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  عنوان:
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  پيشگفتار:
  

هاي سازمان غذا و دارو در جهت رتبه بندي ساليانه واحدهاي توليدي  در راستاي اهداف و سياست
 يدتحت پوشش و تعيين گربندي كارخانجات  درجهو اهميت موضوع  PRPsبراساس چك ليست 

از ء برخي از مجوزهاي بهداشتي ويژه در اعطا Aلزوم كسب رتبه  با توجه به  و Dتا  Aاز  آنها 
و  HACCPجمله نشان ايمني و سيب سالمت، اقدام در جهت تاييد گواهي هاي مديريت كيفيت (

ISO 22000 نيز  وو.... در خطوط  توليد ) و همچنين تفويض ترخيص و واردات مواد اوليه مصرفي
ظرفيت خالي و صادارت و .. جهت صدور پروانه ساخت براي توليد با  Bكسب رتبه حداقل  لزوم

با عنايت به اهميت موضوع مستندسازي در افزايش امتياز و ارتقاء رتبه كارخانجات همچنين 
 جهت درو نقش آنها شرح وظايف مسئولين فني  با در نظر گرفتنبراساس چك ليست مذكور و 

مستندسازي  برآن شديم نسبت به تدوين راهنماي ، مستندسازي اقدامات در واحدهاي توليدي
به جهت تعيين راهكار به منظور  آگاهي و استفاده مسئولين فني و مديران واحدهاي توليدي جهت

  اقدام نماييم.كارخانجات  افزايش امتياز و ارتقاء رتبه
مسئولين ذيربط در واحدهاي توليدي  مورد استفاده درست اندكاران و مطالب تدوين شدهاميد است 

جات و امتياز و رتبه كارخاناء ثبت در جهت ارتقمي رار گرفته و گامقمواد غذايي و بهداشتي 
  د.خدمات ، برداشته شوارائه و نهايتا ارتقاء كيفيت محصوالت و  استان واحدهاي توليدي 
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  : و ارزش آن به زبان ساده ستندسازيفهوم مم
  گيريم: زير در نظر ميبراي درك مفهوم و آشنايي با ارزش مستندسازي يك مثال ساده به شرح       

كار اين  مسافرت نمايد ، براي انجام اين Bبه شهر   A كنيم شخصي قصد دارد براي اولين بار از شهر فرض مي      
محيطي ، انواع موانع فاصله دوشهر ، شرايط جوي و  هاي مختلف مثل شخص عالوه بر داشتن اطالعات الزم در زمينه

نيازمند  ، امكانات مربوط به اسكان و ... در شهر مقصد و... به لوازم و امكانات خاصيوسائل نقليه و مسيرهاي ارتباطي 
، فرض  كند مثل لوازم شخصي ، خورد و خوراك و.... ) اي كه انتخاب مي باشد ( با توجه به مسير ، نوع وسيله نقيله مي

را يادداشت  تمام اقدامات خود ،الزم اتآوري و دسترسي به مطالب و اطالع پس از جمعبراي انجام سفر كنيد اين فرد 
رهاي ارائه راهكاالت موجود در سفر و موانع و مشكآوري شده را به انضمام پيش بيني  اطالعات جمعنموده و كليه 

كه تمام كساني كه قصد انجام اين  شود قرار دهد ، طبيعي است كه اينكار او باعث مي در اختيار ساير افرادرا مناسب 
راحتي و بدون هرگونه برخورد با مشكل اقدام به سفر نموده و از ه ب، مسافرت را دارند با دسترسي به اطالعات 

آوري و ثبت  توان گفت كليه اقدامات مربوط به جمع مسافرت خود راضي و خوشنود گردند. در واقع  به زبان ساده مي
م سفر مذكور  و در دسترس قرار دادن آن براي استفاده ديگران ( افرادي كه قصد انجام همين اطالعات مبني بر انجا

  .باشد كار را دارند ) مستند سازي مي
بتوانند تجربيات خود را منتقل  اگر  كنند اين اطالعات مسافرت ميدسترسي به حال فرض كنيد افراد ديگري كه با 

ا به مطالب قبلي اضافه و آن را اصالح نمايند باعث خواهد شد انجام مسافرت خود رنموده و اطالعات جديد و به روز 
رضايت مندي مسافران افزايش يابد ، بنابرين  تسهيل مسافرت و رضايت مندي مسافران  روز به روز تسهيل گرديده و

  همان مفهوم و ارزش مستندسازي را بيان ميكند.
  
  

  مستندسازي چيست؟
سير انجام يك فعاليت (فرآيند) از شروع تا خاتمه آن را نشان مستندسازي تهيه مجموعه اسناد و مداركي است كه 

فعاليت) يا كار ( دهد، در واقع مي توان گفت مستندسازي روشي است كه با استفاده از آن مي توان چگونگي انجام مي
با به كارگيري تجربيات قبلي مي  و اده از تحليل و ارزيابي آنهااد و با استفرا بررسي نموده و با نگهداري سوابق و اسن

ود بمستندسازي به عنوان ابزاري براي مديريت در شناسايي و به بنابراينرا فراهم نمود،   توان امكانات توسعه سازماني
مواقع لزوم فراهم فرآيندهاي كاري و ثبت تجربيات محسوب گرديده و امكانات مربوط به ارائه سوابق و اسناد را در 

