
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :عنوان مدرک

 ««بازنگری مدیریت اجرایی روش»»

 

 گیرنده/گیرندگان سند:

 مدیرعامل              

 و ایمنی مدیر تضمین کیفیت              

 اداری و پشتیبانیمدیر               

 مدیر آموزش              

 مدیر گواهی کردن سیستم مدیریت کیفیت              

             

 

 : فرزانه عالی دانشورکنندهتهیه

 تاریخ و امضاء:

 

 : آماندا حسنیتأییدکننده

 تاریخ و امضاء:

 

 

 شیرین صارمی: کنندهتصویب

 

 IHA/MC/PR/09 سند: شماره

 

 

 00شماره بازنگری: 

 

 

 28/10/1398تاریخ اجرا:

 

 مهر کنترل:

 .باشدمیتنها آخرین بازنگری از نسخ تحت کنترل دارای اعتبار  ●

 



 

 
 

 بازنگری مدیریت اجرایی روش
 IHA/MC/PR/09 سند: شماره

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:

    

 5 از 2
 

 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 3 .......................................................................................................................................................... عنوان مدرک 1

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

 3 ........................................................................................................................................................................ دامنه 3

 3 ..................................................................................................................................................................... تعاریف 4

 3 ................................................................................................................................................................ مسئوليت 5

 4 .......................................................................................................................................................... شرح عمليات 6

 4 ................................................................................................. مدیریت بازنگری جلسات برگزاری نحوه 6-1

 4 ........................................................................................................ تیریمد یبازنگر جلسه یهایورود 6-2

 4 ...................................................................................................... تیریمد یبازنگر جلسه یهایخروج 6-3

 5 .................................................................. کيفيت سيستم بهبود جهت اصالحی یهابرنامه پيگيری 6-4

 5 ........................................................................................................ العادهفوق مدیریت بازنگری جلسات 6-5

 5 ................................................................................................................................................... مرتبط مستندات 7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 بازنگری مدیریت اجرایی روش
 IHA/MC/PR/09 سند: شماره

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:

    

 5 از 3
 

 

 به نام خدا

 عنوان مدرک: 1

 .روش اجرایی بازنگری مدیریت

 هدف: 2

 منظوربه ایجاد روشی در راستای انجام بازنگری مدیریت با روش مشخص و یكسان ،هدف از تدوین این فرایند 

کردن  و اهداف مربوط به برآورده شدهبيانهای مشیخط اثربخشیاطمينان از تداوم مناسب بودن، کفایت و 

 .باشدمیبرای شرکت ایزدهورآریا  ISNO/ISO/IEC 17021-1الزامات استاندارد 

 :کاربرد دامنه 3

 باشد.رایند در محدوده فعاليت بازنگری مدیریت تهيه شده است و مدیرعامل ملزم به رعایت میاین ف

 تعاریف: 4

- 

 مسئولیت: 5

 .باشدمی و ایمنی مدیر تضمين کيفيت عهده برمسئوليت اجرای این روش اجرایی  5-1

 .باشدمی مدیرعامل عهده برکيفيت  مسئوليت برگزاری جلسات بازنگری سيستم 5-2

 و کارشناسان مرتبط با کليه مدیران، مسئوالن عهده برمسئوليت شرکت در جلسات بازنگری مدیریت  5-3

 است. شرکت

مدیر  عهده براتخاذ شده و نظارت در جلسات مدیریت  مسئوليت هماهنگی و پيگيری اجرای تصميمات 5-4

 باشد.میو ایمنی  تضمين کيفيت



 

 
 

 بازنگری مدیریت اجرایی روش
 IHA/MC/PR/09 سند: شماره

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:

    

 5 از 4
 

 :شرح عملیات 6

در  ISNO/ISO/IEC 17021-1جلسات بازنگری مدیریت جهت اطمينان از تداوم کارایی سيستم کيفيت 

 .شودمیکيفيت گروه بازرسی تشكيل  مشیخطدر اهداف و  شدهبيانبرآوردن الزامات 

 بازنگری مدیریت: جلساتنحوه برگزاری  6-1

 .شودمیشرکت تشكيل  مميزانو مدیران واحدها و  مدیرعاملبا حضور  باریکاین جلسات حداقل ساليانه 

 و اطالعات مربوط به الزامات استاندارد هاگزارشقبل از تشكيل این جلسات، کليه  ،هاقسمتمدیران 

ISNO/ISO/IEC 17021-1 ها و اطالعات مربوط به کارایی سيستم کيفيت و انجام و همچنين کليه گزارش

نمایند تا نسبت به رفع مسائل و ه در جلسات بازنگری مدیریت مطرح میکرد آوریجمعاقدامات اصالحی را 

 های اصالحی مناسب در نظر گرفته شود.و برنامه هاحلراهدر سيستم کيفيت  شدهمشاهدهمشكالت 

