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 به نام خدا

 :مدرک عنوان  1 

 . سوابق و مدارککنترل روش اجرایی 

 :هدف 2

آوری نسخ ، جمعروش اجرایی تشریح چگونگی تدوین، شناسایی، تغییر، اعتباردهی، توزیع نسخ مقصود این

 باشد.میو همچنین کنترل و نگهداری کلیه سوابق سازمان  سازمانیبرونو  سازمانیدرونمنسوخ مدارک 

 دامنه کاربرد: 3

و همچنین سوابق کیفی  سازمانیبرونو  سازمانیدرونبرگیرنده کلیه مدارک دامنه کاربرد این روش اجرایی در

 باشد.میسازمان 

 :تعاریف 4

 :سازمانیدرونمدارک   1 -4

 شود.ها در درون سازمان طی میتصویب آنیید و مدارکی هستند که روند تهیه، تأ 

 :سازمانیبرونمدارک   2 -4

 شود.طی می ها در بیرون سازمانیید و تصویب آنأ، تهستند که روند تهیهمدارکی  

 :مدارک پشتیبان  3 -4

نحوی به سیستم ، فهرست مدارک و سایر مدارکی که به لیستچک ،به فرم، لیست، چارت سازمانی، جدول

 ردد.گ، مدارک پشتیبان اطالق میکیفیت مرتبط باشند

 :و سوابق کیفی هافرم  4 -4

به حین انجام فعالیت  معموالًکنند و های اطالعاتی را در قالب خاصی بیان میمستنداتی هستند که نیازمندی

 آیند.می وجود
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 :مهر اعتبار  5 -4

( بر روی اصل مدارک که سبزرنگاست )با جوهر  شده حک «رمدارک معتب»مهری است که روی آن عبارت 

 شود.شود زده میها داده میبه سایر واحد

 :مهر نسخه منسوخ  6 -4

منظور منسوخ نمودن  ( و بهقرمزرنگبا جوهر حک شده است ) «منسوخ شد»ن عبارت مهری است که روی آ 

 گیرد.قرار می مورداستفادهمدارک فاقد اعتبار 

 :مهر تحت کنترل  7 -4

 سازمانیبرونروی مدارک  (رنگبا جوهر آبی)نوشته شده است و  «تحت کنترل»مهری است که روی آن عبارت 

 شود.زده می

 بازنگری:  8 -4

-رسی برای دستیابی به اهداف تعیینبخشی موضوع تحت براثر یا، کفایت فعالیتی جهت تعیین مناسب بودن 

 باشد.شده می

 ها:مسئولیت  5

 .باشدمی و ایمنی   تضمین کیفیت اجرای این روش اجرایی به عهده مدیر مسئول

 :عملیاتشرح  6

 :مدارککنترل  1 -6

 :مستندسازی مدارک  1 -1 -6

، انتقال مقاصد و ثبات و باشدمی آریاهورایزدکه قسمتی از واحد تضمین کیفیت شرکت مستندسازی مدارک  

 .سازدرا میسر مییکنواختی اقدامات 

 گردند.تقسیم می سازمانیبرونو  سازمانیدروندر این شرکت به دو گروه اصلی مدارک  موردنیازمدارک 

 :سازمانیدرونمدارک  مستندسازی  2 -1 -6

 گیرد.مرحله انجام می سهدر شرکت در  سازمانیدرونسازی مدارک فرآیند مستند 
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 مدرکو ابطال تصویب ، تأیید( تدوین، 1مرحله 

 یشدهتکمیلنویس پیشنهادی خود را همراه با فرم توانند جهت تدوین مدرک، پیشهر یک از واحدها می

 کیفیت ارائه دهند.به واحد تضمین (IHA/MC/FO/01) شمارهدرخواست تدوین، اصالح، ابطال مدرک به 

 در صورت، مستندات میزان هماهنگی با دیگر ازنظرپس از بررسی درخواست توسط واحد تضمین کیفیت، 

مطابق با اصول  موردنظرتا مدرک  شده تأیید مدیرعاملتوسط ، هایی مدرکیید فرد یا افرادی جهت تدوین نتأ