  سازد. مي
بايست طوري طراحي و تهيه شوند كه هر فردي بدون هر گونه ارتباط  ذكر است كه مستندات ميدر اين راستا قابل 

بندي اجرا، فرآيندهاي قبلي و بعدي، استانداردها و الزامات قانوني و  با كار مورد نظر بتواند به ماهيت كار، زمان
كار دسترسي پيدا كرده و از نتايج حاصل از اجراي روشها و سوابق آنها مطلع گرديده و به  مقررات سازماني مربوط به

  كليه نكات كليدي مشخص شده در جريان كار واقف گردد. 
توان اذعان داشت كه مستندسازي فرآيند را از حالت قائم به فرد بودن خارج  درست به همين علت است كه مي

  كند. اداره مينموده و به صورت سيستماتيك 
  
  

  بهترين مزايا و اصول مستندسازي:
 توان به صورت زير ارائه نمود: بهترين مزاياي مستندسازي را مي

 كند. امكان مميزي و ارزيابي اقدامات را تسهيل مي -1

 كند. با استفاده از مستندسازي اقدامات و بررسي و تحليل سوابق امكان بهبود فرآيند را فراهم مي -2

توان به جستجوي عوامل  هر گونه مشكل در فرآيند اجرايي، با استفاده از سوابق و مستندات ميدر صورت بروز  -3
 اصلي بروز مشكل و چگونگي رفع آن پي برد.
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 توان از مفقود شدن اطالعات پيشگيري نمود. با مستندسازي دقيق و به روز مي -4

استفاده از تجربيات كاركنان قبلي براي  با مستندسازي مداوم دسترسي به سوابق اقدامات همواره فراهم بوده و -5
 باشد. پذير مي كاركنان جديد امكان

براي اين منظور  »كنترل باشند تحت مستندات بايد«اين است كه  اصول در مديريت مستنداتيكي از مهمترين 
 بايستي به موارد زير توجه گردد:

نواع سند را به عنوان دستورالعمل، روش توان ا بندي گردد براي مثال مي نوع سند بايد مشخص بوده و طبقه -
 ها و ... نام برد. اجرايي، شرح وظايف، فرم

 توزيع مستندات و در دسترس بودن آنها -

 بازنگري و به روزآوري در صورت لزوم -

 كنترل و پايش -

 آوري مستندات منسوخ جمع -

 روش نگهداري سوابق و مستندات -

 
  و آشنايي با اصطالحات الزم تعاريف واژگان

  گردد: ارائه مي زير به شرحهاي مصطلح در مستندسازي موارد منظور آشنايي با واژهبه 
 كند. ): سندي كه راه و روش مشخص جهت انجام يك فرآيند را بيان ميprocedureروش اجرايي (

سندي كه چگونگي انجام يك وظيفه را توسط افراد تشريح ): working instrauctionدستورالعمل اجرايي (
 .كند مي

 كند. باشد كه يك ورودي را به يك خروجي مورد نظر تبديل مي اي از فعاليتها مي ): مجموعهprocessفرآيند (

 شود. ): هر گونه اقدام در خصوص شرح وظايف تعيين شده فعاليت ناميده ميactivityفعاليت (

شواهدي دال بر انجام فعاليت سندي است كه نتايج اقدامات انجام شده در آن ثبت شده و : ) recordسابقه (
 باشد. مي

ها و ... مربوط به فرآيندهاي كاري يك سازمان  شامل كليه اسناد و سوابق، دستورالعمل: ) documentsمستندات (
 باشد. مي

  
  فرق روش اجرايي با دستورالعمل در چيست؟

زمان استفاده از اين دو نوع سند هاي مديريت به خاطر نداشتن مهارت كافي در نحوه و  بسياري از كاربران سيستم
همواره با اين پرسش روبرو هستند كه تفاوت اين دو سند با يكديگر چيست؟ بنابراين تفاوت هاي مهم و كليدي اين 

  .به شرح زير توضيح داده ميشود: دو نوع سند
روش اجرايي به اين  با تدوين يك، هنگامي كه مديريت سازمان خواسته باشد گردش كار يك فرآيند را مدون نمايد 

معموال يك فرآيند بين چند بخش سازماني گردش دارد پس هنگامي كه يك روش ميتوان گفت يابد. ميمهم دست 
اجرايي نوشته مي شود نحوه گردش كار فعاليت هاي مختلف و نحوه ارتباط بين قسمت هاي مختلف و مسئول هر 

باشد نحوه گردش كار فرآيند خريد را مدون نمايد. معموال  فعاليت را تشريح مي نمايد. فرض كنيد سازمان خواسته
يك فرآيند خريد با صدور درخواست خريد از انبار شروع شده و پس از تاييد و تصويب درخواست خريد كه به ترتيب 
توسط مدير مالي و مديرعامل انجام مي شود، درخواست به كارپردازي رسيده و خريد از تامين كننده ذيصالح و 

  خب صورت مي گيرد.منت
اكنون اگر قرار باشد براي تشريح يكي از فعاليت هايي كه در اين فرآيند مطرح است توضيحات تكميلي، عالوه بر 
آنچه در روش اجرايي (خطوط راهنماي فرآيند) آمده است، توضيح داده شود الزم است يك دستورالعمل كاري 

 شامل(فرض كنيد قرار باشد نحوه انتخاب تامين كننده ذيصالح  نوشته شود. به عنوان مثال در همين فرآيند خريد
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كه براي اين كار نيازي به تدوين يك روش اجرايي نيست چرا كه  )شرح داده شود ....انتخاب و روش  ارزيابي،  روش
  هيچ گونه گردش كاري مد نظر نمي باشد و كافيست يك دستورالعمل كاري نوشته شود.

