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 مقدمه 
ند مانمی   قی با هايی  مانتنها ساز  "تغييرات مداوم  "و    "انفجار اطالعات"و    "انقالب ارتباطات"ويژگی    سهدر قرن جديد با  

نتايج ناگزير اين   با  بتوانند    كه  كندآسای تكنولوژی ايجاب میو برق  پی در پیت  راغييت.  دنهق دتطبيرا    ی خودويژگ  سهكه 

را  توسعه بودجه الزم  اقتصادی   درازو  برنامه های كوتاه مدت  در  كشورهای درحال  توسعه  اختصاص    -مدت  اجتماعی خود 

 دهند. 

بازرگانی  صنعتی  واحدهای  مي  خدماتیو    ،  رقابت  در  انددان  گرفته  قرار  جدی  و  از  جديد  ط.  ت  ف ريك   ه ب   هجوبا 

ديگر با حضور جدی رقبا ناچار به كاهش   خدمات خود را با كيفيت باال عرضه نموده و از طرفبايد  ت های موجود،  ديدومح

اين دو باشند.  تمام شده خدمات خود می  ت  قيمت های  ابتدا موجب  نگرعامل در  اين واحدها    مديران بينش    ش وغيير در 

ای كه به گونه  ا  تری مش  ،فيت  يك  شده است  بهداشت شغلی كاركنانط زمحيه  ب  يتمه،  و  ايمنی  و  را در رأس همه    يست 

خدمات خود ، رعايت نكات زيست محيطی و ايمنی و بهداشت   كيفيتسطح  فعاليت های خود قرار داده اند و خواستار ارتقای  

  . می باشند یملل بين الای نداردهاستا تا حد شغلی

د  شركت  مديريت به  توجه  وفراين  ،  قوفولی  اص  های   يدگاهبا  استاندارد   خود  های   فعاليت  دها  الزامات  با  منطبق   را 

می   سه اصل زير را پيوسته مد نظر قرار  و جهت پويايی اين سيستمنموده    HACCPايمنی و بهداشت مواد غذايی    سيستم

 دهد: 

 

 بهبود مستمر  ( ١

 شد. باورد توجه میمشركت    مدت   خط مشی دراز  دستيابی به بهبود همواره يك هدف اصلی تلقی گرديده و به عنوان

كهته  نك باشد  می  بهبود  اين  بودن  مستمر  در  جهموا  مهم  اهميره  و هست.  وعه  مجم  اتزء  يك مجموعه  بوده  بديهيست 

 بدون ساختار بهبود نا پذير محكوم به شكست خواهد بود. 

 

 مسئوليت همگان   شغلی ، ايمنی و بهداشتكيفيت( ٢

يت رعا  ،  ها   فعاليتمطلوب    كيفيت كار و نتيجهافزايش  ،    حهر سط  در   و  لشغ  هر  در،    برای هريك از پرسنل شركت

بوده و ارتقاء به سوی تعالی در هر يك از از اهميت خاصی برخوردار  بهداشت شغلی و حفظ محيط زيست  ی و  ايمند  ارمو

 گردد.  حاصل می كاركنان  "يكايك" از طريق خدمات موارد مذكور
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   ین ساان  یونيرتكنولوژی، توسعه و ( ٣

  ،    تعالی در كيفيتزمينه اطمينان از    زه می توانگينو با اآمد  ی كارز تكنولوژی و تجهيزات مناسب و نيروهافاده ابا است

 را ايجاد نمود.ايمنی و بهداشت مواد غذايی  سيستم
 

 روسهند ينشركت    :شركت معرفی 

 

  زمينه فعاليت شركت عبارت است از:

       

   : زی دفتر مرك نشانی   

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 كليات نظامنامه  

   هدف( 1
بهداشت مواد غذايی    سيستمات  ـمالزاتشريح   برايمنی و  ای فعاليته  كليه   برای  HACCP استانداردهای   اساس  شركت 

 : ، بمنظورمختلف سطوحدر مرتبط 

ميكنوا  هئ اار  الف( الزاماحصخت  و  الزامات مشتری  مقنانوت قوالت و خدماتی كه  برآوردهكاررراتی  ی و  را  می   بردی 

  .سازد

ازطريقب(   مشتری  رضايت  اثربخ  جلب  كارگيری  سيسبه  و اش،  تم  ش  سيستم  مستمر  بهبود  جهت  فرآيندهايی  مل 

 . ردبرامشتری و الزامات قانونی و مقرراتی قابل كانطباق سازی با الزامات 
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 اصول و موارد محيط زيستيت رعا  ج(

 پرسنل  ايیرفه ح بهداشت  ی ويمند( رعايت اصول ا 

 

 

 

   زامیع المراج( 2
الزم به   د.تعيين شده ان HACCP  نداردتااسالزامات    براساس  ،شركت  ايمنی و بهداشت مواد غذايی    سيستمنظامنامه  

 يجاد هر گونه تغييرات در ساختار و الزامات استانداردهای فوق ، مراتب سريعاً در دستور كار شركت ت در صورت ااس  ذكر

 ر پيدا خواهد كرد. ييرات ايجاد شده ، اين نظامنامه نيز تغييتغبا  متناسبو  هگرفت راقر

 

 

 ریف اصطالحات و تعا (3
 باشد. می  ردهای مذكورندامتن اصلی استا  تمامی اصطالحات و تعاريف مطابق با

 

 محيط سازمان    ( 4

 درک سازمان و محيط آن -4-1

 شركت گيری استراتژيك آن هستند و توانايی    جهتو    ركتش ف  ابا اهد  تبطشركت كليه مسائل خارجی و داخلی كه مر

يرقرار می تاث  را تحت   HACCPايمنی و بهداشت مواد غذايی    مديريت  سيستمر از های مورد انتظا  يجهای دستيابی به نتبر  را

   رد.كليه اين مسائل به صورت دوره ايی مورد پايش و بازبينی قرار ميگي .استنموده  عييندهند، ت

 

 نفع   رات طرف های ذی تظادرک نيازها و ان -4-2

رد ت و الزامات آنها را موشناسايی ، كليه اطالعا  رده و پس ازرا تعيين ك  خودبا  های ذی نفع مرتبط    همه طرفشركت  

 .است پيوست شده F-249 با كد نفعانيذ  يیساشنا جدول مفر رالعات داين اط می كند. ش و به صورت دوره ايی بازبينیپاي

 

 

 HACCP  ایمنی و بهداشت مواد غذایی مدیریت  سيستمرد اربتعيين دامنه ك -4-3

مسائل خارجی   رتبط باای مهدفراينكليه  شركت    HACCP  ايمنی و بهداشت مواد غذايی  مديريت  سيستمدامنه كاربرد  

 می باشد.خدمات شركت  محصوالت و زامات طرفهای ذی نفع وو داخلی ، ال

 

 یند های آنرآو ف ت مواد غذاییو بهداشایمنی   ریتمدی سيستم -4-4

 ت زيراقداما  نندهای آرايو ف  HACCP  ايمنی و بهداشت مواد غذايی   مديريت  سيستمريزی    شركت در راستای طرح

 ا انجام داده است. ر

در  هايی  فرآيند  الف( بهداشايمنی    مديريت  سيستمكه  غذايی  و  مواد  شناساي شركت  ت  است،  بوده  نياز  آنها  ی به 

  .وندمی ش شپايو  مستند ، ندهااجرايی شناسايی و پايش فراي روشبه كمك  ديده وگر
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اجرای    ب( غذايی  مديريت  سيستم  هنگام  مواد  بهداشت  و  وني  HACCP ايمنی  اجرا  از  كه  است  و كن  از  مؤثر  ترل 

يين  فرآيند تعهر  ای  بر  HACCPظير اهداف  ن  معيارهايیبنابراين  ل گردد.  ان حاصاسايی شده اطمينخش فرآيندهای شناثرب

 يرد. ر گرآيند مدنظر قراگرديده تا ميزان تحقق آنها بعنوان شاخص اثر بخشی هر ف

اين سيستم هار طد   (ج استقرار  از  ره سعیوا، هم  ول طراحی و  تا  برای   و اطالعاتی كه ترس بودن منابع  دس  گرديده 

اجرا  پشتيبانی   اين فرآينداز  پايش  به  و  اسنياز  آنها  ها  گمينااط،    تبوده  يا   رددن حاصل  نتايج مميزی های داخلی  ، چنانچه 

ع  راس  باشد، اين منابع در  ته رای پروژه ها حكايت از كمبود منابع داشاجوقف  رشات تاگز،    اينده مديريت، گزارشات نم  خارجی

ع و منابن  ميتارا نسبت به    خود  لی شركتيريت عايهی است مداست. بد  مين گرديدهت تاديريت عالی شركوقت از سوی م

 های آتی نيز متعهد می داند. نياز

ا اطمينان ت  گيرندزه گيری و تجزيه و تحليل قرار میدا، اند پايشمورای در حال اجرا  هرجا كه الزم باشد فرآيندهد(   

 يا می گردند. شده محقق گرديدهنتايج طرح ريزی كه حاصل شود 

داشته باشد كه نتايج طرح ريزی شده محقق نگرديده يا  از آن كايتی فرآيندها حاندازه گير نتايج پايش وا كه هرج  ه(

ق يج طرح ريزی شده محقتاط بعمل آمده تا اطمينان حاصل گردد كه نايح شرت اصال جه  د، اقدامات الزممحقق نخواهند ش

ت  زاماا الب  طابقفوق الذكر م  دهای ه فرآينی است كيافت. بديهد خواهد  ور مستمر بهبوی فرآيند نيز بطرديده و اثر بخشگ

مديران شركت،  عالی  مديريت  توسط  مرجع  ن  واحدها  استانداردهای  مديريت،  ماينو  دقيقبطوده  م   ر  می ؤثو  كنترل   ر 

 گردند. 

 نكته مهم: 

نيازای  فرآيند هيی و تدوين  ساهنگام شنا اين نكته   به  HACCP  غذايیايمنی و بهداشت مواد    مديريت  سيستم  مورد 

گيری مل فعاليت های مديريتی ، فراهم ساختن منابع ، تحقق و شكلی بايست شام  شده  يیساانكه فرآيند های ش  توجه شده

  4هر  يندهای فوق شامل  ان می دهد كه فرآــی شده نشيندهای شناسايرآعه فه مجموی بنگاهيری باشند.  و اندازه گ  پروژه

 باشند.ی فوق می اه روه از فعاليتگ

 

 

 

 رهبری  – 5
 و تعهد ری رهب -5-1

 HACCP ایمنی و بهداشت مواد غذایی مدیریت سيستمد برای تعه بری وه ر  -5-1-1
 

عالی   پششركت  مديريت  به حمايت و  را نسبت  از  همواره خود  بهداشت مواد غذايی   ريت ديم  سيستمتيبانی  ايمنی و 

سبت ن   ودهد خ ر تعی دال بسعی دارد شواهد  ير،تلف از جمله موارد زداند. اين مديريت از طريق انجام امور مخ  میعهد  مت

 . اين سيستم فراهم آوردود مستمر اثر بخشی بهب ا و نيزسيستم هتقرار اين  به توسعه و اس

 HACCP ايمنی و بهداشت مواد غذايی مديريت تمسيسبال اثر بخشی الف : پاسخگويی در ق

ــ تيســ بــرای س  و زيســت محيطــی، ايمنــی و بهداشــت    ه خط مشــی واهــداف كيفيــتنكازايمينان  اط  ب:حصول يت ديرم م

 رند.اجهت گيری استراتژيك ومحيط سازگاده وبيجادشا
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منتقــل ، درو و بــه زمان  در ســاايمنی و بهداشــت مــواد غــذايی    مديريت  سيستمه خط مشی  نان از اينكج: حصول اطمي

 .كارگرفته شده است

كســب و  ند هــای يفرايا  HACCP ايمنی و بهداشت مواد غذايی يتمدير سيستمزامات ال ول اطمينان از يكپارچگیحصد:

 سازمان.كار 

 و تفكر مبتنی بر ريسك. ندی يای از رويكرد فرگاهه: افزايش آ

 در دسترس هستند. HACCP ايمنی و بهداشت مواد غذايی ريتديم سيستمياز د ننابع موراينكه م طمينان ازو: حصول ا

 .كيفيت  يترتم مديسيسامات الز باق باو انطاشت مواد غذايی و بهد ايمنی مديريت سيستمز: انتقال اهميت اثر بخشی 

 د .ياب ل میده نايرفته شدر نظر گ ايجبه نتايمنی و بهداشت مواد غذايی  مديريت سيستمح: حصول اطمينان از اينكه 

اد بهداشــت مــوايمنــی و    مــديريت  سيســتمبه اثر بخشــی  منظور كمك  افراد به    زدايت و پشتيبانی اط: به كار گيری ، ه

  .غذايی

 مستمر.بهبود ويج ی : تر

ی مسئوليتشــان ادن رهبری آنها به ميزانی كــه در زمينــه هــاد  نشانبط در  مرتقش های مديريتی  از ساير نو: حمايت  

 رد.دا كاربرد

های الزم   ، ارائه آموزش  یجلسات توجيهاز طريق برگزاری    موارد فوق رانموده است تا  شركت تالش    عالی  ريتمدي

و پيگيری بر تعيين  و    موده رسنل نپ  ومديران ميانی    بالغ آن بهمشی و اتعيين خط  به  ام  اقد  همچنين  .دهدانجام  به پرسنل  

ايمنی    مديريت  سيستمعملكرد كل    ،بازنگری مديريت    اتجلس  زاری با برگ  آن  عالوه بر  دارد.ظارت  صورت كالن نه  اهداف ب

غذايی بهداشت مواد  از    نمايد.  ارزيابی می  را  HACCP  و  عالی  پابتدمديريت  نموده    ازی سيستمياده سای  تالش  همواره 

در از  تا  ن  است  مورد  منابع  بودن  فرآيندااجر  مراحل  يازدسترس  هم  ی  منظور  بدين  كند.  حاصل  ت  مديريواره  اطمينان 

و   مديريتیی  ها   زارشاخلی، گ ای دست. نتايج مميزی همين اين منابع داشته اتامورد نياز و    شناسايی منابعر  د  یشركت سع

دي اينگری  موارد  توانند    از  می  همگی  شنادست،  ابزارهای  استفاده  بعنوان  مورد  منابع  گيرنقراسايی  نياز  نم  د.ر  مورد  ابع 

 دی می شوند.نسانی( تقسيم بنزافزار )منابع امغ م افزار ور، نرافزا گروه سخت ٣در قالب  معموالً

 

 

يدی و اثرگذار اقدام همكاری مديران كلبری و ا رهها و بيه و تحليل داده زجات تر گزارشمندرج دز اطالعات استفاده ا 

  مديريت   سيستمبهبود  و بطور مستمر در جهت  ه  موارده و هنموايمنی و بهداشت مواد غذايی    مديريت  سيستمری  به راهب

 .اردگام بر می دايمنی و بهداشت مواد غذايی  

 

 بر مشتری تمركز -5-1-2

لذا مديريت ارشد شــركت   باشد.مديريت مطرح می  نهگاهشتول  اص  زتری بعنوان يكی از بر مشمشتری مداری يا تمرك

را در خصــوص تمركــز بــر   خــود  تعهــدی و  رهبر  استا،ن رو در همي  ر می داندمان مشتری محوخود را يك ساز، سازمان  نيز

 : د دهمی زير نشان  ارداطمينان از مو حصول ابمشتری  

 

 .تعيين شده انطباق دارند با الزامات ورد كاربل ابق انونی و مقرراتیلزامات قالف : الزامات مشتری و ا
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رضــايت مشــتری مــوثر   يشافــزاانــايی  تو  انند بر انطباق محصوالت و خدمات وب : ريسك ها و فرصت هايی كه می تو

 .  دمی گيرن د توجه قرارن شده و مورباشند تعيي

مقرراتی قابل اجــرا انطبــاق نی و  انوت قااملزا  الزامات مشتری وت كه با  محصوالت و خدماارائه يكنواخت  ج :  تمركز بر  

 دارند.