ک موجود مربوط به مدرک همچنین مدار ؛نگارش شده باشد 1فرمت جدول شماره  بر اساس نظامنامه تدوین و

در صورت عدم تایید مدیر تضمین کیفیت و ایمنی، فرم درخواست   ، در صورت نیاز بازنگری شود.شدهتدوین

 شود.کننده عودت داده میبه درخواست

 قلم اندازه -1جدول شماره 

 قلماندازه  نام قلم عنوان ردیف

 B Nazanin (Bold) 14 عنوان بند 1
 B Nazanin (Bold) 13 3و  2و  1عنوان زیر بند سطح  2
 B Nazanin 14 متن فارسی 3
 Times New Roman 12 متن انگلیسی 4

 B Nazanin 12 متن فارسی جداول 5

 Times New Roman 11 متن انگلیسی جداول 6

 

( و 2ه تصویب مدارک توسط افراد مرتبط )مطابق با جدول شماریید و پس از تأ و ایمنی مدیر تضمین کیفیت

گذاری به واحد مستندات ارسال شمارهشده را جهت اعتباردهی و نسخ مدرک تدوین ،تعیین واحدها برای توزیع

 نماید.می
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 و تصویب مدارک افراد مرتبط با تهیه، تأیید  – 2جدول شماره 

 کنندهتصویب تأییدکننده کنندهتهیه نام مدرک ردیف

 مدیر عامل و ایمنی مدیر تضمین کیفیت تضمین کیفیت کارشناس نامه کیفیتنظام 1

 مدیر عامل و ایمنی مدیر تضمین کیفیت تضمین کیفیت کارشناس مشی کیفیتخط 2

 مدیر عامل و ایمنی مدیر تضمین کیفیت تضمین کیفیت کارشناس اهداف 3

 روش اجرایی 4

تضمین کیفیت/مدیر  کارشناس

گواهی کردن سیستم مدیریت 

 کیفیت

 مدیر عامل و ایمنی مدیر تضمین کیفیت

 دستورالعمل اجرایی 5

تضمین کیفیت/مدیر  کارشناس

گواهی کردن سیستم مدیریت 

 کیفیت

 مدیر عامل و ایمنی مدیر تضمین کیفیت

 

 ، اعتباردهی و توزیع نسخ( شناسایی2مرحله 

، تاریخ بازنگری و مهر مدرک، شماره بازنگری شماره ،با مشخصات نام مدرککلیه مدارک در نظام مدیریت 

-ثبت می سازمانیدرونگردد و در لیست اصلی مدارک شناسایی می( 3شماره )مطابق جدول اعتبار مربوطه 

 ردد.گ

 ( می باشد. 00تاریخ ایجاد هر مدرک همان تاریخ بازنگری آن، با شماره بازنگری)  تذکر:

 شمارهفرم تحویل و توزیع مدارک به  بر اساسگردیده و  «مدرک معتبر» سبزرنگور به مهر همماصلی  هنسخ 

(IHA/MC/FO/02) گردد.به واحدهای مربوطه ارسال می 

 :شونداعتباردهی به دو گروه اصلی تقسیم می ازنظرمدارک شرکت 

این مدارک  ازجمله. اندیافتهام مدیریت تشکیل : مدارکی که با توجه به نظکیفیت مدیریتسیستم الف( مدارک 

در این مدارک تنها  اشاره نمود. وظایفهای اجرایی و شرح اهداف، روش ،، نظامنامههامشیخطبه  توانمی

به  اًنیاز به تکثیر مدرک مجدد صورتاعتبار دارند و در «مدرک معتبر» سبزرنگبودن به مهر ممهور  صورت

 مدرک معتبر ممهور شوند. سبزرنگمهر 

استفاده همه مدیران شرکت  منظوربهنامه گردد. نسخه اصلی نظامکیفیت در داخل سازمان توزیع نمینامه نظام

 گیرد.، کپی نظامنامه در اختیار وی قرار میشود. در صورت درخواست مشترینگهداری می مدیرعاملو در آرشی