مي توان گفت يك روش اجرايي براي تشريح گردش كار يك فرآيند و دستورالعمل كاري بنابراين به طور خالصه 
براي تشريح جزييات نحوه انجام يك كار خاص مورد استفاده قرار مي گيرد. نمونه هاي زير كاربردهاي يك روش 

   اجرايي با دستورالعمل كاري را نشان مي دهد ليكن به آنها محدود نمي گردد:

  
 

  

 عنوان فعاليت/فرآيندرديف

 نوع سند مورد نياز

روش 
دستورالعملاجرايي

   * خريد 1

 *   ارزيابي تامين كننده 2

   * برنامه ريزي توليد 3

 *   راه اندازي يك دستگاه 4

   * طرحريزي يك پروژه 5

طراحي يك مخزن نگهداري  6
 مايعات

  * 

   * پذيرش يك بيمار 7

اتاق عمل ضدعفوني محيط  8
 بيمارستان

  * 

پذيرايي از مهمان در يك  9
 رستوران

*   

 *   نحوه پختن چلو كباب 10
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 و شفاف سازي موضوع ارائه نحوه انجام كار و يا فعاليت در تفهيم موضوع و به منظورسهولت ها در تهيه دستورالعمل
  استفاده نمود:و... نيز و يا فلوچارت ، اساليد توان از تصوير  مي
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  : مواد غذايي و بهداشتي خانجات واحدهاي توليديرهدف از مستندسازي در كا
  

هاي  هدف از تهيه و نگهداري مدارك و مستندات در يك واحد توليد مواد غذايي و بهداشتي مدون ساختن فعاليت
باشد تا  غيير در مدارك درون و برون سازماني ميبندي، نگهداري، ورود، توزيع و ت واحد و ايجاد روشي جهت طبقه

آنها هاي الزم بر روي  كليه كنترلها مطابق اصول و مقررات تدوين شده ، عالوه بر اطمينان از انجام كارها و فعاليت
انجام پذيرد. اين مدارك شامل كليه مدارك مرتبط با فعاليتهاي واحد توليدي در زمينه كيفيت، ايمني، بهداشت مواد 

  باشد. مرتبط با محصوالت و تجهيزات به شرح زير مي فعاليتها و اقداماتغذايي و همچنين 
كنندگان مواد  يدي جهت انتخاب تاميناقدام و عملكرد واحد تولكنندگان مواد اوليه ( چگونگي  ارزيابي تامين -

 اوليه)

چگونگي اقدام در دريافت مواد اوليه از مرحله ورود  از نظرانبارش (شامل مواد اوليه و ملزومات و محصول نهايي  -
 باشد) تا مرحله ورود به انبار مي و تاييد آنها به كارخانه، انجام پايش و بررسي

شامل كليه اقدامات در زمينه عمليات  (cleaning and disinfection)شستشو، ضد عفوني و گندزدايي -
 باشد. ... مي سطوح و ها، اماكن و هاي كار، دستگاه بهداشتي كارخانه از جمله محيط

شامل هر گونه عمليات در رابطه با دور كردن، از   )pest control(كنترل آفات، حشرات و جوندگان موذي  -
 باشد. ... مي موذي و جانورانحشرات وبين بردن و كنترل 

ررسي و تاييد بهداشت شامل چگونگي اقدام در خصوص ب (personal hygiene) بهداشت فردي كاركنان -
 باشد.  كاركنان مي

) كليه اقدامات در رابطه با افزايش مهارت، صالحيت و دانش كاركنان personnel traningآموزش كنان ( -
 باشد. مي

 باشد. آزمايشگاه مي ودستگاههاي خط توليد كاليبره نمودن  شامل (calibration)كاليبراسيون  -

آوري و دفع ضايعات و زباله  كنترل و دفع زباله و ضايعات كه شامل كليه اقدامات در خصوص نحوه جمع -
 باشد. مي

 حمل و نقل (خصوصĤً زنجيره سرد) -

انجام تعميرات و شامل كليه اقدامات در خصوص  (preventive and maintenance)تعمير و نگهداري  -
 باشد. كارخانه ميهاي  و دستگاهتجهيزات  كليه سرويس و نگهداري

 كنترل محصول نامنطبق -

 ها، ضوابط و استانداردهاي مرتبط با فرآوري و نگهداري محصوالت قوانين، دستورالعمل -
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 د:مستندات باي
 پيش از صدور از نظر كفايت به تاييد و تصويب فرد مسئول رسيده باشد. -

 بايست با توجه به ضرورت بازنگري و به روز آوري شوند مدارك و مستندات مي -

 باشد. اطمينان حاصل شود كه مستندات بازنگري شده و به روز شده در دسترس مي -

 يك نسخه از مدارك الزم در مكانهاي مورد استفاده در دسترس باشد. -

 مدارك خوانا بوده و به سهولت قابل شناسايي باشد. -

 باشد. حاصل شود كه توزيع مدارك به بيرون از موسسه تحت كنترل مياطمينان  -

 خ پيشگيري شود.واز استفاده ناخواسته از مدارك منس -

يك روش اجرايي مي بايست و  باشند ابيبه صورت كامال خوانا بوده و به سهولت قابل شناسايي و بازي : سوابق بايد
، بازيابي، نگهداري و تعيين تكليف شناسايي، بايگاني، حفاظت هاي مورد نياز جهت  مدون به منظور تعيين كنترل

