فرايند هايی كه حصول اطمينان از اينالف(

  .ندشركت باقی می ما

عيين ت شودبر روي تامين كننده برون سازمانی  و بر روي خروجی بدست آمده ، اعمال  الزم است تاكنترل هايی كه ( ب

 می شوند.

 :همواره مد نظر می باشدموارد زير ( ج

در بر آورده سازي مستمر الزامات  شركت( تاثير بالقوه فرايند ها ، محصوالت و خدمات برون سپاري شده بر توانايی ١

 ات قانونی و مقرراتی قابل كاربرد.مشتري و الزام

 ن سازمانی ( اثر بخشی كنترل هاي اعمال شده توسط تامين كنندگان برو٢
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د( به منظور حصول اطمينان از اينكه الزامات توسط فرايند ها ، محصوالت و خدمات برون سپاري شـده بـر آورده مـی    

 . می گردندشوند ، تصديق يا ديگر فعاليت هاي ضروري ديگر را تعيين 

 

 تامین كنندگان برون سازمانی  یاطالعات برا -8-4-3

در خصوص موارد  وده ون كننده برون سازمانی ، از كفايت الزامات اطمينان حاصل نمقبل از اطالع رسانی به تامي شركت

 رساند :می زير ، الزامات خود را به اطالع تامين كنندگان برون سازمانی 

 الف( فرايند ها ، محصوالت و خدماتی كه بايد تامين شود 

 ب( تاييد:

 ( محصوالت و خدمات  ١

 ت ( روش ها ، فرايند ها و تجهيزا٢

 ( ترخيص محصوالت و خدمات  ٣

  شايستگی ها از جمله تاييد صالحيت هاي الزامی براي افراد( ج

 شركتتعامالت تامين كننده برون سازمانی با (د

 بر روي عملكرد تامين كنندگان برون سازمانی بكار گرفته خواهد شد  شركتی كه توسط شي( كنترل و پاه

می خواهند در محل تامين كننده برون سازمانی انجـام   مانيا مشتريان شركته يا صحه گذاري ك قيتصد يها تي( فعالو

 دهند . 

يك روش اجرايی تحت عنوان روش اجرايی كنتـرل تـامين    ٢-4-8و  ٣-4-8جهت حصول اطمينان از اجراي دقيق بندهاي 

 تهيه و تدوين و اجرا شده است. كنندگان

 

 رائه خدماتاو  دیتول -8-5

 و ارائه خدمات دیكنترل تول -8-5-1

و . به نحوي كـه قابـل كـاربرد     وده استرا در شرايط كنترل شده اي ، پياده سازي نم خود تاتوليد و ارايه خدم شركت

 :نترل شده شامل موارد زير می باشدشرايط ك . اينباشدعملياتی 

 :در دسترس می باشد موارد زير را تعريف می كنند( اطالعات مستند كه الف

 فعاليت هايی كه بايد انجام گيرند.حصوالتی كه بايد توليد شوند ، خدماتی كه بايد ارايه شوند يا ويژگی هاي م (١

 نتايجی كه بايد بدست آيند. (٢
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 در دسترس بوده و از آنها استفاده می گردد.ب( منابع پايش و اندازه گيري مناسب 

رل فرايندها يا خروجـی هـا و   ته معيار هاي كنج( فعاليت هاي پايش و اندازه گيري در مراحل مناسب براي تصديق اين ك

  ، پياده سازي شده اند.معياهاي پذيرش محصوالت و خدمات برآورده شده اند

 و محيط مناسب براي اجراي فرايندها استفاده شده است.ساخت  ريزاز ( استفاده د

از جمله هرگونه تاييـد صـالحيت الـزام     براي اجراي فرايندها انتصاب شده اند.در اين انتصاب به موارديافراد شايسته ( ه

  توجه خاص شده است. شده

براي فرايند توليد و ارايه خدمات ، در جايی كه خروجی بدست آمده رانمی تـوان بـا پـايش يـا انـدازه گيـري بعـدي        ( و

 ردد.، صحه گذاري و صحه گذاري مجدد دوره ايی توانايی دستيابی به نتايج طرحريزي شده انجام می گتصديق كرد 

 كه ضرورت داشته و ممكن بوده فعاليتهايی طراحی و پياده سازي شده است.هرجاييخطاي انسانی بمنظور جلوگيري از( ز

 ، لحاظ و پياده سازي شده است.فعاليت هاي ترخيص ، تحويل و پس از تحويل محصوالت و خدمات ( ح

كنند بطور  را توصيف می و يا محصوالت و خدمات پروژهقبل از هر چيز الزم است اطالعاتی كه ويژگيهاي  بنا براين

،  است اي كاري احساس شدهه دستورالعمل روش هاي اجرايی مجزا ويا هر جا كه نياز به و.  شفاف و دقيق در دسترس باشند

 اجرايی و روشهاي باشد، اين ، اثر منفی داشته اجراي اصولی روند ها بر  دستورالعمل روشهاي اجرايی و به نحوي كه فقدان اين

 ها تدوين گرديده و در اختيار پرسنل قرارداده می شوند. دستورالعمل

شده  استفاده   ، محصوالت و يا خدمات جهيزات مناسب و سازگار با شرايط پروژه، از تاجرا در مراحل مختلف  همچنين

گيري در كمال  مك آنها امور پايش و اندازه، به تجهيزاتی نياز بوده تا به ك گيري هاي پايش و اندازه انجام فعاليت جهت . است 

گيري اعتماد كنيم الزم است  . به منظور آنكه قادر باشيم به نتايج حاصل از اين فعاليت هاي پايش و اندازه دقت انجام شوند

 رند. و سپس مورد استفاده قرارگي گيري قرار گرفته كاليبراسيون تجهيزات اندازهپايش و روش اجرايی اين تجهيزات تحت 

، بايد به اين نكته اشاره كرد كه در طول  است انجام گرفتهاجرايی عالوه بر كليه موارد فوق كه در جهت كنترل فرآيند 

، پيشرفت فيزيكی كار نيز دقيقا تحت و كنترل پروژه ريزي  هاي برنامه ، سعی گرديده از طريق بكارگيري تكنيكاجراي پروژه 

آوري اطالعات الزم و ارائه گزارشهاي ادواري به مديريت شركت  اقدام به جمع شركت  ريزيبرنامه . واحد  كنترل قرارگيرد

 .  نمايد می

نكته : با توجه به ماهيت فعاليت شركت ممكن است برخی از فرايند هاي سازمانی به پيمانكاران فرعی واگذار شوند. لـذا  

اين تامين كنندگان قبل از بكار گيري ايشان مطابق با روش در شركت تمهيداتی چيده شده است تا در صورت احساس نياز به 

 اقدام گردد. تامين خدماتاجرايی 

گيري بعدي قابل تصديق  اي هستند كه خروجی آنها بوسيله پايش و اندازه به گونه اجرايیبرخی از فرآيندهاي نكته : 

 . گردد كه مورد استفاده قرارگرفت آشكار می، تنها پس از آن باشند. به عبارتی نقايص خروجی اين قبيل فرآيندها نمی

به طرق  بعبارتی ديگرشود.  گذاري روي آنها انجام می ها ، عمليات صحه منظور كنترل بهينه نحوه اجراي اين فعاليته ب

 شود كه اين فرآيندها قادرند نتايج الزم را كه با نتايج طرح ريزي شده مطابقت دارند، ايجاد مقتضی اطمينان حاصل می
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 توان به موارد زير اشاره كرد: است كه از آن جمله می نمايند. در خصوص اين قبيل فرآيندها، ترتيبات الزم ايجاد شده

 . الف( معيارهاي تعريف شده براي بازنگري و تصويب فرآيندها

ی از اجراي ب(  استفاده از پرسنل ماهر و كارآزموده در اين قبيل فرآيندها به منظور كاهش خطرات و مشكالت ناش

