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 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 6 از 2
 

 

 

 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 2 .................................................................................................... :مدرک عنوان 1

 3 ............................................................................................................. :هدف 2

 3 .....................................................................................................:کاربرد دامنه 3

 3 ........................................................................................................... :فیتعار 4

 3 ...................................................................................................... :اصالح 4-1

 3 ............................................................................................. :یاصالح اقدام 4-2

 3 ................................................................................................ :انطباق عدم 4-3

 3 ........................................................................... :تیفیرکیمد/تیریمد ندهینما 4-4

 4 ....................................................................................................... :زیمم 4-5

 3 .................................................................................................... :زیسرمم 4-6

 4 ................................................................................... :تطابق عدم بروز مرجع 4-7

 4 ......................................................................................................:هاتیمسئول 5

 4 .................................................................................................... :اتیعمل شرح 6

 4 ................................................................................... :نامنطبق موارد کنترل 6-1

 5 ......................................................................... :نامنطبق موارد با برخورد نحوه 6-2

 5 ....................................................................................... :نامنطبق مورد ثبت 6-3

 5 ................................................................................... :یاصالح اقدامات انجام 6-4

 5 ................................................................................... :یگذارصحه و قیتصد 6-5

 6 ............................................................ :ندهایفرآ یریگاندازه و شیپا یهاشاخص 6-6

 6 .................................................................................................. :مرتبط مدارک 7

 

  

 



 

 اقدامات اصالحیروش اجرایی 
 IHA/MC/PR/04 سند: شماره

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 6 از 3
 

 

 

 به نام خدا

 :مدرک عنوان  1

 اصالحی اقدامات اجرایی روش

 هدف: 2

 با هاآنبالفعل جهت جلوگیری از وقوع مجدد  هایتطابقرفع عدم  منظوربهتشریح چگونگی اقدامات اصالحی 

 ؛ایزدهورآریا بهبود سیستم کیفیت شرکت هدف

 دامنه کاربرد: 3

 ؛واحدهافعل سیستم کیفیت در کلیه بال هایتطابقکلیه عدم 

 تعاریف:  4

 :اصالح  1 -4

 .رددگمی اتخاذ شدهمشاهده انطباق عدم یک حذف منظوربه که اقدامی از است عبارت

 :اصالحی اقدام  2 -4

جلوگیری  آن مجدد بروز از و گردداتخاذ می عدم انطباقیک  علت بردن بین از برایی که اقدام از است عبارت

 کند.می

 باشد. داشته وجود علت یک از بیش انطباق عدم یک برای است ممکن

 :عدم انطباق  3 -4

 .ویندگمیرا عدم انطباق  شدهمشخص نیازمندی یک نشدن برآورده



 

 اقدامات اصالحیروش اجرایی 
 IHA/MC/PR/04 سند: شماره

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 6 از 4
 

 :و ایمنی کیفیتتضمین  مدیر  4 -4

 استاندارد الزامات کلیه اجرای و برقراری ،ایجاد از اطمینان حصول جهت ازمانس مدیریت طرف از که فردی 

 .شودمی تعیین و انتخاب سازمان در و ایمنی کیفیت مدیریت نظام

 :ممیز  5 -4

 .کندکیفیت را اجرا می هایممیزیمطابق با روش ممیزی داخلی،  که از شخص واجد شرایط است عبارت 

 :سرممیز  6 -4

 .دارد عهده به را ممیزی تیم سرپرستی که شرایط واجد شخص از است عبارت

 :مرجع بروز عدم تطابق  7 -4

 .ستا گردیده سبب را تطابق عدم بروز که واحدی یا شخص

 :هاتیمسئول 5

 باشد.ا کلیه کارکنان موثر بر کیفیت میمسئولیت اجرای ب  5-1

 می باشد.و ایمنی مسئولین نظارت بر اجرای روش اجرایی به عهده مدیر تضمین کیفیت   5-2

 : عملیاتشرح   6

 :کنترل موارد نامنطبق  1 -6

 :گرددمی تطابق عدم بروز به منجر که مواردی  1 -1 -6

 ؛کاری یهادستورالعمل و هایهرو از انحراف •

 ؛محوله امور و وظایف انجام به نسبت کارکنان تعلل یا و اشتباه •

 ، بطوریکه اطالعات الزم کسب نگردد.تمستندا و مدارک در نقص وجود •

 :گرددمیهای بالقوه و بالفعل به شناسایی عدم تطابق منجر که مواردی  2 -1 -6

 ؛در سطح شرکت هافعالیتعدم اجرای صحیح  •

 ؛از سوی شرکت به مشتریان شدهارائهو خدمات  هافعالیتصحیح /موقعبهعدم اجرای  •

 ؛داخلی و خارجی( هایممیزیکیفیت )مدیریت  سیستم ارزیابی •



 