 .حفظ شودز بر افزايش رضايت مشتری د:  تمرك

 )يــاريان به شكايات مشت فرايند رسيدگی  برای   ،ز بر مشتری در شركتمركع تويت موضاهمالزم به ذكر است به جهت  

سنجش رضايت مشــتريان  ی فرايندراب و ان(ايرمرفيا كا) P-13د  ك  باتريان  اجرايی رسيدگی به شكايات مشش  روكارفرمايان(  

 و اجرا می گردد. هدش دوينيه و تته يا كارفرمايان() P-14با كد شتريانروش اجرايی سنجش رضايت م)يا كارفرمايان( 

 

 HACCP ایمنی و بهداشت مواد غذایی مدیریت  سيستمخط مشی   -5-2

بعنواعالی شريت  مدير ازكت  يكی  به  سند وی  تعه  هد موجود در جهتواش  ن  بهداشت   مديريت  سيستمبت  و  ايمنی 

نموده است. در ايی  ايمنی و بهداشت مواد غذ  مديريت  سيستم، اقدام به تدوين و ابالغ خط مشی    HACCP   مواد غذايی

 :  است  شدهدوين اين خط مشی، موارد زير لحاظ ت

 د.باش می متناسب هداف سازمانط مشی به گونه ای تدوين شده است كه با ا( خالف

 مديريت   سيستماثربخشی    رمبهبود مست   ه ساختن الزامات وه شامل تعهدی مبنی بر برآوردتدوين شد   مشیخط  ب(  

 . باشد یمايمنی و بهداشت مواد غذايی  

 یين و بازنگری اهداف كيفيتعيای ت وبی برارچه است كه اهداف ذكر شده در آن، چدبه گونه ای تدوين شج( خط مشی  

 .  ددمحسوب می گرهداشت شغلی ی وبمنيا طی وست محييد زوخر، اهداف كالن 

 می باشد . ذايی ايمنی و بهداشت مواد غ مديريت سيستم سازمان به الزاماتد( در برگيرنده تعهد 

 د . می باش بخشی و بهبود مداوم  افزايش اثربه دنبال  ه(

ايريسك هد  عااب  ا اهميت وناسب بغلی متش  داشتنی وبهايمبهبود    پيشگيری ازآلودگی و  و( و منی وبهداشت شغلی  ای 

 باشد.می خدمات آن  ها و طی فعاليت ی زيست محي مدها اپي

 

بصو  مشیخط   شده  و  تعيين  مناسب  طررت  نص از  عموميق  اماكن  در  همچنين ب  است.  گرديده  ابالغ  پرسنل  به  ی، 

از طريق مالقات پر نمايد  ب   ل وسنمديريت سعی می  نمينان  ، اطيهی برای آنانت توججلسا   ری رگزانيز  مايد كه خط حاصل 

 ی گردد. نفع اطالع رسانی مهمچنين در صورت لزوم به طرف های ذی  .سنل درو شده استپر مشی توسط

ت يري در قالب جلسات بازنگری مد  بازنگری معموالرار می گيرد. اين  ين شده برای تداوم تناسب مورد بازنگری قدو ت  مشیخط  

 . فتدا  ق میاتفا

 

 ات سازمانی  اختيار ها و   وليتوظایف ، مسئ  -5-3

يكی د كه ی دارفی بستگمختل امل به عوند فرآي اجرای دقيق و اصولی مراحل مختلف  جرای ارد ا ت اعتقاد دشركمديريت 

وعه  جمنی مسازما  ارتبر همين اساس چ  است.  فرايندهامجريان اين  ها و وظايف  رين آنها، شفاف بودن شرح مسئوليت مهمتزا

ن اختيارات تفويض يزابه افراد، با م  ظايف واگذار شدهو ووليت ها  است كه مسئ  من الزهمچني  است.  و تدوين شده  راحی  ط
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با كد    اسنامه شغلفرم های شنشرح مسئوليت ها و اختيارات مسئولين در قالب    ستا ارمين  در هباشد.    ده به آنان متناسبش

F-17  ابالآن   تعيين گرديده و به زير   ای مواردبر  حتماًها و اختيارات  ئوليت  ف ، مسوظايدر تعريف اين    .  ستيده اردغ گان 

 . نديشيده شده استابيری اتد

بــين  های با الزامات اين استاندارد HACCP هداشت مواد غذايیی و بايمن مديريت سيستمنكه طمينان از ايالف : حصول ا

 المللی انطباق دارد.

 د. ئه می كننارارا ان شرد نظای مورهی  ، خروج: حصول اطمينان از اينكه فرايندها ب

 بهبــود و نيــاز و بــه  فرصت هــای   ، دربارهايمنی و بهداشت مواد غذايی    مديريت  سيستمعملكرد    ج : گزارش در مورد

 .به مديريت ارشد شبرای گزار نوآوری و به ويژه تغيير يا

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

هنگامی كــه تغييراتــی در  HACCP ايمنی و بهداشت مواد غذايی مديريت سيستم رچگیاپكظ يول اطمينان از حفحص ه :

 .ريزی شده استمه ارنب سيستم

 

 HACCP ایمنی و بهداشت مواد غذایی مدیریت سيستم  یبرا  یز یطرح ر -6

 ها و فرصت ها   سکیر  بط باات مرتاقدام  -6-1

بازنگری شركت    عالیمديريت   انجام  از خدمات  داستفاف،  لتمخ  های   از طريق   سيستمراحی  ر طب دمشاورين مجره 

 ده است كه :طمينان حاصل نمو، ان دست ی از اياقدامات، انجام مميزی های داخلی و ايمنی و بهداشت مواد غذايی  مديريت

 را كه  مرتبط  ی ها و فرصت ها  سك ي، رايمنی و بهداشت مواد غذايی    مديريت  سيستم   ی ابر  یزيدر زمان طرح رالف(  

 ؛  موده استن نييتند تعالزم هس ريموارد زتن به پرداخ ی برا

 

 .ابديود دست ( مورد نظر خجي)نتا جهيه نتند بتوا یمايمنی و بهداشت مواد غذايی  مديريت سيستمآنكه  ني: تضم١

 لوباثرات مط ايش: افز٢

 اهش اثرات ناخواسته ك ايو   ی ريگپيش  :٣

 د مستمربه بهبو یابي: دست4

  .نموده است ی زيمه ربرنارا  ريرد زموا مانساز ب(

 ها و فرصت ها  سكير نيمرتبط با ا: اقدامات   ١

  جامان ی: چگونگ ٢

 HACCP ايمنی و بهداشت مواد غذايی مديريت سيستم ی ها دنآياقدامات در فر نيا ی ساز ادهيو پ ی ساز چهكپاري  :٣

 اقدامات  نيا یاثر بخش یابيارز  :4

 باشد.ت متناسب با اثرات بالقوه بر انطباق محصوالت و خدما ديها با فرصتها و  كسير رتبط باشده م انجام  اقدامات
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ــ تواند شامل موارد ز  یها مفرصت    وا  ه  سكيپرداختن به ر  ی ها  نهي: گز  ی ادآوري ، قبــول   ســكيباشــد : اجتنــاب از ر  ري

 لهيبــه وســ  ســكير ی ذارراو گتشا هبعواقب ،   ايل  احتما  ريي، تغ  سكيفرصت ، حذف منبع ر  كيل كردن  ور دنبامنظبه    سكير

  .آگاهانه ی ريگ ميتصم

 شده است. راو اجتدوين و  يت ريسك ها و فرصت ها تهيهت يك روش اجرايی مديربه همين منظور در شرك

 

  به آنها یابيجهت دست یزیو طرح ر  تيفياهداف ك -6-2

و  ت  هج سازی  عملكرد    واقعی  دستيابیشفاف  انطباق  به  منیاي  مديريت  سيستمبه  غذايی  مداشت  و  مبواد  خط  شی ا 

اشر ايمنی وبهداشت شكت،  و  كيفيتی، زيست محيطی  بر مرتبط    ی ها  ند ياسطوح و فر  ،  فيدر وظاغلی  هداف خرد وكالن 

ف به موارد هدادر تعريف اين ااند.  تعيين شده    F-95با كد  ايمنی و بهداشت مواد غذايی    مديريت  سيستماف  رم اهدس فاسا

 ست: جه شده اتوزير 
 

 

   .باشدمی سازگار  تيفيك یخط مش: با فال

 .باشدمی  ی ريدازه گ: قابل انب

 .رديگمی : الزامات قابل كاربرد را در نظر ج

 .باشد می ی رمشت تيرضا شيا: مرتبط با انطباق محصوالت و خدمات و افزد

 .رديگمی قرار  شي: مورد پاه

 .شودمی  اطالع رسانی :و

 .دوشمی  ی وربه روز آ ازي:  در صورت نز

  .شده استرا مطابق بندهای زير تعيين  يكپارچهداف اه به یابيدست یچگونگ  ، ی زيطرح ردر زمان   ينچنهم

 .انجام خواهد شد يیرها: چه كافلا

 .شد  خواهد ازيموردن ی: چه منابعب

 .مسئول خواهد بود ی: چه كسج

  .خواهد شد ليكمت ی: چه زماند

 .د شدخواه يابیآن چگونه ارز جينتا: ه

يی مورد پــايش و ارزيــابی قــرار گرفتــه و در طــول دوره ا  به صورتستی  داف تعريف شده بايكه اهذكر است  به    زمال

 شده را بررسی كرد.ف تعريسطوح  به يابیرای هر هدف ميزان تحقق و دستريف شده بت زمان تعمد

 

   تراييتغ یزیطرح ر  -6-3

ــ نما  نييرا تع  HACCPغذايی    هداشت موادب  نی وايم  تيريمد  سيستم  در  رييبه تغ  ازين  تشرككه    یصورت  در ــ تغ،    دي  ريي

 زير توجه شده است.ريزی به موارد  حدر اين طرشود. می انجام  كيستماتيس ه وشد ی زيطرح ربه صورت 
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 چيست؟ن آ یلاحتما اقباز عو كيو هر   ريي: هدف از تغالف

 شود؟ یمنر داخدشه  ايمنی و بهداشت مواد غذايی تيريمد ستميس یكپارچگي:  ب

 سترس است؟تغيير در دالزم برای ع ناب: مج

 بود ؟  چگونه خواهد  اتاريها و اخت تيمجدد مسئول صيصتخ ايو  صي: تخصد

 

 ی بانيپشت  -7

 منابع   -7-1

   اتيكل -7-1-1

د ايمنــی و بهداشــت مــوا مــديريت سيســتمو بهبود مستمر   ی ردانگه  اجرا ،،    منابع الزم را جهت استقرار  شركت همواره

 .دينمامی  نيمأو ت نييعت HACCP یايغذ

 رد زير توجه شده است:ن منابع به موادر راستای تامي

 .موجود یمنابع داخل  ی ها تيحدودها و م تي: قابل فلا

  .شود نيتام یارجگان خكنند نياز تام ديبا يیازهاي: چه نب

 

 كاركنان  -7-1-2

كنان كاربرد ، كاربل  قا  یو مقررات  یات قانونزامو ال  ی مشتربرآورده شدن مستمر الزامات  ز  ا  نانياطم  لصوح  به منظور

در .شــده اســتفراهم  ازيمورد ن ی اه ندياه فرابه همرغذايی    ايمنی و بهداشت مواد  مديريت  سيستمموثر    ی اجرا  ی االزم بر

مــه يــين نابــا آی مطابق  افبه كو تجر  خصصفرايندهای موجود و نياز به پرسنل با ترت سازمانی و  با توجه به چا  اين خصوص

 اقدام می گردد. I-29با كد  نلی پرس

 

 ساخت  ریز -7-1-3

 هــتج HACCP ايمنــی و بهداشــت مــواد غــذايی مديريت سيستم ی ها دنآيفر ی اجرا ی برا ازيمورد ن های  ساخت ريز

رد موا  انتو  یساخت م  ريزاز جمله اين  .    می گردد  ی و نگهدارشده    نيمأ، ت  نييبه انطباق محصوالت و خدمات و تع  یبابيدست

 : را گفت ريز

 

 .طمرتب ساتي: ساختمانها ، تاسالف

  .افزار و نرم سخت افزارله از جم زاتي: تجهب

  .حمل و نقلمنابع  :ج

 .رتباطاتاطالعات و ا  ی ولوژ: تكند
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آالت يــك روش اجرايــی تحــت عنــوان روش اجرايــی   ور حصول اطمينان از نگهداری صحيح از تجهيزات و ماشــيننظبم

ری و يــا بــه نگهــدامــرتبط  های ليه امورات و فراينــدشده كه در اين روش اجرايی ك  تهيه و تدوين  P-35  تيرامعتو  ی  نگهدار

 ف شده است.ريتعت احتمالی زيرساختها يراتعم

 

 ها  فرآیند  یاجرا یابر طي مح -7-1-4

مــی   ی رهــدانگ    وشده    نيمأت،    نييو انطباق محصوالت و خدمات تع  یابيو دست  هادنيفرا  ی جهت اجراالزم و كافی    طيمح

 .شود

 توجه شده است. وارد زيراست به مكی ل انسانی و فيزيوامكيبی از عناسب كه تراين محيط مدر تعيين و تامين 

 .ناسازگاری و تضاد( : بدون تبعيض ، آرام ، بدون) بطور مثالعوامل اجتماعی  ف(ال

 .تنشهای عاطفی و احساسی( ازفظت او مح  یتگخسپيشگيری از  ) بطور مثال: كاهش استرس ،   عوامل روانی (ب

 .ا(ی ، صدكيزگان هوا ، پاوبت ، نور ، جريرط دما ،ی )بطور مثال: ج( عوامل فيزيك

 

  یريگ و اندازه شیپا ابعمن  -7-1-5

پــايش يــا انــدازه مكــانيزم  از    از پيش تعيين شــده  الزامات  به منظور تصديق انطباق محصوالت و  خدمات با   -١-5-١-7

ــ ه گنــدازو ا  شيپا  جينتا  به  دستيابی  از  اطمينان  حصول  ی منابع الزم برا  در همين راستاد،  گرد  ه میدتفاسا  ری گي معتبــر و   ی ري

 :امين منابع به موارد زير ديده شده استطمينان در تجهت حصول ا .شده است و فراهم نييقابل اعتماد تع

 باشد. ینجام است مناسب ما حال ركه د ی ريگ واندازه شيپا ی ها تياز فعال یآن نوع مشخص ی : برا الف

 شود.  یم ی آنها نگهداربرد كار اياز تداوم تناسب  نانياطم ی : براب

 

ــ   ازه گيری مــرتبط بــا هــر فراينــد(اجرايی پايش و اندشهای  مله رو) از جشده مناسب    اطالعات مستند  همچنين كليه ه ب

 . ددی گرم ظحف ی ريو اندازه گ شيعنوان شواهد تناسب با هدف منابع پا

 قابليت رديابی اندازه گيری   -٢-5-١-7

ــ رد تيقابل  شده كه راحیبه گونه ايی ط  (HACCP) ايمنی و بهداشت مواد غذايی مديريت سيستم،  در شركت و  یابي

 انــدازه  لي،  وسارفته شده  در نظر گ  ی رياندازه گ  جيدر صحت نتا  نانيازكسب اطم  یبخش اساس  كيبه عنوان    ،  ی رياندازه گ

 شند:می با ترلموارد زير تحت كنطبق  نيز   ی ريگ

ــ ق  ی رياندازه گ  ی دهاراندااست  ی فاده برروقبل از است  ايمشخص و    یدر فواصل زمان  الف( ــ ل رداب ــ   یابي  ی اســتانداردها  اب

اده اســتف  ینداشته باشــند ، مبــانود  وج  يیاستانداردها  نيكه چن  یشوند، زمانمي  برهيالك  و  دييتا  یمل   اي  یالملل   نيب  ی رياندازه گ

  .شودمی  حفظبه صورت اطالعات مستند شده  ديبا قيتصد ايو   ونيبراسيه جهت كالشد

 .شودمی  بررسی هاآن  ونياسبريكال تيوضع (ب



 :تذكر 
 باشد  اي اعتبار ميفقط با مهر اصلي دار (IMSکپارچه )ي مديريت سيستم اسناد  

 . هيه كپي از اسناد مجاز نيستو ت

 ر كنترلمه

 

 

 یپــس ازآن را از اعتبــار خــارج مــ  ی هــا ی ريگازه اند جيو نتا ونيبراسيكال  تيضعصدمه كه و  اي  و  بي، آس  ماتيازتنظج(  

 شوند.می محافظت  دنينما

 

شود ب تشخيص داده  ريزی شده  است در استفاده معيوبرنامه    هاآن  ونيبراسيلاك  و  قيدر طول زمان تصده  ك  ی زاراب  هچنانچ

می مناسب را انجام    حیاصال  لزوم اقدامو در صورت    ودهنم  زه گيری قبلی را تعيينصحت نتايج اندا  تاثيرات منفی در  كتشر

دستگاه و ابزار ر  ه  ای بر.  ندشوهای مشخص كاليبره می  نمادر زن و  گيری تحت نظامی مدوش و اندازهتجهيزات پاي  دهد.