 . نادرست و غير اصولی فرآيندها

 . ج( استفاده از روشهاي اجرايی مشخص و ويژه جهت انجام اين قبيل فرآيندها 

 . د(  الزامات مربوط به سوابق ويژه اين قبيل فرآيندها 

 (كارفرماواسته هاي الزم در خصوص آنها )براساس خ گذاري مجدد اين قبيل فرآيندها، بعبارتی تشديد كنترل هـ(  صحه 

 

 یابیو رد  ییشناسا -8-5-2

وهمچنين شناسايی و رديـابی آنهـا در هـر مرحلـه از فراينـد      تضمين انطباق محصوالت و خدمات  در شركت به منظور

  انجام می گردد. ابزار هاي مناسبی براي شناسايی خروجی ها  توسط

 .شودمي يیارائه خدمات شناسا و ديدر سرتاسر تول يريگو اندازه  شيالزامات پا با قياس ها در  یخروج تيوضع واقعدر

 سـپس  نمايـد و  مـی  كنتـرل تعريـف و  شناسه منحصر به فرد خروجـی هـاي فراينـد را    بوده و شركت الزام  یابيدر اين

 نمايد. می اطالعات مستندي كه براي رديابی الزم است را حفظ 

 

 یمانبرون ساز تامین كننده ای یاموال متعلق به مشتر -8-5-3

 شركتمورد استفاده  ايكه تحت كنترل  یتا مدت یارائه كنندگان برون سازمان اي يبه اموال مشتر شركت همواره نسبت

يـا همكـاري در   اسـتفاده   يرا كـه بـرا   یكننده بـرون سـازمان   تامين اي ياموال مشتر شته و بدين منظوراست توجه مبذول دا

در صورت بروز خطاهاي غيـر مترقبـه   نمايد. می تصديق ، حفاظت و حراست  محصوالت و خدمت ارايه شده اند را شناسايی ،

 شركتگم شود ، آسيب بينند يا ديگر براي استفاده مناسب نباشد ،   یكننده برون سازمان تامين اي ياموال مشتركه  یوقتو يا 

 . نمايدميحفظ چه كه رخ داده است راات مستند آنو اطالع ودهتامين كننده برون سازمانی گزارش نماين مساله رابه مشتري يا

يا تامين كننده برون سازمانی شـامل مـواد ،    ياموال مشتر الزم به يادآوري است كه به تعريف شركت طبق استاندارد ،

 . باشندمی وال معنوي و داده هاي شخصی قطعات ، ابزار ها و تجهيزات ، محل مشتريان ، ام

 

 محافظت  -8-5-4

 راحين توليد و ارايه خدمات را به ميزانی كه براي اطمينان از انطباق با الزامات ضروري است  خروجی هاي شركت كليه

رسيدگی ، كنترل آلودگی ، بسته بندي ، ذخيره سازي ، جابه جايی يا حمل و  ،يیمحافظت شامل شناسا اين نمايد. می حفاظت

 در آن، مدنظر قرارگرفته هتم مديريت يكپارچه مستقر شدو در قالب سيس اجرايكی از نكاتی كه در  .می باشدنقل و مراقبت 
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و كيفيت  اقالمبايست انطباق  . اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است كه می ، بحث انبارش و مسائل مرتبط با آن است

 : است اتخاذ گرديده   كارگاه هامناسب آن در طول مدت نگهداري حفظ گردد. بدين منظور تدابير زير در 

 . ، داراي قابليت شناسايی بوده و از يكديگر متمايز هستندو در ساير مراحل فرايندها اقالم نگهداري شده در انبار  الف(

 . شود كه اقالم صدمه نديده و دچار آسيب نگردند به نحوي انجام می مربوطه ديگرب( جابجايی اقالم در انبار و فضاي 

،  اي است كه اقالم نگهداري شده دچار صدمه و آسيب نگردند به گونهن و ساير اماكج( نحوه انبارش اقالم در انبار 

اي است كه از فضاي انبار به  دراين صورت اقالم ضايعاتی درمحل جداگانه اي نگهداري گردد  بعالوه طرز نگهداري به گونه

 . ، دسترسی به اقالم نيز آسان باشدحو مناسبی استفاده گرديده و ضمنا ن

. البته برخی مالحظات بطور عمومی رعايت  ، داراي شرايط خاص نگهداري نيستندها ي شده در انبار( اقالم نگهدارد

،  توان به استفاده از پالت . از جمله اين مالحظات عمومی می ، آسيب نبينند شوند تا اقالم در طول نگهداري در انبار می

  بت و نگهداري آنها در محلهاي خشكدورنگهداشتن اقالم از رطو

 ه( قسمت يا تمام بخش هاي اجرا شده به نحو مطلوب نگهداري می گردند تا در مراحل بعدي اجرا آسيبی نبينند .

 

 لیپس از تحو یها تیفعال  -8-5-5

 زانيم نييتع دروده است وا محصوالت و خدمات را برآورده نممرتبط ب ليپس از تحو يها تيالزامات فعال شركت همه

 لحاظ شده است: ريموارد ز ،ازيمورد ن ليپس از تحو يها تيفعال

 یو مقررات یالزامات قانون الف(

 ب( پيامد هاي بالقوه ناخواسته در خصوص محصوالت و خدمات 

 استفاده و دوره عمر مورد نظر محصوالت و خدمات ت،يماه ج(

   مشتريو بازخوردهاي  د( الزامات 

ـ مانند خـدمات تعم  يتعهدات قرارداد ،یگارانت يبط با اعطاشامل اقدامات مرت  ليپس از تحو يها تي: فعاليادآوري و  ري

 باشد. یم وغيره و يا هر آنچه كه در قرارداد تعيين شده است، يینها امحاي اي افتيمانند باز یليخدمات  تكمو ،ينگهدار

 

  راتییكنترل تغ -8-5-6

ات به ميزانی كه براي تضمين تداوم در انطباق بـا  توليدو ارايه خدم در تغييرات گاهی اوقات بنا بر اقتضا مجبور به اعمال

اطالعـات   بديهيسـت  .مـی گـردد  بـازنگري و كنتـرل   هستيم. لذا اين تغييرات همـواره  الزامات مشخص شده مورد نياز است ، 

آمـده از  مستندي كه تشريح كننده نتايج بازنگري تغييرات ، فرد يا افراد صادر كننده مجوز تغييرات و هر گونه اقـدام الزم بر 

 .می گرددتغييرات باشند حفظ 

 روشهاي اجرايی زير تهيه و تدوين و اجرا شده است: 5-8جهت حصول اطمينان از اجراي دقيق فرايندهاي مربوط به بند 
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 باشد اصلي داراي اعتبار ميفقط با مهر  (IMSيکپارچه ) اسناد سيستم مديريت

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 P-15با كد  روش اجرايی برنامه ريزي و كنترل پروژه

 روش اجرايی اجراي پروژه ) روش اجراي توليد(

 P-11با كد  روش اجرايی انبارش

 

 محصوالت و خدمات صیترخ  -8-6

كـه الزامـات محصـول  و     نمايـد  قيتـا تصـد   مـوده ن پياده سازي شده را در مراحل مناسب  يزيطرحر باتيترت شركت

ترخيص محصـوالت و  شده اند نكامل  یبخش تيشده به طور رضا يزيطرح ر باتيكه ترت یخدمت برآورد شده اند. تا زمان

 . اربرد توسط مشتري تاييد شده باشديرد ، مگر اينكه توسط فرد مجاز و در صورت كپذنمی خدمات به مشتري صورت 

 :است . اين اطالعات مستند شامل موارد زيرحفظ می گردداطالعات مستند ترخيص محصوالت و خدمات  بنابراين كليه

 الف( شواهد انطباق با معيارهاي پذيرش

 مجوز ترخيصب( قابليت رديابی به فرد يا افراد صادر كننده 

 

 نامنطبق یها یكنترل خروج-8-7

ـ شوند تا از اسـتفاده   یو كنترل م يیكه با الزامات انطباق ندارد شناسا يیها یخروج در شركت كليه -8-7-1 ـ تحو اي  لي

