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 به نام خدا

 

 : آشنایی با سازمان بین المللی سیتی وان

ارد دانه بین المللی بهره برداری استانسازمان بین المللی سیتی وان تنها سازمان صادر کننده پرو

محصول در حوزه سالمت، کیفیت، اصالت و حلیت کلیه محصوالت و خدمات می باشد و بر اساس 

ان و رئیس مرکز ملی تایید صالحیت ایران به شماره موافقت رئیس شورای تایید صالحیت ایر

سازمان مالکیت  1305212و شماره گواهینامه   NACI/201گواهینامه تایید صالحیت

در مادرید می باشد . سازمان بین المللی سیتی وان تنها سازمان موجود در ایران  (WIPO)معنوی

دها و خدمات )حالل( را کامال به که صالحیت گواهی کردن محصوالت ، فرآینو جهان می باشد 

صورت انحصاری دارا می باشد. بنابراین بر اساس تایید و مجوزات ، این سازمان می تواند راسا اقدام 

د بازرسیهای مقدماتی و سایر امور نبه صدور گواهینامه محصول نماید همچنین نه تنها می توا

ن دخالت هیچ نهاد و سازمان بین المللی دیگر مربوطه را به انجام رساند بلکه می تواند راسا و بدو

اقدام به صدور گواهینامه محصول )که در واقع نوعی استاندارد محصول است ( صادر کند که در 

حال حاضر در هیچ سازمان و نهاد دولتی و خصوصی امکان عملی صدور چنین گواهینامه ای فراهم 

ی زیر بط نیز خود نتوانسته اند تا کنون امکان نمی باشد . زیرا دستگاههای نظارتی و کلیه واحدها

عملی دریافت صدور گواهینامه مذکور را فراهم نماید چه رسد به شرکتها و سازمانهای بین الملی 

خصوصی . بنابراین سازمان بین المللی سیتی وان نه تنها به عنوان تنها نهاد موجود ، گواهینامه 

 راسا گواهینامه محصول صادر کند. ای صادر می کند که بر مبنای آن بتواند
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 جایگاه و اعتبار سازمان بین المللی سیتی وان:

 IAUP.سازمان بین المللی سیتی وان اولین سازمان بین المللی در جهان است که  1

)اتحادیه بین المللی روسای دانشگاههای جهان( در نیویورک و لندن در مورخ جوالی 

 IAUPاولین سازمان علمی و پژوهشی و در شورای اجرایی این سازمان را به عنوان 2017

در کشور اتریش مصوب و انتخاب شد بنابراین این سازمان عضو رسمی و قانونی شورای 

 در جهان می باشد.IAUP اجرایی

از سوی سازمان جهانی  2018ژوئن  8.سازمان بین المللی سیتی وان طی مصوبه تاریخ 2

رسمی و به عنوان تنها سازمان موجود در حوزه گردشگری  توریزم  سازمان ملل متحد عضو

   UNWTOاصالت( پذیرفته و با تمام کشورهای عضو ، حلیت حالل )کیفیت ، سالمت ،

اعالم می دارد از اعتمادی که سازمان بین  UNWTOمعرفی شده که معاون دبیر کل

 وده است. المللی سیتی وان به سازمان توریزم ملل متحد داشته ابراز تشکر نم

به تصویب کشورهای اسالمی )سازمان کنفرانس اسالمی  دارد گردشگری حاللناستا. 3

(OIC رسیده که رسما )کشور اسالمی این استاندراد و نشان را به عنوان استاندارد  58

 مرجع شناخته اند.

 گستره فعالیت سازمان بین المللی سیتی وان :

بقات بین المللی کاال و خدمات به صورت انحصاری در سازمان بین المللی سیتی وان در کلیه ط

سازمان مالکیت معنوی       1305212الف و04983/190ایران و کشورهای جهان به شماره های 

در مادرید به این سازمان (WIPO)فعالیت می نماید که کشورهایی که در سازمان مالکیت معنوی 

را برای کلیه طبقات بین المللی اشاره  Siti1اریاجازه استفاده از عالمت و نشان و فعالیت انحص

 شده را داده اند به این شرح می باشد :

آذربایجان ، بحرین ، چین ، آلمان ، مصر ،اتحادیه اروپا ، اسپانیا ، فرانسه , انگلستان ، کرجستان "

وریه وسیه ، س، یونان ، هندوستان ، ایتالیا ، کره جنوبی ، سازمان مالکیت معنوی آفریقا ، عمان ، ر

 . "، تاجیکستان ، ترکمنستان ، تونس ، ترکیه ، ایاالت متحده آمریکا ، ازبکستان 
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 دامنه امتیازات و امکانات سازمان بین المللی سیتی وان:

شبکه تلویزیونی برای معرفی کاال و خدمات برای دارندگان استنادارد محصول در نظر گرفته  -1

خدمات و کاالی دارای استنادارد سیتی وان به جهان معرفی می  شده که این شبکه انحصارا کلیه

 نماید .

به حوزه هایی که موفق به تایید از سوی شورایعالی بین المللی استاندارد سازمان بین المللی  -2

سیتی وان می گردند عالوه بر صدور پروانه بین المللی استنادارد محصول جهت تولیدات و خدمات 

 معرفی خواهند شد .  Siti1بلیغاتی جهانی آنان ، در شبکه ت

کلیه دریافت کنندگان این پروانه به نوعی در چرخه کامل اقتصادی سیتی وان قرار خواهند -3

گرفت بنابراین گردشگران به نوعی در اولویت انتخاب محصوالت به عالمت استاندارد محصول 

دریافت کنندگان پروانه محصول این سازمان سیتی وان توجه خواهند کرد که این می تواند برای 

سازمان بزرگترین سازمان برزگترین چرخه اقتصادی و ارزش افزوده را در سطح ملی و بین المللی 

 به ارمغان می آورد .

کلیه دریافت کنندگان پروانه محصول دارای یک روز نمایشگاه رایگان در محل دائمی معاونت -4

یتی وان برای معرفی محصول و خدمات در محل برج میالد امور نمایشگاهی سازمان بین المللی س

 خواهند بود. 

پرسنل دائمی می باشد که عالوه بر این تعداد قابل  300معاونت امور نمایشگاهی سازمان دارای -5

توجهی نیروی کار موقت و اشتغال جانبی در پروژه ها را به همراه دارد که طراحی ، سازماندهی و 

 Congerss & Trade Delegationsهدفمند در قالب استانداردهای برگزاری رویدادهای

Exhibition , Expo Fair,  یکی از زیر بناهای هدفگذاری در ساختار این معائنت می باشد و

حوزه آزمایشگاهی و شرکت بازرسی و نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استنادارد این سازمان 

 در خاورمیانه منحصر بفرد است . 
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 جایزه بین المللی گردشگری حالل ) سالمت ،کیفیت ، اصالت ، حلیت ( کاال و خدمات : 

یکی از اهداف سازمان بین المللی سیتی وان ، شناسایی مدیران و کارآفرینان برجسته و فعاالن 

 اقتصادی برتر جهان و اعطای جایزه برترین به آنان می باشد 

شکوه در مادرید اسپانیا به عنوان یکی از جاذبه ها یپیشتاز این جوایزهر دوساالنه در یک مراسم با 

 اهدا می گردد . (UNWTO) جهان و مقر سازمان جهانی جهانگردی

 

 فعالیتهای بین المللی علمی پژوهشی سیتی وان:

بوده که  (IAUP)سازمان بین المللی سیتی وان به عنوان تنها سازمان بین المللی د رجهان عضو 

معتبر جهان در تعامل و همکاریمی باشد این سازمان برای اولین بار در جهان دانشگاه 300با 

را بر عهده داشته و عضو شورای اجرایی این  (IAUP)ریاست منطقه ای خاورمیانه و آسیای مرکزی

 04/09/1396مورخ  29373/962400جانبه به شماره  7اتحادیه می باشد بر اساس تفاهم نامه 

، این سازمان تنها سازمان  (IAUP)دیه بین الملل روسای دانشگاهها جهان از جمله با رئیس اتحا

صادر کننده گواهینامه های دروه های بین المللی کوتاه مدت و بلند مدت در مقطع دکتری تجربی 

این تفاهم نامه کلیه طرفین اعالم نمودند که  3-16و پژوهش محور می باشد که بر اساس بند 

 و تحقیقاتی گردشگری حالل مورد تایید آنان است .  صدور مرک دکتری تجربی

نکته قابل توجه آن که کسانی که موفق به گذراندن دوره های کوتاه مدت و بلند مدت در سازمان 

                     (IAUP,UNWTO)بین المللی سیتی وان شوند کلیه مدارک در سطح بین المللی 

 یه حوزه های اعالمی دارد.ارزش رسمی و بین المللی در جذب در کل
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 به نام خدا

 خط مشی سازمان بین المللی سیتی وان

 INSO 17065 :1392  ،INSO 17020: 1392بر اساس الزامات استاندارد های ملی   

 ISO 9001:2015 و سیستم مدیریت کیفیت

 تمدن و  فرهنگ بر و جهان مبتنی کشور در ردشگریگ صنعت مواهب از سالم و مناسب برخورداری جهت و الهی الیزال قدرت به اتکال با

ویژه،  ضمن ایجاد بستری مناسب برای استقالل، درستکاری و   عالیق با گردشگری تحقیق و توسعه المللی بین ایرانی، سازمان -اسالمی غنی

پایبندی همه  و تانداردهای فوق الذکربی طرفی ارزیابان به منظور اجرای ارزیابی ها و صدور گواهینامه و قضاوت های دقیق بر اساس اس

همکاران موسسه به اخالق حرفه ای،  اجتماعی،  رازداری،  وظیفه شناسی و تعهد به قوانین دین مبین اسالم و آئین نامه های سازمان، در 

 اجرای وظایف خویش به برنامه ریزی و اجرای اهداف ذیل پرداخته است :

 سازمان کارکردی های الگو و عملیات فرایند و ها فعالیت در اسالم دسمق شریعت های آموزه دقیق مراعات -1

 براساس موازین اسالمی حالل استانداردهای گردشگری با گردشگری امروزی های ساختار تطبیق -2

ها، اماکن  مراکز و اماکن خدمات گردشگری)اعم از هتل ها، رستوران ها، کافی شاپ در حالل ارزیابی و صدور گواهینامه گردشکری -3

تفریحی، شرکت های مسافربری، حمل و نقل هوایی، دریایی، زمینی و ریلی، بیمارستان ها،مطب های دندانپزشکی، فروشگاههای زنجیره ای، 

 تامین کنندگان مواد آرایشی و بهداشتی و کلیه خدمات صنعت گردشگری(

 حالل گردشگری چارچوب اساس بر( اهنماهار،  رسانی اطالع،  تبلیغات دفاتر) گردشگری واسطه خدمات تقویت -4

تشخیص حلیت و صدور آرم محصول حالل برای محصوالت غذایی، داروئی، آرایشی و بهداشتی از طریق آزمایشگاه مرکز تحقیقات حالل  -5

 جمهوری اسالمی ایران

 ( خانواده بنیان تحکیم) واجتماعی( روان و روح) فردی تکامل و استاندارد الزامات بر مبتنی گردشگری های زیرساخت تقویت -6

 جهان سراسر در فراگیر های آموزش اجرای و ریزی برنامه طریق از حالل گردشگری فرهنگ ترویج -7

 برتر گردشگران و تجار، بازرگانان محققان،،  پژوهشگران به گواهینامه و جوایز اعطای طریق از حالل گردشگری فرهنگ توسعه -8

از طریق بازنگری های ادواری اهداف کیفیت سازمان در جهت تامین رضایت هرچه بیشتر مشتری با تاکید بر  توسعه و بهبود مستمر -9

 مشتری مداری

 تاسیس دفاتر و شعب گردشگری حالل در سایر کشورها -10

ن موظف به مراعات این خط اینجانب ضمن تامین منابع و زیرساخت های الزم، متعهد به اجرای اهداف فوق بوده و کارکنان و مسئولین سازما

مشی می باشند. نماینده مدیریت مسئولیت نظارت، کنترل و ارزیابی فرآیندهای اجرایی به کمک شاخص های تعریف شده در استاندارد ملی 

INSO 19933:1394  ودی و در چارچوب اهداف فوق را بر عهده داشته و میزان تحقق و حصول اهداف را بر مبنای اطالعات واقعی و شه

تعیین نموده و نتایج را به اینجانب گزارش  و پایش و کنترل آزمایشگاه تائید صالحیت شده در موارد مورد نیاز،  دریافت شده از سازمان مشتری

 می نماید.                     

