
 
 

 شرح شغل بازبین فنی
 IHA/MC/FO/16/10 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398تاریخ بازنگری:

 

 

  تعریف شغل:  

 کند.کردن شرکت میگیری برای گواهیکند و در کمیته تصمیمفردی که گزارشات ممیزی را بازنگری می

 :شرایط احراز

 توضیحات عنوان ردیف

 دانش 1

استاندارد  که در همانگونه ممیزی عام فنون و هارویه اصول، به مربوط کافی دانش •

 برای ممیزی یک گزارش درك برای1396:17021-1آی ای سی -ایزوملی ایران 

 است. شده مشخص کردنگواهی

 الزامات حاوی مدارك و مدیریت هایسیستم استانداردهای به مربوط کافی دانش •

 برای ممیزی گزارش مبنای بر گیریتصمیم منظوربه کردنبرای گواهی شدهمشخص

 کردن.گواهی

 نهاد انتظارات آیا اینکه تعیین برای کنندهگواهی نهاد فرایندهای مورد در کافی دانش •

 است؟ شده برآورده بازنگری برای شدهارائه مبنای اطالعات بر کنندهگواهی

 به مربوط متداول فرایندهای و هارویه اصطالحات، مجموعه خصوص در کافی دانش •

 مضمون در ممیزی گزارش درك منظوربه کفایت حد در کار کارفرماو کسب بخش

 .الزامات حاوی سایر مدارك یا موردنظر مدیریت سیستم استاندارد

 مهارت 2
  یریگمیتصممهارت  •

 با صبر و حوصله توأمپیگیری مسائل کیفی  •

 یا مدیریت مهندسی  حداقل کارشناسی • تحصیالت 3

 آموزش 4

 ISO 9001آشنایی با الزامات 

 ISO 17021-1 آشنایی با الزامات

 ISO 3834 آشنایی با الزامات

 مرتبطسه سال سابقه کار  تجربه 5

 

 : شرح وظایف

 ؛های ممیزیبازنگری گزارش •

 ؛کردنیگواهگیری برای شرکت در کمیته تصمیم •

 ؛سازمانیارزیابی کیفی برون یهابرنامهشرکت در  •

 ؛شدههای انجامادواری از نتایج کنترل یهاگزارشارائه  •



 
 

 شرح شغل بازبین فنی
 IHA/MC/FO/16/10 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398تاریخ بازنگری:

 

 

 ؛همکاری در انجام اقدامات اصالحی •

 .رائه گزارش عملکرد به مدیر صدور گواهینامها •

 :اختیارات

در  کنندهدرخواست)اقدامات اصالحی که نهاد  شده توسط ممیزییدتصدیق یا رد اقدامات اصالحی تأ •

 (.تعریف کرده است هاانطباقخصوص عدم 

 :هامسئولیت

 ؛گواهینامهصدور  رئیساز  یریگدستور •

 .شمول گواهیکردن و دامنهتوسط ممیز با توجه به الزامات گواهی شدهارائهبررسی کفایت اطالعات  •



 
 

 اجرای ممیزی رئیسشرح شغل 
 IHA/MC/FO/16/05 :سند شماره

 01بازنگری:  شماره

 12/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 

  تعریف شغل: 

بر روند ممیزی نظارت دارد و کار ممیزان را کنترل می ریزی و هماهنگیبه کمک کارشناس برنامه که فردی

  .کند

 :شرایط احراز

 توضیحات عنوان ردیف

 دانش 1

استاندارد  که در گونههمان ممیزی عام فنون و هارویه اصول، به مربوط کافی دانش •

 برای ممیزی یک گزارش درك برای1396:17021-1آی ای سی -ایران ایزوملی 

 است. شدهمشخص کردنگواهی

 الزامات حاوی مدارك و مدیریت هایسیستم استانداردهای به مربوط کافی دانش •

 برای ممیزی گزارش مبنای بر گیریتصمیم منظوربه کردنبرای گواهی شدهمشخص

 ؛کردنگواهی

 نهاد انتظارات آیا اینکه تعیین برای کنندهگواهی نهاد فرایندهای مورد در کافی دانش •

 است؟ شده برآورده بازنگری برای شدهارائه مبنای اطالعات بر کنندهگواهی

 به مربوط متداول فرایندهای و هارویه اصطالحات، مجموعه خصوص در کافی دانش •

 مضمون در ممیزی گزارش درك منظوربه کفایت حد در کارفرما وکارکسب بخش

 ؛الزامات حاوی سایر مدارك یا موردنظر مدیریت سیستم استاندارد

گواهی کننده برای تعیین اعضای شایسته در تیم  یندهایفرادانش کافی در مورد  •

 ؛ممیزی

 ؛ممیزی زمانمدتکننده برای تعیین دقیق گواهی یندهایفرادانش کافی در مورد  •

 ،استاندارد سیستم مدیریت و مدارك حاوی الزاماتدر این خصوص که چه  دانش •

 .است شده مشخصبرای گواهی کردن 

 مهارت 2

 ؛یریگمیتصممهارت  •

 ؛رسیده یهاگزارشتوانایی تحلیل  •

 ؛تسلط به زبان انگلیسی •

 ؛با صبر و حوصله توأمپیگیری مسائل کیفی  •

 ؛مدیریت افراد •

 با سازمان سطوح همه در اشخاص با اثربخش به نحو برقرارکردن ارتباط توانایی •

 ؛مناسب سخنوری و اصطالحات، عبارات از استفاده

 .ارزیابی کارکنان •

 یا مدیریت مهندسی حداقل کارشناسی • تحصیالت 3



 
 

 اجرای ممیزی رئیسشرح شغل 
 IHA/MC/FO/16/05 :سند شماره

 01بازنگری:  شماره

 12/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

 

 آموزش 4

 ISO 9001 استاندارد آشنایی با الزامات •

 ISO 17021-1آشنایی با الزامات استاندارد  •

 ISO 3834آشنایی باالزامات  •

 مرتبطسال سابقه کار  سه تجربه 5

 

 : شرح وظایف

 ؛یید رزومه متقاضیان ممیزیبررسی و تأ •

 ؛کنترل و نظارت فعالیت ممیزی •

 ؛کنترل و نظارت برنامه ممیزی •

 ؛کردنگیری برای گواهیشرکت در کمیته تصمیم •

 ؛سازمانیارزیابی کیفی برون یهابرنامهشرکت در  •

 ؛شدهانجامهای نتایج کنترلارائه گزارشات ادواری از  •

 ؛همکاری در انجام اقدامات اصالحی •

 ؛سیستم مدیریت کردنمدیر گواهیارائه گزارش عملکرد به  •

 های عاجل.نظارت بر تعیین تیم ممیزی در ممیزی •

 بازنگری درخواست مشتریان •

 :اختیارات

 تیم ممیزی دییتأ •

 برنامه ممیزی دییتأ •

 :هامسئولیت

 سیستم مدیریت کردنمدیر گواهیدستورگیری از  •

 پایش ممیزان •



 
 

 صدور گواهینامه رئیسشرح شغل 
  IHA/MC/FO/16/09 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398 بازنگری:تاریخ 