. اندشدهتهیهها های اجرایی و برنامهها و روشاین گروه از مدارک با توجه به دستورالعمل :ب( سایر مدارک

 .اشاره نمود سازمانیبرونی هاها و فرم، اطالعیههالیستتوان به این مدارک می ازجمله

فرم به همراه  شمارهبایست دارای خالی نیازی به ممهور شدن به مهر تحت کنترل ندارد و فقط می هایفرم

 و شماره سریال باشند. شماره بازنگری
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 تغییر و منسوخ کردن مدارک ،( بازنگری3مرحله 

صورت نیاز به تغییر هبود کیفیت دریا در راستای ب و سازمانیبرونهای نامهییر آیین، تغدر صورت تغییر شرایط

 (IHA/MC/FO/01) هشمارابطال مدرک به ، اصالح ،درخواست تدوینفرم یا حذف مدرک مربوطه باید ابتدا 

تضمین  کارشناسررسی پس از بماید. به واحد تضمین کیفیت ارسال ن موردنیازپر نموده و همراه با ضمایم 

 گردند.فرد یا افرادی جهت انجام تغییرات تعیین می مدیر تضمین کیفیت و ایمنییید کیفیت در صورت تأ

 شود.( به واحد مستندات ارجاع داده میاز انجام اقدامات الزم، مدرک نهایی جهت ثبت تغییرات )بازنگری پس

های به واحد (IHA/MC/FO/02) شمارهو طبق فرم تحویل و توزیع مدارک به  نسخه نهایی اعتباردهی شده

نسخه »ها مهر قرمز از آنی آوری و روی یکهای قبلی جمعگردد. همچنین تمام نسخهمربوطه ارسال می

 شوند.درج شده و مابقی امها می «منسوخ

مربوط به آن مدرک بازنگری شده و برای حذف یک مدرک، مدارک  مدیر عاملیید صورت تأهمچنین در

 شود.آوری مدرک حذف شده و بازنگری مدارک مربوطه در واحد مستندات انجام میمراحل فوق برای جمع

با  سازمانیدرونست اصلی مدارک مدرک منسوخ در لی عنوانبهمدرک  شمارهدر صورت حذف یک مدرک 

 باقی خواهد ماند. «رنگ قرمز»

 های اعتبارمهر -3جدول شماره 

 تصویر مهر
   

 تحت کنترل نسخه منسوخ مدرک معتبر عنوان مهر

 آبی قرمز سبز رنگ مهر

 استفاده در سازمان غیرقابلمدارک  معتبر سازمانفرآیندها و مدارک  کاربرد
 هایفرمو  هااطالعیه، هالیست

 سازمانیبرون

 :سازمانیبرونمدارک   3 -1 -6

ابتدا مشخصات آن شامل )نام مدرک/ سازمان ارجاع به واحد تضمین کیفیت  پس از ورود سازمانیبرونمدارک 

ثبت و پشت  (IHA/MC/LI/01) سازمانیبرونارک ( در لیست اصلی مدمدرک شمارهشونده/واحد ارجاع/دهنده

در ابتدا جهت تعیین  سازمانیبرونگردد. مدرک کنترل زده و مشخصات الزم پر میمهر مدرک تحت هاآن

یک نسخه از  شود.تکلیف به اطالع مدیریت رسیده و سپس جهت پاسخگویی به واحد مربوطه ارجاع داده می

 گردد.هر مدرک نیز در بایگانی شرکت نگهداری می
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 گذاری:شمارهنحوه   4 -1 -6

. شوندحرف مشخص می ۹مشخصه در قالب  4 با شمارهبا یک  کیفیت مدیریت سیستمر مدارک موجود د

 :زیر است صورتبهگذاری شمارهنحوه 

آریا( هور)حروف اول اسم التین شرکت ایزد IHA اختصاربهکه  شناسه شرکت چپمشخصه اول از سمت 