 با مقادير مجاز ، نتايج حاصله    رل دستگاهدر هنگام كنتری مشخص بوده و  گياندازه از خطای  ار مج، مقد  گيری پايش و اندازه 

شدهگاندازهای  خط مقايسه  می   يری  حاصل  اطمينان  خو  كه  اندازهشود  احتمالی  بطاهای  مقررشده جاز  م  ودحدا  گيری 

گهداری  ، بطور كامل ن  ن سيواليبرانجام فعاليت ك، بعنوان شاهدی دال بر ا  رل ابزارهای فوقنتو ك  بررسی  ابق. سو  سازگارند

 . دشونمی

، بر مبنای  شركت    ده دراستفا  گيری موردای پايش و اندازهكه ابزارهشاره كرد  ا  بايد به اين موضوعبعنوان يك نكته مهم  

 .  دانشدهاب و آزمون انتخ  ر بازرسید نيازورد شرايط م

. در ضمن برای هريك از    است  هتندات قرارگرفتمس  لكنتر  سيستمكنترل  ت  از تجهيزات فوق تهيه شده كه تح  شناسنامه ای 

ابزا شناسايی    رهااين  كا  است شده  رفته  خاصی درنظرگ، كد  و  تجهيزات  استفاده  رو. محل  است.  نيز مشخص  آنها  ال ربرد 

كه  ترتيب  نبدي فرا    است  هنگام  زمارسيبه  كادن  اندازه  براسيونلين  وسايل  ابزارهای  ،  و  اگيری  محل  از    ستفاده پايش 

يا تگی   ونات مربوط به كاليبراسياز انجام اقدام  آوری شده و پس ع جم العات الزم در خصوص زمان كه حاوی اط  ، برچسب 

 . دشومی  اه نصبستگورت امكان بر روی در ص، د ستون اعدی كاليبراسي براسيون و موعد بنجام عمليات كاليا

اران . معموال اين فعاليت توسط پيمانك  شودق مربوطه ثبت می وابها و س نامهواهي وی گدر ضمن خالصه نتايج كاليبراسيون بر ر

 . شودن صادر می های مربوطه نيز از طرف آناو گواهينامه  يردگانجام می  برون سازمانی

نی اگهادث ن گيری از وضعيت كاليبره بعلت حواو اندازهش  پاي  زارهای اب  زرسی وشدن تجهيزات با  ل خارجحتماكه ا  ورتیدر ص

م  دستگاه و انجا  جداسازی   به  سبتمسئول مربوطه ن، در اين صورت    باشد  تگاه وجود داشتهگزارش كاربر دس  ساسو يا برا 

  . نمودد اهخو اقدام  م فعاليت كاليبراسيونهای الزم جهت انجاهماهنگی

 : از رتندباشند عباها، حائز اهميت و قابل توجه میارابز ين نوعص انكات مهمی كه در خصو

ق اين  ب  بيلالف(  می  جابجا  ستايتجهيزات  در طی  خرابی  و  آسيب  برابر  تعميردر  نگهدا  يی،  ان،  و  محافظت   بارش ری 

 .شوند

فاقد   هايری گدازه ان  كه نتايجشود  باعث می   پرسنل  طتوسها  اری آن ری شوند، چرا كه دستكب( اين ابزارها نبايد دستكا 

 .  داعتبار گرديده و قابل اعتماد نباشن

ابی  ت رديند تا قابليورد تصديق قرارگيرگيری مشخصی ماستانداردهای اندازه  بالبايست در قا میارهج( اين قبيل ابز

د استفاده  ورها مديق آنتص  ون ياه برای كاليبراسينايی كن مبهمچني  .  دلمللی وجود داشته باشاآنها تا استانداردهای ملی و بين

 . قرارگرفته بايستی ثبت شود

 

قبلی مورد های  ی گيره اندازعتبار نتايج  بايست ا، می  موردنظر نيستندالزامات    ات در انطباق باهيزنچه مشخص شود تجانچ  د(

 . د ثبت شون آمدهاقدامات بعمل ی مجدد قرارگرفته وارزياب



 :تذكر 
 باشد  اي اعتبار ميفقط با مهر اصلي دار (IMSکپارچه )ي مديريت سيستم اسناد  

 . هيه كپي از اسناد مجاز نيستو ت

 ر كنترلمه

 

 

 P-36كــد  با    ش و كاليبراسيون تجهيزات اندازه گيری اييی پش اجرارو  حت عنوانك روش اجرايی تخصوص يمين  در ه 

 ده است.ن شتهيه و تدوي

 

   یدانش سازمان -7-1-6

وده و همواره خود نم نييصوالت و خدمات تعحبه انطباق م یابيو دست ندهايفرآ ی اجرا ی براا ر  ازيدانش مورد نت  كشر

 . رديگمی الزم دردسترس قرار  زانيو به م دهش ی رنگه دانش دا نيا نگه می دارد.وز ش به ردان بت به اينرا نس

ــ  وگرفتــه    ادرنظرخود ر  ی، دانش فعل   رييال تغحدر  ی ند هاو رو  ازهايبه ن  ختنپردا  هنگامركت  ش  در  بــه دســت یونگچگ

 .تعيين شده استزم ال یبه دانش اضاف یدسترس ايوآوردن 

اين دانش اطالعاتی است كــه   .  شدهب  كسربه  ريق تجز طو معموالً ا  شركت بوده  مختص  شدان  شركت  یماندانش ساز

انــش الزم جهت كســب د  ريد زرامو  به اشتراو گذاشته می شود.  گيرد و  یماستفاده قرار    وردبی به اهداف متيادس  بمنظور

 . گرفته شده استنظر  رد

 

ازشكســت  لهاصای حوخته هآم ،فته شده از طريق تجربه فراگر طالبايه فكری ، مرمس به عنوان مثال)  یخل : منابع داالف

،   ، نتــايج حاصــل از بهبــود فراينــدهاهد نشــدمســتن  ی هــاتجربــه    ش ودان  تراو گذاشتنه اشو ب  موفق ، ثبت  ی ها و پروژه ها

 (تمحصوالت و خدما

 ارائــه دهنــدگان  اي  انيشترازمنش  دا  ی جمع آورنس ها،  ، دانشگاه ها ، كنفرابه عنوان مثال استانداردها    ی)خارج  : منابعب

 (مانیون سازبر

ــ حت عنوان روش اجی تر شركت يك روش اجرايی دجهت حصول اطمينان از وجود دانش سازمان ش رايی مــديريت دان

 شده است. تهيه و تدوين و اجرا

 

 ت يح الص -7-2

ين اجــرا بــه دقــت جهت ا  فرادحيت اركت ، صالو اصولی فرايندهای ش  سيت شركت در راستای اجرای دقيقه حسانظر ب

 ت:مين راستا مراحل زير انجام پذيرفته اسه . دری باشدل متحت كنتر

 

 شده ، مشخص موثر است  تيفيبر ككنند و عملكردشان    یازمان كار منترل ستحت ك  كه  را  یانركنالزم كا  تي: صالحالف

 .تاس

 .  ده استف تطبيق داده شبند الورد با ممناسب  تيحتجربه صال اي، آموزش و  تالي: كاركنان ازنظر تحصب

 . ودمی ششده اقدام  جاماقدامات ان یاثربخش یابيالزم و ارز یستگيد جهت بدست آوردن شابركار  درصورت: ج

 . می گردد حفظ تيشواهد صالح : اطالعات مستند مناسب به عنواند



 :تذكر 
 باشد  اي اعتبار ميفقط با مهر اصلي دار (IMSکپارچه )ي مديريت سيستم اسناد  

 . هيه كپي از اسناد مجاز نيستو ت

 ر كنترلمه

 

 

 كارانتصاب مجدد افراد درحال    ا ي،    تيدارائه آموزش ، هبه عنوان مثال شامل ا  تشركدر    ی : اقدامات كاربردی ادآوري

با  بال گكه ق  وص همانطورخص  در همينباشد.  می    هتسيشاكاركنان    باقراردادبستن    اياستخدام و    اي  و  یفعل  فته شد مطابق 

تدوين   ه و تهي P-07با كد رايی آموزش ش اجرايی تحت عنوان روش اجرو و همچنين يكپرسنلی اقدام شده مفاد آيين نامه  

 شت مواد غذايیايمنی و بهدا  مديريت  سيستمر در قالب  زيارد  ت ، موشركدر  طبق اين روش اجرايی    .ده استرا شو اج

(HACCP)   جه قرار گرفته اند: مورد تو 

تعيين   را (HACCP) ايمنی و بهداشت مواد غذايی  مديريت  سيستموثر بر الزامات  زم برای افراد مشايستگی های ال  (  ١

 . مايدمی ن

نكناكار  آگاهی  (٢ فعالسبت  ن  اهميت  تشريك مساعی  يتبه  نحوه  و  دهند  می  انجام  كه  ا  هايی  تحقق  در  ف هدا خود 

 .   ددار طمينانا

 

 .(HACCP) ايمنی و بهداشت مواد غذايی مديريت سيستماهميت انطباق با خط مشی والزامات  (٣

های منافع ايمنی و   فعاليت  از  حاصل  لفعلاب   م از بالقوه واع  بهداشت شغلی  ايمنی و  محيطی بارز و  پيامدهای زيست  (4

 .د ايشانزيست محيطی ناشی از عملكرداشت حرفه ای و به

حص  (5 در  خود  ومسئوليت  الزام  خطبا    انطباقول  نقش  ازجمله  سيستم  اجرايی  روشهای  و  بهداشت مشی  و  ايمنی  ات 

   .راری شرايط اضطدر واكنش  ات آمادگی وی از جمله الزامای و زيست محيط رفهح

 .لياتی تدوين شدهروشهای اجرايی عماز قوه عدول بال عواقب  (6

، به   و در قالب سيستم آموزش  دهگرديبندی    ويتهای الزم اول  آموزش ی آموزشی پرسنل،  منظور رفع نيازهاه  ب(  7

 شده است. پرسنل ارائه

حاصل گردد   ناناطميا  ت  ردگي  يابی قرار میارزاثر بخشی آموزش اجرا شده مورد    زانمي  ای هر آموزش، اجر( پس از  8

ثر  ز موا  حاكیبی ها  زيا نتايج اين ار  . چنانچه  اند  ع گرديدهها، مرتف  طريق اجرای آموزش  تعيين شده از  يازهای از پيش كه ن

نياز   يا  تكرار گردد  ت خاصی ، مجدداً  مالحظا رعايت  با  بايد    می  نظر  موزش مورداچار آ، به ن  نبودن آموزش اجرا شده باشد

 . ود سنل( برآورده شثال جابجايی پر)م  ديگر قريط هسازمان ب

در  9 كهشركت  (  دارد  اعتقاد  مديريت  مفه  ،  از  بايد  شاغل  اهميت  پرسنل  و  هافعاوم  خوليت  كه د  ی  اثری  ميزان  و 

كا آنها بر رضايت  بداننباشند. همچنين    گاهرفرمايان می گذارد آعملكرد  بايد  نقشی در دسآنها  به  بی سازمان  تياد كه چه 

ه آموزش به پرسنل، نصب  عی می گردد از طريق برگزاری جلسات توجيهی، ارائس  يلدارند. به همين دل  شده  يينتعف  دااه

 شود.ترش فرهنگ كيفيت اين آگاهی به پرسنل داده  سگ ور منظه بلف تابلوهای مخت

 

 وند. شمی   ی دارامل نگهقيق و ك دور بط ها و تجارب پرسنل ها ، مهارتش ه تحصيالت، آموز ط ب( سوابق مربو١0

 

  یآگاه-7-3

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

 (HACCP) ايمنی و بهداشت مواد غذايی مديريت سيستم ی: خط مش الف

 مرتبط  يكپارچه فهدا: اب



 :تذكر 
 باشد  اي اعتبار ميفقط با مهر اصلي دار (IMSکپارچه )ي مديريت سيستم اسناد  

 . هيه كپي از اسناد مجاز نيستو ت

 ر كنترلمه

 

 

ــ مزاجملــه زا ، (HACCP) مــواد غــذايیايمنی و بهداشت  مديريت سيستم متسيس ی: سهم آنها دراثربخشج ــ  ی اي ود بهب

  يكپارچهملكرد ع

 (HACCP) ايمنی و بهداشت مواد غذايی تمديري سيستمالزامات  ايق انطبا امدعدمي: پد

 بــا همچنــين ، جلسات عمومی و خصوصی توسط مديران اصلی و ميانی برگــزار مــی گــردد.ق موارد باال در راستای تحق

 اقدام می گردد.ش اجرايی آموزش رو ع به كار رسمی طبقوراز ش قبل كاربردی و عملياتی توجيهیه های ورری دبرگزا

 

 ت ارتباطا -7-4

وده نمــ  نيــيرا تع (HACCP) ايمنی و بهداشت مواد غذايی مديريت سيستمبا  مرتبط یجخارو  یارتباطات داخل  شركت

 : است. در تعيين اين ارتباطات موارد زير لحاظ گرديده

  رتباطع اموضو : الف

 طرتبازمان ا:  ب

  راد مرتبط با ارتباطفا: ج

 اطچگونگی برقراری ارتب: د

 

ايميــل ، خلی ، ی و دافن خارجخطوط تل چون از ابزار هايی هم رتباطات داخلی و خارجیظور برقراری انمدر همين راستا ب

وق ، صــند  تلســاو جی  حضــورباطــات  ارتخلــی ،  وب سايت ، تلگرام )و ساير شبكه های مجازی( ، اتوماســيون اداری ، شــبكه دا

 ه است.دش... تدارو ديده ( ودبيرخانه )نامه كتبیو انتقادات ، پيشنهادات  

 

 اطالعات مستند  -7-5

   اتيكل -7-5-1

 :باشد  می ريشامل موارد ز شركت (HACCP) ايمنی و بهداشت مواد غذايی مديريت سيستم رات مستند دكليه اطالع

  یملل لا نيب های داستاندار نيا ازيد مورد ن: اطالعات مستنالف

 ايمنــی و بهداشــت مــواد غــذايی مــديريت تمسيســ  یاثر بخشــ  ی كه برا شركتشده توسط  نييعات مستند تعطال: اب

(HACCP)  ت:ده اسدقت ش ستند به موارد زيردر تعيين اين اطالعات م . شده استرده الزم شم 

 .محصوالت و خدمات آن  ها،دنيها، فرآ تي، نوع فعال شركته : اندازالف

 ا .و تعامالت آنه ندهايفرآ یگديچيپ  :ب

 افراد. تيح: صالج

 

 ی ه روز رسانب و جادیا -7-5-2

 موارد زير را انجام می دهد.تند اطالعات مس یسانز رو به رو جاديا هنگامشركت 



 :تذكر 
 باشد  اي اعتبار ميفقط با مهر اصلي دار (IMSکپارچه )ي مديريت سيستم اسناد  

 . هيه كپي از اسناد مجاز نيستو ت

 ر كنترلمه

 

 

 رجع شماره م اي،  سندهي، نو خيعنوان ، تار عنوان مثالشرح به  و يیشناسا: الف

  كيلكترونا ، ی ذال كاغمث و رسانه رينرم افزار ، تصاونسخه  ان ،: قالب به عنوان مثال زبب

 آن . تيو كفا تناسب ی برا بيو تصو ی : بازنگرج

 

 ستند كنترل اطالعات م -7-5-3

 های اســتاندارد نيو ا  (HACCP) سيستم مديريت ايمنی و بهداشت مواد غذايی زاياطالعات مستند مورد ن -١-٣-7-5

ــ   فادهتاســ   ی ابــر  دردسترس و مناســب  ازيمورد ن  یدرمكان و زمانحاصل شودكه    نناياطمتا    ندشومی  كنترل    یالملل   نيب  یم

  .باشد

  می دهد:ر را انجام عاليتهای زيكت فشر ،اطالعات مستند   ترلكن ی درصورت كاربرد برا  -٢-٣-7-5

 ده ستفاو ا یابي، باز یرس، دست عي: توزالف

  یي، ازجمله حفظ خوانا حفظو  ی ساز رهيذخ:  ب

 ( شيرايبه عنوان مثال كنترل و)  راتييتغكنترل  : ج

  ینيگزي: حفظ و جاد

سيســتم مــديريت و عملكرد    ی زير  طرح  ی برا  شركتسط  تو  كه  یمستند با منشاء برون سازمان  اطالعاته  ين كل يهمچن

 د. وشمی  نترلو ك يیشناسامناسب  ی به گونه اشده اند  نييالزم تع  (HACCP) ايمنی و بهداشت مواد غذايی

ــ زه و اختدرخصوص صرفا اجازه مشاهده اطالعات مستند و اجا  ی ريگ  ميبرتصمها    یدسترس ــ يو تغ  هدهمشــا  ی بــرا  اري  ري

 تعريف گرديده است.عات ثبت شده طالا

جــرا شــده دوين و اتهيه و ت  P-01با كد  ت  يی كنترل مستنداعنوان روش اجرا  تحتروش اجرايی  خصوص يك  در همين  

 ست.ا

ی مــوارد زيــر بطــور وارد زير اشاره كرد. لذا تماملزام شده می توان به مه ااين مجموعای  بر  كه  یفكيسوابق    از جمله

 می گردد.  ری گهدافظ و نق حدقي

 اهداف و برنامه تحقق اهداف   ➢

 ريتجلسات بازنگری مديرتصو ➢

 كنترل مستندات  سوابق مربوط به ➢

 ندگان مين كنارزيابی تا سوابق مربوط به خريد و ➢

 ندها فراي ل مختلفمراح  ی ااجر ط بهمربو سوابق ➢

 و آزمونهای بازرسی  سوابق مرتبط به انجام فعاليت  ➢

 و اندازه گيری ش پاي زارهای اب سوابق كاليبراسيون ➢

 يرانه سوابق اقدام اصالحی و پيشگ ➢
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 نبار ا اسوابق مرتبط ب ➢

 (HACCP) سيستم مديريت ايمنی و بهداشت مواد غذايی يهای داخلیسوابق مميز ➢

 كنانوزشی كارق آمسواب ➢

 از اجرای اين سيستم هال نتايج حاص  سوابقساير  ➢

 كارفرمايان نظرات و پيشنهادات ➢

 

 

كنترل تعريف  منظور  به  كه  است  ذكر  به  الزم ها  الزم  نگی  برا  ی  مدت  بازيابی،  حفاظت،  انبارش،  و شناسايی،  هداری 

اجرا   ن وويتدتهيه و    P-02د  با كوابق كيفی  روش اجرايی كنترل س  عنوانايی تحت  اجر  روش  يكبق كيفی،  سوامعدوم سازی  

 شده است. 