 

 

  تعریف شغل: 

 کند.می گیریتصمیمبرای گواهی کردن  یریگمیتصمممیزی در کمیته  یهاگزارشبا توجه به فردی که 

 :شرایط احراز

 توضیحات عنوان ردیف

 دانش 1

استاندارد  که در گونههمان ممیزی عام فنون و هارویه اصول، به مربوط کافی دانش •

 برای ممیزی یک گزارش درك برای1396:17021-1آی ای سی -ایزوملی ایران 

 است. شدهمشخص کردنگواهی

 الزامات حاوی مدارك و مدیریت هایسیستم استانداردهای به مربوط کافی دانش •

 برای ممیزی گزارش مبنای بر گیریتصمیم منظوربه کردنبرای گواهی شدهمشخص

 کردن.گواهی

 نهاد انتظارات آیا اینکه تعیین برای کنندهگواهی نهاد فرایندهای مورد در کافی دانش •

 است؟ شده برآورده بازنگری برای شدهارائه مبنای اطالعات بر کنندهگواهی

 به مربوط متداول فرایندهای و هارویه اصطالحات، مجموعه خصوص در کافی دانش •

 مضمون در ممیزی گزارش درك منظوربه کفایتحددر کار کارفرماوکسب بخش

 الزامات حاوی سایر مدارك یا موردنظر مدیریت سیستم استاندارد

 مهارت 2

 گیری مهارت تصمیم •

 رسیده یهاگزارشتوانایی تحلیل  •

 تسلط به زبان انگلیسی •

 حوصله و با صبر توأمپیگیری مسائل کیفی  •

 مدیریت افراد •

 یا مدیریت مهندسی  حداقل کارشناسی تحصیالت 3

 آموزش 4

 ISO 9001آشنایی با الزامات استاندارد  •

 ISO 17021-1آشنایی با الزامات استاندارد  •

 ISO 3834آشنایی باالزامات  •

 مرتبطسال سابقه کار دو  تجربه 5

 

 : شرح وظایف

 ؛کردنیگواهبرای  یریگمیتصم •

 ؛کردنبرای گواهی یریگمیتصمشرکت در کمیته  •



 
 

 صدور گواهینامه رئیسشرح شغل 
  IHA/MC/FO/16/09 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398 بازنگری:تاریخ 

 

 

 ؛سازمانیارزیابی کیفی برون یهابرنامهشرکت در  •

 ؛شدهانجامهای ادواری از نتایج کنترل یهاگزارشارائه  •

 ؛اصالحی همکاری در انجام اقدامات •

 .سیستم مدیریت ارائه گزارش عملکرد به مدیر گواهی کردن •

 :اختیارات

 .بازبین فنیتوسط  دشدهییتأ ممیزی یهاگزارشتصدیق یا رد  •

 :هامسئولیت

 ،سیستم مدیریت کردندستورگیری از مدیر گواهی •

با توجه به الزامات گواهی کردن و  بازبین فنیتوسط  دشدهییتأ یهاگزارشو بررسی کفایت اطالعات  •

 .دامنه شمول گواهی



 
و  یزیربرنامهشرح شغل کارشناس  

 هماهنگی

 IHA/MC/FO/16/07 سند: شماره

 01بازنگری:  شماره

 12/06/1399تاریخ بازنگری:

 

 

  تعریف شغل: 

-کردن قرار میگیری برای گواهیهای ممیزی و تصمیمکننده گزارشکارکنان بازنگری در دسته فردی که

  .گیرد

 :شرایط احراز

 توضیحات عنوان ردیف

 دانش 1

در این خصوص که چه استاندارد سیستم مدیریت و مدارک حاوی الزامات برای  دانش •

 .مشخص شده استکردن گواهی

کننده برای تعیین اعضای شایسته در تیم گواهی یندهایفرادانش کافی در مورد  •

 ؛ممیزی

 .ممیزی زمانمدتکننده برای تعیین دقیق گواهی یندهایفرادانش کافی در مورد  •

 

 مهارت 2

 ؛های نوشتاری و گفتاری در سطح عالیمهارت •

 ؛در کار روشمندسازمانی و داشتن رویکرد های خوب مهارت •

 ؛شدهها مطابق با زمان تعیینممیزی برنامه ریزیتوانایی اولویت بندی کارها و  •

  ؛ممیزانبه منظور همکاری با مطلوب کار تیمی در حد  توانایی انجام •

 کار با کامپیوتر؛ •

  .ریزینحوه برنامه •

  

  یا مدیریت مهندسی حداقل کارشناس تحصیالت 3

 آموزش 4

 ISO 9001آشنایی با الزامات استاندارد  •

 ISO 17021-1آشنایی با الزامات استاندارد  •

 ISO 3834آشنایی باالزامات  •

 دو سال سابقه کار مرتبط تجربه 5

 

 : شرح وظایف

 ؛سازمانیارزیابی کیفی برون یهابرنامهشرکت در  •

 ؛ممیزی زمانمدتتعیین  •

 ؛برای انجام ممیزیریزی برنامه •



 
و  یزیربرنامهشرح شغل کارشناس  

 هماهنگی

 IHA/MC/FO/16/07 سند: شماره

 01بازنگری:  شماره

 12/06/1399تاریخ بازنگری:

 

 

 ؛کنندههماهنگی با سازمان درخواست •

 ؛انجام هماهنگی با ممیزان جهت انجام ممیزی •

  ؛ادواری یهاگزارشارائه  •

 ؛اجرای ممیزی رئیسشده به اعالم موارد مشکوک و نامنطبق مشاهده •

 .همکاری در انجام اقدامات اصالحی •

 تکمیل و به روزرسانی فهرست مشتریان •

 :اختیارات

 ؛تدوین برنامه ممیزی •

 ؛اجرای ممیزی رئیستغییر در برنامه ممیزی با هماهنگی  •

 :هامسئولیت

 بررسی فرم درخواست مشتری؛ •

 ؛تعیین تیم ممیزی •

 ؛اجرای ممیزی رئیساز  یریگدستورمسئولیت  •

 ؛اجرای ممیزی رئیس به دهیمسئولیت گزارش •

 .ممیزی به ممیزانهای آموزش نحوه تهیه و ارسال گزارش •



 
 

 تضمین کیفیت کارشناسشرح شغل 
 IHA/MC/FO/16/04 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398تاریخ بازنگری:

 

 

  تعریف شغل:

تدوین رویه ها ودستورالعملهای های کاری، تهیه و تعیین استانداردهای الزم، تضمین کیفیت،  فردی که باید