آن بـر انطبـاق محصـوالت و     اثـر عدم انطبـاق و   تيماه يبر مبنا یاقدام مناسبدر همين راستا  شود. پيشگيرينها آناخواسته 

ـ كه پس از تحو یمحصوالت و خدمات نا منطبق رايب نيمسئله همچن نيا می گردد.مات انجام خد ارائـه   حـين  ،محصـوالت   لي

ـ نامنطبق بـه   يها یبا خروجدر شركت يا پس از آن شناسايی می شوند نيز صدق می نمايد . تخدم ـ  كي ـ چنـد روش ز  اي  ري

 :می گرددبرخورد 

 : اصالحالف

 بازگرداندن يا تعليق ارايه محصوالت و خدمات جداسازي ، محدود سلزي ، : ب

 يبه مشتر ی: اطالع رسانج

 پذيرش تحت شرايط ارفاقی: كسب مجوز د

 د. نگيرمی هنگامی كه خروجی هاي نامنطبق اصالح شده اند ، انطباق با الزامات مورد تصديق قرار الزم به ذكر است 

 

 نمايد : می حفظ  رادهد می ا شرح اطالعات مستندي كه موارد زير رهمچنين شركت  -8-7-2
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 باشد اصلي داراي اعتبار ميفقط با مهر  (IMSيکپارچه ) اسناد سيستم مديريت

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 الف( شرح عدم انطباق 

 ب(شرح اقدام هاي انجام شده 

 ج ( شرح هر گونه مجوز هاي ارفاقی كسب شده 

 د( شناسايی طرف تصميم گيرنده در خصوص اقدام پيرو عدم انطباق

هاي از پيش تعيين  استهاست كه به هردليل با خو خدمتی محصول / نامنطبقخدمت با توجه به موارد فوق محصول /

مراحل اجرايی ، وارده به كارگاه  مواد اوليه نامنطبق:  عبارتند از اجرا در  عدم انطباق هاي موجودشده مطابقت ندارد. عمده 

 و محصول نهايی يا خدمت نهايی نا منطبق. نامنطبق

 : ز حاالت زير مواجه شويممنطبق، ممكن است با يك يا چند حالت او يا مراحل ناهنگام تعيين تكليف اقالم 

منطبق تبديل شده )خدمت( ، به يك محصول )ارائه مجدد(  كاري نامنطبق بواسطه انجام دوباره)خدمت( الف( محصول 

 . استفاده گردد و قابل

يا بدون  )ارائه مجدد(كاري ، )پس از انجام دوباره نامنطبق بواسطه استفاده از مفهوم اجازه ارفاقی)خدمت( ب( محصول 

 . انجام هيچ كاري( پذيرفته شود

توسط كارفرما )يا كسانيكه  اين مجوز ارد و گاهانياز د كارفرماگاهی استفاده از مفهوم اجازه ارفاقی به كسب مجوز از 

 . شود است( صادر می براي چنين منظوري تعيين شده و اختيارات الزم به آنان واگذار شده قبال

تري برخوردار هستند مجاز شمرده  اده در امور ديگري كه از سطح كيفی پائيننامنطبق جهت استف )خدمت(ج( محصول

 . شود

، بعنوان يك  ، قابل استفاده نباشد راه حل فوق ٣نامنطبق با استفاده از هيچ يك از  )خدمت(د( اگرمحصول

 . د استفاده قراردادتوان آن را مور و در اين شرايط نمی گرددمی تلقی )غير قابل استفاده( ضايعاتی  )خدمت(محصول

، بايد مورد تصديق مجدد قرارگيرد  گردد نامنطبق اصالح می )خدمت( از طرفی الزم به ذكر است هنگامی كه محصول

 . تا اطمينان حاصل شود كه با الزامات تعييين شده تطابق دارد

 مسئولين مربوطه ، ی شودشناساي ، نامنطبق پس از ارسال يا شروع به استفاده از آن)خدمت( در صورتيكه محصول 

 . كنند تدابير الزم را در جهت كنترل اثرات بالفعل يا اثرات بالقوه عدم انطباق اتخاذ می

تهيـه و   P-06با كد بنابراين در شركت يك روش اجرايی تحت عنوان روش اجرايی كنترل محصوالت / خدمات نا منطبق 

 تدوين و اجرا شده است.

 

 عملکرد یابیارز -9

 یابیو ارز لیتحل ،یریاندازه گ ش،یپا -9-1

 كلیات  -9-1-1

 . كرده استموارد زير را تعيين  شركت در راستاي اعمال پايش ، اندازه گيري ، تحليل و ارزيابی ابتدا
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 باشد اصلي داراي اعتبار ميفقط با مهر  (IMSيکپارچه ) اسناد سيستم مديريت

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 ؟دارد يريو اندازه گ شيبه پا ازين يزيچه چ (الف

 ول اطمينان از ايجاد نتايج معتبر.مورد نياز ، به منظور حص یابيو ارز ليتحل ،يرياندازه گ ش،يپا يروش ها( ب

 چه زمانی پايش و اندازه گيري بايد انجام شود؟ (ج

 برآمده از پايش و اندازه گيري بايد تحليل و ارزيابی شوند؟  جينتا یچه هنگام (د

 بر همين اساس پايش و اندازه گيري در شركت به بخش هاي زير تعريف می گردد:

 پايش و اندازه گيري اقالم ورودي -١

 پايش و اندازه گيري در حين فرايند -٢

 پايش و اندازه گيري نهايی -٣

 پايش و اندازه گيري دوره ايی انبارها -4

 پايش و اندازه گيري فرايندها -5

را جهت تصديق اينكه  پروژه/محصوالت و خدماتموظف است ويژگيهاي  شركتمطابق خواسته استاندارد مرجع، 

اساس، سيستم  ن. بر همي ده اند، مورد پايش و اندازه گيري قرار دهدبرآورده ش مربوطهالزامات و يا خواسته هاي 

ركليه مراحل اجرا بطور موثر به هاي بازرسی و آزمون د به گونه اي طراحی شده است كه فعاليت شركت يكپارچهمديريت 

 : می باشندها شامل اقدامات زير درآيند. اين فعاليتاجرا 

يا توسط  و قطعات فنی و يدكی كه توسط واحد تداركـات خريداري و مواد اوليهمل الف( كليه اقالم وارده به كارگاه شا

، قبل از آن كه مورد استفاده قرار گيرند می بايست مورد بازرسی و كنترل  تأمين گرديده اند تامين كنندگان برون سازمانی

 .  ارندقرار گيرند تا اطمينان حاصل گردد كه با الزامات از پيش تعيين شده مطابقت د

اطمينان حاصل گردد كه الزامات  می بايست مورد بازرسی قرار گيرند تااجرايی هاي  ب( نتايج حاصل از فعاليت

ييد و آغاز هر مرحله جديد ، منوط به تا كاري. بديهی است كه اجراي مراحل  برآورده شده اند هاي تعيين شده نيازمنديو

 . می باشدمراحل قبل توسط مسئولين واحد كنترل كيفيت 

،  تحويل گردد كارفرما يا مشتري نهايی به  پروژه يا محصول و يا خدماتو قبل از آنكه  اجراج( پس از اتمام كليه مراحل 

. بدين منظور به  ها و الزامات از پيش تعيين شده برآورده گرديده اند الزم است اطمينان حاصل گردد كه كليه نيازمندي

 : شود يكی از دو روش زير اقدام می

.  ليست و تكميل آن انجام شود چك الزم است كه اين فعاليت از طريق تهيه يك فرآيندهاي اجرايیدر خصوص برخی از 

ليست مورد بررسی نهايی قرار می گيرد و از انجام صحيح آنها اطمينان حاصل  چكبدين ترتيب كه كليه موارد ذكر شده در 

 . می گردد

، مدير واحد توسط رياست  فرآينهاي اجرايی، بازديد نهايی از  ليست ضرورتی ندارد دربرخی موارد نيز كه تهيه چك