                                 

 ریاست                                                                                                                                

 سیتی وانمان بین المللی ساز                                                                                                                                                                                 
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     جایزه بین المللی گردشگری حالل ) سالمت ،کیفیت ، اصالت ، حلیت ( کاال و خدمات                        

                                                                           وان یتیس یپژوهش یعلم یالملل نیب یتهایفعال
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             الزامات کلی                                                                                                     -4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ات حقوقی و قراردادیموضوع -4-1

                                                                                    مدیریت بی طرفی                                                                                                                -4-2

 مسئولیت مدنی و تامین مالی                                                                                      -4-3

                                     شرایط بدون تبعیض                                                              -4-4

    مدیریت اطالعات                                                                                                   -4-5

                    الزامات مربوط به ساختار                                                                            -5

 الزامات اداری                                                                                                         -5-1

      سازمان و مدیریت                                                                                              -5-2

 مدیریت منابع                                                                                                             -6

 کارکنان نهاد گواهی کننده                                                                                        -6-1

 ازرسی                                                                                                        منابع ب -6-2

 برون سپاری                                                                                                          -6-3

                                                                                                             الزامات فرایندی -7



7 
 

                                                                       ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه            -7-1
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                                                                                               روش اجرایی-5
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                                              فرم رسیدگی به شکایات / درخواست رسیدگی مجدد-6

                                         فصل پنجم )روش اجرایی کنترل سوابق(

                                                                                                        هدف-1

                                                                                              دامنه کاربرد -2

                                                                                                     تعاریف-3
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 نظامنامه

 شماره مدرک:

SITI1-20-MN001-00       

20/09/95تاریخ:   

 هدف -1

الزامات مربوط به نهادهای  –هدف از تدوین این نظامنامه مشخص نمودن روش های برآورده سازی الزامات سیستم ارزیابی انطباق 

 است. INSO 17065:1392  براساس استاندارد سیتی وانحصوالت، فرایندها و خدمات در سازمان بین المللی گواهی کننده م

 دامنه کاربرد  -2

کاربرد این نظامنامه شامل کلیه ارزیابی ها و گواهی نامه های صادره در سازمان در خصوص گردشگری حالل)دفاتر خدمات  دامنه

صنایع دستی، رستوران، فروشگاه های زنجیره ای حالل، کافی شاپ، بیمارستان، مطب هتل،  –مسافرتی و گردشگری، اقامتگاه 

دندانپزشکی، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل زمینی، حمل و نقل ریلی ، حمل و نقل دریایی ، راهنمایان گردشگری، آرایشگاه ها، 

والت محص -مواد دارویی و بهداشتی  –رگاه مواد غذایی کشتا –توزیع کننده ها  –وارد کننده ها  –اماکن تفریحی، تولید کننده ها 

 می باشد. INSO 17020:1392و   INSO 17065:1392پوشاک( بر اساس استانداردهای  -مواد آرایشی –خوراکی و آشامیدنی 

 تعاریف  -3

ر عوامل  موثر بکمیته ای است که به منظور مطالعه و بررسی پیرامون موضوعات و  کمیته صیانت از استقالل و بی طرفی :

استقالل و بی طرفی و ارائه راهنمایی درباره موضوعاتی که سبب تقویت اعتماد پذیری در صدور گواهینامه می باشند )نظیر 

 صراحت و درستی( تشکیل می شود و به بازنگری های مورد نیاز در فرایند عملیات و سایر عوامل موثر و مرتبط می پردازد.

 7-3مسئول در برابر یک نهاد گواهی کننده برای حصول اطمینان از این که الزامات گواهی کردن  : سازمان یا شخصکارفرما

 برآورده شده اند. 8-3شامل الزامات محصول 

 مشارکت در : مشاوره:

 الف: طراحی، ساخت،نصب، نگهداری یا توزیع یک محصول گواهی شده یا در دست گواهی شدن
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 ب: طراحی، استقرار، اجرا یا حفظ یک فرآیند گواهی شده یا در دست گواهی شدن

 ج: طراحی، استقرار، اجرا یا حفظ یک خدمت گواهی شده یا یک خدمت در دست گواهی شدن

 : ترکیبی از کارهای انتخاب و تعیین فعالیت های ارزیابی انطباقارزیابی

 نتیجه یک فرآیند صول:مح

 مجموعه فعالیت های مرتبط با هم یا متعامل که دروندادها را به بروندادها تبدیل می کند.فرآیند: 

: نتیجه حداقل یک فعالیت است که لزوما در حوزه تعامل بین تامین کننده و مشتری انجام می گیرد و عموما ناملموس خدمت

 است.

 عاد ذیل می باشد:کیفیت داده شامل ابکیفیت داده: 

 داده باید دقیق باشد. مثال دقت در ارائه آدرس یا بیان یک زمان خاص Precisionدقت داده  .1

 تضمین آنکه اطالعات ثبت یا تبادل شده درست می باشند Correctnessصحت داده  .2

 ششامل اندازه فونت، رنگ، قالب بندی و یا حتی تعداد کاراکتر یا نوع نمای  Formatظاهر داده  .3

 آیا عدد است یا متن، تاریخ است یا متن و غیره Typeنوع داده  .4

 اطالعات باید کافی باشد نه بیشتر و نه کمتر Comprehensiveجامع و مانع بودن  .5

 اطالعات و داده ها باید در وقت الزم مهیا باشند  Timelinessبه وقت بودن  .6

می گردند باید دارای کیفیت الزم باشند. کلیه اطالعات ارائه شده به  کلیه اطالعات و داده هایی که رد و بدل می شوند و یا ثبت

. در ارائه اطالعات به مشتری ]8,1,2[مشتری یا بازار شامل تبلیغات باید دقیق و معتبر بوده و از گمراه کنندگی آن جلوگیری شود

م با دیگر اطالعاتی که در سازمان نوشته یا االمکان سعی می گردد نوع نوشتار، قلم و رنگ مورد استفاده از همخوانی الزحتی

 مکتوب شده است برخوردار باشد.

 برای ارتقای کیفیت داده ها و اطالعات، تمهیداتی به کار گرفته شده که در ذیل به آنها اشاره می گردد:
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تی که میان سازمان و ذی نفعان رد و بدل می گردد باید دارای دقت کافی باشند. مثال آدرس به طور کلیه اطالعا دقت داده:

کامل نوشته می شود، شماره تلفنها با پیش شماره، شرح شکایات و اعتراضات و دیگر گزارشها به صورت کامال دقیق عنوان 

 صورت نیاز از گرد کردنشان خودداری می گردد.گردند. اعداد به اندازه کافی اعشار به خود می گیرند و در می

ند باشکلیه اطالعاتی که میان سازمان و ذی نفعان رد و بدل می گردد و دارای اهمیت نسبی یا باالیی برخوردار می صحت داده:

ت داده ها از روش توسط مقامی مسئول از طرف ارائه دهنده آنها مورد تایید قرار می گیرند. شیوه تبادل اطالعات با افزایش اهمی

شفاهی به شیوه های الکترونیکی یا کاغذی تایید شده تغییر می یابد. رویه کنترل مدارک و کنترل سوابق به جلوگیری از استفاده 

 .]8,1,2[کنند از اطالعات غلط، قدیمی و نامعتبر کمک می

ین، .... استفاده می شود. برای نوشتن داده های برای نوشتن کلیه مطالب فارسی در سازمان از دو یا سه فونت نازن ظاهر داده:

استفاده می شود. برای نوشتن متون  … ,Arial, times new roman, courierالکترونیکی از فونتهای انگلیسی رایج مانند 

ان استفاده می شود تا برای تبادل آنها با دیگر Unicodeو حالت  Tahomaفارسی بر روی محیطهای الکترونیکی از فونت 

مشکلی پیش نیاید. هر گاه این شک وجود داشته باشد که ممکن است در حین تبادل متون ظاهر آنها به دلیل سیستم عاملها و 

گردند. برای نامه هایی و یا تصویر درآمده و ارسال می pdfتنظیمات و فونتهای مختلف به هم ریخته شود متون به قالب فایلهای 

می باشد زیرا استفاده از فونتهای کوچکتر از آن باعث کاهش خوانایی متن می شود.  13فونت، که فکس می شوند کمترین سایز 

اگر برای ارائه اطالعات قالب بندی خاصی باید رعایت شود برای برنامه های کاربردی مانند اکسل و ورد آنها به صورت الگوهای از 

کاغذی سروکار داریم دستورالعمهای مرتبط کنترل کننده پیش تعیین شده مشخص می گردند و در مواردی که با مراسالت 

 چنین ویژگیهایی هستند. البته آنها برای موارد ضروری نوشته می شوند.

در تمامی نرم افزارهای موجود در سازمان در وضعیتهایی که نوع داده مهم می باشد با استفاده از تنظیمات و  نوع داده:

 انواع غیر از آنچه مد نظر است جلوگیری می گردد.راهکارهایی از ورود داده هایی با 

اطالعات و داده های تبادل شده میان سازمان و ذی نفعان باید جامع و مانع باشند. ارائه اطالعات بیهوده جامع و مانع بودن: 

 باعث اتالف وقت و انرژی گشته و کم بودن اطالعات و داده ها در کیفیت تصمیم گیری اثر منفی می گذارد.
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زمان در مورد اطالعات و داده ها عامل مهمی است. اطالعات در وقت خودشان ارزشمند هستند و اگر دیرتر از  به وقت بودن:

یتی اهمیت دارد و اگر شکایت وی موعد به دست برسند ارزش خود را از دست می دهند. شکایت مشتری در زمان وقوع نارضا

مدتها بعد به دست برسد و پروسه رسیدگی به آن هفته ها طول بکشد دیگر رسیدگی به آن ارزشی نخواهند داشت. استفاده از 

فن آوری برای تبادل اطالعات جهت سرعت بخشیدن به آن و حفظ این جنبه در دستور کار است. هر گاه روش سریعتر و 

 تبادل اطالعات پیدا شود این روش جایگزین روش قبلی خواهد شد.مطمئن تری برای 

منظور کلیه امکانات سخت افزاری و یا نرم افزاری است که برای گردش صحیح اطالعات، حفظ امنیت آنها و  زیرساخت:

 مدیریت کارآمد و اثربخششان مورد نیاز است.