 .را انجام دهد تامین رضایت و خشنودی مشتریان

 :شرایط احراز

  باشد:می زیربه شرح جدول ممیزان شرایط احراز 

 توضیحات عنوان ردیف

 دانش 1

 تعریف الزامات سازمانی با الزامات قانونی و استانداردی تعریف شده •

 آشنایی کامل با اصول مدیریت وسرپرستی افراد •

 ۹۰۰۱ تسلط کامل بر استاندارد مدیریت کیفیت ایزو •

 مهارت 2

 ا کلیه کارکنان سازمانب برقرارکردن ارتباط توانایی •

 وسرپرستی افرادآشنایی کامل با اصول مدیریت  •

توانایی تهیه گزارش های متنوع در مورد عملکرد اثربخش سیستم های مدیریت  •

 کیفیت

 ی تهیه گزارشات و آمارهای مرتبط با مدیریتیتوانا •

 حداقل مدرک کارشناسی تحصیالت 3

 آموزش 4
 9001آی ای سی  -ایزو -گذراندن دوره ممیزی بر اساس الزامات استاندارد ملی ایران •

گذراندن دوره آشنایی با الزامات ، مستند سازی و ممیزی داخلی استاندارد ملی  •
17021 

 سال سابقه کار مرتبط دوحداقل  • تجربه 5

 

 : شرح وظایف

 ؛خود فعالیتهای با مرتبط اجرایی روشهای و فرایندها ایجاد و هامشیخط تدوین •

 ؛کنترل سوابق و مدارک •

 ؛اجرایی هایروش و فرایندها ها،مشیخط اجرای بر نظارت •

 ؛طرفیبی از اطمینان حصول •

 ؛برنامه ریزی جهت برگزاری جلسه بازنگری مدیریت •

 ؛نهاد مالی امور بر نظارت •



 
 

 تضمین کیفیت کارشناسشرح شغل 
 IHA/MC/FO/16/04 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398تاریخ بازنگری:

 

 

 ؛مدیریت سیستم کردن گواهی های طرح و خدمات ایجاد •

 ؛های داخلیممیزی انجام •

 ؛گواهی کردن فعالیت های برای کافی منابع فراهم کردن  •

 ؛قراردادی ترتیبات •

 ؛بایگانی سوابق کیفی •

 ؛آوری و ابطال و امحای مدارک منسوخجمع  •

 .ارایه گزارش به مدیر ارشد •

 :اختیارات

 ؛های بهبود در ممیزی شناسایی فرصت •

 ؛برنامه ممیزیتدوین  •

 ؛برگزاری جلسه بازنگری مدیریت فوق العاده •

 .شکایات رد یا قبول •

 :هامسئولیت

 ؛پیگیری شکایات •

 ؛بررسی اثربخشی اقدامات اصالحی •

 ؛پیگیری درخواست رسیدگی مجدد •

 ؛داخلی تهیه گزارش ممیزی •

  ؛پایش اهداف •

 ؛طرفییحفاظت از ب تهیکم یدعوت اعضا یهماهنگ •

 .برنامه ریزی جهت پایش و ارزیابی کارکنان •



 
 

 شرح شغل کارشناس مالی
 IHA/MC/FO/16/08 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398تاریخ بازنگری:

 

 

 شغل: 

و وظایفی که  دهدیمتیمی کارکرده و به مدیران عالی شرکت یا سازمان مشاوره  صورتبهاغلب  فردی که

دهد. برای مثال مدیران مالی دولتی باید در ثبت، کنترل و مختص آن سازمان یا صنعت است را انجام می

دهی بهای بخش صنعت باید نحوه محاسبه و گزارشتخصیص بودجه متخصص باشند و مدیر مالی شاغل در 

کامل بداند. عالوه بر این باید با قوانین خاص مالیاتی که بر  طوربهکاال و محصوالت تولیدی را  شدهتمام

ها با مدیران ارشد و واحدهای مالی و حسابداری ارتباط است، آشنا باشند. آن مؤثر هاآنصنعت سازمان 

 نزدیک دارند. 

 :احراز شرایط 

 

 دانش الزم:

 ؛قوانین مالیاتیداشتن اطالع کامل از 

 ؛اجتماعی نیتأمقوانین کار و داشتن اطالع کامل از 

 ؛قوانین تجارتداشتن اطالع کامل از  

 حسابداری و اقتصاد.

 مهارت الزم:

 ؛حسابداری )همیار( یافزارهانرمتوانایی کار با 

 .دارا بودن روابط عمومی و سخنوری

 :شرح وظایف

 سابقه کار تحصیالت 

 مرتبط

 حداقل کارشناس:

 حسابداری

 مدیریت مالی

بازرگانی، صنعتی و  خصوصبههای مدیریت سایر گرایش

 دولتی

 اقتصاد

 سال 1

 سال 3 کارشناسی  غیر مرتبط



 
 

 شرح شغل کارشناس مالی
 IHA/MC/FO/16/08 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398تاریخ بازنگری:

 

 

 ؛های حسابداری و دفترداریاداره سیستم •

 ؛جریان نقدینگی کنترل •

 ؛تهای مالی در چهارچوب مقررات شرکفعالیت ینگهدار و ضبط وثبت کنترل  •

 ؛های مالیصورت ها وتهیه گزارش •

 ،وصولهای الزم در مورد انجام اقدام دریافتی و یهانامهضمانت ، اوراق بهادار واسناد ینگهدار وحفظ  •

 ؛هاتمدید یا ابطال آن

 ؛ییاجتماعی و اداره دارا نیتأمزمان جوابگوی سا •

 ؛پرداخت حقوق و دستمزد نهیدرزمانجام اقدامات الزم  •

 ؛های مالی، حساب سود و زیان و سایر صورتتهیه دفاتر مالی، تراز عملكرد، بودجه •

 ؛، اموال و محاسبه قیمت تمام شده و قیمت فروش محصوالتنگهداری حساب ریالی انبارها •

 ؛، نقدینگی شرکتها، بدهیها، مطالباتداختها، پرتهیه خالصه وضعیت وصولی •

 ؛ید کلیه اسناد حسابداریأی، کنترل و تبررسی، تهیه و تنظیم •

 ؛های مالی شرکتنظارت برانجام کلیه خدمات کامپیوتری مربوط به فعالیت •

 ؛های مالی به صورت مستمر و ارائه آن به مدیر مالیارائه گزارشات مختلف از فعالیت •

ای مالی و ههای مالی و یا دیگر گزارش، ارزیابی دقت صورتتجزیه وتحلیل سوابق حسابدارییا  وبررسی  •

 انطباق با استانداردها؛

 ؛، چک و بررسی جداول حسابداریهای حسابداری، چک و ویرایش سندهای مالی به مدیریتگزارش •

نیاز یا سایر موارد مورد و های مالیاتی و حصول اطمینان از انطباق با پرداخت، گزارشتهیه اظهارنامه •

 مالیات؛

 .بیمه تهیه لیست •

 :اختیارات

ها، گردانانجام کلیه امور مالی )مالی، مالیاتی، بیمه و ...( و قراردادی شرکت، مسئول صندوق و تنخواه

 پرداخت حقوق پرسنل

 :هامسئولیت

 ؛تطبیق کاالی وارد شده به انبار با کاالی درخواستی •

 ؛سالم طوربهجهیزات تدریافت و تحویل  •

 .شدهعینی نه براساس فاکتور ارائهمشاهده  اساسبر صرفاًمشاهده عینی کاال و ثبت دقیق  •



 
 

 و پشتیبانی شرح شغل مدیر اداری
 IHA/MC/FO/16/03 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398: تاریخ بازنگری