 باشد.می

 باشد.( می4مطابق با جدول شماره به مدرک )واحد مرتبط  دهندهنشانمشخصه دوم  

 باشد.( می5مطابق با جدول شماره مدرک )نوع  دهندهنشان چپوم از سمت مشخصه س

 باشد.است که شماره سریال مدرک می دورقمیم یک عدد مشخصه چهار

 شوند.از یکدیگر جدا می «/»با عالمت  هامشخصههر یک از 

 واحدها بندی شناسهتقسیم: 4 جدول شماره

 شناسه مربوطه نام واحد ردیف شناسه مربوطه نام واحد ردیف

 ED آموزشیخدمات  PC 3 گواهی کردن اشخاص 1

 MC گواهی کردن سیستم مدیریت CT 4 کالیبراسیونآزمون و   2

 IN بازرسی CP 6 گواهی محصول 5

 شناسه نوع مدارک بندیتقسیم: 5 جدول شماره

 شناسه نوع مدارک ردیف شناسه نوع مدارک ردیف

 IN نامهآیینالعمل کاری و دستور QS 5 کیفیت نامهنظام 1

 FO هافرم QP 6 کیفیت مشیخط 2

 LI هالیست QT 7 اهداف 3

 PR روش اجرایی 4

 برای مثال:

 نام شرکت واحد مربوطه نوع مدرک شماره سریال مدرک

01 FO MC IHA 

 ویرایش شده است. موردنظرمدرک  شماره بازنگری یک مدرک نشانگر دفعاتی است که

 :سازمانیدرونلیست اصلی مدارک   5 -1 -6

است که در آن مشخصات   Excelبا فرمت (IHA/MC/LI/01) شمارهبه  سازمانیدرونلیست اصلی مدارک 

ثبت  در آن (و توزیع نسخ مدرکبازنگری ، تاریخ مدرک، ویرایش معتبر شمارهمدرک شامل )نام مدرک، 

 گردد.می
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خانه در هر  Commentکاربران در قالب موردنیاز هایپیغامدر این لیست کلیه موارد مربوط به مدارک از قبیل 

 شود.جدول نوشته می

ساله های یکاند. در دورهمدارکی که دارای مهر رنگ قرمز هستند، مدارکی هستند که از سیستم حذف گردیده

مدارکی سازمانی به روز خواهد شد. رک دروناحذف شده در فایل دیگری بایگانی شده و لیست اصلی مد کمدر

هستند، در لیست مرجع در بخش توضیحات آن مدرک عبارت »در حال تغییر« در حال تغییر و بررسی  که

در لیست مرجع  صمدرک جدید با شماره بازنگری جدید در تاریخ مشخ ،شود و پس از تکمیل تغییراتذکر می

شده به مهر ممهور شده و نسخه قبلی نیز طبق روش ذکر «به مهر سبزرنگ »مدارک معتبر ثبت شده و مدرک

 گردند.قرمزرنگ »منسوخ شد« ممهور شده و بایگانی می

 

 کنترل سوابق: 2 -6

 شوند.های مرتبط بایگانی میسال در واحد 5و کیفی نیز، به مدت  گواهی کردنسوابق 

 :شناسایی سوابق  1 -2 -6

-و سوابق انجام فعالیتایمنی  و کیفیت آریا سوابق به دو دسته اصلی سوابق سیستم مدیریتهوردر شرکت ایزد

 شود.کردن تقسیم میهای گواهی

(، سوابق و مدارک مربوط IHA/MC/FO/03سوابق و شماره) مدت زمان ثبت در این قسمت پس از تکمیل فرم 

سال به بایگانی راکد منتقل  5و مدارک غیر پرسنلی برای مدت  ،شودداری میدایم نگهبه کارکنان به صورت 

 شود.سال دیگر توسط خردکن، خرد می 5شده و بعد از گذشت 

 بایگانی و نگهداری سوابق:  2 -2 -6

شود و دسترسی های مربوطه بایگانی میص در واحدمشخ برچسبهایی دارای کلیه سوابق سازمان در زونکن

 باشد.می پذیرامکانربط کارکنان به سوابق با نظارت مدیر ذی

 سوابق: نگهداری زمانمدت  3 -2 -6

مشخص شده  (IHA/MC/FO/03) شمارهبه  فرم ثبت سوابقو حفظ سوابق بر اساس  نگهداری زمانمدت

 است.