 اقدامات اصالحیروش اجرایی 
 IHA/MC/PR/04 سند: شماره

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 6 از 5
 

 ؛نظرات و شکایات مشتری •

 ؛نهادات بهبود روشپیش •

 .اهدافپایش  هایشاخصغایرت در و م شدهتعیینمحقق نشدن اهداف  •

 نحوه برخورد با موارد نامنطبق:  2 -6

 :پذیرندمی، اقدامات مقتضی صورت مشاهده و شناسایی موارد نامنطبق از پس

 ؛عدم تطابق و محل بروز عدم تطابق شرح نامنطبق، مورد ثبت •

 ؛علل و عوامل بروز عدم تطابق بازنگری و تشریح •

 ؛اصالحی اقدامات انجام زمانمدت تطابق عدم رفع مسئول تطابق، عدم مرجع تعیین •

 ؛اقدامات اصالحی، انجام ح مورداصال •

 .هاتطابق عدم بروز عوامل و علل رفع و شناسایی جهت نامنطبق موارد بازنگری و بررسی •

 ثبت مورد نامنطبق:  3 -6

تکمیل  (IHA/MC/FO/07)به شماره اقدامات اصالحی  فرم درخواست  بقمشاهده مورد نامنط محضبه

ملی مربوط به واحدی که مورد نامنطبق از آن به واحد صادر گردیده است به همراه شرح کا هایبخش. گرددمی

 کنندهدرخواست( توسط واهد عینی دال بر وقوع عدم تطابقو در صورت وجود شاز عدم تطابق صورت پذیرفته )

یک کپی  و، گرددیمارجاع  و ایمنی  کارشناس تضمین کیفیتو به  رسدمییا ممیز تکمیل گردیده و به امضاء 

شود و فرم اصلی به واحد دارای عدم انطباق از این فرم برای بایگانی به کارشناس تضمین کیفیت داده می

 شود.فرستاده می

 تکمیل فرم برای اقدام شماره مثال است، برای فاصله بدون اصالحی اقدام فرم تکمیل تاریخ اقدام شماره تذکر:

 انتهای در کانتر از روز یک در اصالحی اقدام جندین کردن پر صورت در 990421 عدد 21/04/99 در شده

 .990421-1 شود مثال می استفاده عدد

نیز با ذکر مسئول انجام و تاریخ انجام اقدام ثبت گردد و در  جلساتصورتتواند در قالب اقدام اصالحی می

 جلسات بعدی پیگیری روند پیشرفت و یا نتیجه آن انجام شود.

 انجام اقدامات اصالحی:  4 -6

 بایستمیپس از تعیین اقدامات الزم جهت رفع مورد نامنطبق که جهت جلوگیری از بروز عدم تطابق بالقوه 

مدیر تضمین کیفیت و اقدامات به  اثربخشجهت بررسی  شدهتعییناصالح و اقدامات اصالحی  ،صورت پذیرد

. پیگیری موارد نامنطبق نمایدمیاقدامات اصالحی گزارش  کنندهدرخواستو نتیجه را به  گرددمیارجاع  ایمنی



 

 اقدامات اصالحیروش اجرایی 
 IHA/MC/PR/04 سند: شماره

 01شماره بازنگری: 

 15/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 6 از 6
 

انجام  (IHA/MC/FO/07) شمارهاقدامات اصالحی به درخواست و انجام اقدامات اصالحی طی فرم 

 .گرددمی

تطابق در فرآیندهای کیفی شرکت زمان انجام اقدامات اصالحی  عدم تأثیرو میزان  هافعالیتبا توجه به نوع 

