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 فزم صَرتجلسبت ببسًگزي هديزيت
 10/5/91: تبسيخ

 : دستَس جلسِ
خبسجي/  ثشسسي ًتبيج هويضي داخلي 
 ثشسسي گضاسش تغييشات هستٌذات  
ًِالذاهبت اغالحي ٍ پيطگيشا  
ػذم تغبثك هحػَالت/  اجبصُ اسفبلي 

ثشسسي تغييشات هشثَط ثِ لَاًيي ٍ همشسات  

 ّبي جذيذ ِ   عشح ّب ٍ ثشًبه
پيطٌْبدات هطتشيبى /  ضىبيبت 
 ػولىشد سيستن ويفيت ٍ گضاسش ٍاحذّب  
سيبست ّبي تؼييي ضذُ / ثشسسي اّذاف 
اسصيبثي سضبيت هٌذي هطتشي  
ُاسصيبثي تبهيي وٌٌذگبى ٍ فشايٌذّبي ثشًٍسپبسي ضذ  

  آلبي دوتشخٌذاى :حبضشيي دس جلسِ

 هػلح- لسوت وٌٌذُ - خبًن ثٌي آدهيبى : خبًن ّب 

 : ًتبيج ثشسسي ّب ٍ گضاسش جلسِ
 4ثب تَجِ ثِ ػٌبيبت خذاًٍذ ٍ تالش ٍ وَضص ضجبًِ سٍصي پشسٌل هحتشم هويضي داخلي ثب هَفميت ثِ پبيبى سسيذ ٍ خَضجختبًِ تؼذاد 

 .   هَسد ػذم اًغجبق ٍجَد داضت وِ ثشسسي ٍهمشس گشديذ ثِ هذت يه ّفتِ هشتفغ گشدد 

 

 : خالغِ هػَثبت

 ػَدت گضاسش الذاهبت/ تبسيخ اػالم الذام وٌٌذُ ضشح الذام

 :خط هشی کیفیت-
ًيض لبثل 91خظ هطي دس ًظش گشفتِ ضذُ جْت ثيوبسستبى دس سبل 

اجشا ثَدُ اهب ثب تَجِ ثِ استمشاس سيستن حبوويت ثبليٌي سسبلت 

دس A4ثيوبسستبى ًيض ثب تَجِ ثِ خظ هطي تؼشيف ٍ دس لغغ هٌبست 

 .وٌبس خظ هطي ٍاحذّبي هشوض ًػت گشديذ

 :اّداف ٍ بزًبهِ ّب-
/ اّذاف ثيوبسستبى ثِ سِ غَست ثشًبهِ ي ػوليبتي ثيوبسستبى 

 عشاحي گشديذُ ٍ دس 9001/2008دسساستبي حبوويت ثبليٌي ٍ ايضٍ 

اختيبس ٍاحذّبي هشثَعِ لشاس گشفتِ ضذ ّوچٌيي هيضاى دستيبثي ٍ 

 .حػَل ثِ اّذاف تؼييي ٍ هطخع گشديذ

 :هیشاى رضبيت هٌدي هشتزي
 ثشسسي ٍ ًوَداسّبي تشسين ضذُ 91هبِّ ي اٍل 6ًظشسٌجي ّبي -

ػلل افت سضبيتوٌذي هطتشي ّب اص ٍاحذ ّبي .ًيض ثشسسي ضذُ 

ثشسسي ٍ دس هَاسد لضٍم فشم ... ثخص ثستشي ،پزيشش،دسهبًگبُ ٍ

 .الذام اغالحي تىويل ٍ پيگيشي ّبي الصم غَست گشفت

 

 هتزٍى هحتزم
 
 
 
 
 
 

 هتزٍى/ ريبست

 
 
 

 
 
 

 ًوبيٌدُ هديزيت
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  :شکبيبت اخذ شدُ-

 ضىبيت اص ٍاحذ دسيبفت ضذُ ثَد وِ ثِ داليل صيش ثَدُ 25تؼذاد 

است ٍ دس هَسد سفغ ًبسضبيتي هشاجؼيي الذاهبت ريل غَست 

 :گشفت

ثِ ػلت ًذاضتي پضضه وطيه اٍسطاًس ثيطتشيي ًبسضبيتي اص - 

ٍاحذ اٍسطاًس ثَدُ وِ الذام اغالحي اًجبم ٍ جزة پضضه ثِ 

 .غَست لشاسداد غَست پزيشفت 

سبيش هَاسد ضىبيت ثِ غَست هَسدي هغشح ضذُ وِ تَسظ هسئَل 

 .سسيذگي ثِ ضىبيبت ثشسسي ٍ الذام الصم اًجبم گشفتِ است

  