 

 

  تعریف شغل:

و ارتباط با سیستم  اجرارا نامه های شغلی ینیمقررات و آ؛ ها و کارکنانضمن کنترل وضعیت پروژه فردی که

 .کندمی برقراریرا ربط های ذی

  شرایط احراز:

 

 دانش:

 ؛دانش مدیریت اداری

 .مدیریت کیفیتآشنایی با سیستم 

 مهارت:

 ؛و پشتیبانی نظارت و هدایت امور و کارکنان شاغل در واحد اداری ،سازیگی سازماندهی، هماهنیتوانا •

 ؛های اجرایی امور اداریتوانایی مطالعه و بررسی قوانین استخدامی و شیوه •

 ؛ها آوری و بررسی نیازهای پرسنلی سیستم جاری و تامین آنتوانایی جمع •

 ؛توانایی تجزیه و تحلیل و ارزیابی مشاغل سیستم جاری و تهیه مستندات الزم •

 ؛توانایی بررسی شرایط احراز پست براساس قوانین جاری •

 ؛هیکار گروو  5s  های حل مسئله، ساماندهی محیط کار بای با روشیآشنا •

 ؛مستندات مربوطهتوانایی تهیه آمار و گزارشات پرسنلی براساس گزارشات ارسالی و  •

 ؛توانایی همکاری در برنامه ریزی سیستم جاری •

 ؛توانایی راهنمایی پرسنلی امور اداری •

 .روابط عمومی باال •

 شرح وظایف: 

 استخدام نیروی انسانی •

 سابقه تحصیالت 

   مرتبط

   غیر مرتبط



 
 

 و پشتیبانی شرح شغل مدیر اداری
 IHA/MC/FO/16/03 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398: تاریخ بازنگری

 

 

  ؛ارتباط مستمر با واحدهای مختلف اسناد وصف سیستم جاری •

 ؛شناسایی مشاغل سازمان شرکت •

  ؛دامی واحدها براساس مقررات مربوطهای استخشناسایی اصول بکارگیری روش  •

 ؛هامین نیروی انسانی و ضوابط آنأشناسایی منابع ت •

 ؛شناسایی مراحل عملیات استخدام نیروی انسانی مورد نیاز •

 ؛های استخدامیشناسایی اصول تهیه و تنظیم آگهی •

 ؛شناسایی روش های مصاحبه و آزمون های استخدامی •

  ؛انتخاب و گزینش نیروی انسانی براساس ضوابط جاریشناسایی اصول  •

 ؛تاخیر و توقف بررسی، شناسایی اصول استعالم و بررسی سوابق نیروی انسانی، •

 ؛اداری قوانین شناسایی شیوه های مطالعاتی اجرایی •

  ؛شناسایی اصول تجزیه و تحلیل انجام محاسبات الزم جهت دستیابی به حقوق پرسنلی •

  ؛بکارگیری شیوه های نظارت به روز، بر حفظ و نگهداری اسناد و امور اداریشناسایی اصول  •

 ؛شناسایی مقررات تحویل و تحول اسناد و امور اداری •

 ؛توانایی مطالعه و بررسی قوانین استخدامی و شیوه های اجرایی امور اداری •

  ؛آشنایی با قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی استخدامی شرکت •

  ؛آشنایی با قوانین و مقررات استخدامی کشوری و تامین اجتماعی •

  ؛شناسایی اصول بررسی و پیگیری بخشنامه های امور اداری در خصوص حقوق کارکنان •

 ؛شناسایی تشکیالت و نظام اداری سیستم جاری •

 ؛شناسایی ضوابط و دستورالعمل های گردش کار در سیستم جاری •

 ؛انتقال عمل، تشکیالت سازمانی،شناسایی عالیم گردش کار در  •

 .شناسایی گردش کار امور اداری و کارگزینی •

 اختیارات: 

•  

 : هامسئولیت

 مسئولیت مدنی بیمه و بیمه عمر انعقاد قرار داد •

 ارزیابی پیمانکاران فرعی •

 ارزیابی تامین کنندگان •



 
 

 آموزش مدیرشرح شغل 
 IHA/MC/FO/16/06 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398تاریخ بازنگری:

 

 

 تعریف شغل:

آموزشی جهت افزایش دانش و مهارت کارکنان  یهابرنامهبه طراحی، هدایت و هماهنگ کردن   فردی که

کارکنان  کارر بهای آموزشی متناسب با اهداف شرکت باشد. همچنین کند برنامه. او تالش میپردازدیم

 .نظارت داردهای آموزشی بخش آموزش و روند اجرای برنامه

 :شرایط احراز

 سال کار مرتبط؛ 1ارا بودن حداقل د •

 ؛هادارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در کلیه رشته •

 ؛کاربردی یافزارهانرمآشنایی با اینترنت و  •

 ؛Excel/Wordنسبی به  تسلط •

 ؛مختلف یهابخش مدیران و کارکنان ارشد، مدیران با مناسب ارتباط برقراری برایارتباطی قوی  یهامهارت •

 ؛شرکت اهداف با متناسب آموزشی یهادوره درست اجرای و تعیین برای یدهسازمانو  یزیربرنامهمهارت  •

 ؛آموزشی یهادوره مناسب یبندزمان برنامه تهیه برای مهارت مدیریت زمان •

 ...و هادوره مدرسان آموزش، بخش کارکنان سایر دیگر، یهابخش با مناسب همکاری برایتوان کار تیمی  •

 :شرح وظایف

 ؛الزم یهایزیربرنامهمختلف شغلی جهت  یهارشتههای آموزشی در تعیین نیازها و اولویت همکاری •

 ؛های آموزشیبر اساس اولویت ازیموردنآموزشی  یهابستهجهت تدوین  یزیربرنامهبررسی و همکاری الزم در  •

-از جهت برگزاری بهینه دوره هادورهانجام هماهنگی با رابطین آموزشی یا واحدهای آموزشی مسئول برگزاری  •

 ؛های آموزش

های مربوط و ارائه از طریق بازدید مداوم و تنظیم پرسشنامه برگزارشدههای آموزشی نظارت و ارزشیابی دوره •

 ؛الزم یهاگزارش

 ؛آموزشی یهادورههای نظارت بر انجام آزمون •

 ؛هادر محتوا و نحوه اجرای دوره دنظریتجدهای آموزشی مختلف جهت نتایج برگزاری دوره لیوتحلهیتجز •

 ؛های آموزشیپایان دوره یهانامهیگواههمکاری و نظارت بر صدور  •

 ؛های الزم به رابطین آموزشیایینمهای مربوطه و ارائه راهها و دستورالعملمطالعه بخشنامه •

 ؛هاالزم جهت رفع نیاز آن یزیربرنامهمطالعه و بررسی کمی و کیفی آموزش ضمن خدمت کارکنان و  •

 ؛های مربوطهدر شناسنامه آموزشی کارکنان و تنظیم و تکمیل فرم دنظریتجدهمکاری در طراحی و  •



 
 

 آموزش مدیرشرح شغل 
 IHA/MC/FO/16/06 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398تاریخ بازنگری:

 

 

 ؛ربط رسیده باشدکه به تصویب مراجع ذی ییهاشنهادیپارائه طرح و  •

 .رعاملیمدارائه گزارش وضعیت آموزش شرکت به  •

 

 :اختیارات

 ؛برگزاری دوره آموزشی •

نتایج در انجام  یریکارگبههای شغلی و های آموزشی مربوط در راستای ارتقاء توانمندیشرکت در دوره •

 ؛عاملبا هماهنگی مدیر محوله وظایف

 ؛الزم یهاگزارشهای مربوطه و ارائه شرکت در سمینارها و همایش •

 :هامسئولیت

 ؛بخشی دوره آموزشیبررسی اثر •

 ؛بر اساس نیازسنجی شدهنییتعهای آموزشی ریزی جهت اخذ مجوز اجرای دورهبرنامه •

 ؛تدوین تقویم آموزشی •

  کارکنانکنترل مدارک آموزشی  •



 
 

 شرح شغل مدیر تضمین کیفیت
 IHA/MC/FO/16/13 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398تاریخ بازنگری:

 

 

  تعریف شغل:

کنترل و نظارت  عبارت است از : وي مدير تضمین کیفیت زير نظر مديرعامل فعالیت مي نمايد و مأموريت

 و خدماتسیستم مديريتي مستمر بر 

 :شرایط احراز

  

 توضیحات عنوان ردیف

 دانش 1

 تعريف شدهتعريف الزامات سازماني با الزامات قانوني و استانداردي  •

 آشنايي کامل با اصول مديريت وسرپرستي افراد •

  9001ايزو  استانداردتسلط کامل بر  •

 9001دوره ممیزي داخلي ايزو  •

 دوره تفکر مبتني بر ريسک •

 مهارت 2

 ا کلیه کارکنان سازمانب برقرارکردن ارتباط توانايي •

 آشنايي کامل با اصول مديريت وسرپرستي افراد •

هاي مديريت هاي متنوع در مورد عملکرد اثربخش سیستمتوانايي تهیه گزارش •

 کیفیت

 ي تهیه گزارشات و آمارهاي مرتبط با مديريتيتوانا •

 مهارت هاي ارتباطي •

 کار تیميتوانايي انجام  •

 حل مسائل •

 گیري به موقعمهارت تصمیم •

 اعتماد به نفس باال در انجام مسائل محوله •

 مهندسيمديريت و رشته هايحداقل کارشناس   • تحصیالت 3

 آموزش 4
 9001آي اي سي  -ايزو -گذراندن دوره ممیزي بر اساس الزامات استاندارد ملي ايران •

گذراندن دوره آشنايي با الزامات ، مستند سازي و ممیزي داخلي استاندارد ملي  •
17021 

 سال سابقه کار مرتبط دوحداقل  • تجربه 5

 

 

 

https://kharazian.ir/training/iso-9001-training
https://kharazian.ir/training/iso-9001-training
https://kharazian.ir/training/iso-9001-internal-auditor-training
https://kharazian.ir/training/iso-9001-internal-auditor-training
https://kharazian.ir/training/iso-9001-internal-auditor-training
https://kharazian.ir/training/risk-management-iso-9001-2015-training


 
 

 شرح شغل مدیر تضمین کیفیت
 IHA/MC/FO/16/13 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398تاریخ بازنگری:

 

 

 : شرح وظایف

 ؛گیري آنهاي پايش و اندازهشناسايي فرآيندهاي سازمان و تعیین شاخص •

 ؛مديريت ارشددهي به هاي کیفیت و گزارشپیگیري تحقق اهداف و برنامه •

 ؛هاهاي فرآيندهاي سازمان و تالش در جهت کنترل آنها و فرصتهمکاري در شناسايي ريسک •

شامل روش اجرايي،  مستندسازي تدوين يا بازنگري مستندات موردنیاز فرآيندها از طريق •

 ؛ها با همکاري مسئولین فرآيندهاو فرمدستورالعمل 

 ؛درخواست اقدام اصالحي يا پیشگیرانه به منظور حذف عدم انطباق بالفعل يا بالقوه •

 ؛پیگیري اقدام اصالحي يا پیشگیرانه بمنظور حذف عدم انطباق بالفعل يا بالقوه •

 ؛ارائه گزارش و پیشنهادات در جهت بهبود فعالیت ها به مديريت ارشد •

 ؛در پايش واندازه گیري فرآيندهاي سازمانهمکاري  •

 ؛همکاري با کارشناسان فني و تولید جهت تدوين استانداردهاي خدمات •

 ؛ هادريافت نتايج پايش و اندازه گیري فرايند از ساير فرآيند •

 ؛نظارت بر تحت کنترل قرار گرفتن مدارک سیستم مديريت •

 ؛ن سازمانينظارت بر تحت کنترل قراردادن مدارک با منشاء برو •

 ؛خدمات زامات قانوني و مقرراتي مرتبط بابه روز آوري ال •

 ؛بررسي درخواست تغییر مدارک و بررسي آن •

 ؛نظارت بر عملکرد فرآيندهاي سیستم مديريت و ارائه گزارش به مديريت •

تهیه گزارشات تحلیلي از وضعیت سیستم مديريت کیفیت به مديريت ارشد . همکاري در تجزيه و  •

 ؛تحلیل نمودارها و گزارش هاي دريافتي از فرآيندها

 ؛ تعیین تیم ممیزي داخلي و همکاري در اجراي ممیزي داخلي •

 ؛ تهیه گزارش ممیزي داخلي و ارائه آن به مديريت ارشد •

 ؛ هااعالم برنامه ممیزي داخلي به کلیه فرآيند •

 ؛نها و همکاري جهت بر طرف نمودن آگیري عدم انطباق هاي ممیزيپی •

 ي؛نگهداري سوابق ممیزي هاي داخلي و خارج •

https://kharazian.ir/knowledge/documentation


 
 

 شرح شغل مدیر تضمین کیفیت
 IHA/MC/FO/16/13 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398تاریخ بازنگری:

 

 

 ؛بازنگري مستندات سیستم مديريت سالیانه •

 ؛ جمع آوري گزارشات مورد نیاز جهت جلسات بازنگري مديريت و ارائه آن به مديريت ارشد •

 ؛پیگیري مصوبات جلسه بازنگري مديريت و گزارش وضعیت تحقق آن به مديريت ارشد •

 ؛ تحقق اهداف و ارائه به مديريت ارشدتهیه گزارش از وضعیت  •

 ؛تعیین نیازهاي آموزشي •

 ؛هاارزيابي نیازها و الزامات مشتريان جهت اطمینان از برآورده سازي آن •

 ؛کیفیت خدمات با واحدهمکاري در تعیین مشخصات کیفیت  •

 :اختیارات

 ؛هاي بهبود در ممیزي شناسايي فرصت •

 ؛هاي کیفیتريزي اهداف و برنامههاي سازمان و طرحاستراتژيهمکاري در تدوين  •

 ؛برنامه ممیزيتدوين  •

 ؛برگزاري جلسه بازنگري مديريت فوق العاده •

 .شکايات رد يا قبول •

 :هامسئولیت

 ؛پیگیري شکايات •

 ؛بررسي اثربخشي اقدامات اصالحي •

 ؛پیگیري درخواست رسیدگي مجدد •

 ؛داخلي تهیه گزارش ممیزي •

  ؛اهدافپايش  •

 ؛برنامه ريزي جهت پايش و ارزيابي کارکنان •

 دهي به مديريت ارشد.گزارش •

 :جانشین

 کارشناس تضمین کیفیت. •



 
گواهی کردن سیستم مدیر شرح شغل  

 مدیریت

  IHA/MC/FO/16/02 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:

 

 

  تعریف شغل: 

 .کندکردن سیستم مدیریت را کنترل و بر اجرای درست الزامات نظارت میکه فرآیند گواهیفردی 

 :شرایط احراز

 توضیحات عنوان ردیف

 دانش 1

استاندارد  که در همانگونه ممیزی عام فنون و هارویه اصول، به مربوط کافی دانش •

 برای ممیزی یک گزارش درك برای1396:17021-1آی ای سی -ملی ایران ایزو

 است. شده مشخص کردنگواهی

 الزامات حاوی مدارك و مدیریت هایسیستم استانداردهای به مربوط کافی دانش •

 برای ممیزی گزارش مبنای بر گیریتصمیم منظوربه کردنبرای گواهی شدهمشخص

 کردن.گواهی

 نهاد انتظارات آیا اینکه تعیین برای کنندهگواهی نهاد فرایندهای مورد در کافی دانش •

 است؟ شده برآورده بازنگری برای شدهارائه مبنای اطالعات بر کنندهگواهی

 به مربوط متداول فرایندهای و هارویه اصطالحات، مجموعه خصوص در کافی دانش •

 مضمون در ممیزی گزارش درك منظوربه کفایت حد در کار کارفرما و کسب بخش

 الزامات حاوی سایر مدارك یا نظر مورد مدیریت سیستم استاندارد

دانش کافی در مورد فرایند های گواهی کننده برای تعیین اعضای شایسته در تیم  •

 ممیزی

 دانش کافی در مورد فرایند های گواهی کننده برای تعیین دقیق مدت زمان ممیزی •

سیستم مدیریت و مدارك حاوی الزامات برای در این خصوص که چه استاندارد  دانش •

 گواهی کردن مشخص شده است

 الزامات حاوی مدارك و مدیریت هایسیستم استانداردهای به مربوط کافی دانش •

 برای ممیزی گزارش مبنای بر گیریتصمیم منظوربه کردنبرای گواهی شدهمشخص

 کردن.گواهی

 نهاد انتظارات آیا اینکه تعیین برای کنندهگواهی نهاد فرایندهای مورد در کافی دانش •

 است؟ شده برآورده بازنگری برای شدهارائه مبنای اطالعات بر کنندهگواهی

 به مربوط متداول فرایندهای و هارویه اصطالحات، مجموعه خصوص در کافی دانش •

 مضمون در ممیزی گزارش درك منظوربه کفایتحددر کار کارفرماوکسب بخش

 الزامات حاوی سایر مدارك یا نظر مورد مدیریت سیستم استاندارد

 مهارت 2

 مهارت تصمیم گیری  •

 توانایی تحلیل گزارشات رسیده •

 تسلط به زبان انگلیسی •



 
گواهی کردن سیستم مدیر شرح شغل  

 مدیریت

  IHA/MC/FO/16/02 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:

 

 

 حوصلهوپیگیری مسائل کیفی توام با صبر •

 مدیریت افراد •

 با سازمان سطوح همه در اشخاص با اثربخش به نحو برقرارکردن ارتباط توانایی •

 مناسب سخنوری و اصطالحات، عبارات از استفاده

 ارزیابی کارکنان •

 یا مدیریت مهندسی حداقل کارشناسی تحصیالت 3

 آموزش 4

 ISO 9001 استاندارد آشنایی با الزامات •

 ISO 17021-1آشنایی با الزامات استاندارد  •

 ISO 3834آشنایی با الزامات استاندارد  •

 مرتبطسال سابقه کار  پنج تجربه 5

 

 : شرح وظایف

 ؛پیگیری شکایات از ممیزان •

 ؛کردننظارت بر روند گواهی •

 ؛کردنشرکت در کمیته تصمیم گیری برای گواهی •

 ؛سازمانیهای ارزیابی کیفی برونشرکت در برنامه •

 ؛های رسیدگی مجددنظارت بر درخواست •

 ؛انجام اقدامات اصالحی نظارت بر •

 .عاملارائه گزارش عملکرد به مدیر  •

 :اختیارات

 ؛تغییر تیم ممیزی •

 .تغییر ممیزان •

 :هامسئولیت

  ؛عاملدستورگیری از مدیر  •

 ؛انتخاب و ارتقا ممیزان •

 ؛بررسی پایش کارکنان •

 طرفی؛یاز ب تیحما تهیجلسه جلسات کمکار جلسه و صورتدستور هیته •

 طرفی؛یاز ب تیحما یبرا تهیجلسه کم ماتیتصم یاجرا یریگیپ  •



 
گواهی کردن سیستم مدیر شرح شغل  

 مدیریت

  IHA/MC/FO/16/02 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:

 

 

 ؛نامهینظارت بر کل مراحل صدور گواه یبرا ی مناسبهازماندر  تهیکم یدعوت از اعضا •



 
 

 شرح شغل مدیرعامل
 IHA/MC/FO/16/01 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398تاریخ بازنگری:

 

 

  تعریف شغل:

را برای نیل به  پارچه کردن مسیرهای راهبردیسازی و یک، پیادهریزیبرنامه خلق، مسئولیت فردی که

 دارد. به عهده راو دستیابی به اهداف تعیین شده  انداز شرکتچشم

  شرایط احراز:

 

 دانش:

 نظارت و مدیریت:

ریزی راهبردی، تخصیص منابع، مدلسازی منابع کار و مدیریت اصول مرتبط با برنامهوشامل دانش کسب

 سازی افراد و منابع است.های تولید و هماهنگشیوهها و انسانی، فنون رهبری، تکنیک

داری و نیز های اقتصاد و حسابداری، بازارهای مالی، بانکدانش اصول و تکنیک اقتصاد و حسابداری:

 های مالی.گیری از دادهتحلیل و گزارش

 :قانون و امور دولتی

های دولتی، نامهینیها و آدادرسی، دستورالعملهای حقوقی، رویه های قضایی و دانش قوانین، دستورالعمل

 قوانین وکالت و فرایندهای سیاسی مردم ساالرانه.

 زبان فارسی:

 زبانشناخت ساختار و محتوای زبان فارسی، از جمله معانی و امالی واژگان و قواعد ترکیب و دستور

 :خدمات مشتریان و پرسنل

شامل ارزیابی و سنجش نیاز مشتری، شناخت  ل:یان و پرسنای خدمت رسانی به مشتردانش اصول و فراینده

 و بکارگیری استانداردهای کیفیت در خدمات و ارزیابی رضایت مشتری.