وسط هر فرد یا سازمان به نهاد ارزیابی در ارتباط با فعالیت های : بیان نارضایتی بغیر از درخواست رسیدگی مجدد، که تشکایت

 آن نهادی که انتظار پاسخ از آن می رود، ابراز می شود.

به منظور بررسی مجدد به یک نهاد ارزیابی که  "ارزیابی": درخواستی که نوسط تامین کننده مورد درخواست رسیدگی مجدد

 وده است، داده می شود.را اتخاذ نم "مورد"تصمیم مربوط به آن 

 .به هر مدرک داده می شودکد گذاری مدارک  دستورالعملکد واحدی که توسط  : مدرك کد

 .که کار نوشتن، تدوین یا جمع آوری مطالب مدارک را انجام می دهند )به جز تایید و تصویب(واحد یا واحدهایی  تهیه کننده: 

مراحل نوشتن، بازنگری، غلط گیری، درست نویسی و ویرایش نهایی را طی مدرکی را می توان تهیه شده به حساب آورد که 

کرده باشد. طبعا چرک نویسها، پیش نویسها و مطالبی که به صورت دستی نوشته شده و دارای ویژگی های فوق نمی باشند 

 نباید مورد تایید قرار بگیرند.

مدارک را تایید می کنند و نشان می دهند که مطالب آن صحت و  به فرد / افرادی گفته می شود که از نظر محتواتایید کننده: 

 دقت الزم را دارند. هر مدرک قبل از تایید باید تهیه شده باشد. تایید هر مدرک لزوما به معنای آمادگی آن برای استفاده نیست.

ده مدرک قبل از تصویب باید تایید شبرخی مدارک برای در اختیار دیگران قرار گرفتن نیاز به تصویب دارند. هر تصویب کننده: 

 باشد. این مدارک شامل روش های اجرایی، نظامنامه، خط مشی، دستورالعملهای کاری و مدارک خارجی می باشند.
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 به اجرا در آید.باید مدرک به بعد ریخ تاتصویب رسیده است. از این مدرک به تاریخی که تاریخ صدور: 

تغییرات در روش انجام کار یا سیستم موجب زیر سوال رفتن صحت یا کفایت مدارک می گردد. در این حالت باید آنها بازنگری: 

 .به فرایند بررسی مدارک به منظور کسب اطمینان از صحت و کفایت آنها بازنگری گفته می شود کرد.بازنگری و اصالح را 

بازنگری ممکن است منجر به اصالح مدارک گردد و یا خیر. تغییرات به طور خودکار نیاز به بازنگری را به وجود می آورند. در غیر 

 اینصورت هر سال یکبار مدارک باید مورد بازنگری قرار گیرند.

 .به مدارکی گفته می شود که در برگیرنده شواهد عینی از اجرای سیستم می باشند سابقه: 

 به وضعیت و مدت زمانی گفته می شود که سابقه تحت کنترل مستقیم می باشد و از آن استفاده می شود. نگه داری:

به وضعیت و مدت زمانی گفته می شود که سابقه در دسترس مستقیم نیست اما از بین نیز نرفته است. می توان بر حسب  راکد:

 کرد.نیاز آنرا بازیابی کرده یا به آن دسترسی پیدا 

: بررسی نظام یافته به منظور اینکه سازمان اطمینان حاصل نماید که فعالیت ها و نتایج مربوطه با برنامه های ممیزی

طرح ریزی شده، مطابقت دارند و رسیدن به این نکته که ضمن اجرای موثر طرح ها، مناسب با اهداف کالن و خط 

 مشی سازمان می باشد.

از استانداردهای کاری، دستورالعمل ها، روش های اجرایی، مقررات، عملکرد نظام  هرگونه انحرافی: عدم انطباق

 مدیریتی و ... که مستقیم یا غیر مستقیم عدم رعایت الزامات را منجر شود، عدم انطباق گویند.

مجدد آن جلوگیری اقدامی که برای از بین بردن ریشه پدید آورنده یک عدم تطابق صورت می گیرد تا از بروز اقدام اصالحی: 

 شود.

 

 

 .عامل که به طور بالقوه می تواند در آینده موجب عدم تطابق شود اقدامی برای از بین بردن یکاقدام پیشگیرانه: 
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 الزامات کلی -4

 موضوعات حقوقی و قراردادی -4-1
 به ثبت رسیده است.  1394للی سیتی وان یک سازمان حقوقی مستقل است که در استان تهران در سال سازمان بین الم

 مدیریت بی طرفی  -4-2

 مسئولیت ها

مسئولیت صیانت از بی طرفی و استقالل و نظارت بر اجرای این روش اجرایی به عهده کمیته صیانت از استقالل و بی طرفی  می 

  باشد.

 SITI1-20-PR002اجرایی رعایت بی طرفی به شماره  روش اجراء طبق روش

 مراعات بی طرفی در تمام فعالیت های اجرایی این سازمان از سوی کارکنان و ذینفعان از اهمیت خاصی برخوردار است.

بیهههانگر تعههههد مهههدیریت سهههازمان بهههه رعایهههت بهههی طرفهههی  SITI1-17-QP001بیانیهههه خهههط مشهههی سهههازمان بهههه کهههد 

ن و در وبسههایت آن بههرای عمههوم قابههل رویههت مههی باشههد. ضههمن اینکههه همههه کارکنههان اسههت کههه در دفتههر سههازما

مههی باشههند کههه متعهههد بههه رعایههت منههافع وخههودداری  سههازمان ملههزم بههه قرائههت و امضهها  فههرم تعهههد نامههه پرسههنلی

 از انجام اقدامات تهدید کننده ی بی طرفی، می باشد.

عالئم نقض استقالل و بی طرفی، موضوع را به اطالع مدیر عامل برسانند  هریک از کارکنان سازمان نیز موظفند به محض مشاهده

و نیز چنانچه تشخیص می دهند که به سبب باال بودن حجم کارهای محوله قادر به مراعات کامل موازین فوق نمی باشند مراتب 

ز تعداد )کمیت( ارزیابی های انجام شده مستقل را با مدیر عامل در میان بگذارند. ضمنا میزان دستمزد و پاداش های ارزیابان کامال ا

 بوده و به آن بستگی ندارد.

ذیال بخشی از کسب و کار که بی طرفی را تهدید می کند ،  درج شده که قبل از پرداختن به مقوله شناسایی و تحلیل منابع 

 ایجاد تضاد در منافع ، از حوزه کار این سازمان خارج می گردند :
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 الف ( تتشخیص مالکیت ، حاکمیت و منافع مشترک ارزیابی یا مدیریت در پروژه ارزیابی محوله

 ب( توصیه به مشتریان جهت همکاری با شرکت خاصی جهت مشاوره ، یا ممیزی درون سازمانی جهت سهولت در کار ارزیابی

 ، تامین یا نگهداری خدمت گواهی شدهج( طراحی، اجرا 

 د( طراحی، اجرا، بهره برداری یا نگهداری فرآیند گواهی شده

 ه( طراحی، ساخت، نصب، توزیع یا نگهداری محصول گواهی شده 

  رفع منابع تعارض در منافع 

ه اندازد باید شناسایی و تحلیل کلیه وضعیت هایی که ممکن است  بی طرفی و استقالل را در ارزیابی و صدورگواهینامه به مخاطر

 شوند و برای این منظور اقدامات ذیل دنبال می شود.

شناسایی سوابق همکاری ارزیابان یا کارکنان تصمیم گیرنده در فرایند صدور گواهینامه از سوی سازمان.-  

ی موسسات تجاری  و مالی و مدیریت شناسایی کلیه سوابق همکاری ارزیابان  یا کارکنان تصمیم گیرنده در صدور گواهینامه  با -

 مشتریان

هرگاه موجودیت حقوقی مجزا، محصول گواهی شده را ارائه دهد یا آن را تولید کند یا پیشنهاد ارائه خدمات مشاوره را بدهد یا  -

 د گواهی کردنآن خدمات را ارائه کند ،کارکنان مدیریتی سازمان و کارکنان مربوط به فرآیند بازنگری و تصمیم گیری در مور

نباید در فعالیت های موجودیت حقوقی مجزا دخیل باشند. کارکنان موجودیت حقوقی مجزا نباید در مدیریت سازمان ، بازنگری 

 یا تصمیم گیری در مورد گواهی کردن دخیل باشند.

ائه کرده اند برای در مدت زمان مشخص شده توسط سازمان، نباید از کارکنانی که در مورد محصولی خدمات مشاوره ار -

 بازنگری یا تصمیم گیری ذر مورد گواهی کردن آن محصول ، استفاده شود. 

تشخیص و شناسایی ارتباط نزدیک بین مشتریان و شرکای تجاری و مالی سازمان -  

ی ایت اصول بشناسایی فشارهای مالی ، اقتصادی و تجاری وارده بر کارکنان و سازمان بطوریکه می تواند به تهدیدی برای رع -

طرفی و استقالل تبدیل شود )وظیفه رفع این تهدید به عهده فرآیند مدیریت منابع مالی است که در روش اجرایی مدیریت منابع 

 تشریح شده است(.   SITI1-13-PR001مالی با کد  مدرک
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از شناسایی موارد فوق در برابر اقدامات صادره از سوی اشخاص ، مراجع یا سازمانهایی که بی طرفی و استقالل را  این سازمان پس

 مورد تهدید قرار می دهد عکس العمل مناسب نشان می دهد. 

 

ستخدامی ، به منظور حصول اطمینان از رعایت موارد فوق توسط کارکنان و ذینفعان ، بندهای مذکور در  زمره ی تعهدات ا

 قراردادهای همکاری و موافقتنامه های فی مابین سازمان و سایر کارکنان و ذینفعان گنجانده می شود. 

 همچنین کمیته ای موسوم به کمیته صیانت از استقالل و بی طرفی برای نظارت بر اجرای این روش اجرایی تشکیل می گردد.

   تشکیل کمیته صیانت از استقالل و بی طرفی 
 

ای این کمیته با حکم رسمی مدیر عامل سازمان از بین کارکنان و سایر ذینفعان معرفی و منصوب می شوند.اعض  

 تحت هریک از شرایط ذیل جهت جایگزینی فرد مورد نظر ، مجددا معرفی صورت می پذیرد:

شکایتی که حاکی از نقض بی طرفی و استقالل از سوی عضوی از کمیته می باشد دریافت گردد.-  

مشاهده موارد نقض -  

ترک سازمان از سوی عضو کمیته -  

 

  وظایف کمیته صیانت 
 

کمک به تدوین خط مشی مرتبط با رعایت استقالل و بی طرفی در فعالیت های صدور گواهینامه-  

انه و مستقل طرف مقابله با گرایش یکی از کارکنان یا شرکا به سمت و سوی اقدامات تجاری یا دیگر کارهایی که مانع انجام بی -

 فعالیت های بازرسی و صدور گواهینامه می شود یا تلقی می گردد.

بررسی و مطالعه ادواری و یا موردی در زمینه ریسک های احتمالی و بالقوه.-  

بازنگری سالیانه )حداقل( امور مرتبط با بی طرفی و استقالل بازرسی و صدور گواهینامه و سایر فرایندهای تصمیم گیری -

 موسسه.

