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1شرکت کيفيت پژوهان آ

مميزی بر مبنای 

ISO 19011
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2شرکت کيفيت پژوهان آ

ISO 19011-1                                    مميزي

ISO 19011-2      معيار تعيين صالحيت مميزان

ISO 19011-3                مديريت برنامه مميزي

ISO 10011



ريا
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:(Audit)مميزی 

وهافرآيندپايش(مدون)يافتهنظامومستقلفرآيند
زیممیشواهدآوردنبدستمنظوربهمديريتسیستم

کهمیزانیتعیینجهتعینیصورتبههاآنارزيابیو

.شوندمیبرآوردهممیزیمعیارهای
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خط مشی کیفیت

اهداف و شاخص های کیفیت

نظامنامه کیفیت

معيارهای مميزی 
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اهداف مميزی 

اولويت های مديريت

الزامات سیستم مديريت کیفیت

الزامات قانونی،دولتی و ساير مقررات

الزامات مشتری و ساير طرف های ذينفع

مقاصد تجاری و اقتصادی

نیاز به ارزيابی تامین کننده

خواسته های مشتری

ريسک هايی که سازمان با آنها مواجهه است

ريا
 
شرکت کيفيت پژوهان آ
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شواهد مميزی 

بهمیزیمتیمتوسطکهکیفیتمديريتسیستماجرایسوابق
باوشدهانتخابمختلففرآيندهایازتصادفیصورت

(کمیياکیفی;شواهد)گردندمیمقايسهممیزیمعیارهای

يافته های مميزی 

درشدهآوریگردممیزیشواهدارزيابیازحاصلنتايج
ممیزیمعیارهایبامقايسه
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دهدمیانجامراممیزیکهصالحیتواجدفرد

(:Audit)مميز

صورتدرودهدمیانجامراممیزیيککهممیزچنديايک

.شودمیپشتیانیفنیکارشناستوسطنیاز

تيم مميزی 
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کارفرمای مميزی 

دنمايمیمميزیدرخواستکهشخصیياسازمان

:مميزی شونده

سازمانی که مورد ممیزی قرار می گیرد
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از نظر موضوعيتانواع مميزی 

ممیزی سیستم مديريت

ممیزی فرآيند

ممیزی محصول
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سيستم کيفيتمميزی 

وهافعالیتها،فرآيندتمامممیزینوعايندر
فیتکیمديريتسیستمقالبدرسازمانمحصوالت

یارزيابوبررسیموردطرفبیممیزیتیمتوسط
واجراازاطمینانآنازهدفوگیردمیقرار

هبرآورددرکیفیتمديريتسیستماثربخشی
استالزاماتسازی
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يندمميزی 
 
فرا

هایفرآيندازبخشیياوتمامممیزینوعايندر
اطمینانآنازهدفوگیردمیقرارارزيابیسازمان

سازیبرآوردهدرفرآيندتوانايیوقابلیتاز
.استالزامات
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محصولمميزی 

توسطآنطیواست،محورمحصولممیزیاين
ارسالآمادهنهايیمحصوالتازمستقل،بازرسان

وبردارینمونهمشخصدستورالعمليکمطابق
ازاطمینانآنازهدفکهگیردمیصورتکنترل
مدارکونقشه)مربوطهالزاماتبامحصولانطباق

.است(....وکنترلطرح/فنی
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از نظر ماهيتانواع مميزی 

ممیزی شخص اول

ممیزی شخص دوم

ممیزی شخص سوم
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مميزی شخص اول

وسازمانصالحتدارایممیزانتوسطممیزینوعاين
یمگفتهاولشخصممیزیکهگرددمیانجاممشاوريا

شود

آينددرفرمسئولیتفاقدداخلیممیزان:بیطرفیشرط
باشندمیممیزیتحت
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مميزی شخص دوم

يندهنماياوکارفرماتوسطکهشودمیگفتهممیزیبه
گیردمیصورتوی

مميزی شخص سوم

هایشرکتتوسطکهشودمیگفتهممیزیبه
گیردمیصورتسازماندرخواستباو(CB)ممیز
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سازمان تحت ممیزی

ممیز
(CB)

مشاور 
سازمان

طرفهای درگير مميزی 

ريا
 
شرکت کيفيت پژوهان آ
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تگیشايسبهبخشاثرومناسبممیزیيکانجام
داردبستگیممیزانصالحیتو
فردیخصوصیات
تخصصیمهارتودانش

صالحيت و ارزيابی مميزان
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ویدرستكار،انصاف،یراستگو:اخالقیاصولبهپايبندی..