 17021آشنایی با استاندارد 

 مهارت ها:

ها و حل مسائل پیچیده: شناخت مسائل پیچیده، مرور و بررسی اطالعات مرتبط با توسعه و ارزیابی گزینه

 راهکارهااجرای 

 سابقه تحصیالت

 سال10حداقل  حداقل کارشناس  مرتبط

https://www.chetor.com/22274-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/
https://www.chetor.com/22274-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/
https://www.chetor.com/22274-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85/


 
 

 شرح شغل مدیرعامل
 IHA/MC/FO/16/01 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398تاریخ بازنگری:

 

 

 هاداروی و تصمیم سازی: در نظر گرفتن هزینه ها و فواید اقدامات بالقوه برای برگزیدن مناسب ترین آن

 فهم مکتوبات: درک جمالت و پاراگراف های نوشته شده در گزارش های مرتبط با کار

ت مطرح شده، گوش دادن فعاالنه : توجه کامل به آنچه که مردم می گویند، وقت گذاشتن برای درک نکا

 پرسیدن سواالت مناسب، قطع نکردن سخن دیگران در زمان نامناسب.

 سخن ورزی:

 سخن گفتن با دیگران برای انتقال کارآمد اطالعات.

 تفکر انتقادی:

ح شده ارهای جایگزین یا رویکردهای مطراستفاده از منطق و استدالل برای شناخت نقاط ضعف و قوت راهک

 مسائل.با درمواجهه 

 ها:توانمندی

 .درک شفاهی: توانایی شنیدن و فهم اطالعات و نظرات گوینده از خالل واژه ها و جمالت

 .بیان شفاهی: توانایی انتقال اطالعات و نظرات در گفتگوها به گونه ای که دیگران بتوانند آنها را درک کنند

 .اطالعات و نظرات مکتوبدرک نوشتاری: توانایی خواندن و درک 

 بیان نوشتاری: توانایی انتقال اطالعات و ایده ها در نوشته ها به گونه ای که دیگران بتوانند آن را بفهمند.

یابی: توانایی کشف وجود اشکال؛ این توانایی مستلزم حل مسأله نیست، بلکه تنها کشف وجود شمّ مسأله

 مشکل است.

 .درک گفتار دیگران تشخیص گفتار: توانایی تشخیص و

  شرح وظایف:

 ؛. ارائه خدمات مشورتی به هیئت مدیره1

 ؛اجرای کلیه مصوبات هیئت مدیره. 2

 ؛.تصویب نهایی نمودار سازمانی3

   ؛. تصویب احکام انتصاب کلیه مشاغل4

 ؛های اجرایی و نظامنامه کیفیت. به تصویب رساندن و انتشار روش5

 ؛های اجرایی و نظامنامه کیفیتروش. انجام بازنگری به موقع 6

های داخلی و خارجی و حمایت مستمر از ممیزان داخلی های الزم در راستای ممیزی. انجام هماهنگی7

 ؛شرکت



 
 

 شرح شغل مدیرعامل
 IHA/MC/FO/16/01 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398تاریخ بازنگری:

 

 

مشی ، بر اساس خط. مسئولیت هدایت و رهبری شرکت پارسیان شرق برای نیل به اهداف تنظیم شده8 

 ؛هاورالعملهای اجرایی و دستشرکت پارسیان شرق و روش

 ؛ها و امور، برای دستیابی به اهدافریزی فعالیت. تعین دیگر اهداف کمی و کیفی و برنامه9 

 ؛های مختلف شرکت پارسیان شرق. سازماندهی قسمت10 

 ؛های و گزارشات مالی شرکت. تصویب خرید11 

 عیین اقدامات اصالحی و پیشگیرانه؛. ت12 

 ؛قراردادهایید . امضاء و تأیید و عدم تأ13

 ترازنامه، حساب سود و زیان و...  ،های مالی و عملکرد سالیانه. نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش14 

  اختیارات:

 کلیه اختیارات اجرایی شرکت •

  ها:مسئولیت

 اجرایی شرکت کلیه مسئولیت •



 
 

 شرح شغل مسئول انبار
 IHA/MC/FO/16/12 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398تاریخ بازنگری:

 

 

  تعریف شغل:

مین و أخريد و ت همچنینصحیح و  وآالت و تجهیزات موجود در انبار به نحمسئول نگهداری ابزار  فردی که

 .است و ملزمات شرکت دشدهيیتأی تهیه کاالها

 :شرایط احراز

 و ... شدهتمامانبارداری، میانگین قیمت   ،سیستم حسابداری آشنايی با •

 ؛الکا یبندطبقه، شمارش و هافرمو  آشنايی با مفاهیم اولیه کنترل موجودی •

 (layout)مديريت چینش کاالها  •

 ؛5sآشنايی با  •

 ؛توانايی جسمی، حرکتی و شايستگی •

  ؛، توانايی تشخیصتوانايی ذهنی باال، باهوش بودن •

  ؛دار بودن(بودن سیستم )امانت موردقبول •

  .مهارت کار با کامپیوتر •

 : شرح وظایف

 ؛عاملتوسط مدير دشدهيیتأهای کاال خريد تجهیزات، •

 ؛آالت و تجهیزات موجود در انبارنگهداری ابزار •

 ؛دريافت و ارسال کاال و اموال •

 ؛اموال موجود یکدگذار •

 ؛هاگذاری کاالنام •

 ؛هاکاالبندی مديريت انبار و طبقه •

 ؛کاالها خروج وبايگانی اسناد ورود  •

 ؛و اقدام به اخذ اعتبارات الزم شرکتبینی احتیاجات پیش •

 تحصیالت و سابقه

 سال سابقه انبارداری. 1با حداقل فنی، رياضی و يا تجربی  یهارشتهدارا بودن حداقل مدرک ديپلم از  مرتبط

 غیر مرتبط
و يا داشتن  سال سابقه کار مرتبط 2نیاز به  شدهاعالمدر صورت عدم تطابق رشته تحصیلی با رشته 

 .باشدمی کارشناسی



 
 

 شرح شغل مسئول انبار
 IHA/MC/FO/16/12 سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 28/10/1398تاریخ بازنگری:

 

 

ین کیفیت واحد تضمو تحويل به  هاو نمايندگی تجهیزاتشده از فروشندگان آوریبررسی اطالعات جمع •

 ؛کننده مناسبمینجهت ارزيابی و انتخاب تأ

 ؛شرکتنیاز موارد مورد ومصرفی خريد کلیه اقالم  •

 ؛تعیین منبع خريد •

 ؛بررسی قیمت و شرايط خريد •

 .ارائه گزارش وضعیت انبار به مدير اداری •

 

 :اختیارات

 ؛هاآن انبارش و شدهتصديق کاالهای دريافت •

 ؛تمامی واحدهای شرکت ملزومات اداریمین تأ •

 .لزومصورتصدور برگ درخواست خريد کاال در •

 :هامسئولیت

 ؛به انبار با کاالی درخواستی واردشدهتطبیق کاالی  •

 ؛سالم طوربه زاتیتجهدريافت و تحويل  •

 .شدهعینی نه براساس فاکتور ارائهبراساس مشاهده  اًمشاهده عینی کاال و ثبت دقیق صرف •