  باشد .موجود  سوابق
 
 روش مستندسازي در كارخانجات واحدهاي توليدي مواد غذايي و بهداشتي 

  توان به شرح زير اقدام نمود: اقدام در جهت مستندسازي در كارخانه ميبه منظور
ي از لبراي اين منظور بايست ليست كام، تهيه ليست كاملي از كليه فعاليتها و فرآيندهاي كاري در كارخانه  -

فعاليتهاي مرتبط درون و برون سازماني تهيه گردد براي مثال فرآيند خريد مواد اوليه و ملزومات، فرآيند ه كلي
 مليات مربوط به بهداشت و نظافت و ....توليد، آموزش كاركنان، تعمير و نگهداري تجهيزات، انبارش، ع

تدوين دستورالعمل و يا روش اجرايي براي كليه فرآيندهاي كاري بصورت جداگانه و يا مشترك براي چند  -
 فرآيند در صورت امكان، با در نظر گرفتن مسئوليتها و شرح وظايف كاركنان

  و مدارك الزم جهت ثبت و نگهداري سوابق يه فرمها و اسناد ته -
  
 

  اصول كلي در تدوين دستورالعملها و روشهاي اجرايي:
  د در تدوين آنها مدنظر قرار گيرد:يك دستورالعمل و يا روش اجرايي شامل اطالعات به شرح زير بوده كه باي

  
د. براي درگ اليت مربوطه انتخاب و تعيين ميكه متناسب با فرآيند كار و فع نام دستورالعمل و يا روش اجرايي -1

 ، روش اجرايي كنترل مستندات و... آوري محصوالت نامنطبق دستورالعمل فراخوان و جمعمثال: 

: در اين بخش هدف از تدوين دستورالعمل و ... به وضوح بيان گرديده و در صورت امكان استنادات قانوني هدف -2
 شود. درج مي و يا روش اجرايي در ارتباط با دستورالعمل

سازي اقدامات در زمينه  دوده شمول و دامنه كاربرد دستورالعمل جهت شفافدر اين بخش مح:  دامنه كاربرد -3
آوري  فراخوان و جمع«الذكر  گردد. براي مثال در مورد دستورالعمل فوق فعاليت كاري مربوطه صراحتاً اعالم مي

باشند در  مي توان دامنه كاربرد را براي كليه محصوالتي از كارخانه كه داراي عدم انطباق مي» محصول نامنطبق
 و يا سطح عمده فروشي و يا خرده فروشي و ... تعريف نمود. سطح استان، كشور

باشد كه در اجراي  اين بخش شامل معرفي فرد و يا افراد و يا واحدهايي از كارخانه مي :مسئوليت اجرايي -4
آنها را اختيار  ورح وظايف و مسئوليت مستقيم و يا غير مستقيم داشته وشدستورالعمل به هر نحو دخالت 

 نمايد. تعيين و مشخص مي
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فرآيندهاي  ها و مسئوليت و اختيار افراد ويا بخش هاي سازماني و همچنين ارتباط ميان آنها كه به فعاليتبنابراين  
 و يا دستورالعمل روش اجرايي مشروح در روش اجرايي مربوط مي شود، بايستي مشخص گردد. اين موارد بايستي در

  شرح داده شوند. )متن هاي توصيفي ياو نمودارهاي گردش كار (با به صورت واضح 
توصيه مي گردد در قسمت مسئوليت و اختيار حتما صاحب فرآيند مشخص گردد تا در مواقع مورد نياز بتوان نقاط 

  قوت و ضعف فرآيند را با صاحب فرآيند در ميان گذاشت. 
افراد به ين بخش ها و يا نامبردن از بجاي بيان عناومي گردد فراد توصيه مسئوليت ها و اختيارات ادر توضيح  

  د.گردهاي سازماني آنها اشاره  سمت
 
 و يا روش اجرايي ربرد خاصي در دستورالعملها و كلمات كه داراي كا در اين بخش كليه واژه :تعاريف واژگان -5

كلماتي از شخص شوند. براي مثال مبايست به صورت واضح تعريف و  اند مي ا معني خاصي به كار رفتهبوده و ب
 قبيل عدم انطباق، محصول نامنطبق، فراخوان و .....

اين بخش شامل چگونگي انجام كليه فعاليتهاي  : انجام كار و يا فعاليت  (جريان كار و يا روش اجرا)روش  -6
كه بايستي به صورت كامل و با توضيحات الزم و كافي همراه با شرح وظايف و  باشد مرتبط با فرآيند مي

 مسئوليتهاي افراد و مسئولين اجرايي قيد گردد.

در اين مرحله بايد فرمها به تناسب كار تهيه و : ها و مدارك الزم جهت اجرا و مستندسازي اقدامات  تهيه و تدوين فرم
اجرايي و صاحبان فرآيند، كدگذاري و در اختيار مسئولين و كاركنان مرتبط  پس از تاييد و تصديق از سوي مسئولين

 قرار گيرد.

