شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت

درخواستكننده گواهينامه  /مميزيشونده

کد مدرک  /ویرایش G201-00:
تاریخ صدور/05/20:

راهنمای فرآیند صدور گواهی نامه سیستم های مدیریتی و زیر سیستم های مربوطه

شركت اروند سامانه پيشگامان صنعت.

فعاليت

چه كسي

چگونه

نتيجه

بازنگري سيستمهاي

درخواست كننده

سيستم(هاي) مديريتي كه داوطلب دريافت گواهي نامه هستند بازنگري ميشوند .انطباق سيستم(ها) باا

سيستم(هاي) مورد نظر براي دريافات گاواهي ناماه در فار پرسشانامه

مديريتي

مميزي شونده

استانداردهاي مربوطه مورد تصديق قرار مي گيرد.

درخواست خدمات شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت .درج ميشوند.

درخواست كننده
درخواست

مميزي شونده

بازنگري قيمت

درخواست كننده

شركت اروند سامانه پيشاگاما نان ت .يا
فر درخواست و پرسشنامه تكميل ميشود و به .شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت بازگردانده ميشود

توجه  /توضيحات

هماهنا كنناد پارو ه

تخصيص ميدهد كه اعال ونول درخواست و هماهنگي هاي ب دي را
بهعهده ميگيرد.

و

مميزي شونده

شرايط قرارداد

بازنگري مستندات

مميزي

)

نظامنامه و مستندات براي اطمينا از كفايت پاسخ گويي به الزاماتِ مربوطاه باازنگري مايشاود .اگار
مميزيشونده

مميزيشونده
شركت اروند
سامانه پيشگاما

مميزيشونده
مميزي

شركت اروند

(مرحله دو )

سامانه پيشگاما
نن ت.

) (

بازنگري اقدامات
انالحي
)

(

(مميزي پي گيري)

مميزيشونده
شركت اروند
سامانه پيشگاما
نن ت.
شركت اروند

اعطاء گواهي نامه

سامانه پيشگاما
نن ت.
مميزي شونده
شركت اروند

نگهداري گواهي نامه

سامانه پيشگاما
نن ت.
مميزي شونده

تهيه كننده:نماينده مديريت

درخواستهاي مربوط به استانداردهاي مختلاف در يا
توليد(سايت) مي تواند در ي
ي

فر درخواست انجا شود.

گواهي نامة جداگانه براي هر استاندارد نادر خواهد شد.

اطالعات قيمت و شرايط قرارداد براي درخواستكننده

شرايط ندور گواهينامه كه در قرارداد ذكر شده است وفادار بماند.

نن ت.

(

نياز نيست.
محال

اعال هزينه /زما خدمات شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت.

قرارداد براي درخواست كننده ارسال ميشود .با امضاء اين قرارداد درخواست كننده ميپذيرد به مفاد و

ف اليتهايي مانند طراحي ،خريد و  ...در محلي ديگر انجاا مايشاوند ،باه شررکت ارونرد سرامانه پیشرگامان

صنعت .اطالع داده ميشود.

(مرحله اول)

براي محل ها  /سايت هاي مختلف درخواست جداگاناه ماورد

ارسال نمودار ارتباط واحدهاي ساازما باا بنادهاي اساتاندارد ،نماودار
ارتباط واحدهاي سازما و فرآيندها ،نمودار سازماني باه زباا فارساي

اين مستندات در تهيه برنامة مميزي شرکت اروند سامانه

براي بازنگري در شرکت ارونرد سرامانه پیشرگامان صرنعت .جهات از برناماه

پیشگامان صنعت .به كار ميرود.

ريزي مميزي سيستم.
مميزي شونده بايد تما روشهايي كاه كااربرد دارناد،

پس از دريافت مستندات مورد نياز ،بر اساس آ برناماه مميازي (مرحلاه اول )باراي ساازما ارساال

گزارش مميزي مرحله اول

مستندات مرجع  ،نقشه هاا ،ساوابق و رياره را باراي

مي گردد و مطابق برنامه اين مميزي انجا مي شود .اين مميزي در نورت درخواست مميزي شاونده

توافق بر روي انجاا اقادامات اناالحي بار روي عاد انطبااق هااي

مميزي در دسترس قرار دهد.

شامل پيش مميزي نيز ميشود.

احتمالي مشاهده شده در مميزي مرحله اول.

آراااز ممياازي هاااي مرحلااه دو پاايش از رفااع
عد انطباق هاي اين مرحله مقدور نخواهد بود.

با اعال آمادگي مميزي شونده براي مميزي مرحله دو طبق برناماه مميازي اعالماي از ساوي شر کت
ا وند سامانه پیشرااما نرن ت ، .مميزي انجا مي شود .شر کت ا ونرد سرامانه پیشرااما نرن ت.

يافته هاي مميزي و گزارشنهاي مميزي

با نمونه برداري از فرآيندهاي طرح ريزي شده به جمع آوري شواهد الز باراي ابباات پاياداري ايان
فرآيندها در برآورده سازي و انطباق با الزامات مربوطه مي پردازد.

براي برآورده شد الزامات استاندارد(هاي) مربوطه ،اقدامات انالحي انجا ميشود .شرکت اروند سامانه

پیشگامان صنعت .بازنگري اقدامات انالحي را با بررسي مستندات يا طي ي

مميزي پيگيري انجا ماي-

دهد .پيشنهاديه نشانهگذاري براي محصوالت داراي گواهينامه انطباق سيستم باا عكاس ياا شاماتي

اعال كتبي پذيرش اقدامات انالحي و پيشانهادية باهكاارگيري نشاا
استاندارد دفاعي از سوي شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت.

مورد نظر جهت تاييد به شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت .ارائه ميشود.

مستندات امضاء شده شامل :نحهگذاري بهكارگيري لوگو/نشا  ،پيشنويس گواهينامه ،گزارش مميزي
براي تصميمگيري در مورد ندور گواهينامه انطباق با استاندارد از ساوي شررکت ارونرد سرامانه پیشرگامان

صنعت .بررسي ميشود.

سيستم(هاي) مديريتي به همراه دامنة كاربرد آنهاا كاه
تحت پوشش گواهينامه هستند پس از تكميال كلياة
اقدامات انالحي مورد تاييد قرار ميگيرد.

تبري ! گواهي نامه اعطا شد.
بالمانع شد اعال به طرفهااي ذي نفاع و آرااز باهكاارگيري لوگاو در

شركت اروند سامانه پيشگاما نن ت .برنامة مراقبتي

سربرگها و  ...مطابق توافقات انجا شده با شر کت ا ونرد سرامانه پیشرااما

را آراز ميكند.

نن ت..

دارند گواهي نامه ،مطابق با شرايط قرارداد و الزامات استاندارد(هاي) مربوطه گواهي نامه را ( به منزلاة
انطباق با اين استاندارد(ها)) نگاهداري مايكناد و شررکت ارونرد سرامانه پیشرگامان صرنعت .را باه ناورت
مكتوب از هرگونه تغيير در سيستم ،فرآيند يا تغييرات عمده كه ميتواند بر انطباق سيستم ماوبر باشاد،

گزارشات مميزي مراقبتي و در نورت كاربرد گواهينامة بهروز

مطلع ميكند .شرکت اروند سامانه پیشگامان صنعت .مميزيهاي مراقبتي را انجا ميدهند.

تصويب كننده :مديريت
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