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  ھدف 
ی نظارتی جھت شناسایی و رفع  آدیت چرخه تولید مجموعه ای از مکانیزم ھا

  .در کلیه مراحل چرخه تولید می باشد مداوممشکالت کیفی و بھبود 
  :ینه ھای ذیل می تواند مشاھده شود مشکالت و فرصتھای بھبود در زم

  ق اھداف قجھت تح فرایندھاعدم کفایت روشھا و  -١
 فرایندھاو عدم اجرای مناسب روشھا  -٢
  كاربرد دامنه

ھاي تامین كننده قطعات و مجموعه ھا مي  حوزه كاربرد اين نظامنامه ، كلیه سازمان
با فرآوري محصول،  حوزه عملیاتي آدیت چرخه تولید ، ھمة فرايندھاي مرتبط.  باشد

كه بنابر  ھمچنین مدارك مرتبط با طرح ريزي كیفیت محصول و فرآيند مي باشد؛ مگر آن
  .توافق قبلي، برخي از اين فرايندھاي تولیدي از دامنة ممیزي كنار گذاشته شده باشد

سازنده انجام مي شود؛ بدين مفھوم كه در ھر  -آدیت چرخه تولید براساس قطعه 
فرايندھاي مرتبط با فرآوري يك محصول از يك سازنده مورد ارزيابي قرار نوبت ممیزي، 

با درنظر گرفتن مشخصات، وضعیت و سوابق محصول ،  شك  اين ارزيابي بي. گیرد مي
در مواردي كه فرايندھاي تولید مربوط به دو يا چند محصول يك . صورت مي پذيرد 

صوالت با يكديگر متفاوت باشد ھاي مح سازنده ، مشابه بوده و تنھا برخي ويژگي
طور ھمزمان براي  تواند به مي ممیزی، ) مانند فرايندھاي تولید پیچ و قطعات استاندارد(

طور كامل و مجزا  آنھا صورت پذيرد؛ در اين حالت وضعیت و سوابق ھر محصول ، بايد به
  .مورد توجه قرار گیرد
آيندھاي تولیدي با سطوح كیفي تواند براي بھبود توانمندي فر ميآدیت چرخه تولید 

  .ھايي براي اصالح يا پیشگیري بینجامد  متفاوت  بكار گرفته شده و به فعالیت
  
  

مشاھده )  ١(توان در نمودار  با اين فرآيندھا را مي چرخه تولیدنوع ارتباط آدیت 
.نمود

  
  یت چرخه تولید با سطح توانمندي فرآيندھاي موضوعارتباط آد. ١نمودار 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ اقدام اصالحي  آدیت چرخه تولید
  فرآيندھاي مشكل دار  پیشگیرانه

نظارت بر فرآيندھاي موجود براي 
  مداومبھبود 

 فرآيندھاي جديد يا تغییر يافته
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  شرح
  مرحله می باشد ۴آدیت فرایند شامل 

  آغاز کردن و آماده سازی
  روند ممیزی
  گزارش آدیت

  طرحھای عملکردی
  

  آغاز کردن و آماده سازی: الف 
  اھداف این مرحله عبارتند از

  تعریف محدوده و موضوع آدیت
  ختلفاطالع رسانی به عوامل م

  :بدین منظور باید به سواالت زیر پاسخ گفت 
  ) تعریف موضوع ( چه چیز  -١

  .محدوده فرایند مورد ممیزی باید با دقت تعریف شود
  ) عوامل ممیزی ( چه کسی  -٢

عوامل ) آدیت شوندگان و آدیت کنندگان ( در خواست کننده آدیت و شرکت کنندگان 
  .ممیزی می باشند 

  )آدیت  تاریخ( چه موقع  -٣
  .تاریخ آدیت از قبل می بایست تعیین گردد

  )دلیل و ھدف آدیت ( برای چه  -۴
  :دلیل و ھدف آدیت می تواند موارد ذیل باشد 

  محصول جدید تولید انبوه یا فرایند جدید
  بھبود مستمر فرایند

  طرح عملکردی به دنبال خرابی
  فرایندطرح عملکردی به دنبال تغییرات محصول ، تولید انبوه یا 