 :تغییز در هستٌدات سیستن هديزيت -
تغييش هحذٍدي وِ دس هستٌذات الصم ثَد ثِ غَست تىويل فشم 

اغالحيِ ي  سٌذ غَست گشفت ّوچٌيي يه سٍش اجشايي جْت 

سٍش اجشايي وٌتشل ػفًَت ، سليك سبصي الىل ،  ).افضٍدُ گشديذ

ٍ اضبفِ ضذى دستَسالؼول ثجت خغبّبي پضضىي  هي  (اٍسطاًس 

 .ثبضذ

 

  :هویشي داخلی-
 غبدس ضذُ وِ اص ايي NC  ػذد فشم 6عي هويضي اًجبم ضذُ تؼذاد 

 تؼذاد هطىالت هشتفغ گشديذُ است ٍ ثيوبسستبى 6تؼذاد ّش 

آهبدگي الصم جْت اًجبم هويضي هشالجتي هَسسِ ي غذٍس گَاّي 

 .سا داسا هي ثبضذ

 :شبخص ّبي اًداسُ گیزي فزايٌد-
ثب تَجِ ثِ ضبخع ّبي  پيص ثيٌي ضذُ ثشاي ّش يه اص فشايٌذّبي 

ٍ گضاسش ّبي دسيبفتي هسئَليي ٍاحذّب حػَل ثِ هيضاى پيص ثيٌي 

ضذُ ثِ غَست وبهل ٍجَد داضتِ ٍ ثشايي اسبس ثِ ًظش هيشسذ 

لبثل اًجبم هي ثبضذ 91استمبء ضبخع ّبي پيص ثيٌي ضذُ ثش سبل 

ّوچٌيي دس تؼذادي اص ٍاحذّب ثش حست لضٍم تؼذادي ضبخع .

ضبخع ثِ 2اضبفِ يب وبستِ ضذ اص آى جولِ اضبفِ ضذى 

 ضبخع 2ٍ وبستِ ضذُ،  اٍسطاًس،يه ضبخع ثِ دفتش پشستبسي 

 .اص ٍاحذ ثخص جشاحي هي ثبضذ

 :تغییز در لَاًیي ٍ همزرات
ثب تَجِ ثِ غذٍس ثخص ًبهِ ّب ٍ آييي ًبهِ ّب ي اثالغي اص -

ٍصاست هغجَع يب داًطگبُ ػلَم پضضىي ،ثب تَجِ دستَس سيستن 

حبوويت ثبليٌي ،تغييشي دس سٍش تشيبط اٍسطاًس ثِ سٍش 

ESIايجبد گشديذُ  ٍ هشاتت ثِ ٍاحذ هشثَعِ اػالم گشديذ. 

 . ساًذ هتشٍى حزف ٍ ثِ غَست ساًذ هذيشيتي تؼشيف ضذ

 
 

 
هسئَل رسیدگی بِ 

 شکبيبت

 
 
 
 
 

 
    

 ًوبيٌدُ هديزيت

 

 

 

 

 

 ًوبيٌدُ هديزيت

 

 

 

 /هتزٍى هحتزم

 ًوبيٌدُ هديزيت

 
 

    
 
 
 
 

 
 

  ًوبيٌدُ هديزيت  
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اضبفِ ضذى ثشگِ ثجت آهَصش ّبي دادُ ضذُ ثِ ثيوبس ثذٍ ٍسٍد ٍ 

هچجٌذ ضٌبسبيي جْت وليِ ثيوبساى /حيي دسهبى ٍ صهبى تشخيع 

اًحَُ استجبط غحيح  / اػن اص دسهبى عجي ٍ ثيوبساى آهبدُ ػول 

اجشاي الذاهبت غحيح دس هَضغ / پشسٌل ثب ثيوبساى دس ثخص 

 اجتٌبة اص اتػبل ًبدسست وبًىطي ّب / غحيح جْت ثيوبساى

 :عولکزد سیستن کیفیت ٍ گشارش ٍاحدّب
گضاسضبت ػولىشد ثذست آهذُ اص وليِ ٍاحذّب ثيبى گش ايي هغلت 