 

 عمليات  -8

 ات ينترل عملك و یزیر  طرح -8-1

باشــد  یم ازيجهت  ارائه محصوالت و خدمات مورد ن  اتلزامق با اطباان  ی مشخص شده كه برا  ی ندهايفرآ  شركت كليه

 :وده استاجرا و كنترل نم ،ی زيبرنامه ر ريد زروام قيرا از طر

 تعيين شده اند. تو خدما لوحصم ی برا الزامات میتما( الف

 ايجاد شده اند.  محصوالت و خدمات رشيپذ ی او بر ندهايفرآ ی برا يیهااري( معب

 تعيين شده اند. انطباق با الزامات محصول و خدماتبه  یابيتدس ی برا ازين ( منابع موردج

 ، پياده سازی شده است.ارهايمعق با مطاب ندهايل فرآنتر( كد

هــت رســيدن بــه اهــداف زيــر ام در جاين اقــد ظ ميگردند.تعيين ، نگهداری و حف  زماليزان  ه مه بشد  ستنداطالعات م  (ه

 است:

 ميشوند.ها به صورت طرح ريزی شده انجام د ينراف مامیه تحصول اطمينان از اينك( ١ 

 .زامات انطباق دارندات با المحصوالت و خدم هينكحصول اطمينان از ا( ٢

 باشد. یممناسب  شركت اتيعمل  ی راب ی زير طرح نيا یجخرو كهذكر است الزم به 

و  می نمايــد ی را بازنگر استهناخو ترايياز تغ یو عواقب ناش نموده  شده را كنترل  ی زيطرحر  راتييتغ  كت ،همچنين شر

 .دينمامی ناخواسته  تاريثأبه كاهش هرگونه ت  در صورت لزوم اقدام

 تحت كنترلشده    ی اربرون سپ  ی ندهايكه فرآ  هدومنحاصل    نانياطم  شركت  ،  4-8ند  عالوه بر اين طبق توضيحات در ب

 .می باشند
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 الزامات محصوالت و خدمات  -8-2

 یشترارتباط با م -8-2-1

 :ستاوده نم جاديا ريز در ارتباط با موارد انيارتباط با مشتر ی رقرارب ی برا را يیندهايفرآ شركت

 راتييه تغاز جمل  ارشاتسفه ب یدگيرس اي( استعالم ها، قراردادها و الف

 ت و خدماتتبط با محصوال( اطالعات مرب

 ی مشتر تيشامل  شكا  ی ها و انتظارات مشتر دگاهيد ی ( فراهم آورج

   ی اموال مشتر كنترل اي یدگيرس( د

 رتبط باشدنگامی كه می ، هيضاقتاص برای اقدامات اقرار دادن الزامات خ( ه

 

 اتمدو خ تصوالبط با محالزامات مرت  نييتع -8-2-2

 مات موارد زير را مدنظر قرارداده است.خد ت وبوط به محصوالين الزامات مرهت تعيج كتشر

  نييع، تقابل كاربرد  یرراتقمو  یالزامات قانون(وهستند یسازمان الزامسط  تو  هكيينهاآو)مات محصول و خدمت  ( الزاالف

 .شده اند

ــ مانيمرائــه  كــه ا  یصوالت و خــدمات( محادعاها)لبات  مطا  ثباتو ا  شده  فيبرآوردن الزامات تعر  يی( تواناب  اشــتهرا ددي

 .باشد

،  های مطرح در مناقصه ها خواسته يه ل ك ين همچن .رددمی گرو پيمان، نقشه ها ، مشخصات فنی اين الزامات شامل مدا

جهت    شركت  ،  باشدثبت  نجی ها مد و چنانچه نتايج اين امكان سمی گيرن  نجی قرارامكان سرد  ، مو  وی مشخص يك الگ  مطابق

 .   دمادگی خواهد كرپروژه اعالم آ اجرای 

ب بعنوان  فرآيند،  اين  اجرای  از  ناشی  سوابق  كه  است  سوابديهی  از  مبق  خشی  دكيفی  و ر  هم  ايمنی  مديريت  سيستم 

 : ر ضروری استها، ذكر نكات زيدادحيه قرارر خصوص اصال. همچنين د نگهداری می شود  بهداشت مواد غذايی

  پروژه گردند يا عوامل ديگر  راتی میش تغييدستخو  قبلینقشه های    ثالنند ، مكه تغيير میپروژ   زاماتال  كه  امیهنگ  الف(

، متناسب   هاين اطمينان حاصل گردد كه مستندات مربوط  تا است  رديده  ن گ، روال مشخصی در سيستم تعيي  نمايندتغيير می

ان جد  با شرايط الزامنسبت    نيز،اركنان ذيربط  د و كيد اصالح شده  يافته آگبه  تغيير   موالوارد ، معم. در اين  اند  ه شده  اات 

با   تغييرات در قالب هماهنگی  بهر مركز دفتيا    پروژه، مدير  واحد    مسئول،    دفتر فنی  مسئولينشرح  اعالم می س  ی  ازمان 

هما جلسات،  اين  و طی  نمشوند  با  الزم  های  بعاينهنگی  كارفرما  آيددگان  می  مس  مل  تغييتندا. سپس  يافتهت  جايگزين    ر   ،

، كليه پرسنل ذيربط نيز از    . در اين راستا   اساس الزامات جديد انجام شود اجرايی بر  امه مراحلدند تا اد گریقبلی م  مستندات

 .  گردندآمده به نحو متقضی مطلع می ملت بعتغييراات جزئي

 

الزاماتی كهالعب(   انن  ياب  يا مشتری   ارفرماورت صريح توسط كبص  وه بر  ا، پاره    دشده   رند كهداد  لزامات وجوای از 

ا به  لذ  ، درغالب مجموعه قوانين ومقررات مرتبط با امور پيمانكاری حاكم استيا مشتری   كارفرما  م توسطدم اعالعليرغم ع

.   رددوردار گمناسبی برخاز شرايط    پروژه ها  در انتتا  عايت شوند  الزم است ر مربوطه  ديريت شركت يا مسئولين  م  شخيصت

 .  شوندعايت می با دقت ر رااجمات نيز در حين لزاقبيل ااين 
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.  ندت شوت رعايايسبعنوان الزامات قانونی و دولتی مطرح هستند كه می ب  در پروژه های خاص  د( برخی الزامات نيز  

می الزامات  اين  جمله  دستورااز  به  جداگتوان  ايمنی  های  ك  انهلعمل  كرد  اشاره  كارفرمای  طرف  از  تدوين ولتی   د  انايه 

 .ندغ شده ايده و ابالگرد

عالوو ك(  بر  فوق مواره  ليه  اجرايی   د  مراحل  برای  شركت  طرف  از  سازمانی  درون  الزامات  بعنوان  الزامات  برخی   ،

 .اندن شدهيعيت فرآيند

 

 

 

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

ــ ن  نــاعهد به مشــتری اطميدن هرگونه تر و داع كاكه قبل از شروت  اسبر اين اساس    ركتسياستهای ش  د كــهحاصــل كن

اين  ت.جراسزم االال رآوردن الزامات محصوالت و يا خدمات را دارد. لذا همواره يك بازنگری در اين الزاماتنجام و بوانايی ات

 بازنگری ها شامل موارد زير است:

 .ليحواز ت و پس ليتحو ی ها تيفعال ی ات براه الزاماز جمل  ،ی ط مشترتوس( الزامات مشخص شده الف

 .باشد یالزم م ی مورد نظر مشتر اياستفاده مشخص شده  ی برا ینشده است ول انيب ی رشتسط مكه تو یاتام( الزب

 .شركتط خود توسج( الزامات مشخص شده 

 .اتمحصوالت و خدم ی برا قابل كاربرد یو مقررات ی( الزامات قانوند

 .دارد اند مغايرتشده  انيب قبلچهاز با آن كهی اتسفارش ايرداد ( الزامات قراه

يرتی مشاهده گردد قبل از هر گونه اقدام حل و فصل می گردد. همچنين چنانچه در چنانچه مغاموارد فوق  ليه  در ك

ييديه های  نسبت به اخذ تا  ركتنكرده باشد ، حتما شمات تعيين شده خود را بصورت مستند ارائه  زا ی الص مشترخصواين  

، الزم است اجرا  ی نهفته در مراحل مختلف  دگی هاو پيچي  دهاآينر فاالی  بش  رزبه ا  هبا توجهمين  برای    مايد.ن  م میاقداالزم  

بعدی حتی المقدور   های الزم را انجام دهد تا از بروز مشكالتی  زياب ا و اری ه، بررسشركت اقدام به اجرا نمايدقبل از آنكه  

 كه :ن سازد مئمطبايستی سازمان را های اوليه  ن سنجیامكااين بررسی ها و .  يری بعمل آيدلوگج

ا  از  والف(  دارد.  نيازمندی لزامات  اطالع  كامال  اجرا  فرآيند  به  مربوط  ويژگی  )نيازمندی های  پروژه    و  قالب در  های 

 عيين گرديده است( و مشخصات فنی بطور كامل ت نقشه ها يمان، پ داروم

های الزم   ، هماهنگیدوم شنجاده ابوا  دا موردنظر كارفرمه كه در ابتبا آنچاير  ، مغاجراخشی از  قرار است بانچه  نچ  ب(

 شود.ا كارفرما انجام گرفته و موارد با وی حل و فصل ب

 

ات زامــ گری هــا و هــر گونــه الالعات مستند مربوط به نتايج حاصل از بازناطهمه ربرد، كا در نهايت شركت به نحو قابل

 .ايدنم می ظو خدمات را حف جديد محصوالت
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 ت دماو خمحصوالت مات الزاييرات در تغ  -8-2-4

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

 سازد.می به اين موضوع اگاه  د مرتبط با هر يك از اين الزامات را نسبتراو اف

 

 اتو خدم والتو توسعه محص یحطرا -8-3

 اتيكل -8-3-1

يــك فراينــد طراحــی و توســعه را ايجــاد ، پيــاده   ،و خدمات بعدی الت  مين محصوان از تاينمحصول اط  نظوربه م  شركت

 كرده است. سازی و نگهداری  

 

 و توسعه   یطراح یزیر  حرط -8-3-2

 ست:اته گرفرا در نظر  ريموارد ز وسعهو ت یطراح ی انترل ها برمراحل و ك نييدر تع شركت

 .وسعهو ت یحراط ی اه تيلعاف  یگديچيان و پمز  مدت ت،ي( ماهفال

 .مراحل مورد نياز فرايند از جمله بازنگری های طراحی و توسعه قابل كاربرد( ب

 حه گذاری در طراحی و توسعه.و صيق دامی تصالزفعاليت های ( ج

 ه.سعند طراحی و تواده شده در فرايت دمشارك اراتيها و اخت  تي( مسئولد

 ه محصوالت و خدمات.و توسع ی طراحیای برازمانس ونبرنابع دورون و منديها به مازني( ه

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

  .تريان و كاربران در فايند طراحی و توسعهمشركت به مشااز ز( ني

   .بعدی   اتی محصوالت و خدمبعدالزامات تامين ( ح

 طراحی و توسعه انتظار دارند. ندايز فرا بطرتذينفع مهای ن و ساير طرف ترل كه مشتريااز كن یسطحط( 

  .دشده انده ی( اطالعات مستند مورد نياز جهت اثبات اينكه طراحی و توسعه برآور

 

 و توسعه  یطراح یها یورود -8-3-3

ده نمو  عيينشوند را ت  و توسعه دادهطراحی  د  ايب  و خدماتی كهانواع محصوالت    از  ضروری برای هريكمات  الزا  شركت

 دنظر دارد.ير را مرد زموا هوارهم و

  .الف( الزامات كاركردی و عملكردی 

 لی.قبابه سعه مشتو يت های طراحی وب( اطالعات بدست آمده از فعال

  .یو مقررات ی( الزامات قانونج

 .استشده  آنها ی ساز پيادهتعهد به كه سازمان م ی ا هامن نييآ اياردها تاند( اسد
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 .محصوالت و خدمات تيماه ه علتت بشكس یاحتمال پيامدهای ( ه

حل و  توسعه حی وی طرااه  ی ورود  نيتعارض ب  بوده وو بدون ابهام    ، كامل    یكافبطور    ی طراحی و توسعه  ها  ی ورود

  .می گرددرا حفظ عه توسودی های طراحی و اطالعات مستند ورو  دشومی فصل 

 

 و توسعه  یطراح یل هاكنتر-8-3-4

. اين كنترل ها به منظور حصول اطمينان از  نمايدمی ل رل هايی اعما كنت وسعهت ی وراحد طبر فراين موارهت هشرك

  موارد زير است:

 تعريف می شوند. دينآ یت مبدسكه  یجي( نتاالف

 .وندم می شها انجاگری زنبا، ات انجام شده توسعه با الزام ی وی انطباق نتايج طراحبه منظور ارزيابی تواناي( ب

نطباق خروجی های طراحی و توسعه با الزامات ورودی ، فعاليت های تصديق انجام می ا  از  ننايطمل احصو  منظور  هب(  ج

 .شوند

تفاده تعيــين اســ   كاربرد مشخص شده يــا  ينكه محصوالت و خدمات ، الزامات مربوط بها  ن ازاطميناول  د( به منظور حص

 .وندام می شجگذاری ان ی صحهعاليت ها، ف زدسای را برآورده م شده

دام الزم بر روی مشكالت شناسايی شده در حين فعاليت های بازنگری يا تصــديق و صــحه گــذاری ، انجــام اقونه  ه( هرگ

 . دمی شو

 مستند اين فعاليت ها حفظ می شوند. تالعاو( اط

 

ــ  ته. بســ   يزی دارنــدتمــاف مهــداااحــی و توســعه  و صحه گــذاری طر  ديقزنگری ها ، تصی : بايادآور  ه ايــن كــه بــرای ب

مــی تركيبی انجام    گاهی  بصورت جداگانه و يا  گاهیبه چه صورت مناسب باشد ، اين فعاليت ها    شركت  خدمات  و  توالحصم

 . شوند

 

 و توسعه  یطراح یها یوجخر-8-3-5

ــ  بــا آن قطــابه و بايســتی ميی برخــوردار بــوداالهر طرحی از اهميت ب  نا گفته پيداست كه خروجی  مطلــوب هچيــزی ك

يابی به اهداف مورد نظر در طراحی و توسعه محصوالت و يا به همين منظور جهت دست  شد.ه باشتداهست مطابقت  ت  ركش

 نمايد: میاصل ينان حاطمخدمات ، شركت از موارد زير 

 .گرددبرآورده  ی ( الزامات ورودالف

 .شداب یفات كات و خدممحصوال نيمأت ی دبع  ی ندهايفرآ ی ( براب

 . داده شده استذيرش را شامل شده يا به آن ها ارجاع ری و معيار های پگي ازهو اندش پايالزامات ، ی به نحو مناسب( ج

ســتند و اســتفاده ايمــن و صــحيح از آن هــا ضــروری ه ظررد نصود مومق ويژگی های محصوالت و خدمات كه بری (  د

 شده اند.مشخص  
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   و توسعه  یحراط راتييتغ  -8-3-6

مات را بــه ميزانــی كــه اطمينــان ی و توسعه محصوالت و خــدراحپس از ط  يادر حين و    هشدم  انجا  راتييتغ  هكلي  كتشر

ند مربــوط اطالعات مستنموده و  ی ، بازنگری و كنترل  ايشناسارد ،  ند  حاصل نمايد هيچ تاثير منفی بر انطباق با الزامات وجود