  
  

  روند ممیزی: ب 
  :در آدیت چرخه تولید آدیت کننده باید 

  .جلسه آغازین را تشکیل دھد -١
، اشاره به نحوه آدیت کنندگان و آدیت شوندگان ، اشاره به موضوع آدیت  معرفی

  .بررسی در محل ، برنامه ریزی جلسه اختتامیه آدیت
  .محل فرایند را بررسی کنددر   -٢

  میزیچک لیست ممطابق 
  .جلسه اختتامیه را تشکیل دھد -٣

نقاط مثبت فرایند، رفع ابھامات احتمالی ، توصیه ھای کلی ، امتیاز دھی ، تعریف بیان 
  .اقدامات اصالحی

  گزارش آدیت :ج 
  :گزارش آدیت عبارتست از اھداف 
  تفاسیر آدیت کنندگان درباره فرایندسازی یکسان 

  ر شناسایی مغایرتھا و فرصتھای بھبودمسئولین بخشھای آدیت شده دراھنمایی 
  :گزارش آدیت شاملمحتوای 

  امتیاز فرایند مطابق فرم جمع آوری امتیازات ممیزیارائه  -١
  .ک لیست پر شده که عدم مطابقتھا در آن درج گردیده استچارائه  -٢
  ) action plan( خواست طرح عملکردی در -٣
  ) action plan( طرحھای عملکردی : د 
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دریافت گزارش آدیت ، آدیت شوندگان می بایست یک طرح عملکردی جھت رفع  زپس ا
توضیحات فنی الزم ، مسئول دارای این طرح می بایست .عدم انطباقھا ارائه نمایند

  .انجام برای ھر عمل و زمان و مدت اجراء باشد
  

  تعاريف
ته و مرجع تعاريف زير در حوزة اين نظامنامه و فعالیتھاي مرتبط باآن مصداق داش

  . ھستند
  

مند، مستقل و مستند براي كسب شواھد ممیزي و تعیین  فرايندي نظام: ١ممیزي
  .میزان تحقق معیارھاي ممیزي

  . صورت زير مي باشد دھندة آن به بندی ممیزي ازنظر طرف انجام تقسیم: توجه
ممیزي توسط يا به نمايندگي از خود سازمان با ھدف : ٢ممیزي شخص اول) الف
تواند میزان تحقق اھداف را مشخص  نگري مديريت و اھداف داخلي ديگر، كه ميباز

 .كند
ممیزي توسط طرفھاي ذينفع سازمان، مانند مشتري يا ٣:ممیزي شخص دوم) ب

 .كنند نمايندگاني كه از طرف مشتري ممیزي مي
كنندة خارجي مستقل،  ھاي ممیزي  ممیزي توسط سازمان: ٤ممیزي شخص سوم) پ

  .ISO 14001و  ISO 9001دركنندگان گواھي انطباق با الزامات مانند صا
و به ممیزي شخص دوم و سوم ممیزي  ٥كه به ممیزي شخص اول ممیزي داخلي

  . شود نیز گفته مي٦خارجي
عنوان شده دراين نظامنامه از نوع شخص اول يا دوم چرخه تولید ھاي  آدیت : يادآوري
 .ھستند

ھاي كیفیت كه با تمركز بر فرايندھايي انجام  ز ممیزينوع خاصي ا: ٧چرخه تولید آدیت
 چرخه تولیدآدیت  .شود كه با شكل گیري محصول يا خدمات ارتباط مستقیم دارند مي

تواند سبب اصالح ريشه اي مشكالت كیفي محصوالت  سازي صحیح مي درصورت پیاده
  .و نیز رشد توانمندي فرآيندھاي تولیدي سازمان ھا شود

  . ازنظر زمان اجرا ، به شرح ذيل مي باشدچرخه تولید  آدیتبندی  متقسی: توجه
ھای زمانی از پیش تعیین شده  ای ، که بايد در دوره دوره/ ممیزي ھای عادي) الف

  .انجام شوند
 آدیتاستفاده شود ، منظور ”چرخه تولید  آدیت”در اين نظامنامه ھر جا از واژه : توجه 