 تهيه و تنظيم نمودار جريان كار: -7

 توان روش اجرايي فرآيند را به صورت نمودار و شماتيك طراحي و ارائه نمود. براي اين منظور در صورت تمايل مي

  
  10013معرفي استاندارد ايزو -

راهنمايي هايي براي تهيه و  "كيفيتسيستم مديريت  راهنمايي هاي براي تهيه مستندات"با عنوان اين استاندارد 
از سيستم مديريت كيفيت اثربخش كه متناسب با نيازهاي  برقرار نگه داشتن مستندات موردنياز براي ايجاد اطمينان

يك سيستم مدون همان گونه كه در استاندارد ايجاد  هبهنما استفاده از اين را ه مي دهد.يخاص سازمان نيز باشد، ارا
   الزام شده است، كمك مي نمايد. كيفيت  سيستم مديريت

ايزو  هخانواد عالوه بر سيستم مديريت كيفيت بر طبق استانداردهاي ،ه شده در اين استاندارديراهنمايي هاي ارا
و  محيطيت مديريت زيس هاي هاي مديريت از قبيل سيستم مي تواند براي مدون كردن ساير سيستم 9000

   نيز به كار رود. سيستم هاي مديريت ايمني
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  :در يك سازمان  كنترل مستنداتروش اجرايي 
  براي كنترل مستندات در يك سازمان بايد روش اجرايي مدون وجود داشته و داراي اطالعاتي به شرح زير باشد:

 سازمان براي مثال: درطبقه بندي و تهيه ليست انواع مستندات موجود   -1

  سازمانخط مشي  -
  سازماننظامنامه  - 
  هاي كاري  هاي اجرايي و دستورالعمل روش - 
  مشخصات فني و استانداردها ها و و فهرست ها فرم - 
 
  :شناسايي و كد گذاري مستندات  -2

  بوده و ساختار آن به شرح زير مي باشد : كاراكتر» 4« هفتكد مستندات شامل 
                     

X       XX       X  
  نوع مستند  -شماره سريال  -شماره بازنگري 

: شماره بازنگري  1/: شماره سريال  و  16: نشانگر روش اجرائي  و   P16/1  } Pبطور مثال در روش اجرائي فوق 
  }مي باشد

  گردد :  باشدكه به صورت زير تعريف مي كاراكتر اول مشخص كننده نوع مستند مي
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ادامه  )99(شروع و تا  )01(از باشند كه  دو كاراكتر دوم و سوم ، مشخص كننده شماره سريال مرتبط با  مستند مي
   يابد. مي

  يابد ادامه مي» 9«  شروع و تا )0(كه از  است مستند انتشاردهنده شماره   نشان كاراكتر آخر،
  

  استثناها :
 Quality Systemكه مخفف  QSدر مورد مـــدارك سيستمي كه براي همه شركت مشترك است از حروف 

جاي  سازمان نيز كد گذاري  به اين صورت خواهد بود كه بهو خط مشي  نامه  شود. در مورد نظامباشد استفاده مي مي
  )باشد.مي  Quality Policyو  Quality Manualمخفف  (  شود: مشخصه شركت، از جدول زير استفاده مي

  
كد  نوع مستند

  مستند
  نظام نامه 

 

QM 

 خط مشي 
  

QP 

چارت 
  سازماني

Chart

.  
  :    پرونده ها و سفارشاتكد گذاري 

  پروژه يك شماره فايل به ترتيب زير تخصيص داده مي شود.به هر 
IWI   XX   XX 

  سريال پروژه    سال    نام اختصاري شركت
 

  :  ابزاركد گذاري 
T  XX 

  شماره سريال ابزار    نماد ابزار
  
  
  
  

 نوع سند

  
كد 

 مربوطه
هاي  روش

 اجرايي
P 

هاي  دستورالعمل
 كاري

W 

 F ها فرم

 L ها فهرست
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  :تهيه ، تاييد و تصويب مستندات -3
و...  هاي اجرايي ها و روش تصويب كنندگان دستورالعمل تهيه كنندگان ، تاييد كنندگان و اطالعاتي در مورد شامل 

  ، براي مثال طبق جدول زير: همچنين نحوه تدوين آنها
  

 .H.c. T.M. Q.M.  E.P فعاليت

 E E E E  تهيه مستندات سيستم كيفيت

  E    تاييد مستندات سيستم كيفيت

 E E  E  تهيه مستندات فني

   E   تاييد مستندات فني

  E C C  تصويب مستندات 

  E    توزيع و كنترل مستندات

  I C E  اي مستندات بازنگري دوره

  I E C  هاي بازرسي رساني فهرست روش به روز

 E C C   هاي تخصصي تهيه فهرست نرم افزار

  
  
  

H.c.  : Head Of  co D. :  Decide

T.M. : Technical Manager E. :  Execution

Q.M. : Quality ManagerC. : Cooperation

E.P.   : EmployeeI.  :  Information Recipient
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وظيفه تاييد و تصويب مستندات، با توجه به اينكه مستند از چه نوع و در چه سطحي از اهميت باشد متفاوت خواهد 
  باشند: تهيه و تصويب مستندات مي دهنده افراد مسوول براي بود. جدول زير نشان