 :نمايدمی را حفظ ير موارد ز به

 توسعه  راحی وات طالف( تغيير

 نگری ها ازب يجب( نتا

 اتييرجوز تغم ج(

 د( اقدامات انجام شده جهت جلوگيری از اثرات منفی 

ــ  در همين راستا جهت حصول اطمينان از صحت انجــام فراينــد اجرايــی تحــت عنــوان روش اجرايــی  وشيــك ر ٣-8د بن

 ا شده است.اجرسعه تهيه و تدوين و طراحی و تو

 

   یبرون سازمان الت و خدماتصومحا ، ند هفرایكنترل  -8-4

   اتيلك -8-4-1

. جهــت حصــول شــونديم نيتــام یرون ســازمانياز ب یمحصوالت و خدمات  ندها،يفرآ  در شرگت بنا بر اقتضايات بعضی از

لهــا كنتريرد. ايــن  ی گنترلهايی صورت مه كاز پيش تعيين شدمات  با الزا  اين فرايندها ، محصوالت و خدمات  اقانطبان از  ميناط

 در مواقع زير رخ می دهد:تامين می شوند رون سازمانی بيكه  ماتیدخ ها ، محصوالت و در روی فراينب كه

ــ ی تخدمات تامين كنندگان برون سازمانی برا( محصوالت و  الف درنظــر  شــركتالت و خــدمات خــود صــوا محركيب ب

  .دگرفته شده ان

ــ ری مشت، برا  شركتدگی از  نانی ، به نماين سازمبرو  مين كنندگاناتتوسط  مستقيما    مات( محصوالت و خدب امين يان ت

 . می شوند

 د . می شو جام، يك فرايند و يا بخشی از يك فرايند ، توسط تامين كننده برون سازمانی ان شركتبه تصميم ( ج

امــات ، بــا الز طبقت و خدمات منيندها يا محصوالفران سازمانی در تامين انايی تامين كنندگان برووبر اساس ت  همچنين

اطالعات مستند اين  گرفته شده است ومجدد آنها تعيين و بكار   پايش عملكرد و ارزيابی  ،، انتخاب    یجهت ارزيابيی را  اعيارهم

روش اجرايــی تحــت عنــاوين بدين منظــور دو .  می گرددل از ارزيابی ها را حفظ  ری حاصيت ضروعالفعاليت ها و هر گونه ف

 وين و اجرا شده است.ه و تدات تهيدمن خو روش اجرايی تامي P-12د با ككاال  روش اجرايی تامين
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 كنترل   زانينوع و م   -8-4-2

، بــر توانــايی  مــی شــوندســازمان تــامين كه فرايند ها ، محصوالت و خدماتی كه از بيــرون    نظر به اهميت اين موضوع

 . رددل می گاعما موارد زير با دقت اردنگذمنفی تاثير ان در تحويل مستمر محصوالت و خدمات منطبق به مشتريانش سازم

سيســتم مــديريت ايمنــی و تحت كنترل   بيرون سازمان تامين می شونددر  كه فرايند هايی كه  حصول اطمينان از اينالف(

  .ندماشركت باقی می   (HACCP) بهداشت مواد غذايی

 شــودعمــال خروجــی بدســت آمــده ، ا  و بر روی مانی   روی تامين كننده برون ساز  بر  الزم است تاكنترل هايی كه  (  ب

 می شوند.عيين ت

 :مواره مد نظر می باشدهزير  موارد( ج

در بــر آورده ســازی مســتمر   شــركتشــده بــر توانــايی    ( تاثير بالقوه فرايند ها ، محصوالت و خدمات برون سپاری ١

 ی قابل كاربرد.ات قانونی و مقرراتلزامات مشتری و الزاما

 ن سازمانی ن برونندگامال شده توسط تامين كل های اعی كنتر( اثر بخش٢

آورده مــی حصول اطمينان از اينكه الزامات توسط فرايند ها ، محصوالت و خدمات برون سپاری شده بــر    د( به منظور

 . می گردندی ديگر را تعيين شوند ، تصديق يا ديگر فعاليت های ضرور

 

 زمانی رون ساتامين كنندگان ب یعات برااطال -8-4-3

در خصــوص  وده واز كفايــت الزامــات اطمينــان حاصــل نمــ  ن كننده برون سازمانی ،تامي نی بهقبل از اطالع رسا  ركتش

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

 

 مين شود رايند ها ، محصوالت و خدماتی كه بايد تاالف( ف

 ب( تاييد:

 و خدمات  صوالت ( مح١

 ت جهيزايند ها و ت( روش ها ، فرا٢

 دمات  خ( ترخيص محصوالت و ٣

  شايستگی ها از جمله تاييد صالحيت های الزامی برای افراد( ج

 شركتننده برون سازمانی با تعامالت تامين ك(د

 شد  خواهد برون سازمانی بكار گرفته بر روی عملكرد تامين كنندگان شركتتوسط  ی كهشي( كنترل و پاه

خواهند در محل تامين كننده برون سازمانی انجام   یم  مانيا مشتريان  شركته  اری كيا صحه گذ  قيتصد  ی ها  تيفعال(  و

 دهند . 

وان روش اجرايی كنترل تــامين يك روش اجرايی تحت عن ٢-4-8و  ٣-4-8قيق بندهای  جهت حصول اطمينان از اجرای د

 .ه و تدوين و اجرا شده استتهي  كنندگان
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 رائه خدماتا و  دي تول -8-5

 و ارائه خدمات دي تول كنترل -8-5-1

و ه قابــل كــاربرد . به نحوی ك وده استرا در شرايط كنترل شده ای ، پياده سازی نم  خود  تاليد و ارايه خدموت  شركت

 :شده شامل موارد زير می باشد نترلشرايط ك . اينباشدعملياتی 

 

 :اشددر دسترس می ب نديف می كنرا تعرموارد زير عات مستند كه ( اطالالف

 فعاليت هايی كه بايد انجام گيرند.شوند ، خدماتی كه بايد ارايه شوند يا ليد حصوالتی كه بايد تويژگی های مو (١

 د بدست آيند.نتايجی كه باي (٢

 ردد.در دسترس بوده و از آنها استفاده می گب ب( منابع پايش و اندازه گيری مناس

ندها يا خروجی هــا و فرايرل  ته معيار های كنصديق اين كبرای تدر مراحل مناسب    ازه گيری و اند  ج( فعاليت های پايش

  ند.، پياده سازی شده امعياهای پذيرش محصوالت و خدمات برآورده شده اند

 اجرای فرايندها استفاده شده است. و محيط مناسب برای ساخت  ريزاز ( استفاده د

صــالحيت الــزام ييد از جمله هرگونه تا به مواردی  اين انتصابشده اند.در  ا انتصابرايندهبرای اجرای فراد شايسته  اف(  ه

  توجه خاص شده است. شده

ه گيــری بعــدی ه خروجی بدست آمده رانمی توان بــا پــايش يــا انــدازبرای فرايند توليد و ارايه خدمات ، در جايی ك(  و

 ردد.انجام می گحريزی شده به نتايج طر دستيابی وانايیه گذاری مجدد دوره ايی ت، صحه گذاری و صحتصديق كرد 

كه ضرورت داشته و ممكن بوده فعاليتهــايی طراحــی و پيــاده ســازی شــده هرجاييخطای انسانی  از  گيری بمنظور جلو(  ز

 است.

 شده است.، لحاظ و پياده سازی ل محصوالت و خدمات فعاليت های ترخيص ، تحويل و پس از تحوي( ح

براين  اطالعات  چيز الزماز هر  قبل    بنا  يا محصوالت و خدم  پروژههای  ی كه ويژگياست  توصيف می ر  اتو  بطور ا  كنند 

  است ای كاری احساس شدهه  دستورالعمل  ی مجزا وياروش های اجراي  هر جا كه نياز به  و.    شفاف و دقيق در دسترس باشند

اجرايی  روشهای  اينباشد، ته  اثر منفی داش، اصولی اجرای روند ها بر  دستورالعمل روشهای اجرايی و ، به نحوی كه فقدان اين

 ا تدوين گرديده و در اختيار پرسنل قرارداده می شوند.ه ملدستورالع و

شده استفاده     الت و يا خدمات، محصو  جهيزات مناسب و سازگار با شرايط پروژهت  ، ازاجرا  در مراحل مختلف    همچنين

گيری در كمال  دازه و انمك آنها امور پايش  ده تا به كتی نياز بو، به تجهيزا  گيری ازه و اند  های پايش   انجام فعاليت   تجه  .  است

است    گيری اعتماد كنيم الزمعاليت های پايش و اندازه . به منظور آنكه قادر باشيم به نتايج حاصل از اين ف  دقت انجام شوند

 رند.  اده قرارگيمورد استف و سپس گرفته يری قرارگدازهكاليبراسيون تجهيزات ان پايش وروش اجرايی اين تجهيزات تحت 

كه در طول   ، بايد به اين نكته اشاره كرد  استانجام گرفتهاجرايی  ارد فوق كه در جهت كنترل فرآيند  ه موعالوه بر كلي

حت  دقيقا ت   ار نيز، پيشرفت فيزيكی كپروژه  و كنترل  ريزی  های برنامه كارگيری تكنيك، سعی گرديده از طريق باجرای پروژه  

قرا وا  رگيردكنترل  ب  شركت    ريزی برنامه  حد  .  جماقدام  مديريت  ع ه  به  ادواری  گزارشهای  ارائه  و  الزم  اطالعات  آوری 
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 .  نمايدشركت می

 

ذار شوند. لذا يند های سازمانی به پيمانكاران فرعی واگوجه به ماهيت فعاليت شركت ممكن است برخی از فرانكته : با ت

از بكــار گيــری ايشــان مطــابق بــا نندگان قبــل اين تامين كرت احساس نياز به ر صوشده است تا دتی چيده  تمهيدادر شركت  

 اقدام گردد.  تامين خدماتروش اجرايی 

 

  : ببه گونه   اجرايیندهای  برخی از فرآينكته  اندازهای هستند كه خروجی آنها  بعدی قابل تصدوسيله پايش و  يق گيری 

 .  گرددفت آشكار میتفاده قرارگركه مورد اس، تنها پس از آن هاآينداين قبيل فر يص خروجیتی نقاباشند. به عبار نمی 

به طرق   بعبارتی ديگرشود.  ی روی آنها انجام میگذار ها ، عمليات صحه منظور كنترل بهينه نحوه اجرای اين فعاليته  ب

اطمينان حاصل می فرآينمقتضی  اين  كه  الزمشود  نتايج  قادرند  كه  دها  نتاي   را  شبا  ريزی  ايجاد ده مج طرح  دارند،   طابقت 

 تواست كه از آن جمله می بيل فرآيندها، ترتيبات الزم ايجاد شدهر خصوص اين قنمايند. د

 

 كرد: ان به موارد زير اشاره 

 

 

 

 .  صويب فرآيندهاالف( معيارهای تعريف شده برای بازنگری و ت

 ی از اجرای خطرات و مشكالت ناشظور كاهش  آيندها به منقبيل فر   در ايناهر و كارآزموده  ب(  استفاده از پرسنل م

 . ر اصولی فرآيندهانادرست و غي

 .  يندهاج( استفاده از روشهای اجرايی مشخص و ويژه جهت انجام اين قبيل فرآ 

 . قبيل فرآيندهاد(  الزامات مربوط به سوابق ويژه اين  

صحه   اهـ(   مجدد  فرآيندهاگذاری  قبيل  بعباين  تشدي،  كنترلرتی  خهای    د  در  خالزم  )براساس  آنها  واسته صوص 

 (رماكارف

 

 یاب یو رد  ییشناسا -8-5-2

رديابی آنهــا در هــر مرحلــه از فراينــد   وهمچنين شناسايی وتضمين انطباق محصوالت و خدمات    در شركت به منظور

  م می گردد. انجاهای مناسبی برای شناسايی خروجی ها  ابزار توسط

ــ گو انــدازه   شيمات پــاالزا  با    قياسها در    یخروج  تيعوض  اقعودر ــ تاســر تولدر سر ی ري  يیارائــه خــدمات شناســا و دي

 .شودمي

 ســپس  نمايــد و  مــی  كنتــرلتعريــف و  هــای فراينــد را  شناسه منحصر به فرد خروجی  بوده و شركت  الزام    یابيدر  اين

 نمايد. می ا حفظ العات مستندی كه برای رديابی الزم است راط
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 ی مانبرون ساز تامين كننده ای یرمتعلق به مشتاموال  -8-5-3

ــ كــه تحــت كنتــرل    یتا مــدت  یارائه كنندگان برون سازمان  اي  ی به اموال مشتر  شركت همواره نسبت مــورد اســتفاده   اي

ی همكــار  يااستفاده    ی ه برارا ك  یكننده برون سازمان  تامين  اي  ی مشتراموال    شته و بدين منظوراست توجه مبذول دا  شركت

در صــورت بــروز خطاهــای غيــر نمايــد. می  ديق ، حفاظت و حراستتص  رايه شده اند را شناسايی ،اوالت و خدمت  در محص

استفاده مناسب نباشد ،   گم شود ، آسيب بينند يا ديگر برای  یبرون سازمانكننده  تامين  اي  ی اموال مشتركه    یوقتمترقبه و يا  

ــ   ودهنمــ   شسازمانی گــزارده برون  ين كننتامرابه مشتری يا  اين مساله  شركت كــه رخ داده اســت چــه ات مســتند آنو اطالع

 . نمايدميظ حفرا

مين كننده برون سازمانی شامل مــواد ، يا تا  ی اموال مشتر  الزم به يادآوری است كه به تعريف شركت طبق استاندارد ،

 . باشندمی شخصی  معنوی و داده های  والزار ها و تجهيزات ، محل مشتريان ، امقطعات ، اب

 

 افظت  مح -8-5-4

 را ات را به ميزانی كه برای اطمينان از انطباق با الزامات ضروری است  ن توليد و ارايه خدمحي   خروجی های   شركت كليه

يا حمل و   ی ، بسته بندی ، ذخيره سازی ، جابه جايیرسيدگی ، كنترل آلودگ  ،يیمحافظت شامل شناسا  اين  نمايد.  می  حفاظت

باشدراقبت  نقل و م ا  .می  نكاتی يكی  ايمنی و بهداشت مواد غذايیو در قالب    اجراكه در    ز   (HACCP)  سيستم مديريت 

ن جهت حائز اهميت . اين موضوع از آ  ، بحث انبارش و مسائل مرتبط با آن است  در آن، مدنظر قرارگرفته  هر شدمستق

كارگاه ين منظور تدابير زير در  دد. بدفظ گری حنگهدارو كيفيت مناسب آن در طول مدت    اقالمبايست انطباق  است كه می

 : استاتخاذ گرديده    ها

 .  د، دارای قابليت شناسايی بوده و از يكديگر متمايز هستنو در ساير مراحل فرايندها انبار الم نگهداری شده در اق  الف(

 . ار آسيب نگردنده و دچنديد  دمهقالم صشود كه ابه نحوی انجام می  يگرمربوطه دب( جابجايی اقالم در انبار و فضای 

ا انبارش  انبار  ج( نحوه  اماكقالم در  اقه گونه بن  و ساير  نگردندای است كه  نگهداری شده دچار صدمه و آسيب  ،   الم 

است كه از فضای انبار به    ای ی نگهداری گردد  بعالوه طرز نگهداری به گونه دراين صورت اقالم ضايعاتی درمحل جداگانه ا

 .  ان باشد، دسترسی به اقالم نيز آسه و ضمنا گرديد تفادهاس مناسبیحو ن

نگهدارد اقالم  ش(  انباری  در  دارها  ده  نيستند،  نگهداری  رعايت   ای شرايط خاص  عمومی  بطور  برخی مالحظات  البته   .

