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 هدف : .1
 ريزي شده با نیازمنديهاي استاندارد انطباق ترتیبات طرحكسب اطمینان و آگاهي از میزان 

 

 :دامنه كاربرد  .2
دامنه كاربرد اين روش اجرايي شاااامل ك یه واادهايي كه كم  رد آنها در محدوده سااایسااات  مديريت 

 كیفیت است ، مي باشد.
 

 تعاريف : .3
 برآورده شدن نیازمنديهاي مشخص شده انطباق: -3-1
 : برآورده نشدن نیازمنديهاي مشخص شده  عدم انطباق -3-2
فرآیند سیستماتیک ومستقل برای کسب شواهد كینی و ارزیابی آن برمبنای  ممیزی: -3-3

 واقعیت برای تعیین میزان برآورد شدن معیارهای ممیزی 
: مجموكه ای از یک یا چند ممیزی طرح ریزی شده برای بازه زمانی برنامه ممیزی -3-4

 ده برای یک مقصود مشخص مشخص وانجام ش
 : ممیزي كه به پیشنهاد و دستور مديريت انجام پذيرد  ممیزي موردي - 3-5
: ممیزي كه در فواصل زماني یک سال بر اساس برنامه زمانبندي  ممیزي دوره ايي -3-6

 سالیانه داخ ي انجام مي شود. 
د یا الزامات مجموكهای از خط و مشی ها، اطالكات مستن معیارهای ممیزی: -7 -3

 مورداستفاده به كنوان یک مرجع که شواهد ممیزی باآن مقایسه می شود.
سوابق،بیانیه اقایق یادگیراطالكات، که مرتبط با معیارهای  ممیزی:/ شواهدعیني   -3-8

 .ممیزی میباشند و قابل تصدیق هستند
نتایج ارزیابی شواهد ممیزی جمع آوری شده در برابر معیارهای  های ممیزی: یافته    -3-9

 ممیزی )یافته های ممیزی را میتوان تطابق یا كدم تطابق نامید(
 
 

 روش اجرا: .4
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جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت 

و دریافت فایل کامل  13485و  9001ایزو 

دستورالعمل ها، فرایندها، روش های 

اجرایی ،فرم ها و .... با شماره 

دکتر امید صفرپور تماس  09120135205

 حاصل نماید.

 