  
 تصويب كننده تائيد كننده تهيه كننده نوع مدرك سطوح مدارك

  مدارك

 سطح اول

 مديريت عامل -- مديريت عاملخط مشي كيفيت / ساختار سازماني

 مديريت عامل مدير كيفيت تضمين كيفيت نظامنامه كيفيت

  مديريت عامل مدير كيفيت  --  اهداف

 مدير واحد مدير كيفيت واحد مربوطه  و فرآيندها روشهاي اجرايي دوم مدارك سطح

 مدير واحد مدير كيفيت واحد مربوطه آئيننامه ها ̦شاخصها  ̦دستورالعملها  مدارك سطح سوم

  مدير واحد  واحد مربوطه فرمها ،سوابق كيفي ، استانداردها مدارك سطح چهارم

  
  

 باشند. توسط افراد مشخص شده در بند فوق، قابل اجرا مي نويس مستند پس از تاييد و تصويب پيش

  
  
  
 
  :مستندات  نگهداري  -4

مان نگهداري و شامل اطالعات در خصوص محل و چگونگي  نگهداري سوابق و مستندات و همچمين مدت ز
 باشد. چگونگي امحاء آنها مي

 : مستنداتو كنترل توزيع  -5

نشانگر اين است كه مستندات در چه تاريخي و به چه كساني تحويل شده مستندات بوده و  كه به همراهفرم توزيع 
 ها و مدارك معتبر در اختيار كاربران قرار گرفته  است.  و اطمينان ازينكه فرم ها و دستورالعمل است

  روش كار :
 ديد با نظارتگر هاي مجاز جهت تأييد و تصويب بر روي آنها درج  مستنداتي كه مورد تصويب قرار گرفتند و امضا 

ممهور “ معتبر است”گردد و پس از آنكه مستند به مهر سبز رنگ  به تعداد الزم تكثير ميمديريت و يا نماينده وي 
بايست در اختيار  مي مستندگردد كه هر  بوده و در آن تعيين مي مستندهر  كه همراه باتوزيع  فرم گرديد بر طبق

اين  اطالعات براساس شود. ميار گيرد، به افراد تعيين شده تحويل داده هاي سازماني قر سمتافراد يا كدام يك از 
يابد كه چه مستنداتي در اختيار كدام يك از واحدها و چه كساني قرار گرفته است تا در  بسرعت در مي يتمدير، فرم

 .رنده توزيع نمودگي آوري نموده و نسخ جديد را بين افراد تحويل صورت تغيير بتوان آن مستندات را به سرعت جمع

  .اند ليست تمامي مستندات همراه با آخرين شماره انتشار آنها در ليست مستندات مرجع درج شده
بايگاني  ، قرار دارد يتنسخه اصلي مستند همراه با فرم توزيع نسخ در زونكن مستندات اصلي كه در نزد مدير

  شود. مي
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  .اند انتشار آنها در ليست مستندات مرجع درج شدهفهرست تمامي مستندات سيستم همراه با آخرين شماره 
چنانچه مستند مورد توزيع، مستندي باشد كه مورد تجديد انتشار قرار گرفته باشد، در زمان توزيع مستندات منسوخ 

ممهور “ باطل شد”شود. نسخه اصلي مستند منسوخ با مهر قرمز رنگ  آوري مي يا با نظارت ايشان جمعو توسط  مدير 
  شوند. شود و بقيه مستندات منسوخ  امحاء مي نگهداري ميمديريت  دد و به عنوان سابقه در نزد گر مي

هاي عالقمند، بر طبق دستور مديريت ارشد، مستندي ارسال گردد كه كنترل  در مواردي كه براي اشخاص يا سازمان
روز  د. اين مستندات بعد از صدور بهكنن مشخص مي " فقط جهت اطالع "آنها عملي نباشد، آنها را با مهر آبي رنگ 

  شوند. آوري نمي
  باشد .ممكن  ميمديــريت  باشد و فقط با اطالع ممنوع مي يت سازمانتكثير مستندات بدون اجازه و اطالع مدير

  
  
  
  

  :اي مستندات تغيير و بازنگري دوره -6
شوند، مورد بازنگري قرار  يا افرادي كه از طرف وي مشخص مي يت ومستندات هر يكسال يكبار توسط مدير      
شود. زمان هر بازنگري و نتيجه و شرح آن همراه با  گيرد و از مناسب بودن اين مستندات اطمينان حاصل مي مي

. فرم جدول تغييرات سير تحول يك مستند را از گردد در فرم جدول تغييرات درج ميامضـاء فرد بازنگري كننده 
  دهد. نشان ميرا حال زمان  ان تهيه تا زم
  
  
 

 :جمع آوري مستندات منسوخ -7

آوري مدارك  ايجاد تغيير و بازنگري در مدارك و مستندات و چگونگي جمعشامل اطالعاتي در مورد چگونگي   
اطميان حاصل گردد كه مدارك منسوخ از دسترس كاربران خارج گرديده  و مورد استفاده قرار منسوخ بطوريكه 

 .گيرد نمي

  
 

  "آوري محصوالت نامنطبق ازسطح عرضه فراخوان و جمع "نمونه دستورالعمل
  

  آوري محصوالت نامنطبق : دستورالعمل فراخوان و جمعنام دستورالعمل
  

آوري  شناسايي و جمع ،: اين دستورالعمل در جهت ارتقاء و ايمني محصوالت توليدي كارخانه از نظر رديابيهدف
  گردد. محصوالت نامنطبق از سطح عرضه به منظور تامين ايمني و سالمت مصرف كنندگان تدوين مي