. چنانچه در حين بازديد  و مدير امور اجرايی بعمل می آيد و نتايج بازديد در قالب يك صورتجلسه مكتوب می گردد فنی 
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، موارد در قالب صورتجلسه  ه باشدمواردي مشاهده گردد كه مغاير با اصول و الزامات از پيش تعيين شده انجام گرفت

 . می گردددر جهت رفع اين مغايرت ها اتخاذ  مذكور قيد گرديده و تصميمات الزم

 : نكته مهم

هاي خريد بعنوان مدارک و مستندات مرجع جهت انجام  ، مستندات مرجع و نيازمندينقشه ها ،  طرح هاي كيفيت

 . فعاليت هاي بازرسی و آزمون مطرح می باشند

 تهيه و تدوين و اجرا شده است. P-36با كد ر همين راستا يك روش اجرايی پايش و اندازه گيري د

همچنين به منظور آگاهی از ميزان انطباق عملكرد سيستم مديريت يكپارچه با الزامات استاندارد هاي سه گانه  و از 

و ميزان توانايی آن را در دستيابی به نتايج  توان فرآيند طريق بررسی ميزان تحقق اهداف كيفی ) شاخص ( مربوطه ، می

گيري قرارداد. بنابراين در مواقعی كه نتايج طرح ريزي شده مطابق آنچه كه در  طرح ريزي شده ، مورد پايش و اندازه

د پذير باشد ، اصالحات و اقدامات اصالحی الزم برحسب تناسب صورت می اند محقق نشده  قالب اهداف كيفيتی تعيين گرديده

با  تا از تطابق محصول )خروجی فرآيند( اطمينان حاصل گردد . لذا يك روش اجرايی تحت عنوان روش اجرايی پايش فرايندها

 تهيه و تدوين و اجرا شده است. P-08كد 

 

  یمشتر تیرضا -9-1-2

 .می نمايدنياز ها و انتظارات وي را پايش برآورده شدن  زانيرا از م يبرداشت مشتر شركت

/ محصوالت و يا خدمات پروژه ها ثير استقرار سيستم مديريت يكپارچه را در ت شركت مايل است كه ميزان تامديري

گيري ها در جهت ارزيابی  . يكی از مهمترين اندازه اين ارزيابی از طرق مختلف امكان پذير است . مورد ارزيابی قراردهد خود

از ميزان برآورده شدن و مشتريان  كارفرمايانربوط به برداشت آوري اطالعات م ، جمع عملكرد سيستم مديريت كيفيت

و نيز  كارفرمايانآوري نظرات  هاي مختلفی جهت دريافت و جمع . بدين منظور روش است شركتالزامات وي توسط 

.  نيستبه معناي بررسی و پيگيري شكايات وي  است . سنجش رضايت مشتريان صرفا استفاده از اين اطالعات تعيين گرديده 

، اين امر لزوما به معناي رضايت كامل وي از نحوه عملكرد  شكايتی نداشته باشد مشتريانبلكه اعتقاد بر اين است چنانچه 

با وجوداينكه فرم هاي نظر سنجی در دورهاي زمانی تعيين شده براي مشتريان ارسال می شود ، خواهد بود.  اجراشركت در 

  . اعالم نمايد در قالب فرم هاي نظر سنجی، كتبا ، رضايت خود را ننمی توان انتظار داشت كه مشتريا

به همين منظور دو روش اجرايی با عناوين روش اجرايی رسيدگی به شـكايات كارفرمايـان / مشـتريان و روش اجرايـی     

 سنجش رضايت كارفرمايان / مشتريان تهيه و تدوين و اجرا شده است.

 

 یابیو ارز لیتحل  -9-1-3

ـ و تحل هيمنابع را تجز گريو د يرياندازه گ ش،ياز پا یمناسب و اطالعات ناش يداده ها وارهشركت هم ـ و ارز لي مـی   یابي

 .دينما

 شوند : می جهت ارزيابی موارد زير استفاده  هاتحليلاين نتايج 
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 و خدمات تانطباق الزامات محصوال (الف

 يمشتر تيرضا (ميزانب

 يكپارچه تيريمد ستميس یاثر بخش عملكرد و  (ج

 اينكه آيا طرح ريزي به طور اثربخش اجرا شده است  د(

 اثربخشی اقدامات انجام شده به منظور پرداختن به ريسك ها و فرصت ها  (ه

 برون سازمانیكننده  نيعملكرد تام (و

 يكپارچه تيريمد ستميبهبود س نياز به (ز

ول اطمينان از عملكرد صحيح سيستم مديريت هاي الزم در جهت حص ، الزم است كنترل همانند هر سيستم ديگري

، تجزيه و تحليل و  گيري ، فرآيندهاي پايش، اندازهشركت در  همستقر شد  IMS. بدين منظور در نظام  يكپارچه اعمال گردد

 : اند تا اطمينان حاصل گردد كه شده و به مورد اجرا درآمده ياند طرح ريز شده ، هرجا كه ضروري تشخيص داده  بهبود

، اجراي فرآيندها با الزامات از پيش تعيين شده مطابقت دارد به عبارتی مراحل  پروژه/محصوالت/خدماتالف( 

 . اند همانگونه كه بايد اجرا شده

 . می شود ب( اثربخشی سيستم مديريت يكپارچه تحت كنترل بوده و بطور مستمر بهبود داده 

. بعبارتی  ( مطابقت دارد IMSريزي شده )مستندات سيستم  نامهج( عملكرد سيستم مديريت يكپارچه با ترتيبات بر

 . گردد مطمئن  شويم كه سيستم به طور صحيح اجرا می

در سيستم شركت، نقش بسيار  "گيري بر مبناي واقعيات تصميم"، از جمله اصل يت يكپارچه بنابر اصول هشتگانه مدير

گردند و سپس مورد  هاي متناسب تعيين و جمع آوري می ، دادهرچهرد . لذا در سيستم مديريت يكپاويژه و با اهميتی دا

توان مشخص  ها می . همچنين از طريق انجام اين تحليل گيرند تا تناسب و اثربخشی آن را نشان دهند تجزيه و تحليل قرار می

هايی كه براي اين  له دادهاز جم . تواند اتفاق بيافتد در كدام نواحی مید اثربخشی سيستم مديريت يكپارچه نمود كه بهبو

 .  شوند گيري از فرآيندهاي مربوطه حادث می هايی هستند كه بعنوان نتايج پايش و اندازه رسند داده منظور متناسب بنظر می

هاي مختلفی از جمله فنون آماري مورد استفاده  ها و تكنيك الذكر، روش در راستاي اجراي فرآيندهاي فوقنكته : 

 . گيرند قرارمی

تهيه و تدوين و اجرا شده  P-10با كد ر شركت يك روش اجرايی تحت عنوان روش اجرايی تجزيه و تحليل داده هاد

 است.

 

 داخلی یزیمم -9-2

 دهد ، تا اطالع يابد كه سيستم مديريت می شده انجام  يزيفواصل برنامه ررادر یداخل يهايزيممشركت  -9-2-1

 :داردانطباق  ريموارد ز با (الف
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 باشد اصلي داراي اعتبار ميفقط با مهر  (IMSيکپارچه ) اسناد سيستم مديريت

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 تيريمد ستميسدر خصوص  شركت خود زامات. ال١

 یالملل نياستاندارد ب ني. الزامات ا٢

 .شود می يو نگه دار پياده سازي اثربخش ي. به گونه اب

 

  شركت همچنین -9-2-2

برنامه يا برنامه هاي مميزي ، شامل تواتر ، روش ها ، مسئوليت ها ، الزامات طرح ريزي و گزارش دهـی را طـرح    (الف

  می شوند.ايجاد ، پياده سازي و نگهداري ريزي ، 

 . شده اند فيتعر را يزيو دامنه هر مم يزيمم يارهايمع (ب

 . می گرددبه منظور حصول اطمينان از عينيت و بی طرفی فرايند مميزي ، اجرا  يزيو مم شده انتخاب نيزيمم (ج