بررسی بیالن سازمان جهت کسب اطمینان نسبت به اینکه منابع درامدی سازمان عالوه بر پوشش هزینه ها ، سود معقولی را نیز  -

 در پی داشته باشد.

 



22 
 

 

 

 نظامنامه

 شماره مدرک:

SITI1-20-MN001-00       

20/09/95تاریخ:   

 

سئولیت های آنها به طور مدون در فرم شرح وظایف و مسئولیت ها ترکیب  ، حیطه اختیارات ، وظایف و صالحیت اعضا  و نوع م

 و اختیارات آمده و به امضا  و تایید اعضا  هیئت مدیره سازمان رسیده است.

اعضا  کمیته ضمن دسترسی به اطالعات الزم برای انجام وظایف ، می توانند در صورت عدم توجه مدیریت  به اصل بی طرفی و 

 جزا موضوع را به اطالع سازمان اعتبار دهنده برسانند.استقالل ، به طور م

 

 

 مسئولیت مدنی و تامین مالی -4-3
 

سازمان بین المللی توسعه و تحقیق گردشگری با عالئق ویژه، مسئولیت های مدنی ناشی از فعالیت های خود را از طریق بیمه 

 اده است.، پوشش د13/06/95مورخ  12/32378/138/1/2818/1395نامه به شماره 

 

 شرایط بدون تبعیض-4-4
 

و روش اجرایی  SITI1-17-QP001-02سازمان بین المللی توسعه و تحقیق گردشگری با عالئق ویژه، مطابق با خط مشی به کد: 

 شرایط بدون تبعیضی را جهت انجام ارزیابی انطباق فراهم کرده است.  SITI1-14-PR002رعایت بی طرفی به کد: 

خود را برای تمامی درخواست کنندگان ارزیابی انطباق کاال و خدمات، فارغ از اندازه سازمان کارفرما یا  این سازمان خدمات

 عضویت در انجمن ها یا گروه ها، در دسترس قرار داده است.

 خدمات سازمان مشروط به تعداد گواهی های صادره از قبل و یا شرایط نابجای مالی نمی باشد.
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 مسئولیت ها

 مسئولیت رازداری بر عهده کلیه کارکنان سازمان و نظارت بر اجرای این روش اجرایی به عهده مدیر عامل می باشد.

 SITI1-17-PR007روش اجراء طبق روش اجرایی مدیریت اطالعات به شماره 

 فرایند مدیریت اطالعات

 این فرایند را می توان در چند بخش و در قالب نمودار زیر عنوان کرد:

 

 

مدیریت 
اطالعات

کیفیت 
اطالعات

امنیت 
اطالعات

نگه داری 
اطالعات

تبادل 
اطالعات
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 امنیت اطالعات

ا تبط با آنهتمام اطالعات مشتری به غیر از نام، آدرس خالصه )و نه آدرس دقیق(، گواهی اخذ شده و وضعیت گواهینامه و تاریخ مر

 باشد.. رعایت امنیت اطالعات به عهده کلیه کارکنان داخلی و خارجی و اعضای کمیته می]8,5,4[گرددمحرمانه تلقی می

قبل از آنکه اطالعات مشتری در دسترس عموم قرار گیرد باید موضوع را به اطالع مشتری رساند. تمام اطالعات مشتری که در 

د گیرد بایمحرمانه تلقی می گردند. هنگامی که اطالعات محرمانه در اختیار دیگر مراجع قرار میدسترس عموم قرار نمی گیرند 

 موضوع را به مشتری اطالع داد.

 اطالعات در این سازمان به سه بخش عمومی، نیمه محرمانه و محرمانه تقسیم می گردد که در ذیل به شرح آنها می پردازیم:

 اطالعاتی هستند که در معرض دید همگان قرار می گیرند که عبارتند از: اطالعات عمومی شامل آن دسته از
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 دسترسی مجاز شیوه های تبادل انواع نوع اهمیت اطالعات

اطالعات در خصوص طرح )های(  . اطالعات عمومی1

ارجاع به آن ها( گواهی کردن )یا 

شامل روش اجرایی بازرسی، روش 

اجرایی ارزیابی انطباق و صدور 

گواهینامه، تفاهم نامه، شرح حقوق و 

وظایف درخواست کنندگان و 

کارفرمایان)فرم ثبت درخواست(، 

شرایط استفاده از آرم، اطالعات 

مربوط به نحوه رسیدگی به شکایات  

 درخواست های رسیدگی مجدد. 

 عمومی ایمیل یا فکسوبسایت، 

. اطالعات نیمه 2

 محرمانه

 شکایات و اعتراضات

 تلفن، فکس، ایمیل

مدیر عامل، نماینده 

مدیریت، مسئولین مربوط 

 به رسیدگی به شکایت

هر آنچه بازرسان در داخل محیط  . اطالعات محرمانه 3

مشتری درخصوص موارد عدم 

انطباق، شیوه انجام کار و غیره 

 .مشاهده می کنند

نامه مستقیم مهر و موم 

شده، ایمیل به آدرس 

ایمیلهای غیر عمومی، فکس 

به دفاتر شخصی اشخاص 

 گیرنده

مدیرعامل، مدیرفنی، 

 بازرس مختص هر بازرسی
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 الزامات مربوط به ساختار  -5

 الزامات اداری -5-1
به ثبت رسیده است. این  1394یک سازمان حقوقی مستقل است که در استان تهران در سال  سیتی وانین المللی سازمان ب

سازمان برای فعالیت ارزیابی خود بیمه مسئولیت دارد و کلیه خدمات ارزیابی از طریق قرارداد با واحد درخواست کننده در خصوص 

 گردشگری حالل تعریف شده است.  

 یتسازمان و مدیر -5-2

چارت سازمانی سازمان تدوین شده است و به پیوست این نظامنامه آمده است. مدیر فنی و نماینده مدیریت سازمان، آقای دکتر 

سید یوسف دهبان پور معرفی شده است. فرد جایگزین ایشان آقای دکتر ملک زاده مدیر سازمان می باشند. برای کلیه مشاغل 

تعریف شده است که در مدارک سیستم نزد مسئول کنترل اسناد موجود  ( SITI1-13-FO001 ) مطابق چارت سازمانی شرح شغل

 ( ایجاد گردیده است.SITI1-13-FO002می باشد.لیست اعضای کلیدی و جانشین، سازمان به )
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 مدیریت منابع -6

 گواهی کنندهکارکنان نهاد  -6-1

 منابع بازرسی -6-2

 مسئولیتها

 مسئولیت اجرای این روش اجرایی بر عهده مدیر مالی و اداری می باشد.

 SITI1-20-PR004طبق روش اجرایی مدیریت منابع انسانی به شماره  روش اجراء

 ادی که پستهای اداری و مدیریتیبرای انجام کارهای خود از بهترین افراد )شامل افرادی که تصمیم گیرنده هستند، افر سازمان این

دهند( که دارای صالحیتهای الزم می باشند استفاده می دارند و همچنین افرادی که از خارج سازمان کاری را از طرف ما انجام می

رد. با ککند. گاهی اوقات برای برخی امور این افراد در اختیار نیستند که حتما باید از نیروهای متخصص برون سازمانی استفاده 

استفاده از دستورالعمل رعایت بی طرفی اطمینان حاصل می نماییم، استخدام افراد تهدیدی برای بی طرفی نمی باشد. صالحیتهای 

گنجانده شده است که اثباتی برای   SITI1-13-FO001الزم برای انجام فعالیتهای مختلف در فرم شناسنامه مشاغل به کد   

م وظایف و مسئولیت های محوله به آنان می باشد. از مقایسه نیازمندیهای مشاغل مختلف با شایستگی کارکنان، جهت انجا

 صالحیتهای افراد سه وضعیت رخ می دهد:

صالحیت فرد کاندید از نیازهای شغلی فراتر است که در این صورت وی جذب می گردد و سازمان در صدد آن خواهد بود  -1

 دهد.تا وی را به مشاغل مهمتری ارتقا  

 صالحیت فرد کاندید در سطح نیازهای شغلی است که در این صورت وی جذب می گردد. -2

صالحیت فرد کاندید کمتر از نیازمندی های شغلی اوست که در این صورت یا از جذب وی خودداری می گردد یا با برنامه  -3

الزامات مرتبط با طرح گواهی کردن که در روش  ریزی آموزشی در خصوص فرآیند ها ، الزامات ، فعالیت ها، روش ها و سایر

 اجرایی آموزش شرح داده شده است این شکاف پر می شود.
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ن پیشین و سمت : اطالعات الزم در خصوص کارکنان دخیل در امر صدور گواهینامه مانند نشانی، استخدام کنندگا 1تبصره 

و.... در رزومه کارکنان آمده است، در صورت اثبات صالحیت فرد و استخدام او به طور رسمی برای انجام وظایف   مورد تصدی

 در فرآیند گواهی کردن، اختیارات الزم در شناسنامه مشاغل به فرد داده خواهد شد.

 

 

 رویه استخدام              
 

 

بدون شرح

بدون شرح

مصاحبه، بررسی سوابق و 
صالحیتها

آگهی، معرفی 

بررسی نیازیمقایسه کار با نیروی انسان

فراخوان

بررسی صالحیت

جذب

برنامه ( در صورت نیاز)

ریزی آموزشی

عدم جذب
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 تناسب کمیت نیروی انسانی با حجم کار

از نظر کمیت تعداد کارکنان دخیل در فرآیند گواهی کردن و متخصصین باید همواره نسبت مستقیمی با حجم کار صدور گواهی 

ند گواهی کردن و متخصصین برون سازمانی وجود دارد بعد داشته باشد. برای مواردی که نیاز به استفاده از کارکنان دخیل در فرآی

 از قطعی شدن قرارداد باید افراد مورد نظر تامین گردند تا برای صدور گواهی آماده باشند.

 

 

 بررسی صالحیت متقاضیان کار صدور گواهینامه
 

ر داد. این صالحیت در چند بخش مورد برای استخدام کارکنان دخیل در فرآیند گواهی کردن باید صالحیت آنها را مد نظر قرا

 بررسی قرار می گیرد:

 . تحصیالت1

کارکنان دخیل در فرآیند گواهی کردن باید دارای تحصیالتی مرتبط با زمینه هایی باشند که می خواهند برای آنها 

 گواهینامه صادر کنند. 