های جاری نگهداری جاری سازمان در زونکن فایل قراردادهایهای مرتبط با هر یک از کلیه سوابق فعالیت

 شود.شود و پس از پایان قرارداد به بایگانی منتقل میمی

گواهی کردن سیستم مدیر کردن، محرمانه تلقی شده و بدون هماهنگی مدیر های گواهیکلیه سوابق فعالیت

 باشد.نمی پذیرامکاندسترسی به آن  کیفیت



 

 
 

 سوابق و مدارکروش اجرایی کنترل 
 IHA/MC/PR/01 سند: شماره

 01بازنگری:  شماره

 1399/ 06/ 15تاریخ بازنگری: 

 

 10 از 10
 

 :مرتبط مدارک  7

 (IHA/MC/FO/01)ابطال مدرک  ،درخواست تدوین، اصالحفرم  •

 (IHA/MC/FO/02)فرم تحویل و توزیع مدارک  •

 (IHA/MC/FO/03)فرم ثبت سوابق  •

 (IHA/MC/LI/01)شرکت  سازمانیدرونلیست اصلی مدارک  •

 (IHA/MC/LI/01) سازمانیبرونلیست اصلی مدارک  •

file:///E:/فرم%20درخواست%20تدوین،اصلاح،ابطال%20مدارک/فرم%20درخواست%20تدوین،اصلاح،ابطال%20مدارک.pdf
file:///E:/فرم%20تحویل%20و%20توزیع%20مدارک/فرم%20تحویل%20و%20توزیع%20مدارک.pdf


 

 مدارک عیتوز و لیتحو فرم
 IHA/MC/FO/02  سند: شماره

 00بازنگری:  شماره

 1398/ 10/ 28 تاریخ بازنگری:

 

REF: IHA/MC/PR/01 
 

 

ف
دی

ر
 

 سند شماره نام سند
بشماره

 ازنگری

واحد 

 رندهیگلیتحو
 تاریخ و امضاء رندهیگلیتحو

تاریخ اخذ 

 نسخه منسوخ

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        



 
 

 ثبت سوابقمدت زمان فرم 
 IHA/MC/FO/03  سند: شماره

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:

 

REF: IHA/MC/PR/01 
 

 مدت نگهداری محل نگهداری نام مدرک ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

 
 



 
 

 مدرک ابطال اصالح، تدوین، درخواست فرم
 IHA/MC/FO/01سند:  شماره

 01شماره بازنگری: 

 1399/ 06/ 13 تاریخ بازنگری:

 

REF: IHA/MC/PR/01 

 

 

 
 

 

 

 ابطال                                    اصالح                                      ایجاد           

 صفحه:  کد: نام سند: مشخصات سند:

 شرح درخواست:

 

 علت درخواست:

 

 کنندهدرخواستمشخصات 

 نام و سمت:

 تاریخ:

 (مدیرعامل)در صورت لزوم و ایمنیتصویب نهایی مدیر تضمین کیفیت 

 :صویبتتاریخ 

 تاریخ انجام اصالحات:

 تاریخ توزیع مدرک جدید: شماره مدرک جدید:

 

 

REF: IHA/MC/PR/01 

 
 

 مدرک ابطال اصالح، تدوین، درخواست فرم
 IHA/MC/FO/01سند:  شماره

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398تاریخ بازنگری: 

 ابطال                                    اصالح                                      ایجاد           

 صفحه:  کد: نام سند: مشخصات سند:

 شرح درخواست:

 

 علت درخواست:

 

 کنندهدرخواستمشخصات 

 نام و سمت:

 تاریخ:

 (مدیرعاملتصویب نهایی مدیر تضمین کیفیت )در صورت لزوم 

 :تأییدتاریخ 

 تاریخ انجام اصالحات:

 تاریخ توزیع مدرک جدید: شماره مدرک جدید:

 



 
 

 مدرک ابطال اصالح، تدوین، درخواست فرم
 IHA/MC/FO/01سند:  شماره

 01شماره بازنگری: 

 1399/ 06/ 13 تاریخ بازنگری:

 

REF: IHA/MC/PR/01 
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