 د. نشو یم گزارشمربوطه  تيريبه مد ها يزيمم جينتا ( د

  .  می گردندپياده سازي برنامه مميزي و نتايج مميزي ، اطالعت مستند را حفظ ن شواهد به عنوا ( و

است تا مميزيهاي داخلی بصورت منظم و   اي طراحی شده ، سيستم مديريت يكپارچه به گونهشركت در در همين راستا 

مميزي با در نظر گرفتن وضعيت و  ، يك برنامه براساس همين نياز . شده به اجرا درآيند يدر فواصل زمانی طرح ريز

، طرح ريزي و تهيه  هاي قبلی بايست تحت مميزي قرارگيرند و نيز با توجه به نتايج مميزي اهميت فرآيندها و نواحی كه می

 ، هر يك از موضوعات مشخص شده در چه زمانی مميزي خواهند دهد كه در طول هر دوره . اين برنامه نشان می است شده

 . شد

هاي مميزي ، دامنه كاربرد مميزي ، تواتر مميزي و روش انجام آن در قالب يك روش اجرايی مدون تحت عنوان معيار

 است . تشريح گرديده  P-04با كد  روش اجرايی مميزي داخلی

 گردند ، مميزان داخلی براساس ضوابط مشخصی انتخاب می است همانگونه كه در اين روش اجرايی نيز تشريح گرديده 

طرف و  كنند و فرآيند مميزي در يك محيط بی ه نحوي كه اطمينان حاصل شود كه مميزان كار خود را مميزي نمی، ب

 . است شده   بصورت هدفمند انجام

. نامبرده هنگام  بر عهده نماينده مديريت استشركت هاي داخلی در  ريزي و هدايت مميزي مسئوليت كلی برنامه

. در ضمن مدير مسئول  مميزي شود دو بار در سال، حداقل  كند تا هر موضوع اي عمل می نه، به گو ها ريزي مميزي برنامه

، چنانچه گزارش عدم انطباقی را در قالب نتايج و گزارش مميزي انجام شده دريافت  گيرد اي كه مورد مميزي قرارمی حيطه

ها ضروري به نظر يافت شده و نيز رفع علل آنهاي  ، موظف است اقداماتی را كه در جهت برطرف سازي عدم انطباق نمايـد

 . خير به مورد اجرا بگذارد و بر انجام آنها نظارت نمايدرسند ، بدون تا می

همچنين مسئوليت انجام پيگيري هاي الزم در خصوص نتايج مميزي هاي داخلی و ارائه گزارشات الزم با نماينده 

، مورد  تايج مميزي هاي داخلی بعنوان يكی از ورودي هاي بازنگري مديريتاي از ن . نكته مهم اينكه خالصه باشد مديريت می
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 :تذكر 
 باشد اصلي داراي اعتبار ميفقط با مهر  (IMSيکپارچه ) اسناد سيستم مديريت

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 گيرند. بررسی قرارمی

 

 تیریمد یبازنگر  -9-3

 كلیات-9-3-1

بـه منظـور    )حداقل هر شش ماه يكبار( شده طرح ريزيرا در فواصل  يكپارچه شركت تيريمد تميسارشد س تيريمد 

 . دينمامی  يبازنگر با جهت گيري راهبردي سازمان، و سازگاري یثربخشو ا تيم تناسب، كفاواز تدا نانياطمحصول 

 

 ورودی های بازنگری مدیریت -9-3-2

 شود؛می و اجرا  يزيطرحر ريز دبا در نظر گرفتن موار تيريمد يبازنگر

 یقبل تيريمد هاي يبازنگر منتج از اقدامات تيعوض (الف

  يكپارچه تيريمد ستميط با سمرتب درون و برون سازمانیدر مسائل  راتييتغ (ب

 ، از جمله روند هاي مربوط به :  يكپارچهو اثربخشی سيستم مديريت عملكرد  مربوط بهاطالعات  (ج

 (رضايت مشتري و بازخورد طرف هاي ذينفع مربوطه١

 بر آورده شده اند  ، زيست محيطی و ايمنی و بهداشتی ( ميزانی كه اهداف كيفيت٢

 و انطباق محصوالت و خدمات  (  عملكرد فرايند ها ٣

 یانطباق ها و اقدام اصالح عدم( 4

 يريو اندازه گ شيپا جينتا( 5

 ها يزيمم( نتايج 6 

 ( عملكرد تامين كنندگان برون سازمانی 7

 د(كفايت منابع

 ه( اثربخشی اقدامات انجام شده براي پرداختن به ريسك ها و فرصت ها 

 و( فرصت هاي بهبود

 

  تیریمد یبازنگر یها یخروج  -9-3-3

 باشد :می خروجی هاي بازنگري مديريت شامل تصميمات و اقدامات مرتبط با موارد زير 

 بهبود  يفرصت ها (الف
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 باشد اصلي داراي اعتبار ميفقط با مهر  (IMSيکپارچه ) اسناد سيستم مديريت

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

  يكپارچه تيريمد ستميس رييبه تغ ازيهرگونه ن ( ب

 ج( نياز به منابع

با جرايی بازنگري مديريت يك روش اجرايی تحت عنوان روش اشركت جهت حصول اطمينان از اجراي دقيق اين بند در 

 تهيه و تدوين و اجرا شده است. P-05كد 

 

 بهبود  -11

  اتیكل -11-1

الزامات مشتري و افـزايش رضـايت وي را   الزم جهت برآوردن  اقدام وموده ن انتخابو نييتع را بهبود يهافرصت شركت

 . می دهدانجام 

 باشد:می اين امر شامل موارد زير 

 و نيز پرداختن به نياز ها و انتظارات آيندهالزامات به منظور برآورده سازي خدمات بهبود محصوالت و  الف(

 اصالح ، پيشگيري يا كاهش اثرات نامطلوب ب(

 يكپارچهعملكرد و اثربخشی سيستم مديريت بهبود ( ج

 باشد . می دد شامل اصالح ، اقدام اصالحی ، بهبود مداوم ، تغيير اساسی ، نوآوري و سازماندهی مجاين  بهبودها 

 

  یعدم انطباق و اقدام اصالح -11-2

 :، شركت موارد زير را انجام می دهد تياز شكا یعدم انطباق از جمله موارد ناشيك به هنگام بروز  -11-2-1

 به نحوي كه كاربرد پذير باشد. يعنی هدابه عدم انطباق عكس العمل نشان د نسبت (الف

 ی شود.مآن اقدام  حيجهت كنترل و تصح -١ 

 می شود. یدگيرس ي آنبه پيامدها -٢

در جاي ديگري  رخ ندهد ، نياز به انجام اقدام جهت حذف علت ) علل(  ايانطباق تكرار نشود  آن عدم نكهيبه منظور ا (ب

 : می گردداز طريق موارد زير ارزيابی  ،عدم انطباق 

 عدم انطباقو تحليل   يبازنگر (١

 عدم انطباق علل نييتع (٢

 .دنفتيممكن است بطور بالقوه اتفاق ب ايمشابه وجود دارند و  يعدم انطباق ها ايآ نكهيا نييتع ( ٣

 .باشد ازيكه ن یهر اقدام (پياده سازيج
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 باشد اصلي داراي اعتبار ميفقط با مهر  (IMSيکپارچه ) اسناد سيستم مديريت

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 انجام شده یهر اقدام اصالح یاثربخش يبازنگر (د

 به روز رسانی ريسك ها و فرصت هاي تعيين شده در حين طرح ريزي ، درصورت لزوم  (ه

 باشند. می آمده  شيپ يمتناسب با اثرات عدم انطباق ها تعريف شده ، یصالحا اقدامات

 

 د؛ينمامی حفظ  ريموارد ز يبرا ياطالعات مستند را به عنوان شواهد شركت كليه  -11-2-2

 انجام شده؛ ياقدامات بعد و هر گونه عدم انطباق ها تيماه (الف

 .یاقدام اصالح جينتا (ب

 P-03با كد ن فرايند ، يك روش اجرايی تحت عنوان روش اجرايی اقدامات اصالحی و پيشگيرانه در راستاي اجراي دقيق اي

شوند .  اقدامات اصالحی و پيشگيرانه مطابق يك روال مشخص انجام میتهيه و تدوين و اجرا شده است. طبق اين روش اجرايی 

گيرند ، متناسب با  ل يا بالقوه عدم انطباق انجام میعمق و گستردگی اقدامات اصالحی و پيشگيرانه كه براي حذف علل بالفع

است كه بتواند هرگونه عدم انطباق مشاهده شده  اي طراحی شده اهميت مسائل خواهدبود . نظام مديريت يكپارچه به گونه

ري و رفع نمايد هاي داخل شركت و نيز فعاليت هاي در ارتباط با طرف هاي برون سازمانی را بعد از شناسايی ، پيگي در فعاليت

. 