اقالممی تا  انبار  شوند  در  نگهداری  نبينند  در طول  آسيب  ج  ،  از  می.  عمومی  مالحظات  اين  اس  توانمله  ازتفابه  ،   پالت  ده 

  هداری آنها در محلهای خشكبت و نگدورنگهداشتن اقالم از رطو

 ای اجرا شده به نحو مطلوب نگهداری می گردند تا در مراحل بعدی اجرا آسيبی نبينند . قسمت يا تمام بخش ه ه(

 

 لیپس از تحو یها تيفعال  -8-5-5

 نيــيتع دروده اســت ورا بــرآورده نمــ خــدمات ت و صــوالا محب مرتبط ليپس از تحو ی ها  تيفعال  الزامات  شركت همه

 لحاظ شده است: ريموارد ز ،ازيمورد ن ليپس از تحو  ی ها تيفعال  زانيم

 یو مقررات یالزامات قانون الف(

 محصوالت و خدمات ب( پيامد های بالقوه ناخواسته در خصوص 

 مورد نظر محصوالت و خدمات استفاده و دوره عمر ت،يماه ج(
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   مشتری ی خوردهاو باز ت الزاماد( 

ــ مانند خدمات تعم ی عهدات قراردادت ،یگارانت ی بط با اعطاتشامل اقدامات مر   ليپس از تحو  ی ها  تي: فعالی ادآوري و  ري

 باشد. یم شده است،وغيره و يا هر آنچه كه در قرارداد تعيين  يینها امحای  اي افتيمانند باز یل يخدمات  تكمو  ،ی نگهدار

 

  تراييرل تغ كنت -8-5-6

ضمين تداوم در انطباق با ات به ميزانی كه برای تمتوليدو ارايه خد  در  تغييرات  لی اوقات بنا بر اقتضا مجبور به اعماهگا

 اطالعــات بديهيســت  .مــی گــرددبــازنگری و كنتــرل  واره  هستيم. لذا اين تغييرات همالزامات مشخص شده مورد نياز است ،  

آمــده از رييرات و هر گونه اقدام الزم ب، فرد يا افراد صادر كننده مجوز تغ  تغييرای تبازنگرمستندی كه تشريح كننده نتايج  

 .می گرددحفظ تغييرات باشند 

يی زيــر تهيــه و تــدوين و اجــرا شــده روشهای اجرا  5-8جهت حصول اطمينان از اجرای دقيق فرايندهای مربوط به بند  

 است:

  ی برنامه ريزی و كنترل پروژهروش اجراي

 ی پروژه ) روش اجرای توليد(ای اجررايروش اج

 P-11با كد  ايی انبارشروش اجر

 

 محصوالت و خدمات صيترخ  -8-6

امــات محصــول  و كــه الز  نمايــد  قيتــا تصــد  مودهن  پياده سازی  شده را در مراحل مناسب    ی زيطرحر  باتيترت  شركت

ترخيص محصوالت و شده اند  نل  مكا  یشبخ  تيرضا  شده به طور  ی زيطرح ر  باتيه ترتك  یخدمت برآورد شده اند. تا زمان

 . اربرد توسط مشتری تاييد شده باشددر صورت كاينكه توسط فرد مجاز و  پذيرد ، مگرنمی ه مشتری صورت خدمات ب

 :است ل موارد زير. اين اطالعات مستند شامحفظ می گرددت و خدمات  اطالعات مستند ترخيص محصوال بنابراين كليه

 ای پذيرشهمعياربا نطباق الف( شواهد ا

 ترخيصرد يا افراد صادر كننده مجوز ب( قابليت رديابی به ف

 

 نامنطبق  یها یكنترل خروج-8-7

ــ شوند تا از استفاده  یمو كنترل  يیكه با الزامات انطباق ندارد شناسا يیها  یخروج  در شركت كليه  -8-7-1 ــ تحو اي  لي

بــر انطبــاق محصــوالت و   آن  اثــرعدم انطباق و    تيماه  ی بنامبر    یاسبدام مناقدر همين راستا    شود.  پيشگيری نها  آناخواسته  

ارائــه  حــين ،محصــوالت   ليكه پس از تحو  یمحصوالت و خدمات نا منطبق  رای ب  نينمسئله همچ  نيا  می گردد.نجام  خدمات ا

ــ نامنطبق به    ی ها  یبا خروجت  در شركز آن شناسايی می شوند نيز صدق می نمايد .يا پس ا  تخدم ــ   كي ــ ش زرو  چنــد  اي  ري

 :می گرددبرخورد 



 :تذكر 
 باشد  اي اعتبار ميفقط با مهر اصلي دار (IMSکپارچه )ي مديريت سيستم اسناد  

 . هيه كپي از اسناد مجاز نيستو ت

 ر كنترلمه

 

 

 

 : اصالحالف

 ت و خدمات يا تعليق ارايه محصوال داندنجداسازی ، محدود سلزی ، بازگر:  ب

 ی به مشتر ی: اطالع رسانج

 پذيرش تحت شرايط ارفاقی: كسب مجوز  د

 د. نرگيی مار ديق قر، انطباق با الزامات مورد تص هنگامی كه خروجی های نامنطبق اصالح شده انداست الزم به ذكر 

 

 نمايد : می حفظ  راهد دمی  ت مستندی كه موارد زير را شرحاطالعاهمچنين شركت   -8-7-2

 الف( شرح عدم انطباق 

 ب(شرح اقدام های انجام شده 

 ب شده ج ( شرح هر گونه مجوز های ارفاقی كس

 دام پيرو عدم انطباقد( شناسايی طرف تصميم گيرنده در خصوص اق

با خواسته   خدمتی  محصول /  نامنطبقخدمت  حصول /م  وقرد فبه موابا توجه   ز پيش تعيين های ااست كه به هردليل 

مطابقت عمده    شده  موجود ندارد.  های  انطباق  از  اجرا  در    عدم  نامنطبق:    عبارتند  اوليه  ب مواد  كارگاه  وارده  مراحل  ،  ه 

 يا خدمت نهايی نا منطبق.  و محصول نهايی اجرايی نامنطبق

 :  ر مواجه شويمت زياست با يك يا چند حالت از حاالمنطبق، ممكن و يا مراحل نااقالم  يفكل ين تام تعيهنگ

ق تبديل شده  منطب)خدمت(  ، به يك محصول  )ارائه مجدد(    كاری نامنطبق بواسطه انجام دوباره )خدمت(  صول  الف( مح

 . استفاده گردد و قابل

يا بدون  )ارائه مجدد(كاری ره ، )پس از انجام دوبا ارفاقی زهجاوم ا از مفهنامنطبق بواسطه استفاده دمت( )خب( محصول 

 . كاری( پذيرفته شودانجام هيچ 

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

 .  شوداست( صادر میشده ارگذن وابه آنای تعيين شده و اختيارات الزم برای چنين منظور  قبال

تری برخوردار هستند مجاز شمرده  پائين ر ديگری كه از سطح كيفیاده در امونامنطبق جهت استف )خدمت(محصولج( 

 . شود

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

 . قراردادد استفاده توان آن را موراين شرايط نمی و در  گرددمی تلقی استفاده(  ل ابير ق)غاتی  ضايع )خدمت(محصول

ارگيرد ، بايد مورد تصديق مجدد قر  گرددنامنطبق اصالح می  )خدمت(  به ذكر است هنگامی كه محصول  از طرفی الزم

 . ين شده تطابق داردتا اطمينان حاصل شود كه با الزامات تعيي

 

يا شرت(  خدم )ل  صويكه محدر صورت از ارسال  از آننامنطبق پس  استفاده  به   ئولين مربوطه مس  ،  ی شودشناساي  ،  وع 

 .  كنندزم را در جهت كنترل اثرات بالفعل يا اثرات بالقوه عدم انطباق اتخاذ می تدابير ال
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تهيه و   P-06د  ك  باطبق  كنترل محصوالت / خدمات نا منن در شركت يك روش اجرايی تحت عنوان روش اجرايی  بنابراي

 .تدوين و اجرا شده است

 

 عملکرد  یابیارز -9

 یابیو ارز ليتحل ،یريگ اندازه ش،یپا -9-1

 كليات  -9-1-1

 . كرده استرد زير را تعيين موا شركت در راستای اعمال پايش ، اندازه گيری ، تحليل و ارزيابی ابتدا

 ؟دارد ی ريو اندازه گ شيبه پا ازين ی زيچه چ (الف

 از ايجاد نتايج معتبر. ول اطمينانمورد نياز ، به منظور حص یابيو ارز ليتحل  ،ی رياندازه گ ش،يپا  ی هاش رو( ب

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

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

 خش های زير تعريف می گردد:ه بت بركی در شهمين اساس پايش و اندازه گيربر 

 يش و اندازه گيری اقالم ورودی پا -1

 ددازه گيری در حين فراينپايش و ان -2

 پايش و اندازه گيری نهايی -3

 پايش و اندازه گيری دوره ايی انبارها -4

 فرايندهاپايش و اندازه گيری  -5

مرجع،   استاندارد  خواسته  ويژگيهای  مو  شركتمطابق  است  خپروژه/محصوالظف  و  اينكه را    اتدمت  تصديق  جهت 

های    الزامات خواسته  يا  موبرآو  مربوطهو  اند،  شده  گيری  رده  اندازه  و  پايش  دهدرد  همي  قرار  بر  سيستم اساس،    ن. 

های بازرسی و آزمون   ليتبه گونه ای طراحی شده است كه فعا شركت  (HACCP) مديريت ايمنی و بهداشت مواد غذايی

 :  می باشندمل اقدامات زيرها شا  درآيند. اين فعاليتاجرا  بهموثر   ركليه مراحل اجرا بطورد

يا توسط   كه توسط واحد تداركـات خريداری و   و قطعات فنی و يدكی  ليهمواد اواه شامل  لف( كليه اقالم وارده به كارگا

سازمانی برون  كنندگان  ا  تامين  می    ندتأمين گرديده  گيرند  قرار  استفاده  مورد  كه  از آن  قبل  باز موبايست  ،  و رد  رسی 

 .   بقت دارندالزامات از پيش تعيين شده مطاا اطمينان حاصل گردد كه با كنترل قرار گيرند ت

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

ييد  يد ، منوط به تاو آغاز هر مرحله جد  كاری   ای مراحلاجركه  . بديهی است    برآورده شده اند  های تعيين شده  دینيازمنو

 . يفيت می باشدبل توسط مسئولين واحد كنترل كمراحل ق

 گردد تحويل    كارفرما يا مشتری  نهايی به    پروژه يا محصول و يا خدماتو قبل از آنكه    اجرااحل  ج( پس از اتمام كليه مر

ظور به  . بدين من  آورده گرديده اندامات از پيش تعيين شده بر ها و الز  دی زمن، الزم است اطمينان حاصل گردد كه كليه نيا

 : ام می شوديكی از دو روش زير اقد

.  ليست و تكميل آن انجام شود چك  الزم است كه اين فعاليت از طريق تهيه يك  اجرايی  فرآيندهای خصوص برخی از  در  
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يح آنها اطمينان حاصل ار می گيرد و از انجام صحنهايی قرسی بررليست مورد   چكترتيب كه كليه موارد ذكر شده در  بدين

 .  ددمی گر

، مدير واحد  توسط رياست    فرآينهای اجرايیاز    ، بازديد نهايی   ی نداردليست ضرورت  ه چكدربرخی موارد نيز كه تهي

ين بازديد نچه در حچنا.    تايج بازديد در قالب يك صورتجلسه مكتوب می گرددو مدير امور اجرايی بعمل می آيد و ن  فنی  

مشاهده   المواردی  و  اصول  با  مغاير  كه  انجامگردد  تعيين شده  پيش  از  باشد  زامات  م  گرفته  قالب صورتجلسه ،  در  وارد 

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

 :  نكته مهم

كيفيت ها  ،    طرح های  نينقشه  و  مرجع  و مستنداتهای خري  ندیازم ، مستندات  بعنوان مدارو  انجام   د  مرجع جهت 

 .  دبازرسی و آزمون مطرح می باشن فعاليت های 

 تهيه و تدوين و اجرا شده است. P-36با كد  و اندازه گيری تا يك روش اجرايی پايش در همين راس

ميز از  آگاهی  منظور  به  عملكرد  همچنين  انطباق  بهداشت  ان  و  ايمنی  مديريت  غمواسيستم  با    (HACCP)  ذايی د 

توان فرآيند و ميزان  یداف كيفی ) شاخص ( مربوطه ، مررسی ميزان تحقق اهمات استاندارد های سه گانه  و از طريق بالزا

تايج طرح گيری قرارداد. بنابراين در مواقعی كه نی به نتايج طرح ريزی شده ، مورد پايش و اندازه وانايی آن را در دستيابت

امات اصالحی الزم  شد ، اصالحات و اقدبااند محقق نشده  كيفيتی تعيين گرديده  در قالب اهدافآنچه كه  بق  مطاريزی شده  

د( اطمينان حاصل گردد . لذا يك روش اجرايی تحت  ابق محصول )خروجی فرآينپذيرد تا از تطصورت می  برحسب تناسب

 .شده است جراو اتهيه و تدوين  P-08با كد  عنوان روش اجرايی پايش فرايندها

 

  یمشتر تیرضا -9-1-2

 .نمايد میها و انتظارات وی را پايش  نيازبرآورده شدن   نزايرا از م ی برداشت مشتر شركت

را در    (HACCP)  سيستم مديريت ايمنی و بهداشت مواد غذايیستقرار  ثير ال است كه ميزان تامديريت شركت ماي

 .   استاين ارزيابی از طرق مختلف امكان پذير  . دراردهی قيابارزمورد  محصوالت و يا خدمات خود /پروژه ها 

 

 

اندازه مهمترين  از  دريكی  ها  عملكر  گيری  ارزيابی  كيفيتجهت  مديريت  سيستم  جمع   د  به آ،  مربوط  اطالعات  وری 

ی مختلف  ی ها. بدين منظور روش  است  شركتاز ميزان برآورده شدن الزامات وی توسط  يان  و مشتر  كارفرمايانداشت  بر

ن سنجش رضايت مشتريا  است .اده از اين اطالعات تعيين گرديده  و نيز استف  كارفرمايانآوری نظرات  يافت و جمع درجهت  

، اين امر   شكايتی نداشته باشد  مشتريانانچه  ه اعتقاد بر اين است چن. بلك  ری شكايات وی نيستبه معنای بررسی و پيگي  صرفا

و كامل  رضايت  معنای  به  نح  ی لزوما  عمل از  در  كروه  شركت  بود.    اجراد  فرم  خواهد  وجوداينكه  در با  سنجی  نظر  های 

در قالب    خود را، رضايت    اشت كه مشتريانل می شود ، نمی توان انتظار دبرای مشتريان ارسا  دورهای زمانی تعيين شده

  . اعالم نمايد نظر سنجی، كتبا فرم های 

ايــی گی به شكايات كارفرمايــان / مشــتريان و روش اجريدايی رسوش اجرربه همين منظور دو روش اجرايی با عناوين  

 شده است.يه و تدوين و اجرا سنجش رضايت كارفرمايان / مشتريان ته
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 ی ابیزو ار  ليتحل  -9-1-3

ــ و ارز ليو تحل  هيمنابع را تجز گريو د ی رياندازه گ ش،ياز پا یشمناسب و اطالعات نا  ی هاداده    شركت همواره مــی  یابي

 .ديانم

 ند : شومی جهت ارزيابی موارد زير استفاده  هاتحليل ن ايايج نت

 ماتو خد تانطباق الزامات محصوال (الف

 ی مشتر تيرضا  (ميزانب

 (HACCP) سيستم مديريت ايمنی و بهداشت مواد غذايی یاثر بخش عملكرد و  (ج

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

 و فرصت ها  منظور پرداختن به ريسك هاشده به  انجام تاثربخشی اقداما (ه

 یبرون سازمانكننده  نيعملكرد تام (و

 (HACCP) ت ايمنی و بهداشت مواد غذايیسيستم مديريبهبود  نياز به (ز

سي هر  ديگری همانند  كنترل  ستم  است  الزم  اطمينانه  ،  در جهت حصول  الزم  عملكرد صحيح    ای  مديريت از  سيستم 

به و  مودايمنی  غذايیاشت  گردد    (HACCP)  اد  نظام    اعمال  در  منظور  بدين   .HACCP   شد ،  شركت  در    همستقر 

اندازه فرآيندهای   بهبود  گيری پايش،  به    ی يزاند طرح رشده رجا كه ضروری تشخيص داده  ، ه  ، تجزيه و تحليل و  شده و 

 :  ان حاصل گردد كهاند تا اطمين ورد اجرا درآمدهم

الزب  دماتخه/محصوالت/پروژالف(   مراحل  اماا  عبارتی  به  دارد  مطابقت  شده  تعيين  پيش  از  فرآيندها  ت  ، اجرای 

 . اندد اجرا شده همانگونه كه باي

داده  تحت كنترل بوده و بطور مستمر بهبود     (HACCP)  سيستم مديريت ايمنی و بهداشت مواد غذايیب( اثربخشی  

 . می شود

ايمنی و ج( عملكرد   غبهداشت    سيستم مديريت  برنامه   (HACCP)  ذايی مواد  ترتيبات  دارد  شدهريزی  با  .   مطابقت 

 . گرددبعبارتی مطمئن  شويم كه سيستم به طور صحيح اجرا می

در   "گيری بر مبنای واقعياتتصميم"، از جمله اصل   سيستم مديريت ايمنی و بهداشت مواد غذايیل هشتگانه  بنابر اصو

بسيار ويژ  سيستم شركت، اه  هنقش  با  . لذاميتی دو  تعيين و جمع، دادهHACCPا در  رد  گردند و آوری می  های متناسب 

تا تناسب و اثربخشی آن را نشاسپس مورد تجزيه و تحليل قرار می ها . همچنين از طريق انجام اين تحليل  ن دهند گيرند 

بهبومی كه  نمود  اثربخشی  توان مشخص  غذد  مواد  بهداشت  و  ايمنی  مديريت  ك  ايیسيستم  نودر  میدام  اتفتاحی  اق واند 