  .باشد  دوره اي مي/ عادي چرخه تولید 
تشخیص  ھای اضطراری، که درصورت بروز مشکالت كیفي ناگھانی، به  ممیزي) ب

شده انجام مي  مشتري، نماينده وي يا سازمان و با تمرکز بر مشکل كیفي مشاھده
  .پذيرد

يك نفر از تیم ممیزي كه مسئولیت اصلي پاسخگويي به اقدامات :٨سرگروه ممیزي
  . ه دار مي باشدرا عھد چرخه تولیدآدیت  مرتبط با

فردي كه به نیابت از مشتري فعالیتي را در ارتباط با سازمان  انجام : نمايندة مشتري
اي  نمايندة مشتري ممكن است فردي از واحدھاي ذيربط مشتري، يا نماينده. دھد مي

  .باشد) ھاي خدمات مھندسي كیفیت مانند شركت(از سازمان طرف قرارداد مشتري 
  .مي باشدمشتری ین كننده قطعه  ويا مجموعه كه طرف قرارداد با واحد تام: سازمان 

                                                
1. Audit 
2. First-Party Audit 
3. Second-Party Audit 
4. Third-Party Audit 
5. Internal 
6. External 
7. Process Audit 
8. Audit Team Leader 
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دھندة يك محصول تولیدي و  عبارتي تركیبي كه ھمزمان نشان: سازنده  -قطعه
  ). yشركت  xمانند محصول (سازمان خاص تولیدکنندة آن قطعه مي باشد 

ساز يا  سازمان يا شخصي که محصول يا خدمتي را برای سازمان قطعه: کننده تامین
  .نمايد مجموعه سازتامین می

  .شود گاه به تامین كننده ، پیمانكار نیز گفته می: يادآوري
عنوان  ھاي اجرايي و يا الزامات كه به ھا، روش مشي مجموعة خط: معیارھاي ممیزي

  .گیرد مرجع ، مورد استفاده قرار مي
نامه ،الزامات شامل مجموعه الزامات اين نظامچرخه تولید آدیت  معیارھاي: توجه

دھی  ھای مختلف اطالع شیوه قانونی و مقرراتی مرتبط ،ساير الزامات  مشتری که به
ھايي که سازمان ،خودبرای برآوردن الزامات مذكور معین کرده  شده و نیز سازوکار

  .است ،مي باشد
سوابق، گزارش واقعیات يا اطالعات ديگر مربوط به معیارھاي ممیزي : شواھد ممیزي

  .تواند كمي يا كیفي باشد شواھد ممیزي مي. بل تصديق استكه قا
. نتايج ارزيابي شواھد ممیزي گردآمده برمبناي معیارھاي ممیزي: ھاي ممیزي يافته
عدم مطابقت با معیارھاي ممیزي، يا / تواند شامل مطابقت ھاي ممیزي مي يافته

  .ھاي بھبود باشد فرصت
ه ممیزي با درنظر گرفتن اھداف ممیزي و ماحصل ممیزي كه توسط گرو: نتیجة ممیزي

  .شود ھاي ممیزي ارايه مي يافته  ھمة
ھا و امتیازھاي  شرح مغايرتموضوع اين نظامنامه، چرخه تولید  ھاي آدیت در : توجه

  .دھند ، دو بخش عمده از نتايج ممیزي را تشكیل ميممیزي 
   

ه مرتبط با سازمان ، فرآيند دانش يا تجربه خاص ، دانش يا تجربه اي است ك:   ١توجه 
  .يا فعالیت مورد ممیزي يا زبان تكلم يا فرھنگ باشد 

 .كارشناس فني به عنوان ممیز در تیم ممیزي فعالیت نمي كند :   ٢توجه 
  

  مسئولیتھا و اختیارات
شرح ذيل تعیین شده و  ، بهآدیت ھای چرخه تولید ھای ذينفع در انجام  مسئولیت طرف

 .شود واگذار میمشتری ھا ازسوی  برای انجام آناختیارات الزم 
  

  مسئولیت شركتھاي خدمات مھندسي كیفیت.١
عادي واضطراري ، مطابق ترتیبات طرحريزي شده از سوي آدیت چرخه تولید اجراي  -