، وخارجی  يكپارچه مستقر شده از مفاد گزارش هاي تهيه شده از نتايج مميزيهاي داخلیمديريت ، سيستم  بدين منظور

خدمت وفرآيندها ،كنترل محصول پايش واندازه گيري  ، و نيز پيشنهادات ارائه شده توسط كاركنان كارفرمايانشكايات 

هاي زيست محيطی و ايمنی وبهداشت  به نحو مطلوب استفاده نموده و اقدام اصالحی  اق،كنترل عدم انطب)خدمت( نامنطبق 

 .  گذارد يا پيشگيرانه مورد نظر را تعيين و سريعا به مورد اجرا می

كه بر روي كيفيت و سرعت پيشرفت  IMS، اشكاالت عمده موجود در سيستم  بعالوه طی جلسات بازنگري مديريت

ها اتخاذ  گذارند مورد بررسی قرار گرفته و تصميمات الزم در جهت حذف پتانسيل عدم انطباق ها اثر منفی می پروژه

 . گردد می

شود تا از بروز  ها انجام می در خصوص اقدامات اصالحی بايد گفت كه اقداماتی در جهت رفع علل بالفعل عدم انطباق

،  در روش اجرايی اقدام اصالحی و پيشگيرانه آمده است. همانگونه كه  آيد مجدد اين موارد عدم انطباق، جلوگيري بعمل

 : گيرد مراحل زير در خصوص يك اقدام اصالحی انجام می

 . الف( تعيين علل بروز عدم انطباق ها

 . بروز نخواهند كرد طمينان دهند عدم انطباق ها مجدداب( ارزيابی نياز به اقداماتی كه ا

 . ج( تعيين و انجام اقدام مناسب

 . آمده نتايج حاصل از انجام اقدامات بعمل د( ثبت

 . ه( بازنگري اقدامات اصالحی انجام شده به منظور حصول اطمينان از اثربخشی آنها

بايست  است، در خصوص يك اقدام پيشگيرانه می همچنين همانگونه كه در روش اجرايی اقدام اصالحی و پيشگيرانه آمده

 : مراحل زير انجام شوند
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 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 . هاي بالقوه و علل آنها دم انطباقالف( تعيين ع

 . كنند ب( ارزيابی نياز به اقداماتی كه از بروز عدم انطباق ها جلوگيري می

 . ج( تعيين و انجام اقدام مناسب

 . آمده د( ثبت نتايج حاصل از انجام اقدامات بعمل

 آنهاه( بازنگري اقدامات پيشگيرانه انجام شده به منظور حصول اطمينان از اثر بخشی 

 

 بهبود مستمر -11-3

 بخشد.می را بطور مستمر بهبود  يكپارچه تيريمد ستميس یو اثربخش تيتناسب كفا شركت همواره

به منظور تعيين اينكه آيا نيازها يا فرصت هايی وجود دارندكه بايد به عنوان بخشی از بهبود مداوم بـه آن هـا پرداخـت    

بر همين اساس يك روش اجرايی  گيريد.می هاي بازنگري مديريت را در نظر  نتايج تحليل و ارزيابی و خروجی شركتشود ، 

 تهيه و تدوين و اجرا شده است. P-09با كد تحت عنوان روش اجرايی بهبود مستمر

 

 

 :1520ISO 14001عناصر تخصصی 
 جنبه های زیست محیطی  -4-3-1

از نظر جنبه هاي زيست شركت ی پروژه هاي ي اجرايمات زيست محيطی حاكم بر فعاليت هابه منظور تامين الزا  

عيين و ت،  بارزي برمحيط زيست داشته و يامی تواند داشته باشدگرفته و جنبه هايی كه پيامد محيطی موردشناسايی قرار

جنبه هاي مربوط به اين پيامدهاي بارز در تعيين اهداف كالن زيست محيطی منظور گشته و  . موردكنترل قرار می گيرند

 ات مربوطه به روز نگهداري می گردد .اطالع

با جنبه هاي زيست محيطی و ارزيابی در روش اجرايی شناسايی و ارزيابی  شناسايی روشچگونگی و جزئيات مربوط به 

 . تشريح شده است P-23كد 

 

 الزامات قانونی و سایر الزامات  -4-3-2

، شامل جنبه هاي زيست محيطی  كه شركت تقبل نموده ماتیالزامات قانونی و ساير الزابه نحوه شناسايی و دستيابی 

 .تشريح گرديده است P-25زامات قانونی وكارفرمايان باكدروش اجرايی شناسايی الدر آن می باشد كهي اجرايی فعاليت ها

 اهداف كالن و خرد و برنامه ها  -4-3-3

 . نی را ايجاد و برقرار نموده استو، شركت برنامه هاي مد به اهداف كالن و خرد زيست محيطی براي دستيابی

هاي مطرح سازمانی مربوطه و نيز برنامه  ، مسئوليت دراين برنامه ها )درليست اهداف به پيوست نظامنامه آمده است(

.همچنين برنامه هاي هداف تعيين شده لحاظ گرديده است زمانبندي به همراه امكانات و تجهيزات مورد نياز جهت حصول ا



CCooddee::  IIMMSS--0011  

 نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه
 

Rev.: 00 

Page 38 of 43 

 

 :تذكر 
 باشد اصلي داراي اعتبار ميفقط با مهر  (IMSيکپارچه ) اسناد سيستم مديريت

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 گيرند.می در فواصل برنامه ريزي شده مورد بازنگري قرار  كتي اجرايی شرهاا تغييرات فعاليتفوق متناسب ب

 ، مشاركت و مشاوره  ارتباطات -4-4-3

هاي مختلف در  گردش صحيح اطالعات زيست محيطی بين سطوح و بخش،  ونگی ايجاد ارتباط موثر و مناسبچگ

مسائل زيست محيطی   با  ت و پاسخ گويی به كاركنان در ارتباط، اخذ نظراوص فعاليت ها و عملكرد زيست محيطیخص

ازمان در داخل و خارج از س هاي ذينفع از سوي طرف ي كه ، رسيدگی و مدون كردن و پاسخ گويی به موارددريافت

جمله ابالغ ، ايجاد ارتباط موثر پيمانكاران و تامين كنندگان و ارتباط بامسائل زيست محيطی از خصوص عملكرد زيست محيطی

 P-26   كدبا مشاوره شد كه  تماماً در روش اجرايی ارتباطات و با هاي اجرايی و دستورالعمل هاي زيست محيطی می روش

 . تشريح شده است

 

 كنترل عملیات  -4-4-6

و  ط مشی اهداف كالنهايی كه در ارتباط با جنبه هاي زيست محيطی بارز بوده و نيز در راستاي خ عمليات و فعاليت

ام رسيدن آنها در شرايط مشخص شده، برنامه ، مورد شناسايی قرار گرفته و جهت حصول اطمينان از به انج خرد می باشند

 تشريح شده است .   P-28با كد  لياتروش اجرايی كنترل عموط به ـجزئيات مرب .ريزي شده است

خط مشی و اهداف كالن و خرد زيست از هايی كه نبودآنها ممكن است منجربه انحراف اين روش اجرايی وضعيتدر