 
: دامنه كاربرد اين دستورالعمل اجرايي جهت كليه محصوالت توليدي كارخانه بوده و به منظور امكان دامنه كاربرد

ها و همچنين در سطح كليه  ها و خرده فروشي عمده فروشيآوري كليه محصوالت داراي عدم انطباق در سطح  جمع
 باشد. استانها و شهرستانهاي تابعه آنها در كل كشور مي

مسئوليت اجرايي: مسئوليتن اجرايي اين دستورالعمل به عهده كارشناسان در بخشهاي كنترل كيفي كارخانه، واحد 
تيم فراخوان محصول با شركت بايست  خانه بوده و ميفروش و بازرگاني و بخش انبارداري زير نظر مسئول فني كار

كليه مسئولين بخشهاي ذكر شده تشكيل گرديده و زير نظر مسئول فني و با مسئوليت مدير عامل كارخانه فعاليت 
  نمايد.
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 تعاريف واژگان:
  باشند: هاي مندرج در اين دستورالعمل به شرح زير مي واژه

محصول با استاندارد و الزامات قانوني و سازماني بوده كه قبل از انقضاء عدم انطباق: شامل هر گونه مغايرت  -1
شود و به هر علت باعث ضرر و زيان  تاريخ مصرف به شرط رعايت شرايط نگهداري الزم در محصول ايجاد مي

 گردد. مصرف كننده مي

وق بود و تاريخ توليد محصول نامنطبق: شامل محصوالتي است كه داراي حداقل يك مورد عدم انطباق به شرح ف -2
 و انقضاء سري ساخت آن كامالً مشخص باشد.

آوري محصول نامنطبق از سطح عرضه و جلوگيري از فروش محصول به مصرف  فراخوان: عبارت است از جمع -3
 باشد. انبار تعيين شده ميمحل آن به كارخانه و يا  نمودن  رجوعمكنندگان و 

ليدي داراي عدم انطباق كه تاريخ مصرف آنها منقضي نشده و شرايط : فراخوان فقط شامل محصوالت تو1تبصره 
  باشد. نگهداري الزم براي آنها لحاظ گرديده است مي

: در صورت مشاهده هر گونه عدم انطباق در محصوالت توليدي در محدوده شركت بايستي از فروش و عرضه 2تبصره 
اقدام » يين تكليف محصوالت نامنطبق و تاريخ گذشتهتع« محصول اكيداً خوداري گرديده و مطابق دستورالعمل 

  شود.
 :( روش انجام كار)روش اجرايي

در جهت تضمين ايمني و سالمت مصرف كنندگان و به منظور جلوگيري از نارضايتي شهروندان، واحد كنترل كيفي 
سطح خط توليد، تحت نظر مسئول فني كارخانه موظف به انجام كنترلهاي الزم بر روي محصوالت توليدي در 

انبارش، همچنين بررسي ويژگيهاي محصول در انبار قرنطينه كارخانه در طول مدت نگهداري محصول تا پايان انقضاء 
آوري  بايست نسبت به فراخوان و جمع باشد و در صورت مشاهده و تاييد هر گونه عدم انطباق مي مصرف آن مي

  محصول نامنطبق به شرح زير اقدام نمايد.
اعالم عدم انطباق محصوالت با اطالعات الزم شامل نام و نوع محصول، تاريخ توليد و انقضاء و سري ساخت و تناژ  -1

  آن با تائيد مسئول فني و مدير توليد كارخانه به مسئول تيم فراخوان و واحد فروش
د فروش به مسئول تعيين و اعالم ليست مراكز پخش و آدرس مراكز عرضه شده محصول نامنطبق از سوي واح -2

  تيم فراخوان
  تيم فراخوان مسئول محل و نحوه انبارش توسط جهت تعيين و اطالع رساني نبارانجام هماهنگي با واحد ا -3
  آوري محصوالت از سطح عرضه توسط واحد فروش و گزارش اقدامات به مسئول تيم فراخوان فراخوان و جمع -4
  الت مرجوعي به مسئول تيم فراخوانگزارش نهايي واحد انبار در خصوص محصو -5
  

  در روش اجرايي فراخوان موارد زير بايست مورد توجه قرار گيرد:
: عالوه بر كنترل نهايي محصول توليدي، انجام آزمايش و كنترل محصوالت در انبار قرنطينه كارخانه بر روي 1

  ثبت و گزارش گردد. ها در هر مرحله بايستي هاي شاهد الزامي است و كليه عدم انطباق نمونه
آنها با توجه به فاكتور فروش براساس نام و آدرس دقيق خريدار قضاء محصوالت و سري ساخت : تاريخ توليد و ان2

(مراكز پخش و عرضه) بايد ثبت و نگهداري شود. در اين راستا اطالعات مربوط به عرضه محصول در سطح خرده 
  ز پخش به واحد بازرگاني اعالم گردد.ها (سوپر ماركتها) بايستي توسط مراك فروشي

ايد نگهداري شماره تلفن تماس الزامي بوده و ب : ثبت مشخصات كامل خريدار (مشتريان) شامل نام، آدرس كامل و3
  و در دسترس باشد.

 حصول در آنهامآوري  ها بايستي ثبت و نگهداري گرديده و نظر صريح تيم فراخوان در ارتباط با جمع : عدم انطباق4
  قيد شود.