گيری  هايی هستند كه بعنوان نتايج پايش و اندازه رسند دادهتناسب بنظر میيی كه برای اين منظور م هااز جمله داده  .   بيافتد

 .  شوندمربوطه حادث می از فرآيندهای 

  : اجرانكته  راستای  فوقدر  فرآيندهای  روشی  تكنيك  الذكر،  و  اها  مختلفی  فز  های  آمجمله  موردنون    استفاده   اری 

 .  گيرندقرارمی

تهيه و تدوين و اجرا شده   P-10با كد  وش اجرايی تجزيه و تحليل داده هاروش اجرايی تحت عنوان ردر شركت يك  

 است.
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 داخلی یزيمم -9-2

 ت  مديري تميابد كه سيس دهد ، تا اطالعمی  شده انجام  ی زيرنامه رفواصل برادر یداخل  ی هايزيممشركت  -9-2-1

 :داردنطباق ا ريرد زموا با (الف

 تيريمد ستميسدر خصوص  شركت  خود . الزامات١

 یالملل  نياستاندارد ب ني. الزامات ا٢

 .شود می ی و نگه دار پياده سازی  اثربخش ی . به گونه اب

 

  شركت همچنين -9-2-2

ارش دهی را طــرح گز  ح ريزی ومات طرا ، الزات ه، مسئولي  برنامه های مميزی ، شامل تواتر ، روش هابرنامه يا    (الف

  شوند.می اده سازی و نگهداری ريزی ، ايجاد ، پي

 . شده اند فيتعر را ی زيو دامنه هر مم  ی زيمم  ی ارهايمع (ب

 . می گرددرفی فرايند مميزی ، اجرا  به منظور حصول اطمينان از عينيت و بی ط ی زيو مم شده انتخاب نيزيمم (ج

 د. نشو یم ارشگزربوطه م تيريبه مد ها ی زيمم جينتا ( د

  .  می گردندو نتايج مميزی ، اطالعت مستند را حفظ اده سازی برنامه مميزی پيبه عنوان شواهد  ( و

يهای داخلی بصورت منظم و است تا مميز  ای طراحی شدهريت يكپارچه به گونه، سيستم مديشركت  در  در همين راستا  

اجر  ی يزطرح ر  در فواصل زمانی به  نياز  ساسبرا  .  ندا درآيشده  با    همين  در نظر گرفتن وضعيت و ، يك برنامه مميزی 

، طرح ريزی و تهيه   های قبلیبايست تحت مميزی قرارگيرند و نيز با توجه به نتايج مميزی هميت فرآيندها و نواحی كه میا

برن  استشده اين  می.  نشان  دورهامه  هر  طول  در  كه  هر  دهد  از  ،  مشخص  مو  يك  درضوعات  زمان   شده  مچه  ميزی  ی 

 .   شد خواهند

تواتر مميزی و روش انجام آن در قالب يك روش اجرايی مدون تحت عنوان  ، دامنه كاربرد مميزی ، معيارهای مميزی  

 است .تشريح گرديده   P-04با كد  داخلیروش اجرايی مميزی 

گرديده   همانگونه  تشريح  نيز  اجرايی  روش  اين  در  م  است  كه  داخلی،  ضوابط  براسا   ميزان  انتخاب مشخس  صی 

كه    گردندمی نحوی  به  مم،  كه  شود  حاصل  نمیاطمينان  مميزی  را  خود  كار  محيط  يزان  يك  در  مميزی  فرآيند  و  كنند 

 . استشده   امطرف و بصورت هدفمند انجبی 

نام  ت استيرينده مدبر عهده نمايشركت  های داخلی در    ت مميزی ريزی و هدايمسئوليت كلی برنامه نگام برده ه. 

. در ضمن مدير مسئول    مميزی شود  دو بار در سالداقل  ، ح  كند تا هر موضوعمیای عمل  ، به گونه   هاريزی مميزی امه برن

قرارمیحيطه مميزی  مورد  كه  نتايج    گيردای  قالب  در  را  انطباقی  عدم  گزارش  چنانچه  شده  ،  انجام  مميزی  گزارش  و 

نمايـد موظف  دريافت  اقداماتی  اس  ،  كه  ت  برا  جهت  انطباقرطردر  عدم  سازی  و  ف  شده  يافت  آن  های  علل  رفع  ها نيز 

 . خير به مورد اجرا بگذارد و بر انجام آنها نظارت نمايدرسند ، بدون تای به نظر می ضرور

نتهم خصوص  در  الزم  های  پيگيری  انجام  مسئوليت  الچنين  گزارشات  ارائه  و  داخلی  های  مميزی  با  ايج  ينده  نمازم 

، مورد   از ورودی های بازنگری مديريتهای داخلی بعنوان يكی    ای از نتايج مميزی هم اينكه خالصه ه م. نكت  شدبامی  مديريت

 گيرند. بررسی قرارمی 
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 ت یر یمد یبازنگر  -9-3

 كليات -9-3-1

 شــده ريــزی طــرح را در فواصــل  شــركت  (HACCP) سيستم مديريت ايمنی و بهداشت مواد غذايیارشد    تيريمد 

ــ م تناســب، كفاواز تــدا  نــانياطمحصــول  به منظور    بار(يكماه    شل هر ش)حداق بــا جهــت گيــری  ازگاری و ســ  یو اثربخشــ  تي

 . دينمامی  ی بازنگر بردی سازمان،راه

 

 ورودی های بازنگری مدیریت  -9-3-2

 ؛ شودمی و اجرا   ی زيطرحر ريز ددر نظر گرفتن موار با تيريمد ی بازنگر

 یقبل  تيريمد ای ه ی زنگربا منتج از اقدامات تيعوض (الف

 (HACCP) سيستم مديريت ايمنی و بهداشت مواد غذايیمرتبط با  درون و برون سازمانیل در مسائ  راتييتغ (ب

، از جمله روند هــای مربــوط   ايمنی و بهداشت مواد غذايی  مديريت  سيستمو اثربخشی  عملكرد    مربوط بهالعات  اط  (ج

  به :

 همربوط ذينفع ی و بازخورد طرف های (رضايت مشتر١

 اند بر آورده شده  يمنی و بهداشتیی و ا، زيست محيط ( ميزانی كه اهداف كيفيت٢

 حصوالت و خدمات  (  عملكرد فرايند ها و انطباق م٣

 یانطباق ها و اقدام اصالح عدم( 4

 ی ريو اندازه گ شيپا جينتا( 5

 ها ی زيمم( نتايج 6 

 برون سازمانی   تامين كنندگان ( عملكرد7

 ابعايت مند(كف

 ريسك ها و فرصت ها ن به ثربخشی اقدامات انجام شده برای پرداختا ه(

 ای بهبودو( فرصت ه

 

   تیریمد یبازنگر یها یخروج  -9-3-3

 باشد :می گری مديريت شامل تصميمات و اقدامات مرتبط با موارد زير خروجی های بازن

  بهبود ی فرصت ها (الف

 (HACCP) بهداشت مواد غذايی ايمنی و مديريتسيستم  رييبه تغ ازيهرگونه ن ( ب

 ج( نياز به منابع
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گری مــديريت يك روش اجرايی تحت عنوان روش اجرايی بــازنت شركاز اجرای دقيق اين بند در جهت حصول اطمينان  

 تهيه و تدوين و اجرا شده است. P-05با كد 

 

 بهبود   -10

  اتيكل -10-1

ت مشتری و افزايش رضــايت وی را الزاماالزم جهت برآوردن    اقدام  وموده  ن  انتخابو  نييتع  را  بهبود  ی هافرصت  شركت

 . دهدمی انجام 

 باشد:می  اين امر شامل موارد زير

 و نيز پرداختن به نياز ها و انتظارات آيندهمات الزانظور برآورده سازی به مبهبود محصوالت و خدمات   الف(

 طلوبكاهش اثرات نام اصالح ، پيشگيری يا ب(

 (HACCP) سيستم مديريت ايمنی و بهداشت مواد غذايیاثربخشی  عملكرد وبهبود ( ج

 .  باشدمی ر اساسی ، نوآوری و سازماندهی مجدد اصالحی ، بهبود مداوم ، تغيي شامل اصالح ، اقداماين  بهبودها 

 

  یو اقدام اصالحعدم انطباق  -10-2

 :شركت موارد زير را انجام می دهد،  تياز شكا ید ناشعدم انطباق از جمله مواريك به هنگام بروز   -10-2-1

 كه كاربرد پذير باشد. يعنی به نحوی  هداعدم انطباق عكس العمل نشان دبه  نسبت (الف

 می شود.آن اقدام  حيجهت كنترل و تصح  -١ 

 می شود. یدگيرس ی آنبه پيامدها  -٢

به انجام اقــدام جهــت حــذف علــت )   نيازندهد ،    ری  رخدر جای ديگ  ايكرار نشود  انطباق ت  آن عدم  نكهيبه منظور ا  (ب

 : می گردداز طريق موارد زير ارزيابی  ، علل( عدم انطباق

 باقعدم انطو تحليل   ی بازنگر (١

 عدم انطباق  علل نييتع (٢

 .دنفتيه اتفاق بممكن است بطور بالقو ايمشابه وجود دارند و  ی عدم انطباق ها ايآ كهنيا نييتع ( ٣

 .باشد ازين كه یهر اقدام سازی  (پيادهج

 انجام شده یهر اقدام اصالح یاثربخش ی بازنگر (د

 طرح ريزی ، درصورت لزوم  فرصت های تعيين شده در حينو  به روز رسانی ريسك ها (ه

 باشند. می آمده  شيپ ی ت عدم انطباق هامتناسب با اثرا ف شده ، تعري یاصالح اقدامات
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 د؛ ينمامی حفظ  ريموارد ز ی برا ی شواهد  عنوان ند را بهات مستاطالع شركت كليه  -10-2-2

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

 .یام اصالحاقد جينتا (ب

-Pبا كد  يرانه  ان روش اجرايی اقدامات اصالحی و پيشگيك روش اجرايی تحت عنو  در راستای اجرای دقيق اين فرايند ،

تدو  03 و  اتهيه  و  اجرايی  است. طجرا شده  ين  اين روش  پيشگيرانه  بق  و  اصالحی  انجام  اقدامات  روال مشخص  يك  مطابق 

گيرند ،  ه عدم انطباق انجام می و پيشگيرانه كه برای حذف علل بالفعل يا بالقو  و گستردگی اقدامات اصالحی  عمقشوند .  می

با اهميت مسائل خواهد بمتناسب  يكپارچه  . نظام مديريت  انطباق ی شدهای طراحه گونهبود  بتواند هرگونه عدم  است كه 

نيز فعاليت  فعاليت   مشاهده شده در با طرف های برو  های های داخل شركت و  ارتباط  ، در  از شناسايی  بعد  ن سازمانی را 

 مايد .پيگيری و رفع ن

يه شده  ش های تهد گزارمستقر شده از مفا   (HACCP)  یسيستم مديريت ايمنی و بهداشت مواد غذاي،    بدين منظور 

داخلی مميزيهای  نتايج  شكايات  ارجی  وخ  از  ارائ  كارفرمايان،  پيشنهادات  نيز  كاركنانو  توسط  شده  گ  ،  ه  واندازه    يری پايش 

،كنترل مح نامنطبق  خدمت وفرآيندها  انطباقصول )خدمت(  ايمنی وبهداشهای زيس  ،كنترل عدم  و  نح ت محيطی  به  و ت  

 .   گذاردا به مورد اجرا میيشگيرانه مورد نظر را تعيين و سريعحی يا پام اصالمطلوب استفاده نموده و اقد

ها و سرعت پيشرفت پروژه كه بر روی كيفيت  يستم  ر س، اشكاالت عمده موجود د  زنگری مديريتبعالوه طی جلسات با

 . گرددیاتخاذ م هاباقدر جهت حذف پتانسيل عدم انط تصميمات الزمرد بررسی قرار گرفته و گذارند مواثر منفی می

 روز شود تا از بها انجام میعدم انطباق  حی بايد گفت كه اقداماتی در جهت رفع علل بالفعلدر خصوص اقدامات اصال

انطبا اين موارد عدم  بعملمجدد  اجر  آيدق، جلوگيری  اقدام اصالحی و پيش. همانگونه كه در روش  ،   استگيرانه آمده  ايی 

 :  گيردنجام می اصالحی ااقدام مراحل زير در خصوص يك 

 .  بروز عدم انطباق ها الف( تعيين علل

 .  بروز نخواهند كرد دامجدطمينان دهند عدم انطباق ها ماتی كه اب( ارزيابی نياز به اقدا

 . تعيين و انجام اقدام مناسبج( 

 .  آمدهلل از انجام اقدامات بعمد( ثبت نتايج حاص

 .  حصول اطمينان از اثربخشی آنها به منظورم شده بازنگری اقدامات اصالحی انجاه( 

 

يست باقدام پيشگيرانه می صوص يك ااست، در خحی و پيشگيرانه آمده همچنين همانگونه كه در روش اجرايی اقدام اصال

 : مراحل زير انجام شوند

 

 

 

 .  های بالقوه و علل آنها الف( تعيين عدم انطباق

 .   كننداق ها جلوگيری میعدم انطببروز  ( ارزيابی نياز به اقداماتی كه ازب

 . و انجام اقدام مناسبج( تعيين 

 .  آمدهجام اقدامات بعملد( ثبت نتايج حاصل از ان

 شده به منظور حصول اطمينان از اثر بخشی آنها امات پيشگيرانه انجامنگری اقده( باز
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 بهبود مستمر -10-3

را بطور مســتمر   (HACCP) داشت مواد غذايیمنی و بهريت ايسيستم مدي یو اثربخش تيتناسب كفا ارهشركت همو

 بخشد.می بهبود 

وم به آن هــا پرداخــت هبود مداارندكه بايد به عنوان بخشی از بور تعيين اينكه آيا نيازها يا فرصت هايی وجود دبه منظ

ــ بــر همــي  گيريــد.  مــیری مديريت را در نظر  نگنتايج تحليل و ارزيابی و خروجی های باز  شركتود ،  ش ك روش ن اســاس ي

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

 

 

 ISO 14:1520001عناصر تخصصی 
 محيطی  جنبه های زیست  -4-3-1

الزا   تامين  منظور  هابه  فعاليت  بر  حاكم  پروژه  مات زيست محيطی  اجرايی  جنبه هایشركت  ی  های  نظر  زيست   از 

پيامد  ی قرارردشناساييطی مومح يگرفته و جنبه هايی كه  و  باشدبارزی برمحيط زيست داشته  تواند داشته  عيين و  ت،    امی 

هداف كالن زيست محيطی منظور گشته و  دهای بارز در تعيين ااين پيام جنبه های مربوط به    .  می گيرند   موردكنترل قرار

 .  به روز نگهداری می گردده اطالعات مربوط

با جنبه های زيست محيطی  و ارزيابی در روش اجرايی شناسايی و ارزيابی    شناسايی  روشنگی و  چگوط به  ت مربوجزئيا

 .  تشريح شده است P-21كد 

 

 ت ر الزاما الزامات قانونی و سای -4-3-2

 محيطی   های زيست، شامل جنبه    قبل نموده ت  ماتی كه شركت الزامات قانونی و ساير الزابه  تيابی  نحوه شناسايی و دس

 .تشريح گرديده است P-25وكارفرمايان باكد زامات قانونیروش اجرايی شناسايی الدر آن می باشد كهی اجرايی هافعاليت 

 

 امه ها  اهداف كالن و خرد و برن -4-3-3

د اهدا  ستيابیبرای  محيطیبه  زيست  خرد  و  كالن  مد  ف  های  برنامه  شركت  ايجا  ونی،  استرا  نموده  برقرار  و   .   د 

انی مربوطه و نيز برنامه های مطرح سازم  ، مسئوليت  دراين برنامه ها  ست نظامنامه آمده است(ف به پيوت اهدا)درليس

.همچنين برنامه های اظ گرديده است  ف تعيين شده لحهداجهت حصول ا  انات و تجهيزات مورد نياززمانبندی به همراه امك

 گيرند. می شده مورد بازنگری قرار مه ريزی ل برنادر فواص كتی اجرايی شرهافعاليت تغييرات فوق متناسب با 

 اوره ، مشاركت و مش ارتباطات -4-4-3

مناسبچگ و  موثر  ارتباط  ايجاد  محيطی  گردش،    ونگی  زيست  اطالعات  بخ  صحيح  و  سطوح  در  شبين  مختلف   های 

و عملكرد زيست محيطیخص ها  فعاليت  نظرات  وص  اخذ  گ،  پاسخ  ارتبو  در  كاركنان  به  يطی زيست مح  مسائل    با    اط ويی 

موارددريافت به  گويی  پاسخ  و  كردن  و مدون  رسيدگی  كه  ،  س   ی  ذينفع  وی طرفاز  س  های  از  خارج  و  در داخل  ازمان 

ايجص عملكرد زيست محيطیخصو ارتباط موثر،  و    اد  از جمپيمانكاران  بامسائل زيست محيطی  ارتباط  و  كنندگان  له تامين 

    كدبا  مشاوره  شد كه  تماماً در روش اجرايی ارتباطات و  با  می  ست محيطیهای زيرالعمل  های اجرايی و دستو  روش  ابالغ
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P-24 تشريح شده است . 