و ارتباط آن با جنبه هاي زيست محيطی بارز برقرار شده ، پوشش داده شده و معيارهاي عملياتی مشخص محيطی گردد

 . ابالغ شده است  است .همچنين روش اجرايی مربوطه به عرضه كنندگان و پيمانكاران

 

 آمادگی و واكنش در وضعیت اضطراری  -4-4-7

كاهش پيامدهاي اي اضطراري و نيز براي پيشگيري وه نظور شناسايی احتمال وقوع و مقابله با حوادث و وضعيتبه م

اين روش به ويژه  .شده است تدوينP-24  اكدشرايط اضطراري بش درروش اجرايی آمادگی و واكن،زيست محيطی مرتبط

گيرد و به صورت ادواري به آزمايش در آمده و  می هاي اضطراري مورد بازنگري قرار  پس از وقوع حوادث يا وضعيت

 ورهاي مربوطه به اجرا در می آيد.مان

 

 پایش و اندازه گیری  -4-5-1

محيط زيست  كه پيامدهاي بارزي براندازه گيري مشخصات كليدي عمليات، فعاليت ها و عملكرد هايی براي پايش و 

ين امر شامل ثبت اطالعات براي ا .تدوين شده استحيطی روش اجرايی پايش و اندازه گيري عملكرد زيست م، دارند

همچنين  .و خورد زيست محيطی شركت می باشد گيري عملكرد و كنترل هاي عملياتی مربوطه و مطابقت با اهداف كالنرد

 شده و سوابق مربوطه حفظ می گردد.، نگهداري نيازمند پايشكاليبره تجهيزات 
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 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 و پیشگیرانه   عدم انطباق و اقدام اصالحی -4-5-3

ها واختيارات در خصوص عدم انطباق ها و اقدام به كاهش هر گونه پيامدهاي حاصله ونيز  به منظور تعيين مسئوليت

 شده است .  P-03ا كد ايی اقدامات اصالحی/ پيشگيرانه بروش اجر، كميل اقدامات اصالحی و پيشگيرانهبراي شروع وت

خارجی، پايش و اندازه ، مميزيهاي داخلی و طباق هاي حاصل از كنترل عملياتیندر اين روش اجرايی نحوه كنترل عدم ا

 .الزامات تشريح شده است مقررات و تغييرات قوانين و ، نظرات/ شكايات طرفهاي ذينفع وگيري، اهداف برنامه ها

 

 

 :2007OHSAS 18001صی عناصر تخص

 
 ترلی شناسایی خطرات ، ارزیابی ریسک و تعیین روشهای كن -4-3-1

، از طريق ات جنبه هاي ايمنی و بهداشت شغلیالزام ،، ارزيابی وكنترل ريسك هابرنامه ريزي جهت شناسايی مخاطرات

و در روش اجرايی شناسايی و ارزيابی مخاطرات ارزيابی ريسك ها در موارد ذيل داللت دارد  شناسايی مداوم مخاطرات و

 : تشريح شده است  P-27ايمنی و بهداشتی با كد 

 پيش از وقوع دارند. یكه ماهيتندي آن به گونه اي تعريف شده است ، ماهيت و زمانبكاربرد با توجه به دامنه -

 براي طبقه بندي ريسك ها وشناسايی آنها ارائه می نمايد. یاطالعات -

 سازكار می باشند.شده، با تجربه كاري و قابليت اقدامات كنترلی ريسك به كار گرفته  -

يا استقرار كنترل هاي عملياتی ارائه می  ، شناسايی نيازهاي آموزشی وتسهيالتهاي  را براي تعيين نيازمنديورودي  -

 نمايد .

 می نمايد.ارائه اطالعاتی را براي پايش اقدامات مورد نياز براي حصول از موثر بودن و بهنگام بودن اجراي آنها -

 

 الزامات قانونی و سایر الزامات  -4-3-2

روش در دستيابی به الزامات قانونی وساير الزامات ايمنی و بهداشت شغلی قابل اعمال بر شركت  شناساي ونحوه 

 تشريح شده است.P-25 با كد  مشترياناجرايی شناسايی الزامات قانونی و 

ن شركت وساير ساير الزامات ، به كاركنا اطالعات مرتبط با الزامات قانونی و و اطالعات فوق به روز نگهداري می گردد

 گروه هاي ذينفع ابالغ شده است.

 

 

 اهداف و برنامه های ایمنی و بهداشت شغلی -4-3-3
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 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 ، شركت برنامه هاي مدونی را ايجاد و بر قرار نموده است.ف خرد وكالن ايمنی و بهداشت شغلیبراي رسيدن به اهدا

ت مورد تجهيزا دي به همراه امكانات وبرنامه زمانبن مربوطه و نيز شركتها و اختيارات مطرح  ، مسئوليتدر اين برنامه ها

در  هاي اجرايی متناسب با تغييرات فعاليت  ،همچنين برنامه هاي فوق. نياز جهت اهداف تعيين شده، لحاظ گرديده است

 نگري قرار می گيرند.ازفواصل برنامه ريزي شده مورد ب

 

 ارتباطات ، مشاركت و مشاوره   -4-4-3

عات ايمنی و بهداشت شغلی به كاركنان وساير گروه هاي ذينفع و نيز دريافت اطالعات فوق از ايشان در نحوه ابالغ اطال

 نشر شده است.P-26 با كد روش اجرايی ارتباطات و مشاوره

مشاركت دادن كاركنان و مشورت با ايشان مدون شده و به اطالع گروه هاي ذينفع می رسد.كاركنان در تعيين و 

يسك و هر گونه تغييري كه بر ايمنی و بهداشت محيط كاري بوطه به مديريت رهاي اجرائی مر شی، روشبازنگري خط م

تاثير می گذارد مشاركت داده شده و به عنوان نمايندگان شركت در ارتباط با مسائل ايمنی و بهداشت تلقی شده و نسبت به 

 .رندانتصاب نمايندگان ايمنی و بهداشت كاركنان و مديريت آگاهی دا

 

 كنترل عملیات  -4-4-6

قرار  و نياز به اقدامات كنترلی دارند مورد شناسايی دارندبستگی  ،هائی كه به مخاطرات مشخص شده عمليات و فعاليت

اين امر از طرق زير ام رسيدن آنها در شرايط مشخص شده، برنامه ريزي شده است. جهت حصول اطمينان از به انج گرفته و

 صورت می گيرد :

است انحراف از   هايی كه نبود آنها ممكن هاي اجرايی مدون براي پوشش دادن و فعاليت ايجاد و بر قراري روشلف( ا

 خط مشی و اهداف كالن ايمنی و بهداشت شغلی گردد.

،  تجهيزات و و كاال هاهاي اجرايی مرتبط با ريسكهاي ايمنی و بهداشت شغلی شناخته شده  ايجاد و برقراري روشب( 

ط به عرضه كنندگان و پيمانكاران هاي مربو هاي اجرايی و نيازمندي روشخريداري شده و يا مورد استفاده طی ات خدم

 ابالغ شده است.

 تشريح شده است.P-28ليات باكدروش اجرايی كنترل عمدر  ،ايجاد و بر قراري روشهاي اجرائی براي طراحی ج( 

 ( بازرسی ايمنی در سايت:د

  باشند( )مواد/ اقالمی كه داراي خطرات احتمالی میبازرسی مواد وارده 

 بازرسی قبل از استفاده 

 هاي روزانه ايمنی )شرايط محيط كار( نظارت 

 بازرسی فنی تجهيزات و ماشين آالت 

 كنترل تجهيزات پيمانكاران 
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 مهر كنترل

 

  شناسايی و رديابی خطرات 

شوند از نظر ايمنی بايد مورد  می وارد كارگاه اجرايیفرايند زرسی مواد وارده: مواد اوليه ويژه كه جهت استفاده در اب

 مستند شود. گيرند و نتايج حاصله بايد بازرسی قرار

 :ها الت سنگين و تجهيزات در كارگاهبازرسی قبل از استفاده از خودروها و ماشين آو( 

  به صورت مستند انجام گيرد.بايد نسبت به انجام بازرسی قبل از استفاده اين تجهيزات اقدام نمود. اين بازرسی ها بايد  

 هاي روزانه ايمنی:  نظارته( 

هاي ايمنی و بهداشتی  ها و نظارت بازرسی بصورت، روزانه ،اجرايی و محل هاي كاري و عملياتیاز فرآيندهاي بايستی 

 هر سايت( انجام پذيرد تا از ايمن بودن محيط كار اطمينان حاصل گردد. HSEتوسط مسئولين مربوطه )واحد 

 بازرسی فنی تجهيزات و ماشين آالت: ( س

بايد مورد بازرسی هاي  ،ی آنها مورد توجه بسيار قرارداردماشين آالت و تجهيزاتی كه ايمن، دوره هاي زمانی مدون در

 فنی قرارگرفته )توسط مراجع ذيصالح( و گواهينامه هاي ايمنی الزمه جهت آنها دريافت گردد.