است وِ استمشاس هٌبست ايي سيستن دس سغح ثخص ّب ٍ ٍاحذّبي 

 .هختلف ثيوبسستبى است

 :خدهبت ًبهٌطك 

ثشاسبس دفبتش ثجت ضىبيبت ٍ ًَالع ساُ وبسّبي هٌبست 

 .پيص ثيٌي ضذ ٍ هَسد اجشا گزاضتِ ضذ

 

اسصيبثي هٌبثغ خشيذ ٍ فشايٌذ ّبي ثشٍى سپبسي ضذُ تَسظ 

 هئَل تذاسوبت آهبدُ ٍ ثِ اهضبي آلبي دوتش فشجي پَس سسيذ

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 ًوبيٌدُ هديزيت

 

 
 

 ًوبيٌدُ هديزيت
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ِ ّبي هَسد ًيبص  : تَغي

 

 :هيضاى دستشسي ثِ اّذاف  

 .دستگبُ سبًتيفيَط خشيذاسي ضذ .1

 . هشحلِ اًجبم ضذ1وٌتشل ويفي آصهبيطگبُ  .2

 .وٌتشل ويفي داخلي،هبّبًِ اًجبم ضذُ است .3

 .اًجبم ضذُ است%10ثْسبصي هحَعِ ثيوبسستبى تبهيي اػتجبس ًطذُ ٍتب حذ  .4

فمظ اهتيبص خشيذاسي )2پًَذ ثِ 4/1استفبدُ ثْيٌِ اص اًشطي ثب اغالح سيستن لَلِ وطي ٍ تغييش اًطؼبة گبص اص  .5

 (.اًجبم ضذُ است %30ضذُ است ٍ تب حذ 

ػذد ًشم افضاس خشيذاسي ضذُ ٍ ٌَّص دستگبّي خشيذاسي ًطذُ 2اًجبم ضذُ %40دس خػَظ گفتبس دسهبًي  .6
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 . است

 .اًجبم ضذُ است ٍ ٌَّص هىبتجِ اًجبم ًطذُ است%5ليضس آسگَى تب حذ  .7

 الىتشٍضَن خشيذاسي ٍ ًػت ضذُ است ٍ 1هبًيتَس ٍ 1اًجبم ضذُ است %60دس سيىبٍسي اتبق ػول تب  .8

 .هبًيتَس دٍم ٌَّص خشيذاسي ًطذُ است

ٍ ثشگضاسي والس ّبي آهَصضي دس حبل اًجبم است % 100است ء کتب علمی انجام شده دس وتبثخبًِ استمب:آهَصش .9

 .والس ّب اًجبم ضذُ ٍ هبثمي دس دست الذام است%60ٍ تبوٌَى 

 

 

 ًتبيج بزرسی گشارشبت عدم اًطببق
 

اص ٍاحذ حسبثذاسي ثيطتشيي ػذم اًغجبق هشثَط ثِ اصدحبم ّوشاّبى ثيوبساى دس صهبى تشخيع ٍ ًذاضتي هؼشفي ًبهِ اص -

 الذام اغالحي غَست گشفت ٍ هطىالت فَق تب حذٍدي 2ثيوِ ي تىويلي دس صهبى تشخيع ثَدُ وِ دس ايي ساستب 

 .هشتفغ گشديذ

 

هَسد ٍ هَجَدي غفش سشم هبًيتَل ثَدُ وِ 1دس ٍاحذ داسٍخبًِ ٍجَد داسٍّبي تبسيخ گزضتِ دس ثخص ٍ اٍسطاًس -

 .ثِ ّش دٍ هَسد ثِ دليل ػذم تىشاس، اجبصُ اسفبلي دادُ ضذ

 

هَسد ػذم اًغجبق دس هَسد خشاثي ووپشسَس ٍ گيش وشدى گشافي داخل آى دسيبفت ضذ وِ هشثَط ثِ 3اص ساديَلَطي -

 .فشسَدگي دستگبُ ثَد ٍ هشتفغ گشديذى آى هطشٍط ثِ جبيگضيٌي دس ثيوبسستبى جذيذ هي ثبضذ