 . تجربه2

 میزان تجربه کاری در حوزه گردشگری حالل باید کافی باشد. 
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 . مهارتهای عمومی3

 برخی مهارتها به طور عمومی مورد نیاز کارصدور گواهینامه می باشند که عبارتند از:

 آشنایی مناسب با زبان انگلیسی 

 )آشنایی مناسب با رایانه و آفیس )به ویژه ورد و اکسل 

 ی عمومیمعلومات علم 

 آشنایی با گردشگری حالل 

 

 . خصوصیات روانشناختی4

یک فرد که برای نهاد گواهی کننده کار می کند به دلیل ماهیت فعالیتهایش که در آن به توانایی باالیی در شنیدن، 

 گفتن، دیدن، قضاوت فنی، تصمیم گیری و ارتباطات نیاز است باید دارای خصوصیات زیر باشد:

 یم گیری به طور مستقلدارای قدرت تصم 

 امین 

 پایدار و مصمم 

 مثبت اندیش 

 کنجکاو 

 مردم دار 

 آرام و صبور 

 مودب و خوش بیان 

: کارکنان دخیل در فرآیند صدور گواهینامه شامل اعضای کمیته، کارکنان نهاد های بیرون از سازمان یا  2تبصره 

 ظ محرمانگی اطالعات به دست آمده بکوشند.کارکنانی که از جانب نهاد گواهی کننده کار می کنند باید در حف
 

در صورتی که فرد استخدام شده در هر کدام از بخشهای فوق دارای نواقصی بود از طریق روش اجرایی آموزش و یا با تجربه ای که 

  SITI1-19-FO001فرم رزومه به کد       کسب می کند باید آنها را بر طرف سازد. سوابق صالحیت افرادی که استخدام می شوند به
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می گردد. پس از آغاز به کار آنها این فرم به مرور زمان کامل می گردد. در هر لحظه و هر جا از صالحیت فردی صحبت به   منتقل

 باشد.بق وی در رزومه میعمل می آید منظور بخش ثابت شناسنامه مشاغل و تازه ترین سوا

نهایتا عملکرد کارکنان برای انجام وظایف محوله و ارائه خدمات هر چه بهتر به ذینفعان، مطابق با فرم ارزشیابی عملکرد کارکنان 

 کنترل و پایش می شود.SITI1-20-FO048صدور گواهینامه به کد 

 آموزش

 کارکنان استخدام شده جدید

را تکمیل و مشخصات آموزش های   SITI1-19-FO001ارکنان جدید فرم رزومه آموزشی به کد مدیر اداری برای هر یک از ک

گذرانده شده قبل از استخدام در سازمان را ثبت می کند و با ارسال نامه به مدیر این فرد نیازهای آموزشی وی را خواستار            

 آموزش مورد نظر توسط مدیر آموزش انجام می شود. می شود و پس از دریافت این نیازها برنامه ریزی جهت ارایه

 برنامه ریزی آموزش

به مدیریت اعالم  SITI1-19-FO004مدیر مربوطه نیازهای آموزشی کارکنان را طی تکمیل فرم نیازسنجی آموزشی کارکنان به کد 

بق فرم برنامه ریزی سالیانه آموزش به مطا می کنند و ایشان پس از تایید، دستورات الزم را جهت برنامه ریزی و برگزاری آموزش

صادر می نمایند. آموزش ها می توانند درون سازمانی و توسط کارکنان خود شرکت انجام شود، در این  SITI1-19-FO007کد 

 صورت نیز سوابق آموزشی باید ثبت گردد.
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 یابی اثربخشی آموزشارز

حداکثر سه ماه پس از برگزاری آموزش درون یا برون سازمانی، مدیر مربوطه موظف است نسبت به ارزیابی اثربخشی آموزش در 

تکمیل و جهت ثبت سوابق به  SITI1-19-FO017فرد آموزش دیده اقدام نماید. برای اینکار فرم ارزیابی اثربخشی آموزش به کد 

 ل می گردد.امور اداری ارسا

اگر نتیجه ارزیابی، اثر بخش نبودن آموزش را نشان دهد ؛ مدیر مربوطه و مدیر آموزش اقدام مناسب را تصمیم گیری و جهت تایید 

اعالم می کنند. این اقدام می تواند ارزیابی مجدد سازمان یا فرد آموزش دهنده، برنامه ریزی مجدد جهت برگزاری  به مدیر ارشد

  راف از برگزاری مجدد آموزش باشد.آموزش، یا انص
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 یبرون سپار -6-3

 مسئولیتها

 مسئولیت انجام برون سپاری به عهده مدیر فنی، مدیرمالی، نماینده مدیریت و مدیرعامل می باشد.

 SITI1-20-PR001ماره طبق روش اجرایی برون سپاری به شء روش اجرا

در مواردی که اجرای بخشی یا تمام عملیات ارزیابی برای یک مشتری خاص نیاز به تخصص هایی دارد که در داخل سازمان موجود 

 نیست یا حجم کار باال باشد از برون سپاری استفاده می شود.

ایت تصمیم گیری های مربوط به اعطای گواهینامه، فرایند برون سپاری باید به دقت و طبق این روش اجرایی صورت گیرد و در نه

 حفظ آن، تجدید اعتبار، تمدید، کاهش دامنه کاربرد، تعلیق یا فسخ آن صرفا توسط سازمان عملی و اعالم می گردد.

از  پس  SITI1-14-FO003بانک اطالعاتی تامین کنندگان مورد تائید )مجاز( توسط سازمان و لیست تامین کنندگان مجاز به کد 

تصویب مدیرعامل در اختیار واحد بازرسی قرار داده می شود. این بانک از طریق ارزیابی تامین کنندگان توسط نماینده مدیریت 

 امکان پذیر است .  SITI1-14-FO002)با همکاری ممیز داخلی( از طریق فرم ارزیابی تامین کننده به کد 

مین کنندگان توسط مدیر بازرسی و پس از تائید نماینده مدیریت و تصویب انتخاب تامین کننده مورد نیاز از لیست مجاز تا

 مدیرعامل، جهت اجرا به امور مالی و واحد حقوقی سازمان محول می شود.
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کلیه  SITI1-14-FO001به کد   باید توسط تفاهم نامه برون سپاریسازمان در مواردی که بخشی از کار را برون سپاری می کند 

 تعهداتی که خود به عهده دارد را به اطالع سازمان غیر برساند. این موارد عبارتند از:

 رازداری و حفظ اطالعات محرمانه مشتری -

 اطالع دادن شرایطی که ممکن است منجر به تعارض در منافع و نقض بی طرفی گردد -

 الزامات سازمان و بندهای این استاندارد شامل صالحیت، بی طرفی و رازداری تطابق با -

 برای آزمون ISO/IEC 17025برآورده سازی الزامات قابل اجرای  -

عدم مشارکت یا همکاری با سازمانی که قرار است ارزیابی/ بازرسی شود به نحوی که ممکن باشد بی طرفی به خطر  -

 بیفتد

سط واحد حقوقی و موقع انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه یا پیمان همکاری به پیمانکار منتخب یادآوری و این نکات کلیدی و مهم تو

 به نحو مناسب در متن قرارداد گنجانده می شود.

در نهایت مسئولیت کلیه فعالیتهای برون سپاری شده به عهده خود سازمان می باشد. کسب اطمینان از تطابق کیفیت خدمات و 

اشد. بزیابان/ بازرسان مورد استفاده با استانداردها و دستورالعمل های موجود نظیر بی طرفی و غیره به عهده سازمان میتناسب ار

عملکرد بازرسان مورد استفاده طبق روش اجرایی بازرسی باید مورد پایش قرار گیرد. کنترل و نظارت بر کار تامین کننده از سوی 

ه مدیریت انجام می گیرد و در صورت مشاهده عدم تطابق و مغایرت در اجرای کار تامین کننده، واحد ارزیابی/ بازرسی و نمایند

 بالفاصله موارد به اطالع رسانیده می شود تا اقدامات اصالحی / پیشگیرانه  الزم اتخاذ و جاری گردد.

کسب ننموده اند از لیست مجاز خارج گردند و به ارزیابی ادواری تامین کنندگان مجاز، تا چنانچه امتیاز کافی در ارزیابی/ بازرسی  

 آنها رجوع نشود.
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 الزامات فرایندی  -7

 روش اجرایی ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه -7-1

 مسئولیتها

  ای بازرسی و صدورگواهینامه سازمان می باشداجرای این روش اجرایی بر عهده پرسنل واحدهمسئولیت. 

 .مسئولیت تصمیم گیری در خصوص صدور گواهینامه برعهده مدیرفنی است 

 

 روش اجراء

 SITI1-20-PR005طبق روش اجرایی ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه به شماره 

 در خواست 

ی هستند به این سازمان اعالم نماید. شرح این اطالعات در کارفرما موظف است برخی اطالعات را که برای امور گواهینامه ضرور

 ذیل آمده که ممکن است بر حسب نیاز مواردی در خود قرارداد به آنها اضافه گردد:

 محصول )هایی( که قرار است گواهی شوند. -

 استانداردها و / یا سایر مدارک حاوی الزامات برای آنچه که کارفرما در جستجوی گواهی کردن است. -

 مشخصات کلی کارفرما شامل نام و نشانی )های( محل )های( فیزیکی آن، جنبه های مهم فرآیندها و فعالیت ها. -

اطالعات کلی درخصوص کارفرما، در ارتباط با حوزه گواهی کردن که در خصوص آن درخواست ارائه شده است مانند  -

و /یا تسهیالت بازرسی و وظایف و ارتباط آن با یک  فعالیت های کارفرما، منابع انسانی و فنی آن، شامل آزمایشگاهها

 سازمان بزرگتر، در صورت وجود
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اطالعات در خصوص تمامی فرآیندهای برون سپاری شده به کار گرفته توسط کارفرماکه بر انطباق با الزامات تاثیر خواهد  -

 تداش

 بازنگری درخواست

 پس از دریافت اطالعات از کارفرما، بازنگری اطالعات در خصوص موارد ذیل صورت می گیرد:

 کافی بودن اطالعات کارفرما و محصول مورد درخواست گواهی شدن  .1

 نهایی کردن استانداردها یا سایر مدارک حاوی الزامات  .2

 تعیین دقیق دامنه شمول گواهی کردن : .3

 ( و خدمت )خدمات( که مورد درخواست گواهی شدن است.محصول)محصوالت .3,1

 طرح گواهی کردن قابل اجرا .3,2

استاندارد)ها( و دیگر مدرک)مدارک( حاوی الزامات، شامل تاریخ انتشار آن ها که مطابقت محصول)محصوالت( و  .3,3

 خدمت)خدمات( بر مبنای آن ها قضاوت می شود. 

 لیت های ارزیابی) نمونه برداری، آزمون، بازرسی و .....(.در دسترس بودن امکانات الزم برای انجام فعا4

 .صالحیت و توانمندی انجام فعالیتهای گواهی کردن.5

هرگاه تقاضای کارفرما در خصوص گواهی کردن شامل موارد زیر باشد، که موسسه در خصوص آن ها هیچ گونه تجربه قبلی ندارد، 

 حریزی می نماید:سازمان فرآیندی را برای شناسایی موارد ذیل طر

 نوعی از از محصول -

 مدرکی حاوی الزامات  -

 طرحی از گواهی کردن -
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 ارزیابی

به کد:  و مطابق با روش اجرایی بازرسی INSO 17020:1392ارزیابی کارفرما براساس مستندات ایجاد شده مطابق با استاندارد 

SITI1-18-PR002 .انجام می گیرد 

 

 بازنگری

بعد از انجام فعالیت های ارزیابی، بازنگری تمامی اطالعات و نتایج مربوط به ارزیابی توسط فردی که در فرآیند ارزیابی دخیل نبوده، 

 انجام می گیرد. و توصیه برای گواهی کردن به صورت نامه انجام می گیرد.