مختلفهایديدگاهونظراتقراردادنتوجهمورد:بازفکردارای

مردمبامعاشرتدرظرافت:داشتنسیاست

یفيزيكمحيطوضعيتوافرادرفتارازآگاه:زکاوتوهوشیار

مختلفمسائلدركبهقادر:مسائلفهمودرکتوان

صفات شخصی
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19شرکت کيفيت پژوهان آ

مختلفشرايطدرخودتطبيقبهقادر:پذيریتطبیق

اهدافبهدستيابیبرمتمرکزهمواره:پیگیر

نفسبهاعتماددارای

گیریتصمیمدرقاطع

رازداریگرايش،عدمطرف،بیاحترام،ادب،:خالقیاصول

صفات شخصی
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ممیزیاصولگیریبکارتوانايی

بوطهمرمستنداتومديريتسیستمبهتسلطوآشنايی

آنهابینارتباطوسازمانفرآيندهایدرکتوانايی

آنهابینتعاملوتوالیوسازمانهایعملیاتدرکتوانايی

دانش و مهارت هاي مميزان
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شوندهممیزیافرادباموثرارتباطايجادتوانايی

ممیزیمواردومشاهداتثبتتوانايی

ايرسبرآنهاتاثیراتومقرراتوقانونیالزاماتسايرباآشنايی

زينفعان

رهایابزاصنايع،مهندسیاصول)کیفیتبامرتبطفنونوروش ها

(کیفیتمديريت

دانش و مهارت هاي مميزان
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سازمانخدماتومحصوالتفنیهایويژگیدرکوتشخیص

(ممیزسر)وکنترلهدايتسازماندهی،ريزی،برنامهدرمهارت

سازمانوممیزیتیمبیناختالفاتومسائلحلدرتوانايی

(ممیزسر)شوندهممیزی

(ممیزسر)ممیزیگزارشارائهوتهیهدرتوانايی

دانش و مهارت هاي مميزان
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ابزارهای مميزی 

 چک ليست مميزی

گزارش عدم انطباق

 گزارش مميزی

ريا
 
شرکت کيفيت پژوهان آ
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برنامه مميزی 

ممیزیکاربرددامنهوهدف
مراجعتعیین
ممیزیسالیانههایبرنامهتعیین
وندشممیزیبايدکههايیبخشوهافرآيندتعیین



ريا
 
25شرکت کيفيت پژوهان آ

برنامه مميزی 

هايیبخش،(ساعتوتاريخ)زماننمودنمشخص
ممیزیمورد

ممیزسروممیزیتیمتعیین
هامسئولیتتعیین
اختتامیهوافتتاحیهجلسهزماننمودنمشخص
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مقدمات اوليه مميزی 

مواردشاملسازمانبهممیزیبرنامهاعالموهماهنگی
:زيرشدهتعیین

(ممیزسر)ممیزیتیم
هاواحدياهافراينددرممیزیموردموصوعات
هاواحدممیزیزمانبندی
ممیزیلیستچکتهیه

ريا
 
شرکت کيفيت پژوهان آ
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افتتاحیهجلسهبرگزاری(opening)
سازمانمستنداتمطالعه
اطالعاتآوریجمع
بهبودهایفرصت-هاانطباقعدمثبت
ممیزیگزارشتهیه

(  On site Audit)اجرای مميزی در محل

ريا
 
شرکت کيفيت پژوهان آ
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وری اطالعات مميزی 
 
مدل الک پشتی جمع ا

چه کسی

چه چیزی

چگونه

کجا

چه موقع

چرا

به چه علت

به چه وسیله
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مصاحبه
ممیزیمحیطوهافعالیتمشاهده
اجرايی،دستورالعملهایروش)مستنداتبررسی

(...وهابرنامهواهدافها،

وری اطالعات
 
روش های جمع ا



30

ممیزیمعیارهایباراممیزیشواهدسپستیمافراد
جادايامرايننتیجهکهنمايندمیارزيابیومقايسه

باشدمیممیزیهایيافته
انطباق
انطباقعدم
بهبودفرصت

يافته های مميزی 

ريا
 
شرکت کيفيت پژوهان آ
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ابشدهايجادفعالیتياخدمتمحصول،مطابقت
مشخصمعیارهایوالزامات

انطباق
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مشخصالزاميکشدنبرآوردهعدم
(سیستمی،مشتری،قانونی)شده

جزئیانطباقعدمMinor

عمدهانطباقعدمMajor

عدم انطباق
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تکرارمیزان
(جزئیياعمده)شدهايجادمشکلنوع
مشتریرویبرتاثیرمیزان
درآيندبروزاحتمالمیزان

سطح بندی عدم انطباق
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نتايج مميزي 