  مشتری
آدیت چرخه ارتباط با نتايج  ظارت بركفايت و حسن اجراي اقدامات سازمان درن -     

 تولید
 
در سطح شبكه آدیت چرخه تولید نظارت بر حسن اجراي  -مشتریمسئولیت .  ٢

 خدمات مھندسي كیفیتین وشركتھاي تام
اخذ تصمیمات مقتضي جھت اطمینان از كفايت اقدامات بھبود تعريف شده درسطح  -

 شبكه تامین
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  بندي اجرا ريزي و زمان برنامه 
  چرخه تولید عادي آدیت. ١

سازنده، براساس  -براي يك قطعه ھاي عادي چرخه تولید آدیت ي انجام ريز برنامه
  :شود ، در دو سطح زير انجام مي مشتریشده توسط  تناوب زماني تعیین

  
  
  
 :مايندگان مشتري ن) الف           

جھت انجام  مشتریھاي زماني تعیین شده ازسوي  نمايندگان مشتري در دوره
وده ،ممیزي را انجام ، نتايج را ، به محل سازمان مراجعه نمچرخه تولید  آدیت

  .نمايند ھاي مرتبط را پیگیري مي گردآوري ، گزارش، و اقدام
يك قطعه سازنده ، حسب آدیت چرخه تولید زماني  در تعیین دوره مشتری : توجه 

  .گیرد ضرورت مواردي از قبیل موارد ذيل را درنظر مي
 چرخه تولیدیت آدھاي قبلي  آمده در نوبت نتايج و امتیازھاي بدست -
 شده از خط مونتاژ خودروساز سوابق مشكالت كیفي گزارش -
 شده از واحد خدمات پس از فروش سوابق مشكالت كیفي گزارش -
  سازنده -تغییر اساسي در فرايندھاي تولید يك قطعه -
 )صدای مشتری ( شکایات مشتری  -

زماني  راساس دورهبايد ب سازومجموعه ساز  ھاي قطعه نمايندگان مشتري و سازمان
آدیت ھای چرخه تولید ريزي و انجام  ، نسبت به برنامهمشتریشده از سوي  اعالم

 .اقدام نمايند
  
  
  ممیزي ھاي اضطراری. ٢

تواند وسیله اي برای  می) و نه در ھمة موارد(در مواردي خاص آدیت چرخه تولید 
به . ار بر محصول ،محسوب شودشناسايي ريشه اي مغايرتھا،در فرايندھاي تاثیر گذ

داليلي ھمچون بروز  شدة باال، چنانچه بنا به ھاي زمانبندي ھمین دلیل عالوه بر ممیزي
را برای آدیت چرخه تولید انجام  مشتریسازنده ،  -ھاي كیفي براي يك قطعه بحران

چرخه  ھاي اضطراري شناسايي ريشه اي مشكالت مناسب تشخیص دھد، ممیزي
  .سط سازمان يا نمايندگان مشتری انجام شودبايدتو تولید

با توجه به اينكه اين ممیزي ھابا ھدف کمک به کشف علل بالفعل بروز مشکالت 
ھا عمومًا محدودتر از  پذيرند، دامنة ممیزي آن شده انجام می  كیفي در محصوِل تدارک

برای شده  داده رايج است ؛زيرا ممیزی در محدودة تشخیص چرخه تولید ھای ممیزي
صورت مي پذيرد؛ھمچنین به ) مثًال در يك مرحلة خاص از فرايند تولید(بروز  مغايرت 

جاي امتیاز دھي به فرايند سازمان ، نسبت به شناسايي وثبت تشريحي پتانسیل 
  . ھاي بھبود فرايند ، اقدام مي گردد

  .حضور كارشناس فني در تیم ممیزي فرآيند اضطراري ، الزامي است: توجه 
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  آدیت چرخه تولیدھاي  فعالیت
ھاي مختلفي است كه روندكلي آن  شامل بخشآدیت چرخه تولید ھاي  فعالیت