 بازنگری و تصمیم گیری برای گواهی کردن بوسیله یک نفر صورت گیرد نیازی به مکاتبه )نامه( نمی باشد.تبصره: در صورتی که 

 

 تصمیم گیری در مورد گواهی کردن 

سازمان در مورد تصمیم گیری خود در ارتباط با گواهی کردن مسئول و مختار بوده  و این تصمیم گیری توسط فردی که در 

 ده است و بر مبنای اطالعات مزبور به ارزیابی و بازنگری انجام می شود.فرآیند ارزیابی دخیل نبو

 

 تبصره: در خصوص تصمیم گیری جهت عدم اعطای گواهینامه، مراتب به همراه دلیل این تصمیم گیری، به کارفرما اعالم می گردد.
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ی ارزیابی انطباق، پس از تصمیم گیری جهت صدور گواهینامه و امضای قرارداد به کارفرما ارائه می گردد که شامل اطالعات گواه

 زیر است:

 نام و نشانی سازمان بین المللی سیتی وان -

 تاریخی که گواهینامه اعطا شده است -

 نام و نشانی کارفرما -

 دامنه شمول گواهی کردن -

 ( یا انقضای اعتبار گواهی کردن، هرگاه بعد از مدت تعیین شده منقضی شود.سال1دوره زمانی اعتبار) -

 بازبینی

گواهینامه اعطا شده به کارفرما به صورت ساالنه مورد بازبینی )آزمون یا بازرسی نمونه ها از کارخانه( قرار گرفته و  در صورت اثبات 

 تداوم اعتبار الزامات، تمدید می شود.

 گواهی کردن  تغییر تاثیر گذار بر

در صورتی که الزامات جدید یا تجدید نظر شده ای به الزامات گواهی کردن اضافه گردد، سازمان این تغییرات را به تمامی کارفرمایان 

 اعالم نموده و اقدامات الزام شده جدید را انجام می دهد.

د، در مورد اقدامات مقتضی تصمیم گیری و این اقدامات سازمان همچنین در زمان بروز تغییراتی که به ابتکار کارفرما انجام می شو

 را اجرا می نماید.

در زمان بروز تغییرات تاثیرگذار بر گواهی کردن، سازمان در صورت نیاز مراحل ارزیابی، بازنگری، تصمیم گیری، صدور مستندات 

هی کردن، صدور مستندات گواهی رسمی گواهی کردن تجدید نظر شده در خصوص گسترش یا محدود ساختن دامنه شمول گوا

 کردن در خصوص فعالیت های بازبینی تجدید نظر شده، را انجام می دهد.
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 خاتمه، محدود ساختن، تعلیق یا ابطال گواهی کردن

هی کردن که در نتیجه بازبینی یا به طریق دیگر اثبات شود سازمان اقدامات در صورت مشاهده هر گونه عدم انطباق با الزامات گوا

 مقتضی با شرایط را به صورت ذیل تصمیم گیری می نماید:

 الف( تداوم گواهی کردن تحت شرایط مشخص شده )برای مثال بازبینی های افزایش یافته(

 والت نا منطبقب( محدود ساختن دامنه شمول گواهی کردن برای حذف گونه های محص

 ج( تعلیق گواهی تا زمان انجام اقدام اصالحی  توسط کارفرما 

 د( ابطال گواهی 

اگر گواهی خاتمه یابد )با درخواست کارفرما( ویا تعلیق یا ابطال شود سازمان اقدامات الزم را انجام  داده و کلیه تغییرات الزم در 

عموم ، مجوز های استفاده از عالمتها و غیره را به منظور ایجاد  خصوص مدارک رسمی گواهی کردن، اطالعات قابل دسترس

 اطمینان در مورد اینکه این تغییرات هیچ گونه اشاره ای مبتی بر تداوم گواهی محصول را ارائه نمی کند انجام دهد.

خصوص مستندات رسمی گواهی  اگر دامنه شمول گواهی محدود شود ، سازمان اقدامات الزم را انجام داده و کلیه تغییرات الزم در

کردن، اطالعات قابل دسترس عموم، مجوز های استفاده از عالمت ها و غیره را به منظور ایجاد اطمینان از اینکه دامنه شمول 

محدودشده گواهی به وضوح به کارفرما اطالع رسانی شده و به وضوح در مستندات مربوطه و اطالعات قابل دسترس عموم مشخص 

 گردد.
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 اگر گواهی تعلیق شود سازمان یک نفر را برای تدوین و اطالع رسانی موارد زیر به کارفرما تعیین می نماید.

 الف( اقدامات مورد نیاز برای خاتمه تعلیق و اعاده گواهی در مورد محصول 

 ام شده در طرح گواهی کردن  ب( هرگونه اقدام الز

ج(اگر گواهی بعد ازتعلیق دوباره برقرار شود سازمان  تمامی تغییرات الزم در خصوص مدارک رسمی گواهی کردن  ، اطالعات قابل 

دسترس عموم ،مجوز های مربوط به استفاده از عالمت ها و غیره را به منظور ایجاد اطمینان در مورد اینکه  تمامی نشانه های 

 مناسب در مورد تداوم یافتن گواهی محصول موجود است، اعمال کند.

اگر تصمیمی در خصوص محدود ساختن دامنه شمول گواهی به عنوان شرط دوباره برقرار شدن گواهی در نظر گرفته شود سازمان 

ربوط به استفاده از تمامی تغییرات الزم در خصوص مستندات رسمی گواهی کردن اطالعات قابل دسترس عموم ، مجوز های م

عالمت ها و غیره را به منظور ایجاد اطمینان در مورد اینکه دامنه شمول محدود شده به وضوح به کارفرما اطالع داد شده است و 

 به روشنی در مستندات گواهی کردن و اطالعات قابل دسترس عموم مشخص شده است انجام می دهد.

 

 رسیدگی مجددرسیدگی به شکایات و درخواست های  -7-2

 مسئولیتها

مسئولیت تصمیم گیری برای رسیدگی به شکایت دریافت شده و مرتبط با خدمات ارائه شده تحت مسئولیت سازمان بین المللی 

 توسعه و تحقیق گردشگری با عالئق ویژه، با مدیر عامل می باشد.
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به شماره یدگی به شکایات و درخواست های رسیدگی مجددطبق روش اجرایی رس روش اجراء

SITI1-20-PR003 

 SITI1-18-FO002شکایت و درخواست رسیدگی مجدد در فرم مخصوص رسیدگی شکایت / درخواست رسیدگی مجدد به کد 

ی شود )و یا به صورت شفاهی و تلفنی می باشد( که ثبت و درج می شود و یا به صورت نامه از سوی مشتری به موسسه ارسال م

 در هر صورت پس از دریافت توسط واحد دریافت کننده در سازمان، در فرم مخصوص تاریخ و ساعت دریافت، درج می شود.

 دریافت کننده از فرد شاکی یا درخواست کننده رسیدگی مجدد، بابت طرح مسئله تشکر می نماید و در صورت امکان فرآیند

رسیدگی به موضوع را نیز به وی اطالع می دهد. نهاد گواهی کننده باید در خصوص جمع آوری و تصدیق تمامی اطالعات الزم به 

 منظور پیشبرد رسیدگی به شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد تا مرحله تصمیم گیری مسئول باشد.

جهت تصمیم گیری به مدیر عامل ارائه می گردد. مدیرعامل فرم تکمیل شده همراه با نامه دریافتی)در صورت وجود( از مشتری 

در صورت تائید شکایت/ درخواست رسیدگی مجدد، حسب تشخیص و نوع موضوع، شکایت را به بخش یا واحد مناسب / واحد 

اطالعات  جهت جمع آوری )واحدی غیر از واحد یا بخشی که از آن شکایت شده است( حقوقی، نماینده مدیریت و یا مدیر بازرسی

و پیگیری های الزم ارجاع می دهد. در مجموع پس از بررسی موضوع شکایت/ درخواست رسیدگی مجدد و دستیابی به نتایج 

مربوطه ، این نتایج جهت تائید نهایی به مدیرعامل ارجاع می گردد. در صورت تائید نهایی مدیرعامل، نتیجه رسیدگی به 

/ درخواست کننده اعالم می گردد و درصورت عدم تائید مدیرعامل، روند رسیدگی از شکایت/درخواست رسیدگی مجدد به شاکی 

 سر گرفته می شود. 
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 تبصره:

ا وره ارائه کرده اند یا توسط کارفرمحصول اطمینان از اینکه هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد، کارکنان که به کارفرما مشابرای 

سال پس از پایان ارائه خدمات مشاوره ای یا استخدام، برای بازنگری یا تایید حل و فصل 2استخدام شده اند، نباید ظرف مدت 

 شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد در مورد آن کارفرما توسط سازمان به کار گرفته شود.

ع شکایت و راه حل آن به اطالع عموم برسد باید توسط واحد حقوقی سازمان در خصوص میزان در صورت نیاز به اینکه طرح موضو

 و نحوه آن با مشتری توافق به عمل آید و پایان فرآیند به صورت رسمی اعالم گردد.

اثربخشی  ارشپیگیری و تعقیب شکایات / درخواست رسیدگی مجدد، تا کسب رضایتمندی نهایی، توسط سازمان ادامه می یابد و گز

 و موثر بودن آن توسط نماینده مدیریت به طور مکتوب به مدیر عامل ارائه می شود.

-SITI1-17سوابق شکایت ها/ درخواست های رسیدگی مجدد و اقدامات مرتبط با آن مطابق با روش اجرایی کنترل سوابق به کد  

PR003 .در واحد بهبود کیفیت نگهداری می شود 
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احد ارجاع شکایت به و

مربوطه/مدیرحقوقی/نماینده 

مدیریت/مدیربازرسی  جهت جمع 

 آوری اطالعات و پیگیری

 بله

 خیر
اعالم به شکایت کننده / 

 درخواست کننده

 شروع

دریافت شکایت / درخواست 

 رسیدگی مجدد

 اعالم نتیجه رسیدگی به مدیرعامل

 خیر

آیا نتیجه مورد قبول 

 مدیر عامل می باشد؟

/ درخواست آیا شکایت 

رسیدگی مجدد ، مورد 

         سازمانتایید 

؟ می باشد  

 بله

اعالم نتیجه رسیدگی به شکایت 

  کننده/درخواست کننده

 پایان
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 الزامات سیستم مدیریت -8

 کنترل مدارك  -8-1

 شامل موارد زیر می باشد:  ISO 17065کلیه مدارک مورد نیاز برای اجرای سیستم 

 منامه نظا 

  خط مشی 

 وشهای اجرایی ر 

 دستورالعملها 

 افرمه 

 نمودار سازمانی 

  سایر مدارکی که موسسه برای اجرای سیستمISO 17065   الزم می داند 

 مسئولیتها

  تهیه مدارک به عهده واحدهای متولی مدارک می باشدمسئولیت. 

 مسئولیت تایید مدارک به عهده مدیران و واحدها می باشد 

 یب مدارک به عهده مدیر عامل می باشد. مسئولیت تصو 

 مسئولیت اجرای این روش اجرایی به عهده مسئول کنترل مدارک می باشد 

 .وظیفه بازنگری مدارک به عهده متولیان مدارک می باشد 

 .وظیفه ارجاع مدارک برای بازنگری به عهده کاربران مدارک و یا متولیان مدارک می باشد 
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20/09/95تاریخ:   

 SITI1-17-PR001 طبق روش اجرایی کنترل مدارك به شماره روش اجراء

 تهیه مدارك

فرد آن را تهیه کرده و پس از بازنگری های الزم به  ،در صورت تشخیص نیاز به یک مدرک پس از تأیید نیاز توسط مدیریت بخش

برای  9001و ایزو 17065، ایزو 17020ارک باید از نظر محتوا، خوانا بودن و از نظر تطابق با ایزو تایید مدیر بخش می رساند. مد

سپس از طریق  کار مورد بررسی قرار گیرند. سپس برای قرار دادن مدرک در اختیار دیگران مراحل تصویب نیز طی خواهد شد.