 كنترل تجهيزات پيمانكاران: ش( 

هنگاميكه پيمانكاران فرعی براي انجام امور مربوط به ايمنی از تجهيزات خودشان در محل شركت استفاده می نمايد, 

 آيد. سايت هاي اجرايی بر روي تجهيزات پيمانكاران بعمل می HSEهاي مناسبی توسط واحدهاي  كنترل

 شناسايی و رديابی خطرات:ز( 

 می مواد خطرناک تماماً ،گيرند شركت مورد استفاده قرارمی نجام امور ايمنیاز بين امكانات و تجهيزاتی كه براي ا

مرتبط با ايمنی هاي جداگانه اي انبارش شوند و هرگونه اطالعات  در محل ،ه عالئم مناسب كامال مشخص باشندبايست بوسيل

شناسايی و رديابی ايمنی  هداري شوند.تعريف و در كنار مواد نگ آنها و موارد مصرفشان بايد دقيقامحل  ،از جمله نوع مواد

 تجهيزات: وضعيت ايمنی تجهيزات مورد استفاده شركت در موارد مقتضی بوسيله عالئم هشداردهنده مشخص می شوند.

 ( شناسايی خطرات:ر

 و همچنين براي محاسبه كاهش ريسك گيرند مورد شناسايی قرار می یاجرايكليه خطرات موجود در فعاليت هاي 

شده تدوين  P-27 با كد و ارزيابی مخاطرات ايمنی و بهداشت يی شناساروش اجرايی تحت عنوان  فرآيند اجرا رد حوادث

 است.

 ( گزارش دهی خطرات و تصادفات:ص

در زير مجموعه روش حوادث گزارش با عنوان  دستورالعملجهت ثبت و گزارش دهی خطرات و حوادث يك شركت 

نموده است. چگونگی ثبت و گزارش دهی حوادث و  تدوينP-27با  ات ايمنی و بهداشتی اجرايی شناسايی و ارزيابی  مخاطر

نحوه  باشد كه پروژه به منظور بررسی علل وقوع حوادث, از اهميت بسياري برخوردار می خطرات در فعاليت هاي اجرايی

 است. گزارش دهی اين حوادث در روش اجرايی مذكور به صورت كامل تشريح شده

 

 اي اوليه و مشاوره پزشكی:( كمكهض
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 مهر كنترل

 

و تسهيالت پزشكی و كمكهاي اوليه را متناسب  امكانات ،كليه واحدهااز پرسنل اجرايی خود در شركت به منظور محافظت 

پزشكی و  تسهيالتوان روش اجرايی تحت عن در اين خصوص نيز شركت اقدام به تدوين يك با شرايط فراهم می نمايد.

 نموده است. كمكهاي اوليه

 

 آمادگی و واكنش در وضعیت اضطراری  -4-4-7

هاي اضطراري و نيز براي پيشگيري و كاهش پيامدهاي  به منظور شناسايی احتمال وقوع و مقابله با حوادث و وضعيت

 در واكنش و یآمادگروش اجرايی ايمنی و بهداشت مرتبط و بيماري و جراحت آمادگی و واكنش در شرايط اضطراري 

ا وضعيت هاي اضطراري اين روش اجرايی به ويژه پس از وقوع حوادث ي .تدوين شده استP-24 با كد يطرارضا طيشرا

قرار می گيرد در صورت امكان به صورت ادواري به آزمايش در آمده و مانورهاي مربوطه به اجرا در می مورد بازنگري 

 آيد .

 

 اندازه گیری عملکرد و پایش  -4-5-1

ها و عملكردهايی كه پيامد بارزي بر ايمنی و بهداشت  خه هاي كليدي عمليات ، فعاليتبراي پايش اندازه گيري مش

 شغلی تدوين شده است .

 هاي اجرايی فوق شامل موارد ذيل می باشند : روش

  اندازه گيري كمی و كيفی متناسی با نيازهاي سازمان 

 ورده شده است .پايش محدوده اي كه در آن اهداف كالن ايمنی و بهداشت شغلی شركت برآ 

  اندازه گيري پيش از وقوع ، عملكرد و در تطابق با برنامه ايمنی و بهداشت شغلی ، معيارهاي عملياتی و الزامات

 قانونی قابل اعمال را پايش می نمايد .

 اير ، بيماري و حمله مواردي كه احتمال وقوع دارند و ساندازه گيري پس از وقوع، عملكرد را در زمان حوادث، سوانح

 پيشامدهاي گذشته مربوط به عملكرد ناقص ايمنی و بهداشت را پايش می نمايد 

 آن ليل اقدامات اصالحی و پيشگيرانه ثبت داده و نتايج حاصل از پايش و اندازه گيري به شكلی كه براي تجربه وتح

 كافی باشد.

 روش اجرايی بررسی عملكرد در  جزئيات مربوط به كاليبراسيون ونگهداري تجهيزات پايش براي اندازه گيري و

 تشريح شده سوابق نگهداري می گردد.گيري و آزمايش  كاليبراسيون ابزار و تجهيزات اندازه

 

 

 



CCooddee::  IIMMSS--0011  

 نظامنامه سیستم مدیریت یکپارچه
 

Rev.: 00 

Page 43 of 43 

 

 :تذكر 
 باشد اصلي داراي اعتبار ميفقط با مهر  (IMSيکپارچه ) اسناد سيستم مديريت

 .و تهيه كپي از اسناد مجاز نيست

 مهر كنترل

 

 ارزیابی انطباق ها -4-5-2

ها و كاوش پيرامون آنها  ها و اختيارات در خصوص پرداختی به سوانح ، حوادث و عدم انطباق به منظور تعيين مسئوليت

تدوين شده  P-03 با كدروش اجرايی اقدامات اصالحی/ پيشگيرانه اهش گونه اي كه پيامدهاي حاصله از آنها در و اقدام به ك

 است.

نامه ريزي براي كنترل ريسك ها نيز نحوه شناسايی مخاطرات و ارزيابی ريسك جهت تعيين ريسك هاي غير تحمل و بر

 تدوين شده است.   P-27 ت ايمنی و بهداشتی با كد ايی و ارزيابی مخاطراشناسحد قابل تحمل، روش اجرايی در

 

 بررسی رویداد عدم انطباق ، اقدام اصالحی و پیشگیرانه  -4-5-3

ها واختيارات در خصوص عدم انطباق ها و اقدام به كاهش هر گونه پيامدهاي حاصله ونيز  به منظور تعيين مسئوليت

 شده است .P-03با كد ش اجرايی اقدامات اصالحی/ پيشگيرانه رو، كميل اقدامات اصالحی و پيشگيرانهبراي شروع وت

خارجی، پايش و اندازه ، مميزيهاي داخلی و نطباق هاي حاصل از كنترل عملياتیدر اين روش اجرايی نحوه كنترل عدم ا

 .ه استالزامات تشريح شد و مقررات  تغييرات قوانين و هاي ذينفع و ، نظرات/ شكايات طرفگيري، اهداف برنامه ها
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