  .ھاي بعدي ارائه خواھد شد مشخص شده است ؛ جزيیات بیشتر دربخش) ٢(درنمودار
  ھاي ممیزي درمحل آمادگي براي فعالیت 

بايد با درنظر  میزي ، گروه مآدیت چرخه تولید پس از مشخص شدن برنامة 
در بسیاري از . شايستگي الزم براي دستیابي به اھداف ممیزي ، تشكیل شودگرفتن

ممكن است تنھا يك ممیز فعالیت داشته باشد؛ در اين صورت  آدیت ھای چرخه تولید
 . عھده گیرد بايد تمام وظايف مربوطه را بر او 

درمحل، اطالعات مورد نیاز دربارة آدیت چرخه تولید بايد پیش از انجام  گروه ممیزي 
ھا، و نیز سازمان مورد ممیزي  محصوالت مورد ممیزي، فرايندھاي مرتبط با آن/ محصول

بايد برپاية اين اطالعات انجام شود وبر اين اساس  ريزي ممیزي  طرح. را گردآوري کند
طالعات اين ا. زمان و منابع الزم براي ممیزي به ھر بخش از فرايندھا تخصیص يابد

  .حسب ضرورت شامل موارد ذيل مي باشد
 نتايج انجام بازرسي ھا و ممیزي ھاي محصول مورد ممیزي  -
بازخوردھاي دريافتي از خط تولید مشتري ، خدمات پس از فروش مشتري ، از جمله  -

گزارش ھاي اعالم عیب ، سوابق مرجوع شدن محموله ھاي ارسالي ، سوابق 
مانند ( عات مربوط به شاخص ھاي مورد نظر مشتري مشكالت كیفي قطعه ، اطال

PPM ،C/100  ،( ...  
  مشخصه ھاي مھم محصول و فرآيند  -
 سازنده مورد ممیزي –نتايج ممیزي ھاي پیشین فرآيند براي قطعه  - 
 استانداردھا و قوانین اجباري مرتبط باقطعه مورد ممیزي-

  پیگیري اقدامات

  ھاي ممیزي درمحل انجام فعالیت
 آوري و تأيید اطالعات جمع -
ھاي ممیزي و  ايجاد يافته -

چرخه سازي اولیة نتايج ممیزي  آماده
 تولید

  ممیزي  دھي گزارش
  چرخه تولید سازي گزارش ممیزي آماده - 
  چرخه تولید تأيید و توزيع گزارش ممیزي - 

  
ھاي ممیزي  آمادگي براي فعالیت

  درمحل
  چرخه تولیدمشخص شدن گروه  -
بررسي سوابق و آمادگي براي انجام  -

  چرخه تولیدممیزي 

 آدیت چرخه تولیدھاي  نماي كلي فعالیت. ٢نمودار 



 ٨  

 ساختار و نظام كیفي سازمان مورد ممیزي -
زمان مورد ممیزي بايد بنا بر اقتضا در گردآوري اين اطالعات و ارايه آن به سا: توجه 

  .گروه ممیزي فرآيند ، ھمكاري نمايد 
  
  ھاي ممیزي درمحل انجام فعالیت 
   روند ممیزي. ١

عادي به شرح ذيل در نظر  آدیت چرخه تولیددر اين نظامنامه سه فصل كلي براي 
  گرفته شده است 

  
  

  ورودي اقالم : فصل اول 
شده براي دريافت و كنترل اقالم ورودي مورد استفاده  ھاي خاص انجام اين فصل ،اقدام

  .در فرآوري قطعة موضوع ممیزي را مورد بررسي قرار مي دھد
  
  

  و كنترل ساخت: فصل دوم 
طور مستقیم در پديدآوري محصول مورد ممیزي دخالت  اين فصل ، فرايندھايي را كه به

ھاي  دامنة اين فصل از ممیزي شامل كلیة ايستگاه. قرار مي دھد دارند،مورد بررسي
بیان ديگر محصوالت نیم ساخته در  تولیدي و فراوري محصول خواھد بود؛ به