 
 

 شرح شغل ممیزان
 IHA/MC/FO/16/11 سند: شماره

 01بازنگری:  شماره

 12/06/1399تاریخ بازنگری:

 

 

 تعریف شغل:

 . گوینددهد، ممیز میانجام میبر اساس معیار مشخصی که ممیزی را  فردیبه 

 کند.کمک می یممیز ممیز را در فنی کارشناس ،در صورت لزوم

 :شرایط احراز

 باشد:می زیربه شرح جدول ممیزان شرایط احراز 

 توضیحات عنوان ردیف

 دانش 1

 در معمول هاییهرو سازمان، عمومی ساختار اداره، نحوه اندازه، انواع، به مربوط دانش •

 .اطالعات فنّاوری و مستندات ها،داده هایو سیستم اطالعات کار، محل

 مدیریت هایسیستم ممیزی عام فنون و هارویه اصول، مورد در کافی دانش •

 فرایند ارزیابی و کردنگواهی هایممیزی انجام استاندارد برای این در که گونههمان

 .است شدهمشخص داخلی ممیزی

 الزامات حاوی مدارك سایر یا مدیریت سیستم استاندارد مورد در کافی دانش •

 به نحو مدیریت سیستم آیا اینکه تعیین منظوربهکردن گواهی برای شدهمشخص

 دارد. انطباق الزامات با و است شده اجرا اثربخش

 با مطابق هاآن اجرای به مربوط کنندهگواهی نهاد فرایندهای مورددر  کافی دانش •

 .کنندهگواهی اجرایی نهاد یهاروش و فرایندها

 بخش در متداول فرایندهای و هارویه اصطالحات، مجموعه خصوص در کافی دانش •

 سیستم استاندارد مضمون در بخش آن انتظارات برای شناخت کارفرما وکارکسب

 الزامات. حاوی مدارك سایر یا موردنظر مدیریت

 چگونه اینکه شناخت برای کارفرما فرایندهای یا محصوالت انواع با مرتبط کافی دانش •

 مدیریت سیستم استاندارد الزامات تواندمی چگونه و کند فعالیت تواندمی سازمان یک

 .گیرد کاررا به  ربطیذ الزامات حاوی مدارك سایر یا

کدهای تعریف شده طبق لیست ممیزین به  EAدانش الزامات قانونی مرتبط با  •

  برای هر ممیز  IHA/QA/FO/20شماره

 مهارت 2

 با سازمان سطوح همه در اشخاص با اثربخش نحو به برقرارکردن ارتباط توانایی •

 .مناسب سخنوری و اصطالحات، عبارات از استفاده

 و بردارییادداشت ثبت، برای کافی درك و دقت سرعت، با نوشتن و خواندن توانایی •

 .اثربخش به نحو گیرینتیجه و ممیزی هایخصوص یافته در مکاتبه

 تیم، راهبر برای. باشد فهمقابل یراحتبه که هاگیرینتیجه و هایافته کردن ارائه توانایی •

 جلسه )مانند مخاطبان با متناسب هاییهتوص و هاگیرییجهنت های ممیزی،یافته ارائه

 .عمومی جلسه یک در اختتامیه(
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 و باز سؤاالت طرح طریق از ربطیذ اطالعات کسب برای مصاحبه انجام توانایی •

 سؤاالت. به پاسخ ارزیابی و درك برای داشتن توجه کامل و شدهیمتنظ یخوببه

 .موردتوافق زمانی چهارچوب در اهداف به دستیابی برای ممیزی اداره و اجرا توانایی •

 توانایی و اطالعات اثربخش تبادل منظوربه جلسات برگزاری تیم، توانایی راهبر مورد در

 .ضرورت در صورت وظایف تغییر یا وظایف تعیین نمودن

 یا مدیریت مهندسی حداقل مدرك کارشناسی تحصیالت 3

 آموزش 4

 ISO 9001با الزامات استاندارد آشنایی  •

 ISO 17021-1آشنایی با الزامات استاندارد  •

 ISO 3834 آشنایی باالزامات •

 نفر روز 20حداقل  • تجربه 5

 

 :شرح وظایف

 ؛کنندهدرخواستسازمان جلسات افتتاحیه و اختتامیه در  و هدایت برگزاری •

 ؛ممیزی مرحله اول و دوم اجرای •

شناسایی دغدغه هایی که ممکن است حین مرحله دوم به عدم انطباق تبدیل شود و ارائه نتیجه ممیزی  •

 ؛کنندهدرخواستمرحله اول به سازمان 

 ؛مرحله اول و دوم یهایزیممگرداوری تمام اطالعات و شواهد ممیزی در حین  •

 ؛اهداف ممیزیممیزی براساس  هاییافته بازنگری تحلیل نتایج ممیزی به منظور •

 ؛ممیزی هایگیرینتیجه روی بر توافق •

 .برای گواهی کردن یریگمیتصمشرکت در کمیته  •

 :اختیارات

 ؛هاتصمیم در مورد انتخاب نوع عدم انطباق •

 جابجایی برنامه/طرح ممیزی؛ •

 مذاکره با مشتری در خصوص ممیزی؛ •

 . هامذاکره با مشتری در خصوص نحوه رفع عدم انطباق •

 :هامسئولیت
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 ؛مناسب بودن برنامه ممیزی دییتأ •

 ؛تهیه گزارش ممیزی •

 تدوین طرح ممیزی •



 
 پرسنل کلیدی و جانشینان ستیل 

  IHA/MC/FO/38 سند:شماره 

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:

 

REF:IHA/MC/PR/12 

 

 لیست جانشینان پرسنل کلیدی

 امضاء مسئول امضاء جانشین محل دفتر

ی
شماره داخل

 

 تعریف مسئولیت نام مسئول نام جانشین همراه مسئول همراه جانشین

ف
ردی

 

 1  امیرمحمد برهان آزاد       

 2  مهرداد کهتری       

 3  شیرین صارمی       

 4  آماندا حسنی       

 5  فاطمه ابراهیمی       

 6  زهرا احمدی       

 7  محمدعلی ارجلو       

 8  میالد کهتری       

 عاملکننده: مدیرییدأمدیر تضمین کیفیت                                         ت کننده:تهیه

 حدود اختیارات در شرح شغل هر فرد موجود است.



 
 پرسنل کلیدی و جانشینان ستیل 

  IHA/MC/FO/38 سند:شماره 

 01شماره بازنگری: 

 12/06/1399 تاریخ بازنگری:

 

REF:IHA/MC/PR/12 

 

 لیست جانشینان پرسنل کلیدی

 امضاء مسئول امضاء جانشین محل دفتر

ی
شماره داخل

 

 تعریف مسئولیت نام مسئول نام جانشین همراه مسئول همراه جانشین

ف
ردی

 

         1 

         2 

         3 

         4 

         5 

         6 

         7 

         8 

 عاملکننده: مدیرییدأمدیر تضمین کیفیت                                         ت کننده:تهیه

 حدود اختیارات در شرح شغل هر فرد موجود است.
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