 

دس هذاسن پضضىي ثيطتشيي ػذم اًغجبق دس هَسد وبهل ًجَدى پشًٍذُ ّبي پضضىي ٍ وٌسل ضذى ػول ّبي جشاحي -

پضضىبى ثِ دليل ثشگضاسي سويٌبس خبسج اص وطَس ثَدُ است وِ دس هَسد اٍل الذام اغالحي اًجبم ضذُ ٍ دس هَسد دٍم 

 .ثِ دليل ػذم تىشاس اجبصُ اسفبلي دادُ ضذ

 

ٍ ًذاضتي تخت خبلي جْت ثستشي وشدى آى ّب (اص يه جٌس)دس ثخص جشاحي پزيشش صيبد ثيوبساى چطوي -

 ،اضبفِ ضذى ثيوبساى دس سٍص ػول ثِ ليست ػول ، ًبضتب ًجَدى ثيوبساى ،OR،ًذاضتي ضشح حبل دس ٌّگبم اًتمبل ثِ 
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                  سيبست               هذيشيت            ًوبيٌذُ هذيشيت

 
 

 ًذاضتي اتبق ايضٍلِ ، ًجَدى ّوشاُ ثيوبساى جْت گشفتي سضبيت ػول، دس دستشس ًجَدى آًىبل، ًذاضتي داسٍ ٍ 

 

تجْيضات دس ثخص  ٍ ًذاضتي هطخػبت ثيوبساى تَسظ خَد يب ّوشاُ ٍي جْت تىويل پشًٍذُ اص هَاسد ػذم اًغجبق 

 .است

دس هَسد ًذاضتي تخت خبلي جْت ثيوبساى ّن جٌس ثِ غَست هَلتي تب تىويل سبختوبى جذيذ ثيوبسستبى الذام -

 .اغالحي اًجبم ضذ وِ ثش عجك آى اص تخت ّبي ايضٍلِ ٍ يب سبيش اتبق ّبي ثيوبساى غيش ّن جٌس خبلي استفبدُ ضَد

 

جْت ووجَد اتبق ّبي ايضٍلِ جْت ثيوبساى ػفًَي يه هَسد الذام اغالحي هَلت تب تىويل سبختوبى جذيذ اًجبم -

ضذ وِ عجك آى ثب ّوبٌّگي ثب پضضه هؼبلج ثيوبساى،دس غَست هَافمت ايطبى ثيوبساى ّن جٌس دس يه اتبق ثستشي 

 .هيطًَذ

دسهَسد ثشخي پشًٍذُ ّبي اعفبل وِ ثذٍى سضبيتٌبهِ پذس ثِ ثخص جشاحي اسجبع هيطذًذ عجك هػَثبت وويتِ -

 .هذاسن پضضىي همشس ضذ تب دس ثيوبساى ا لىتيَ ثذٍى حضَس پذس ثِ ّيچ ػٌَاى پشًٍذُ جْت وَدن تطىيل ًطَد 

ثِ ثخص جشاحي اسجبع هي ضذًذ (ثِ ػٌَاى ضبّذ)ّوچٌيي دس هَسد پشًٍذُ ّبيي وِ ثذٍى اثش اًگطت ّوشاُ ثيوبس

 تَسظ هسئَل پزيشش اثش اًگطت گشفتِ ضَد دس غيش ايي غَست "هػَة ضذ تب دس غَست حضَس ّوشاُ وِ حتوب

 سٍي پشًٍذُ ثيوبس جْت پشستبس پزيشش دٌّذُ ثخص جشاحي ثَسيلِ ي يه ثشگِ ًَت گزاضتِ ضَد تب ٌّگبم "حتوب

 .پزيشش دس ثخص اص ّوشاُ ثيوبس اثش اًگطت گشفتِ ضَد 

دس آصهبيطگبُ ثيطتشيي ػذم اًغجبق دس هَسد خغب دس ًَع ًوًَِ گيشي ٍ هيضاى خَى الصم جْت آصهبيص ٍ ليضگلجَلي -

ًٍذاضتي ثشچست هطخػبت هي ثبضذ وِ ثؼذ اص عشح دس وويتِ ثْجَد ويفيت ثب اًجبم دٍ هَسد الذام اغالحي ثشعشف 

 .ضذ

 

 

 
 