١۶ 
 

بايد صراحتاً اعالم شماره پروانه ساخت، تاريخ توليد و انقضاء و سري ساخت محصول نامنطبق ، : نام و نوع محصول 5
  شود.

مشتريان) بايد ثبت گرديده و پس از انجام شكايات هاي گزارش شده توسط مصرف كنندگان ( : عدم انطباق6
شكايات مشتري) در صورت تاييد عدم انطباق نسبت به فراخوان هاي الزم (مطابق دستورالعمل رسيدگي به  بررسي

  محصول اقدام شود.
شتري بر روي اتيكت الزامي بوده و بر ها و نظر مصرف كنندگان اعالم شماره تلفن تماس م : جهت ثبت عدم انطباق7

  .روي برچسب محصول درج خواد گرديد.
بررسي و تعيين "شده) بايد مطابق دستورالعمل  آوري جمعمحموله مرجوعي ( فگيري در مورد تعيين تكلي : تصميم8

  اقدام شود. "تكليف محصوالت نامنطبق و تاريخ گذشته 
  : تدوين دستورالعمل جهت بررسي و تعيين تكليف محصوالت نامنطبق و تاريخ گذشته الزامي است.9

روز  10فراخوان حداكثر م : مدت اجراي فراخوان محصول از سطح عرضه پس از گزارش عدم انطباق به تي10
هاي ميكربي محصوالت ، فراخوان بايد در  باشد، در موارد خاص از جمله گزارشات عدم انطباق مبني بر آلودگي مي

  حداقل زمان ممكن انجام پذيرد.
  باشد. : انجام مكاتبات برون سازماني به صورت فاكس و تلفنگرام ميتبصره 

  
  
  

  :پيوست ها و مدارك فرم
  شامل:
 بت گزارش و عدم انطباق جهت فراخوانفرم ث

 فرم اعالم ليست آدرس و نام مراكز عرضه و فروش

 آوري و فراخوان محصول فرم مربوط به جمع

 فرم تحويل محصول به انبار

 گزارش كلي فراخوان

 گزارش انبار
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              :1فرم 
  شماره و تاريخ                                       فرم ثبت و گزارش عدم انطباق جهت انجام فراخوان

  
                                                              به مديريت محترم شركت.......

                        
آوري محصول به شرح  احتراماً با توجه به گزارش عدم انطباق به شرح زير خواهشمند است نسبت به فراخوان و جمع

  زير اقدام گردد.
  تاريخ توليد و سري ساخت:    شماره پروانه ساخت:      نام و نوع محصول:
  بندي: وزن و نوع بسته

  برداري (شكايت مشتري /كنترل ادواري محصول قرنطينه) علت نمونه      برداري: محل نمونه
  شماره و تاريخ نظريه آزمايشگاه:

  گزارش عدم انطباق:
  
  
  
  

  / مسئول تيم فراخوان امضاء مسئول فني                                                                                       
  

  جهت اقدام الزم و فروش شركت رونوشت: مديريت بازرگاني
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  2فرم 
  مراكز پخش و عرضه جهت فراخوانفرم گزارش ليست 

مراكز  ليست      مورخ         به گزارش عدم انطباق به شماره  با توجه
  گردد. پخش و عرضه محصول به شرح زير اعالم مي

  
  

  شركت فروش مديريت                                                                       
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  3فرم 
  فرم فراخوان

  
  به آدرس:        به: نماينده/ فروش / مراكز پخش 

  
خواهشمند است در  مسئول تيم فراخوان،    مورخ       با توجه به گزارش شماره 
  به شرح زير اقدام گردد.از سطح انبار و مراكز خرده فروشي  آوري محصول اسرع وقت نسبت به جمع

  تاريخ توليد و سري ساخت:    شماره پروانه ساخت:      نام و نوع محصول:
  بندي: وزن و نوع بسته

  
 

  امضاء مدير بازرگاني شركت                                                                                                            
  
  
  
  
  
  
  

   4فرم 
  فرم تحويل محصول به انبار

  
تن/ كيلوگرم محصول به شرح زير مرجوع و     مقدار    ساعت      در مورخ 

  به انبار تحويل شد
  تاريخ توليد و سري ساخت:    شماره پروانه ساخت:      نام و نوع محصول:

  بندي: وع بستهوزن و ن
  
  

  مسئول مراكز پخشامضاء                       امضاء مسئول انبار
    



٢٠ 
 

  5فرم 
  فرم گزارش كلي فراخوان

  
  

  به مديريت شركت............
  

  مورخ      احتراماً با توجه به گزارش عدم انطباق و فراخوان محصول به شماره
و     با تاريخ توليد     تن/كيلوگرم از محصول    اعالم مي دارد مقدار   

آوري و  جمع        هاي شهرستان /سري ساخت        از سطح مراكز پخش و عرضه
  به شركت مرجوع گرديد.

  
  مسئول تيم فراخوانامضاء 

  
  
  
  
  
  

  6فرم 
  فرم گزارش انبار

  
  به مسئول تيم فراخوان

  
ريخ توليد با تا      تن/ كيلوگرم از محصول       دارد مقدار بدين وسيله اعالم مي

)        تا مورخ    روز (از مورخ     در مدت      سري ساخت و
  گرديد.انبار به شركت مرجوع و تحويل آوري و  از سطح بازار جمع

  
  

  مسئول انبارامضاء   
  


