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 هدف : .1

 . كنترل تمام مدارك و سوابق مطابق الزامات بندهاي استاندارد 

  قرار گرفتن نسخ بروز و معتبر از مدارك مربوط به ساختار مدون نظام كیفیت در اختیار افراد

 مجاز.

  و تدوين مستندات كیفیت توسط اشخاص احراز صالحیت شده و اعمال تغییر ، تهیه

 مشخص.

 . نظارت و كنترل توزيع و صدور مستندات 

  ، تشريح چگونگي شناسايي ، جمع آوري، ثبت و شماره گذاري ، دستیابي ، تشكیل پرونده

 بايگاني ، نگهداري و تعیین تكلیف سوابق

 

 دامنه كاربرد : .2

مدارك و سوابق مربوط به نظام مدون كیفیت از جمله خط مشي اين روش اجرايي براي كنترل 

روش اجرايي ، سوابق و مدارك برون سازماني در شركت مي  ،، نظامنامه، طرحهاي كیفیتي

 باشد .

 

 تعريف .3

 : مستندات سیستم كیفیت 

كه در سیستم مديريت كیفیت سازمان تعريف شده است از قبیل :  و یا مدرکیهرگونه سند

 نظامنامه ، روش اجرايي، دستورالعمل ، فرم و ...

 : نسخه كنترل شده 

نسخه اي بروز كه بمنظور اجراي الزامات استاندارد تهیه و توزيع شده و در زمان الزم قابل 

 رديابي و شناسايي مي باشد.

 : سوابق 
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كلیه فرم ها ، جداول و معیارهاي بكارگرفته شده كه در راستاي موارد زير اطالعات مندرج در 

 جمع آوري و نگهداري خواهند شد :

 الف . نشان دادن انطباق فعالیتها با روش تعیین شده .

 ب. ارزيابي عملكرد مؤثر سیستم كیفیت .

 ج. تجزيه و تحلیل تاثیر اقدامات اصالحی در راستاي بهبود سیستم كیفیت .

 روش اجرا  : .4

 

 

 

 

کیفیت  سیستم مدیریتپیاده سازی جهت 

ریافت فایل کامل و د 13485و  9001 ایزو

روش های اجرایی  فرایندها، دستورالعمل ها،

دکتر  09120135205و .... با شماره فرم ها ،

 امید صفرپور تماس حاصل نماید.
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