 

 كنترل عمليات  -4-4-6

 ط مشی اهداف كالن و ی بارز بوده و نيز در راستای خهای زيست محيط  ارتباط با جنبههايی كه در    يات و فعاليتعمل 

ام رسيدن آنها در شرايط مشخص شده، برنامه اطمينان از به انجهت حصول  ته و جرار گرف، مورد شناسايی ق  باشندخرد می  

 شده است . تشريح   P-27با كد  لياتمروش اجرايی كنترل ع وط به ـجزئيات مرب .شده است ريزی 

اجرايی  ادر ا  وضعيتين روش  انحراف  نبودآنها ممكن است منجربه  ت  و اهداف كالن و خرد زيس خط مشی  زهايی كه 

با جنبه های زيست مده شده و معيارهای عملياتی مشخص  پوشش دا  ،گردد  محيطی حيطی بارز برقرار شده  و ارتباط آن 

 . الغ شده استاب   پيمانكارانربوطه به عرضه كنندگان و است .همچنين روش اجرايی م

 

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

كاهش پيامدهای ی اضطراری و نيز برای پيشگيری واه  وضعيتادث و  ه با حويی احتمال وقوع و مقابل ور شناسابه منظ

ن روش به ويژه  اي  .شده است  تدوينP-26   داكشرايط اضطراری بش درروش اجرايی آمادگی و واكن،زيست محيطی مرتبط

ه و در آمد  صورت ادواری به آزمايش  يرد و بهمی گ  های اضطراری مورد بازنگری قرار    دث يا وضعيتپس از وقوع حوا

 ربوطه به اجرا در می آيد.ورهای منما

 

 

 پایش و اندازه گيری  -4-5-1

 حيط زيستم  پيامدهای بارزی بر  كها و عملكرد هايی  اندازه گيری مشخصات كليدی عمليات، فعاليت هش و  برای پاي

ز ،  دارند عملكرد  گيری  اندازه  و  پايش  اجرايی  محيطی  روش  است  تدوينيست  شاملا  .شده  امر  ا  ين  برای   طالعاتثبت 

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

 بوطه حفظ می گردد.سوابق مرشده و ، نگهداری پايشنيازمند كاليبره ت تجهيزا

 

 نه  صالحی و پيشگيراعدم انطباق و اقدام ا -4-5-3

يز ر خصوص عدم انطباق ها و اقدام به كاهش هر گونه پيامدهای حاصله ونتيارات دها واخ  ئوليتبه منظور تعيين مس

 شده است .  P-03ا كد ه بمات اصالحی/ پيشگيرانايی اقداروش اجر، هكميل اقدامات اصالحی و پيشگيرانبرای شروع وت

جی، پايش و اندازه خارلی و  ای داخمميزيه،  اصل از كنترل عملياتینطباق های حدم ادر اين روش اجرايی نحوه كنترل ع

 . يح شده استالزامات تشر مقررات و تغييرات قوانين و ذينفع و، نظرات/ شكايات طرفهای گيری، اهداف برنامه ها

 

 

 ISO 45001:2018صی ر تخصعناص

 
 ای كنترلی شناسایی خطرات ، ارزیابی ریسک و تعيين روشه -4-3-1
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، از طريق ات جنبه های ايمنی و بهداشت شغلیالزام  ،ريسك هاوكنترل    رزيابی، ااطراتمه ريزی جهت شناسايی مخبرنا

ی مخاطرات  و ارزيابروش اجرايی شناسايی    و دريل داللت دارد  ارزيابی ريسك ها در موارد ذ   يی مداوم مخاطرات وشناسا

 : است   تشريح شده P-20ايمنی و بهداشتی با كد 

 پيش از وقوع دارند. یكه ماهيتونه ای تعريف شده است آن به گ ندی انبهيت و زم، ماكاربرد جه به دامنهبا تو -

 ی نمايد.برای طبقه بندی ريسك ها وشناسايی آنها ارائه م   یاطالعات -

 سازكار می باشند.شده، لی ريسك به كار گرفته مات كنتره كاری و قابليت اقدا با تجرب -

يا استقرار كنترل های عملياتی ارائه می   وزشی وازهای آمايی ني، شناستتسهيال های    يين نيازمندی رودی را برای تعو  -

 نمايد . 

 نمايد.می رائه اگام بودن اجرای آنهااز موثر بودن و بهناتی را برای پايش اقدامات مورد نياز برای حصول اطالع -

 

 

 زامات الزامات قانونی و سایر ال -4-3-2

و شناسای  قانود  نحوه  الزامات  به  وسايستيابی  الزانی  ايمنر  بر شركت  مات  اعمال  قابل  شغلی  بهداشت  و  روش در  ی 

 .تشريح شده استP-25 با كد  مشتريانمات قانونی و اجرايی شناسايی الزا

ير ، به كاركنان شركت وسا  ساير الزامات  اطالعات مرتبط با الزامات قانونی و  و  وق به روز نگهداری می گردداطالعات ف

 ست.غ شده اگروه های ذينفع ابال

 

 

 هداف و برنامه های ایمنی و بهداشت شغلی ا -4-3-3

 اد و بر قرار نموده است.دونی را ايج، شركت برنامه های موكالن ايمنی و بهداشت شغلی   ف خردبرای رسيدن به اهدا

ورد  ت ميزاتجه  ت ودی به همراه امكاناانبنمربوطه و نيز برنامه زم  شركتها و اختيارات مطرح    ، مسئوليتين برنامه هاادر  

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

 گيرند.  نگری قرار میاززی شده مورد بل برنامه ريفواص

 

 ارتباطات ، مشاركت و مشاوره   -4-4-3

نفع و نيز دريافت اطالعات فوق از ايشان در ه های ذيير گرونان وساو بهداشت شغلی به كارك  وه ابالغ اطالعات ايمنینح

 نشر شده است.P-24 با كد و مشاورهروش اجرايی ارتباطات 

ك دادن  مشمشاركت  و  به  اركنان  و  شده  مدون  ايشان  با  و اورت  تعيين  در  رسد.كاركنان  می  ذينفع  های  گروه  طالع 

ييری كه بر ايمنی و بهداشت محيط كاری گونه تغ  ك و هريسريت ربوطه به مديی اجرائی مرها  بازنگری خط مشی، روش

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

 .ريت آگاهی دارندانتصاب نمايندگان ايمنی و بهداشت كاركنان و مدي هب
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 كنترل عمليات  -4-4-6

بهها  ليتت و فعاعمليا اقدامات كنترلی دارند  دارندبستگی    ،مخاطرات مشخص شده  ئی كه  به  نياز   مورد شناسايی   و 

ا  قرار گرفته و اين امر از  ، برنامه ريزی شده است.  هرسيدن آنها در شرايط مشخص شدام  ز به انججهت حصول اطمينان 

 می گيرد :  طرق زير صورت

است انحراف از     هايی كه نبود آنها ممكن  دن و فعاليتپوشش دا  ن برای ايی مدوهای اجر  و بر قراری روشايجاد  الف(  

 داف كالن ايمنی و بهداشت شغلی گردد.خط مشی و اه

،  تجهيزات و هاو كاال  ای ايمنی و بهداشت شغلی شناخته شده  ريسكههای اجرايی مرتبط با    اری روشبرقر  ايجاد وب(  

ا  روشطی    شده و يا مورد استفاده  خريداریخدمات   ط به عرضه كنندگان و پيمانكاران های مربو  نيازمندی جرايی و  های 

 .ابالغ شده است

 تشريح شده است. P-27كدليات باروش اجرايی كنترل عمر د ،حیايجاد و بر قراری روشهای اجرائی برای طرا ج( 

 ( بازرسی ايمنی در سايت:د

 ( باشندمالی میمی كه دارای خطرات احتبازرسی مواد وارده )مواد/ اقال ➢

 قبل از استفاده  بازرسی ➢

 های روزانه ايمنی )شرايط محيط كار(  نظارت ➢

 ی فنی تجهيزات و ماشين آالتبازرس ➢

 ننكاراكنترل تجهيزات پيما ➢

 شناسايی و رديابی خطرات  ➢

مورد ی بايد  شوند از نظر ايمنمی  اهوارد كارگ  اجرايیفرايند  ه در  مواد وارده: مواد اوليه ويژه كه جهت استفادزرسی  اب

 مستند شود.  گيرند و نتايج حاصله بايد ارازرسی قرب

 : ها اهكارگ الت سنگين و تجهيزات درده از خودروها و ماشين آبازرسی قبل از استفاو( 

  تند انجام گيرد. ين بازرسی ها بايد به صورت مسقبل از استفاده اين تجهيزات اقدام نمود. ا ازرسیبايد نسبت به انجام ب 

   ه ايمنی:روزان های  ارتنظه( 

 های ايمنی و بهداشتی   ها و نظارتبازرسی   بصورت،  روزانه  ،اجرايی و محل های كاری و عملياتیاز فرآيندهای  بايستی  

 مينان حاصل گردد. ( انجام پذيرد تا از ايمن بودن محيط كار اطسايت هر HSEمسئولين مربوطه )واحد  توسط

 ت: نی تجهيزات و ماشين آالبازرسی فس( 

بايد مورد بازرسی های  ،ارداردی آنها مورد توجه بسيار قرماشين آالت و تجهيزاتی كه ايمن، مدون ای زمانیدوره ه در

 ی الزمه جهت آنها دريافت گردد.ايمن راجع ذيصالح( و گواهينامه های وسط مفنی قرارگرفته )ت

 هيزات پيمانكاران:  كنترل تجش( 

اي ور مربنجام امپيمانكاران فرعی برای اهنگاميكه   منی از تجهيزات خودشان در محل شركت استفاده می نمايد,  وط به 

 .آيدهيزات پيمانكاران بعمل میوی تجسايت های اجرايی بر ر HSEمناسبی توسط واحدهای  های  كنترل

 شناسايی و رديابی خطرات:ز( 

ا بين  امور  از  انجام  برای  تجهيزاتی كه  استفاد  ايمنیمكانات و  تماماًمواد    ،دگيرن  یه قرارمشركت مورد   می   خطرناو 

مرتبط با ايمنی  عات  اطال های جداگانه ای انبارش شوند و هرگونه  ر محل د ،ه عالئم مناسب كامال مشخص باشندبايست بوسيل 



 :تذكر 
 باشد  اي اعتبار ميفقط با مهر اصلي دار (IMSکپارچه )ي مديريت سيستم اسناد  

 . هيه كپي از اسناد مجاز نيستو ت

 ر كنترلمه

 

 

نی  شناسايی و رديابی ايم  .تعريف و در كنار مواد نگهداری شوند  يقاآنها و موارد مصرفشان بايد دقمحل    ،مله نوع مواداز ج

 ردهنده مشخص می شوند. نی تجهيزات مورد استفاده شركت در موارد مقتضی بوسيله عالئم هشداضعيت ايمزات: وتجهي

 ( شناسايی خطرات: ر

خكل  های يه  فعاليت  در  موجود  ش  یاجراي  طرات  میمورد  قرار  بر  گيرندناسايی  همچنين  ريسكو  كاهش  محاسبه   ای 

شده تدوين    P-20  با كد  مخاطرات ايمنی و بهداشت  ارزيابی  و  يی  اشناسان  روش اجرايی تحت عنو  جرافرآيند ا  در  حوادث

 است.

 ی خطرات و تصادفات:( گزارش دهص

در زير مجموعه روش حوادث  ارش  گزبا عنوان    ملدستورالعطرات و حوادث يك  هی خجهت ثبت و گزارش دشركت  

ت و گزارش دهی حوادث و  گونگی ثباست. چنموده    تدوين-P  20با  بهداشتی    يی شناسايی و ارزيابی  مخاطرات ايمنی واجرا

نحوه    باشد كهردار میبرخوور بررسی علل وقوع حوادث, از اهميت بسياری  پروژه به منظ  خطرات در فعاليت های اجرايی

 است. امل تشريح شدهدث در روش اجرايی مذكور به صورت كرش دهی اين حواگزا

 

 مشاوره پزشكی: ( كمكهای اوليه وض

به پرسن  محافظتمنظور    شركت  در  از  خود  اجرايی  واحدهال  كمكهای   امكانات  ،كليه  و  پزشكی  تسهيالت  را   و  اوليه 

نمايد. می  فراهم  شرايط  با  اقدام  در    متناسب  نيز شركت  خصوص  يكاين  تدوين  عنرو  به  تحت  اجرايی    تسهيالتوان  ش 

 نموده است. و كمكهای اوليه پزشكی

 

   اضطراریادگی و واكنش در وضعيت آم -4-4-7

برای پيشگيری و كاهش پيامدهای های اضطراری و نيز    سايی احتمال وقوع و مقابله با حوادث و وضعيتنظور شنابه م

بهدا و  مايمنی  و جراحت آمشت  بيماری  و  واكنش درتبط  و  اضطراری  ادگی  اجرايی  ر شرايط   در   واكنش  و  یآمادگروش 

از به وي  اجرايی   اين روش   .تدوين شده استP-24 با كد  ی طرارضا  طيشرا ي  ژه پس  ا وضعيت های اضطراری  وقوع حوادث 

ا در می و مانورهای مربوطه به اجرمده  صورت امكان به صورت ادواری به آزمايش در آ  قرار می گيرد درمورد بازنگری  

 آيد .

 

 

 د و پایش اندازه گيری عملکر  -4-5-1

كلي اندازه گيری مشخه های  پايش  فعاليتبرای   ، پيام  ردهايی و عملكها    دی عمليات  بهداشت كه  و  ايمنی  بر  بارزی  د 

 شغلی تدوين شده است .

 فوق شامل موارد ذيل می باشند :های اجرايی  روش

 نيازهای سازمان و كيفی متناسی با   ه گيری كمیانداز ➢

 ست .كالن ايمنی و بهداشت شغلی شركت برآورده شده ا محدوده ای كه در آن اهداف  پايش ➢

ا ➢ پيش  عمل   ز وقوعاندازه گيری  الزا  كرد و در،  و  عملياتی  ، معيارهای  بهداشت شغلی  ايمنی و  برنامه  با  مات تطابق 

 ايد .قانونی قابل اعمال را پايش می نم
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از وقوع اندا ➢ بيماری و حمل حوادث، سوانح، عملكرد را در زمان  زه گيری پس  احتمال وقوع دارند و  ،  ه مواردی كه 

 اشت را پايش می نمايد نی و بهدقص ايمكرد ناهای گذشته مربوط به عمل ساير پيشامد

آن  حی و پيشگيرانه  دامات اصالليل اقيری به شكلی كه برای تجربه وتحثبت داده و نتايج حاصل از پايش و اندازه گ ➢

 كافی باشد.

ونگهدار جزئيات مر ➢ كاليبراسيون  به  عمل بوط  بررسی  و  گيری  اندازه  برای  پايش  تجهيزات  در  ی  اجرايی كرد  روش 

 تشريح شده سوابق نگهداری می گردد.گيری و آزمايش زات اندازه ر و تجهين ابزابراسيوكالي

 

 ارزیابی انطباق ها  -4-5-2

تعيي انطباق  صوص پرداختی به سوانحها و اختيارات در خ  ن مسئوليت به منظور  كاوش پيرامون   ها و  ، حوادث و عدم 

تدوين   P-03  با كددامات اصالحی/ پيشگيرانه  جرايی اقروش ا  نها دركه پيامدهای حاصله از آآنها و اقدام به كاهش گونه ای  

 شده است. 

سك ها ه ريزی برای كنترل رينام ی غير تحمل و برين ريسك هاسايی مخاطرات و ارزيابی ريسك جهت تعينيز نحوه شنا

 ست.   شده ا  تدوينP-27 داشتی با كد ايی و ارزيابی مخاطرات ايمنی و بهشناساجرايی حد قابل تحمل، روش در

 

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

شروع ای حاصله ونيز برای  قدام به كاهش هر گونه پيامدهطباق ها و اات در خصوص عدم انها واختيار  ظور تعيين مسئوليتبه من

 ده است .شP-03 با كدرانه اقدامات اصالحی/ پيشگي روش اجرايی،  كميل اقدامات اصالحی و پيشگيرانه وت

زه ارجی، پايش و انداخ، مميزيهای داخلی و  عملياتی  نطباق های حاصل از كنترلدر اين روش اجرايی نحوه كنترل عدم ا

 .الزامات تشريح شده است و  مقررات  غييرات قوانين وت های ذينفع و ت طرف، نظرات/ شكاياداف برنامه هاگيری، اه

 

 
 

 