ممیزینتايجخصوصدرهماهنگیوتوافقايجاد

(ودبهبانطباق،پیشنهادعدم)مربوطهگزارشارائهو

ممیزیپیگیریمورددربحث

ريا
 
شرکت کيفيت پژوهان آ
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هبممیزیپاياندراعالمیبرنامهمطابقممیزیتیم
ايجنتبندیجمعممیزی،هایيافتهبازنگریمنظور
جلسهسازمانبهنهايیواولیهاعالموممیزی

نمايدمیبرگذاررااختتامیه
امهبرنارائهزمانیبازهمورددرشوندهممیزیباتوافق

پیشگیرانهواصالحیاقدامات

جلسه اختتاميه
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قدقیصورتبهراممیزینهايیگزارشممیزسر
ممیزیسازمانبهوتهیهجزئیاتذکرباو

نمايدمیاعالمشونده

گزارش مميزی 
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نیازمورداصالحیاقداماتنمودنمعین

دراصالحیاقداماتاثربخشیوتکمیلتصديق
(Subsequent)متعاقبممیزیيک

پيگيري مميزي 
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طرفهایصحبتبهدقیقتوجهودادنگوش
(20-80اصل)مقابل

حوصلهبا

جستوجوگریوکنجکاویحسدارای

انديشهوتفکرقدرتدارای

خوبمميزويژگی های يک 
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مسائلبهنسبتتحلیل گر

انگیزبرجنجالوایحاشیهمسائلازپرهیز

ممیزیانجامبرایالزمآمادگیدارای

ونظراتارائهدرنفسبهاعتمادوشجاعتدارای
نتايج

خوبمميزويژگی های يک 
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عجوالنهقضاوت
ممیزیانجامبهنسبتآمادگیعدم
موثرارتباطبرقراریدرتوانايیعدم

مميزانمنفی صفات 
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(حاشیه)بحثوجرّبهتمايل
شدهريزیبرنامهزماندادنحدر
ممیزیشواهدونمونه هاآوریوجمعپیگیریعدم
زاترسعلتبهممیزیمشاهداتنتیجهابرازعدم

مقابلطرفعادیغیرالعملعکس

مميزانمنفی صفات 
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گوش دادن موثر
يعنیمؤثردادنگوش:
ببینیـداوديدازراقضاياکنیدسعیوبگذاريدگويندهجایراخود.
ومی کندمبادرتتشريحشبهاوکهراآنچهوگويندهمنظورکنیدکوشش

.کنیددرکرااوروانیوروحیحاالتورفتارهااحساسات،همچنین
نمايیدگويندهوقفراخودتوجهکل.
نیدکخودداریابتدادرآنی،عکس العمل هایونصیحت گويیپیشنهاد،ارائهاز.
می شونددسته بندیزيرترتیببهمطالبانتقال:

نوشتاریارتباطگفتاریارتباط
15خواندنطريقاز%42دادنگوشطريقاز%
11نوشتنطريقاز%32کردنصحبتطريقاز%
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مديريت برداشت مميزی شوند

نمايیداعصابتمددگفتگوازقبل.
داريدمعطوفمقابلشخصهایصحبتبهراخودکاملدقت.
شويدقائلاهمیتدوستانه،خوش آمدگوئیبرای.
بنامیداسمبارامقابلشخص.
دکنیگوش"کامالاوهایحرفبهتوانیدمیکهدهیدنشان.
ايدکردهآمادهراخودموضوعمورددرکهببردپیبگذاريد.
مبذولپرحاصل،ومثبتجویايجاددرراخودسعینهايت

.داريد
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مديريت برداشت مميزی شوند
:کنیـدپرهیززيرکارهایاز

ديگرانتوجهجلـبجهتناموزونرفتـار

ظاهریحـدازبیشآراستگی

حـدازبیشحـرکات

آمیـزتـرحـمرفتـار

پـرگـوئـی

صمیمیحـدازبیشرفتـار
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ده توصيـه براي مميـزان

به هدف و دامنه کاربرد در حیطه مورد ممیزی توجه کنید) 1.

فعالیـت های بازرسـی و آزمايـش موجـود را مـورد نظـر قـرار ) 2

.دهیـد

معیارهای پذيرش را از قبل تعیین کنید) 3.

رابطه بین ) حو را به ن"فوائد حاصله"در هنگام ممیزی و "میزان کار"4

.صحیح برقرار نمايید

در سطح موضوع باقی بمانید) 5.
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ده توصيـه براي مميـزان

علت ها را برای عدم انطباق ها بدست آوريد) 6.

تمرکز خود را بر روی نکات مهم معطوف نمايید) 7.

برای بوجود آوردن جوّ همکارانه تالش نمايید) 8.

به يک ارتباط متقابل صحیح توجه کنید) 9.

روی وضعیت جاری بمانید ) (!نرويدحاشیه )01
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پايان