 های جلسه بازنگری مدیریت:ورودی 6-2

 ؛کردنگواهی هایفعاليت عملكرد بررسی -الف

 ؛صالحيت تأیيدهای داخلی و ارزیابی مرکز ملی نتایج مميزی  -ب

 ؛وضعيت اقدامات اصالحی  -پ

 ؛هاریسکوضعيت اقدامات اصالحی برای پرداختن به   -ت

 ؛قبلی هایبازنگریاقدامات پيگيرانه مربوط به   -ث

 ؛برآورده کردن اهداف  -ج

 .بر سيستم اثرگذار باشد تواندمیتغييراتی که   -چ

 ؛رسيدگی مجدد و شكایات مشتری هایدرخواستبررسی   -ح

 ؛نفعهای ذیبازخورد از کارفرماها و طرف  -خ

 .طرفیبیمحافظت از    -د

 جلسه بازنگری مدیریت: هاییخروج 6-3

 ؛آن فرآیندهای و مدیریت سيستم اثربخشی بهبود -الف

 ؛استاندارد این الزامات اجرای به مربوط خدمات گواهی کردن بهبود  -ب

 ؛منابع به مربوط نيازهای  -پ

 .سازمان اهداف و یمشخط به مربوط یدنظرهایتجد  -ت



 

 
 

 بازنگری مدیریت اجرایی روش
 IHA/MC/PR/09 سند: شماره

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:

    

 5 از 5
 

)با ذکر  شدهمشخصجلسه، مواردی که نياز به تصميم دارند در جلسه  هایورودیدر این راستا با توجه به 

 همچنين فرم اهداف کيفيت به شماره گرددمیتاریخ انجام، مسئول انجام( و کتباً به مدیران شرکت ابالغ 

(IHA/MC/FO/22)  شودمیتكميل. 

 اصالحی جهت بهبود سیستم کیفیت: یهابرنامهپیگیری   6-4

ریزی اقدامات الزم در مورد رفع مشكالت و مسائل، نتایج جلسات شامل برنامه گيریتصميمپس از بررسی و 

 جلسهصورتعملی دوره آینده در فرم  هایبرنامهو سایر  هاسرفصلجهت اصالحات سيستم کيفيت، اهداف، 

، موردنيازانجام هر یک از اقدامات  گردد و مسئولثبت می (IHA/MC/FO/21) مدیریت به شمارهبازنگری 

 .شوندمیمشخص 

تضمين  کارشناسبرای سيستم کيفيت،  شدهگرفتهدر نظر  هایبرنامهجهت پيگيری اقدامات اصالحی و سایر 

در  ا تكميل نموده تا اجرای اقداماتر (IHA/MC/FO/07)اصالحی به شماره  اتاقدامدرخواست کيفيت فرم 

پيگيری گردد و همچنين نتایج این اقدامات، در جلسه بعدی بازنگری  شدهمعيندر مهلت  شدهگرفتهنظر 

 گيرد.قرار بررسی موردمدیریت 

 :العادهفوقجلسات بازنگری مدیریت  6-5

 طوربه توانمیزودتر از موعد مقرر برگزار شود، بنا به درخواست مدیران  زمانی درچنانچه نياز باشد جلسات 

 تشكيل جلسه داد. برنامهفوق

 مستندات مرتبط: 7

 (IHA/MC/PR/03)به شماره مميزی داخلی  روش اجرایی •

 (IHA/MC/PR/05) به شماره و درخواست رسيدگی مجدد شكایات به روش اجرایی رسيدگی •

 (IHA/MC/PR/04)به شماره اقدامات اصالحی  روش اجرایی •

 (IHA/MC/FO/21)بازنگری مدیریت به شماره  جلسهصورتفرم  •

 (IHA/MC/FO/22)فرم اهداف کيفيت به شماره  •

 (IHA/MC/FO/07)اصالحی به شماره  اتاقدامت درخواسفرم  •



 
 

 فرم صورتجلسه بازنگری مدیریت

 IHA/MC/FO/21 شماره سند:

 00شماره بازنگری: 

 1398/ 10/ 28 تاریخ بازنگری:

 

REF:IHA/MC/PR/09 
 

 

 شماره: تاریخ جلسه:

 نوع جلسه:           عادی                فوق العاده محل برگزاری:

 حاضرین  در جلسه

 امضا سمت نام ونام خانوادگي ردیف امضا سمت نام و نام خانوادگي ردیف

1 
 

 
  6  

  

2 
 

 
  7  

  

3 
 

 
  8  

  

4 
 

 
  9  

  

5 
 

 
  10  

  

  نتایج موارد مطرح شده: 

 مهلت اقدام مسئول پیگیری نتیجه موضوع مورد بررسي ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 تصمیمات اتخاذ شده:

 مهلت اقدام مسئول پیگیری منابع مورد نیاز تصمیم اتخاذ شده ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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