 .گرددمیدرج  ذکرشدهمشخص و در محل  کنندهدرخواستتوسط 

 :یگذارصحهتصدیق و   5 -6

اقدامات پس از دریافت گزارش اقدامات اصالحی صورت گرفته توسط مسئول رفع نقص و یا  کنندهدرخواست

، بررسی اقدامات صورت گرفته در راستای رفع مورد نامنطبق ررسید زمان تصدیق اقدامات اصالحیپس از س

 .نمایدمی، اقدام اقدامات صورت گرفته اثربخشیو تعیین میزان کفایت و 

، مورد در جلسات ارد نامنطبق کافی نباشندورت پذیرفته جهت رفع مورد و یا مواقدامات ص کهدرصورتی

 .گرددمیو تصمیمات مقتضی اتخاذ  شده بررسی (IHA/MC/PR/09) بازنگری مدیریت

 فرآیندها: یریگاندازهپایش و  یهاشاخص  6 -6

و  هاشاخص شدهریزیطرحفرآیندها و حصول اطمینان از دستیابی به نتایج  اثربخشیجهت تعیین میزان 

 :باشدمیاصالحی شرکت به شرح زیر  فرآیندهای کنترل موارد نامنطبق و اقدامات گیریاندازهمعیارهای پایش و 

در جلسات مشابه آتی اقدامات قبلی مورد  ،باشدمی جلساتصورتالحی در قالب بیشتر اقدامات اص ازآنجاکه)

 (.گیردمیو پیگیری اجرای آن انجام  قرارگرفتهپایش 

 علل و عوامل اصلی بروز عدم تطابق؛تعیین  منظوربهسالیانه موارد نامنطبق  هایبررسی •

، در هاآنپیرامون چگونگی حذف  گیریتصمیمبررسی و تعیین فراوانی وقوع هر یک موارد نامنطبق و  •

 جلسات بازنگری مدیریت؛

 اثربخشیکفایت اقدامات و همچنین تعیین میزان  گذاریصحه منظوربهاقدامات اصالحی  ایدورهبررسی  •

 کیفی سازمان؛ فرایندهایدر انجام  هاآن

شناسایی  منشأهایهر یک از  تأثیرتعیین میزان  منظوربه شدهانجاماصالحی  هایدرخواست ایدورهبررسی  •

 .در سطح سازمان هامغایرت

 :مرتبط مدارک  7

 (IHA/MC/FO/07) اصالحی اقدام درخواستفرم  •

 (IHA/MC/FO/08)لیست ثبت و پیگیری اقدام اصالحی  •

 (IHA/MC/PR/09روش اجرایی بازنگری مدیریت ) •



 

 درخواست اقدام اصالحیفرم 
 IHA/MC/FO/07 شماره سند:

 01شماره بازنگری: 

 04/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 
REF: IHA/MC/PR/04 - IHA/MC/PR/03 - IHA/MC/PR/09 

 

 :درخواستتاریخ  شماره اقدام:

 شرح عدم انطباق:

 

 

  

 

 علل بروز عدم انطباق:
 

  

 پیشنهاد اقدام اصالحی:

 

 

 نام و امضا:                                                                                                                                   

 : و ایمنی تضمین کیفیت مدیر نظر
 

 

 :و ایمنی تضمین کیفیتمدیر امضا          

 مهلت انجام: تعیین مسئول رسیدگی:

 

 :شدهانجاماقدامات 

 

 

 :تاریخ انجام اقدامات       

 :رسیدگیمسئول امضا        

 :شدهانجامنتایج اقدامات 

o اقدامات اثربخش 

o شماره اقدام اصالحی جدید:                                                                                   اقدام اصالحی جدید: ازمندین 

 مهلت تکمیل اصالحات:

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

 شرح اصالحات تکمیلی:

 

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

 تاریخ اتمام فرایند:

 

 :کیفیت و ایمنی امضا مدیر تضمین        



 
 اصالحي اقدام پیگیری و ثبت لیست 

  IHA/MC/FO/08 شماره سند:

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:

 

REF: IHA/MC/PR/04 

 

 

 اقدام مسئول اقدام اصالحي تاریخ شرح رخداد شماره اقدام واحد ردیف
تاریخ رفع 

 مغایرت
 دفعات تکرار

 نتیجه و اثربخشي

 خیر بله

1           

2 

 
 

      
 

 

3           

4          
 

 

5           

6           
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