ھاي كاري مختلف خط تولید، و نیز محصول نھايي آمادة ارسال براي مشتري،  ايستگاه
  .موضوع ممیزي اين فصل خواھندبود

  
  نتايج عملكرد: فصل سوم 

ھاي گردآمده در يك سازمان و استفاده از آن براي  داده مداومبا توجه به اھمیت تحلیل 
طور خاص به  بايد به ھاي ممیزي درمحل،  بھبود، گروه ممیزي در آخرين فصل از فعالیت

  .ھاي تحلیل، اصالح، پیشگیري و بھبود مرتبط با محصول و فرايند بپردازد بررسي فعالیت
  
  مسیر ممیزي. ٢

شود كه روند ممیزي در مسیري  ، مشاھده ميگانة يادشده  ھاي سه توجه به فصلبا 
مشخص،به بررسي اجراي ترتیبات طرح ريزي شده  براي دستیابي به كیفیت در 

شود كه گروه ممیزي براي ممیزي فصل ھاي  توصیه مي. فرايند و محصول، مي پردازد
. سطه با فرايندھا وافراد مرتبط بپردازدوا طور عمده به ارتباط مستقیم و بي اول و دوم به

تواند با استفاده از  مي) نتايج عملكرد(ھاي ممیزِي مربوط به فصل سوم  يافته
شده  ھاي انجام مشاھدات ويافته ھاي بدست آمده ازممیزي ، با درنظر گرفتن فعالیت

  .بدست آيد ) يا واحدھاي ذيربط ديگر(در واحد تضمین كیفیت سازمان 
  

نشان دھنده چگونگي گرد آوري مشاھدات ممیزي در سازمان مورد ممیزي )٣(نمودار
  .است 
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  چرخه تولیدآدیت جريان مشاھدات . ٣نمودار 

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

  آوري و تصديق اطالعات  جمع
آوري و تصديق  گیري مناسب جمع بايد اطالعات  الزم از طريق نمونه در طول ممیزي 

. عنوان شواھد ممیزي تلقي شودتواند به  صرفًا اطالعات قابل تصديق مي. شود
گیري از اطالعات موجود مبتني  شواھد ممیزي بر نمونه.شواھد ممیزي بايد ثبت شود

. رو بايد درنظر داشت كه در ممیزي مقداري عدم قطعیت وجود دارد است؛ ازاين
برداري در ممیزي فرايند بايد ضمن تاكید بر مشخصات مھم محصول و فرآيند ،   نمونه

ان نمونه اي تمركز يابد كه سطح قابل قبولي ازاطمینان نسبت به نتايج برآن میز
  .ممیزي را بدست دھد 
  .ھاي ذيل تحقق يابد تواند با استفاده از روش گردآوري اطالعات مي

  گفتگو با كاركنان و افراد ديگر؛)الف
  ھا ، محیط و شرايط كاري؛ مشاھدة فعالیت) ب
ھا،  مشخصات فني، نقشه  ھا ، نامه ھا ، اجازه ھا، گواھینامه مرور دستورالعمل) ج

  ھا؛ قراردادھا و سفارش
ھاي پايش و نتايج  سوابق، مانند سوابق بازرسي، صورتجلسات، سوابق برنامه)د

  ھاي ممیزي محصول و فرايند ؛ ھا ، گزارش گیري اندازه
  ھاي كیفي؛ ھا و مقاديرشاخص ھا، تحلیل خالصة داده)ه
ھاي اجرايي موجود براي اطمینان  برداري و روش ھاي نمونه مهسوابقي از مبناي برنا)و

  گیري؛ برداري و اندازه از كنترل كیفیت فرايندھاي نمونه
ھاي  آمده از طرف ساير منابع ، مانند بازخورد مشتري ، اطالعات  بدست گزارش)ز

  ھاي سازمان؛ خارجي و ارزيابي 
  .ي مشتر  سايت ھاي اطالعاتي كامپیوتري و وب بانك)ح

  
  

 

 نیروھاي
ستاد سازمان 

شونده ممیزي
واحد تضمین (

  )كیفیت

  
  
 
 
 