بر روی مدرک  حتما باید مهر معتبر. به آن کد واحدی اختصاص می یابد SITI1-17-WI001به کد  دستورالعمل کدگذاری مدارک

یست ترلنام و کد مدرک که از آن استفاده می کند در فرم مس است.زده شود تا نشان دهنده آن باشد که کلیه این مراحل طی شده 

 آورده می شود. SITI1-17-FO002مدارک به کد 

 مداركتوزیع 

 در اختیار واحدهای مربوطه قرار می گیرد. معتبر یک نسخه بایگانی شده و  نماینده مدیریتپس از تهیه مدرک نسخه اصلی نزد 

 تغییرات در مدارك

تطههابق بهها نیازهههای روز سیسههتم مههی چنههین آنههها و حفههظ تناسههب و کفایتشههان و هم یبههه روزآور در مههدارک، ریهههههدف از تغی

تهدوین بها فهرم ته بهه نیهاز مهی توانهد پیشهنهاد تغییهر اسهناد و مهدارک را بصهورت کتبهی بسهر فردی در درون سازمان  باشد.

تهیههه مطالههب مطههابق بخههش تهیههه مههدارک همههین روش الم نمایههد. پههس از اعهه  SITI1-17-FO001بههه کههد  و تغییههر مههدارک

داری اگهر قهرار اسهت بهه ههر دلیلهی نگهه مهی گهردد. یک شهماره بهه شهماره بهازنگری آن اضهافه  اجرایی و تایید و تصویب آن،

مهی شهود و در غیهر اینصهورت بایهد  عنهوان چهرک نهویس، فهروش و غیهره( بهر روی آنهها مههر نهامعتبر زده شوند )استفاده بهه

مهدرک قبلهی کهه نهامعتبر شهده نهزد نماینهده مهدیریت نگهه داری مهی شهود تها نشهان یهک نسهخه از فورا دور ریختهه شهوند. 

 دهنده تغییرات بوده و مقایسه را آسان سازد. 
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 مدارك برون سازمانی

شود و سپس سند  در رابطه با مدارک برون سازمانی این مدارک بعد از دریافت توسط مدیریت به مسئول کنترل مدارک ارجاع می

 نماید.ثبت می 002FO-17-1SITI به کد لیست مدارک برون سازمانیمربوطه آن را در 
 

 

 کنترل سوابق -8-2

 مسئولیتها

ه آنها و مسئولیت اجرای مفاد این روش اجرایی در خصوص نگهداری سوابق با مدیران واحدها و پرسنل زیر مجموع

 مسئولیت نظارت بر صحت اجرای این روش اجرایی برعهده نماینده مدیریت می باشد .

 SITI1-17-PR003ء طبق روش اجرایی کنترل سوابق به شماره روش اجرا

 شناسایی

وط الزامات مرب-، سیستم ارزیابی انطباق ISO17020تایید صالحیت نهادهای بازرسی -سیستم ارزیابی انطباق کلیه سهوابق

سازمان بین در ، ISO 9001سیستم مدیریت کیفیت  و  ISO17065به نهادهای گواهی کننده محصوالت، فرآیندها و خدمات 

عیین ت مدارکبر اساس نهام سهابقه و یا کدی که برای هر یک از آنها بهر اساس روش اجرایی کنترل  سیتی وان المللی 

 باشند.قابل شناسهایی می، شهود می
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20/09/95تاریخ:   

 

 دستیابی به سوابق و تشکیل پرونده 

الزامات مربوط به نهادهای -، سیستم ارزیابی انطباق ISO17020تایید صالحیت نهادهای بازرسی -سیستم ارزیابی انطباق سهوابق

با توجه به این سازمان در ،    ISO 9001سیستم مدیریت کیفیت و  ISO17065گواهی کننده محصوالت، فرآیندها و خدمات 

توانند . بطوریکه ایشان در زمان نیاز میمی گیرند قراراشخاص تعیین شده در این فرم دراختیار  فرم ثبت مشخصات سوابق

آنها برای  ترسی بهدر جهت تسهیل دسبه این سوابق دسترسی داشته و از آنها استفاده نمایند. نحوه بایگانی این سوابق 

  کلیه سوابق به صورت طبقه بندی آنها بر اساس کد فرم سوابق و بازه زمانی ایجاد آنها می باشد .

رکت و نماینده مدیریت و نیز مدیران شمدیریت عامل برای    مدیریت کیفیتاستفاده و دسترسی به کلیه سوابق سیستم 

گیرد. سایر کارکنان شرکت که خود تهیه کننده یار ایشان قرار میاخت پذیر بوده و توسط مسئولین مربوطه در امکان

توانند به سوابق دسترسی پیدا کنند . مشتریان نیز در ای نیستند، با تأیید مدیر عامل یا نماینده مدیریت میسابقه

ابق تریان به سوبه شرط حفظ اسرار سایر مشتوانند با تأیید مدیر عامل ، می صورتیکه در قرارداد تعیین شده باشد

 دسترسی داشته باشند . 

-و سیستم ارزیابی انطباق    ISO 17020تایید صالحیت نهادهای بازرسی -در خصوص سوابق در سیستم ارزیابی انطباق

اصل رازداری و حفاظت اطالعات  ISO17065الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصوالت، فرآیندها و خدمات 

ار گرفته و دسترسی به سوابق  این سیستم ، محدود و توسط سطح دسترسی تعیین شده در روش مشتریان مد نظر قر

 میسر خواهد بود .  SITI1-17-PR007اجرایی مدیریت اطالعات به کد: 
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 تبصره :

 وابق سایر مشتریان را ندارند.هیچ کدام از مشتریان حق استفاده از س 

 بایگانی و مدت نگهداری :  6-3

 که در فرم ثبت مشخصات سوابق مشخص گردیده، توسط نماینده مدیریتبوسیله بایگانی سوابق در محلهای تعیین شده 

 گیرد و مسئولیت کسب اطمینان از خوانا بودن سوابق بایگانی شده و همچنین مناسبصورت میمسئول معین شده، 

وده و اطالعات خاص مشتریان ،بصورت بودن محل نگهداری از آنها بطوریکه از آسیب، خهرابی و مفقود شدن در امهان ب

ثبت در فرم  سوابق کهواحد و مسئول قسمت ذیربط است. مدت نگهداری از دیر بر عهده م محرمانه محافظت شوند،

. در صورتیکه سابقه مورد نظر اطالعات گرددتعیین می  نماینده مهدیریتتوسط مشخص شهده  مشخصات سوابق

( آنها است و پریود تهیه پشتیبان Back upمهربوط به زمهان نگهداری پشتیبهان )، کامپیوتری باشد،مهدت نگهداری

یشان اتوسط  فرم ثبت مشخصات سوابقبه روز سازی  گردد.ثبت می "الکترونیکی"برای این اطالعات نیز در ستون 

 گیرد. صورت می

 تبصره :

الکترونیکی باید در محلهایی به دور از تابش مستقیم نور ، رطوبت ، گرد و غبار و  ( Back up) نسخه های پشتیبان  

 میدانهای مغناطیسی نگهداری شوند و نیز از نشانه گذاری بر روی آنها با وسایل نوک تیز  جلوگیری گردد.
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 نظامنامه

 شماره مدرک:

SITI1-20-MN001-00        

20/09/95تاریخ:   

 تبصره : 

ثبت گردد نشان دهنده آن است که  Backupپریود زمانی تهیه  "نوع سابقه الکترونیکی"در صورتی که در ستون  

 باشد.جهت آن سابقه نیاز به ایجاد سابقه الکترونیکی می

 گیری از اطالعات کامپیوتری :پشتیبان 6-4

هیه ت سوابق و پریود تعیین شده برای ثبت مشخصاتبا اطالعات مندرج در فرم مطابق  ها موظف هستندمسئولین واحد

، از اطالعات کامپیوتری موجود در واحد یا قسمت خود پشتیبان تهیه کرده و به مدت مشخص  ( Back upپشتیبان )

 شده نسبت به نگهداری  آنها اقدام نمایند . 

 نحوه بازیابی سوابق : 6-5

 اشد.بگردند، نحوه بازیابی کلیه سوابق بر اساس تاریخ میابق بر اساس تاریخ ایجاد، بایگانی میبا توجه به اینکه سو 

 حفاظت از داده های الکترونیکی:6-6

بمنظور حفاظت از داده های الکترونیکی،کلیه کامپیوترها مجهز به آنتی ویروس بوده و از به روز بودن آنها و صحت 

ستفاده ، بطور مرتب توسط استفاده کنندگان و واحد انفورماتیک ، اطمینان حاصل عملکرد سیستم کامپیوتری مورد ا

می گردد. همچنین کلیه سیستم های کامپیوتری ،که در آنها سوابق بصورت الکترونیکی  ایجاد می گردد ، مجهز به کلمه 

تغییر یا از بین رفتن آنها ، درآمده یا قفل می گردند تا از  PDFعبور بوده و فایل های ایجاد/تکمیل شده، بصورت 

 جلوگیری بعمل آید.
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 شماره مدرک:

SITI1-20-MN001-00       

20/09/95تاریخ:   

 

 نحوه امحاء سوابق : 6-7

سوابق ایجاد شده در این سازمان پس از طی شدن مدت زمان نگهداری، توسط مدیران واحدها جمع آوری و تحویل  

گردد. مدیر کنترل مدارک، پس از جمع آوری سوابق نسبت به امحا  آن به نحو مقتضی اقدام دفتر بهبود کیفیت می

 نماید.می

الزامات مربوط به نهاد گواهی  -وارزیابی انطباق  ISO9001و سیستم مدیریت کیفیت ISO17020 سیستم سوابقی که در استاندارد 

 ی باشند:نگه داریشان الزامیست به شرح زیر م    ISO17065 کننده 

  .سوابق شکایات و اقدامات مرتبط با آنها 

 دیابی به ارزیاب/ بازرس مربوطه. با قابلیت ری ارزیابی/ بازرسی  سوابق گزارشها 

 .مشاهدات و یا داده های مرتبط با ارزیابی/ بازرسی ها 

 .سوابق صالحیت کلیه کارکنان دست اندر کار فعالیت های ارزیابی/ بازرسی 

 ای خاص هریک از مدیر یا مدیران فنی.سوابق مسئولیت ه 

  طرحریزی ارزیابی/ بازرسیزمان تعیین شده برای ارزیابی/ بازرسی و توجیهات مرتبط با. 