  نیروھاي 
صف سازمان 

  شونده ممیزي
واحد تولید، (

 )…انبار و 

  :اول   فصل
 اقالم  ورودي

  : فصل دوم
 و كنترل ساخت

  : فصل سوم
 تایج عملکردن

  



 ١٠  

و آدیت چرخه تولید بايد براساس معیارھاي ممیزي ، كه در    آدیت چرخه تولیدشواھد 
ھاي  يافته. ھاي ممیزي بدست آيد توضیحات آن ارايه شده ارزيابي شوند تا يافته

  . تواند حاكي از انطباق يا عدم انطباق با معیارھاي ممیزي باشد  ممیزي مي
نمايندگان سازمان مورد ممیزي برقرار باشد و جريان  بايد ارتباط كافي با درطول ممیزي 

نمايندگان واحدھاي ذيربط مورد ممیزي . درستي وجود داشته باشد تبادل اطالعات به 
نیز بايد  طور شفاف ارايه نمايند و گروه ممیزي  بايد اطالعات مورد نیاز را با صداقت و به 

  .نمايد بت نموده  و گزارشبا رعايت اصول ممیزي، اين اطالعات را صادقانه ث
ھا براساس روش  عدم انطباق. بايد ثبت شوند موارد عدم انطباق و شواھد مرتبط 

بايد پس از  اين موارد . شوند بندي مي شده در اين نظامنامه درجه امتیازدھي ارايه
اطالع نمايندة سازمان مورد ممیزي برسد واھم موارد صورتجلسه  خاتمه ممیزي به

تواند در محل ممیزي اعالم شود؛ اما درصورتي كه براي  مغايرت مي موارد. شود
ھا بعد از تكمیل ممیزي باشد، گروه  بندي يافته رسیدن به نتايج نھايي نیاز به جمع

  .بايدپس از انجام ممیزي ظرف مدت مقرر ، اين موارد را مشخص و اعالم نمايد ممیزي 
  

  توقف ممیزي
با توجه به وضعیت موجود ، رسیدن به نتايج  ھرگاه سرگروه ممیزي، تشخیص دھد

  .تواند ممیزي را متوقف کند ممیزي در زمان ممیزي درمحل ممکن نیست، می
  : ھای زير اتفاق افتد تواند در حالت توقف ممیزي می 
شکلی که به اخالل در فرايند ممیزي  عدم حضور مديران و مسئوالن ذيربط ، به-

 بینجامد ؛ 
ن يا واحد مورد ممیزي با گروه ممیزي در مراحل مختلف ممیزي ، عدم ھمکاری سازما-

   بويژه در ارائه اطالعات
  

  روش امتیازدھي
اين ترتیب که به ھر  گراست؛ به شیوه  تخصیص امتیاز در آدیت چرخه تولید مثبت

  :توان يكي از امتیازھاي زير را تخصیص داد پرسش پرسشنامه می
 .اق کامل و مطلوب است در حالتی که سطح انطب: ٠امتیاز 
در حالتی که حداكثردو مورد عدم انطباق جزيي يا يك مورد عدم انطباق كلي : ١امتیاز 

 .شود مشاھده می
شود يعني بیش از دو  در حالتی که الزامات مربوط به پرسش  برآورده نمی: ٣امتیاز

  .شود انطباق جزيي يابیش از يك مورد عدم انطباق كلي مشاھده می مورد عدم
چنانچه يك پرسش در حالتي خاص ، کاربرد نداشته باشد ، به آن امتیازی داده 

امتیاز مربوط به ھر بند از الزامات آدیت چرخه . گیرد قرار می N١گروه شود و در  نمی
  .شود تولید در پرسشنامة آدیت چرخه تولید ثبت می

  : دد می گر امتیاز ھر فصل و امتیاز كل چك لیست از رابطه ذيل محاسبه
  

کسب شده صفر امتیازات  تعدادمجموع 
 امتیاز ممیزی=   فصل ھردر 

 فصل تعداد کل سواالت - N  ھر فصل

 
کسب شده صفر امتیازات  تعدادمجموع 

  امتیاز ممیزی=   در سه فصل
N - تعداد کل سواالت 

  

                                                
1. Not Applicable 