 .توجیهات مرتبط با تصمیمات ارزیابی/ بازرسی 

 .سوابق مشتریانی که گواهینامه گرفته اند شامل موارد زیر می باشد 

 ی/ بازرسی.اطالعات فرم تقاضا و گزارشهای ارزیاب1

 . قرارداد2

 .دالیل انتخاب روش نمونه گیری3

 / بازرسیارزیابی.دالیل انتخاب زمان برای 4

 .تصدیق اقدامات اصالحی و اصالحات5

 .سوابق شکایات و اعتراضات و هر گونه اصالح یا اقدام اصالحی به عمل آمده6

 .تصمیمات و بررسی های کمیته ها در صورت کاربرد7
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 نظامنامه

ره مدرک:شما  

SITI1-20-MN001-00       

20/09/95تاریخ:   

 
 .مستندات مربوط به تصمیمات درباره گواهینامه8

 .گواهینامه شامل دامنه کاربرد آن9

 .دیگر سوابق مورد نیاز برای تعیین اعتبار گواهینامه مانند مدارک صالحیت ارزیابان/ بازرسان10

 

 

 بازنگری مدیریت -8-3

 مسئولیتها

 جرای این روش اجرایی بر عهده نماینده مدیریت می باشد.مسئولیت ا

 SITI1-17-PR005روش اجراء طبق روش اجرایی بازنگری مدیریت به شماره 

بازنگری مدیریت به منظور بررسی نتایج اجرای سیستم و همچنین بررسی تطابق، کفایت ، تناسب و اثربخشی آن با  -9

داف بیان شده می باشد. این جلسات باید هدفمند و با برنامه ریزی وضعیت جاری سازمان از جمله خط مشی ها و اه

قبلی حداقل یک بار در سال تشکیل شوند . قبل از آغاز جلسه بهتر است شرکت کنندگان مشخص شوند و از هر کدام 

به تصمیم  رخواسته شود پیرامون موضوع جلسه مسایل و گزارشات الزم را تهیه کنند. جلسات بازنگری مدیریت باید بیشت

 گیری اختصاص یابند تا طرح مساله و سوابق آن ها نگهداری شوند.

10-  

 ورودیهای بازنگری مدیریت -11

در جلسات بازنگری مدیریت طرح برخی مسایل الزامیست اگرچه هر موضوع دیگری که عالوه بر موارد زیر ضروری به  -12

 نجر به خروجی های بازنگری مدیریت بشوند.نظر برسند را می توان در قالب این جلسات مطرح کرد به شرط آنکه م

 الف: نتایج ممیزی های داخلی و خارجی -13

 ب: بازخور از کارفرمایان و طرفهای ذی نفع مرتبط با الزامات استاندارد  -14

 ج: وضعیت عدم انطباق ها واقدامات پیشگیرانه و اصالحی -15
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 نظامنامه

 شماره مدرک:

SITI1-20-MN001-00       

20/09/95تاریخ:   

16-  

 د: پیگیری اقدامات ناشی از بازنگری های قبلی -17

 ه: دستیابی به اهداف -18

 )تغییرات داخلی و خارجی(.و: تغییراتی که می توانند بر روی سیستم مدیریتی تاثیر بگذارند -19

 ز: درخواست های رسیدگی مجدد و شکایت ها -20

 ح: توصیه برای بهبود -21

 ط.عملکرد تامین کنندگان خارجی -22

 انجام شده برای ارجاع به مخاطرات و فرصتها ی.اثربخشی اقدامات -23

 ک. کفایت منابع -24

 ل.نتایج پایش و اندازه گیری  -25

 م:بازخور از سازوکار محافظت از بی طرفی  -26

27-  

 خروجی های بازنگری مدیریت -28

جلسات بازنگری مدیریت باید نتایج مشخصی داشته باشند. به همین جهت هر نشست و گفتگویی را نمی توان به سادگی  -29

بازنگری مدیریت دانست. البته ممکن است نتایج در طی یک جلسه حاصل نشوند و می توان در باب موضوعی  جلسه

 چند جلسه مرتبط به هم ترتیب داد. اما در نهایت باید منجر به نتایج زیر شوند:

     ISO 9001، سیستم مدیریت کیفیت 17065و  17020الف: بهبود اثربخشی سیستم ارزیابی انطباق  -30

 17020بهبود خدمات مرتبط با نیازمندیهای مشتریان و طرف های ذی نفع و الزامات استاندارد  ب: -31

 17065ج:بهبود نهاد گواهی کننده در ارتباط با برآورده کردن الزامات استاندارد  -32

 د: نیاز به منابع -33

 ه: هرگونه نیاز برای تغییرات سیستم مدیریت کیفیت. -34

35-   

  .آورده می شود SITI1-17-FO008به کد  مدیریت صورتجلسه بازنگریقالب  جلسات بازنگری مدیریت درنتایج  -36
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 شماره مدرک:

SITI1-20-MN001-00       

20/09/95تاریخ:   

 

 ممیزی داخلی -8-4

 مسئولیتها
  نماینده مدیریت می باشد.و نظارت بر حسن عملکرد آن با  تیم ممیزی داخلیمسئولیت اجرای روش فوق با 

 SITI1-17-PR004روش اجراء طبق روش اجرایی ممیزی داخلی به شماره 

با برنامه ریزی قبلی به طور معمول حداقل یک بار در هر دوازده ماه صورت می گیرد . این برنامه ریزی با در ممیزی کاریست که 

ه برنامنظر گرفتن اهمیت فرآیند ها و حوزه هایی که بایستی ممیزی شوند و همچنین نتایج ممیزی های قبلی از طریق فرم 

د به آنها انجام می پذیرد. قبل از مراجعه به بخشها برای ممیزی بای SITI1-17-FO007به کد  زمانبندی سالیانه ممیزی داخلی 

اعالم نمود تا برای ممیزی آماده باشند و مسئول هر بخش نیز برای پاسخگویی حضور داشته باشد. قبل از آغاز ممیزی باید 

مشخص شده و در اختیار بخشها قرار گیرد. در  برنامه ممیزی داخلی در محلزمانبندی حضور در بخشهای مختلف از طریق فرم 

صورت نیاز ممکن است برخی ممیزیهای خاص خارج از برنامه نیز صورت پذیرد که طبعا منجر به تغییر در برنامه ممیزیهای بعدی 

واهد شد چنین تغییراتی باید مبتنی بر پایداری نسبی و اثربخشی مداوم سیستم مدیریت باشد و سوابق مربوط به تغییر باید خ

 حفظ شود.

چک لیست ممیز باید دارای صالحیتهای الزم برای ممیزی بوده و کار خود را ممیزی نکند. قبل از شروع ممیزی وی از طریق 

سوالهایی را درباره بندهای مختلف استاندارد می نویسد و در هنگام ممیزی از آنها و   SITI1-17-FO005به کد  ممیزی داخلی

 مرتبطشان برای اثبات انطباق یا عدم انطباق استفاده می کند.  شواهد

 فعالیتهای پس از ممیزی داخلی

موارد عدم انطباق مشاهده شده در طی  ، SITI1-17-FO018مطابق با گزارش ممیزی تکمیل شده به کد  پس از هر ممیزی،

کارکنان مسئول حوزه های ممیزی شده از نتایج ثبت شده است و  SITI1-17-FO009    ممیزی که در فرم عدم انطباق به کد

ممیزی مطلع میشوند و در جلسه بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم برای آنها اصالحات صورت گرفته یا 

 می پذیرد و هرگونه فرصت بهبود شناسایی می شود. صورت اقدامات اصالحی / پیشگیرانه
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20/09/95تاریخ:   

 

 ام اصالحی / پیشگیرانهاقد -8-5

 مسئولیتها

مسئولیت صدور اقدامات اصالحی و پیشگیرانه بر عهده کارکنان و مسئولیت پیگیری این اقدامات بر عهده نماینده مدیریت     

 می باشد. 

 SITI1-17-PR002پیشگیرانه به شماره  /روش اجراء طبق روش اجرایی اقدام اصالحی

ستانداردهای بین المللی، ملی، تصریح شده از جانب مشتری یا سازمانی عدول کند، با مورد هر گاه محصولی یا خدماتی از ا 

نامنطبق مواجه می شویم. برخی اوقات علل پدید آورنده این موارد غیر خاص یا معمول هستند یعنی به هر حال ممکن است پیش 

کافیست و برای رفع یا کاهش اینگونه موارد نیاز به تغییرات  بیایند و دلیل خاصی ندارند. در این گونه موارد اصالح مورد نامنطبق

داریم. مثال ناگهان در مسیر عزیمت بازرس یا ارزیاب به محل مشتری یک تصادف سیستم مدیریت کیفیت عمده ای در فرایندهای 

گاهی اوقات علل موارد سهمگین رخ دهد و راه به مدت یک ساعت بسته شود و وی دیر به محل بازرسی یا ارزیابی برسد. اما 

نامنطبق کامال خاص هستند و ممکن است دوباره موارد نامنطبقی را پدید آورند. در این حالت باید مورد نامنطبق ریشه یابی شده 

 و علت یا علل پدید آورنده آن از بین بروند. 

 :اقدام اصالحی مراحل مختلفی دارد که در ذیل به آن اشاره می شود 

یک مورد نامنطبق که گمان می رود در آینده علت پدید آورنده آن مجددا مورد نامنطبق پدید آورد یا رویارویی . رویارویی با 1

 با یک مورد نامنطبق که سابقه موارد مشابه آن وجود داشته است.

 .ریشه یابی علل پدید آورنده مورد نامنطبق و دستیابی به مهمترین آنها2

 .شناسایی اقداماتی جهت حذف علل3

 .اجرای اقدامات4
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20/09/95تاریخ:   

 

 .بررسی اثربخشی اقدامات انجام شده5

 در صورتی که اقدامات قبلی اثربخش نبوده است. 5تا  2.طی مجدد گام 6

 

 

 یل عمل می شود:به منظور رفع علل عدم انطباق های بالقوه )اقدام پیشگیرانه( مطابق مراحل ذ 

 . شناسایی عدم انطباق های بالقوه و علل آنها1

 . ارزیابی نیاز به اقدام برای پیشگیری از وقوع عدم انطباق ها2

 . تعیین و اجرای اقدام مورد نیاز3

 . ثبت نتایج اقدامات انجام گرفته 4

 . بازنگری اثربخشی اقدامات پیشگیرانه انجام گرفته.5

 در صورتی که اقدامات قبلی اثربخش نبوده است. 5تا  2. طی مجدد گام 6

ثبت می گردد. اقدامات اصالحی در پی  SITI1-17-FO003به کد  اقدام اصالحی / پیشگیرانهمراحل فوق در فرم 

کنترل ها، ممیزیها، جلسات بازنگری مدیریت، اجرای سیستم و بسیاری موارد دیگر و اقدامات پیشگیرانه در پی مشاهده 

 عدم انطباق های بالقوه در دست اقدام قرار می گیرند.
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 شماره مدرک:

SITI1-20-MN001-00       

20/09/95تاریخ:   

 خط مشی سازمان بین المللی سیتی وان

 INSO 17065 :1392  ،INSO 17020: 1392بر اساس الزامات استاندارد های ملی   

 ISO 9001:2015 و سیستم مدیریت کیفیت

 تمدن و  فرهنگ بر و جهان مبتنی کشور در گردشگری صنعت مواهب از المس و مناسب برخورداری جهت و الهی الیزال قدرت به اتکال اب

ویژه،  ضمن ایجاد بستری مناسب برای استقالل، درستکاری و   عالیق با گردشگری تحقیق و توسعه المللی بین ایرانی، سازمان -اسالمی غنی

پایبندی همه  و های دقیق بر اساس استانداردهای فوق الذکربی طرفی ارزیابان به منظور اجرای ارزیابی ها و صدور گواهینامه و قضاوت 

همکاران سازمان به اخالق حرفه ای،  اجتماعی،  رازداری،  وظیفه شناسی و تعهد به قوانین دین مبین اسالم و آئین نامه های سازمان، در 

 اجرای وظایف خویش به برنامه ریزی و اجرای اهداف ذیل پرداخته است :

 سازمان کارکردی های الگو و عملیات فرایند و ها فعالیت در اسالم مقدس شریعت های آموزه قدقی مراعات -1

 براساس موازین اسالمی حالل استانداردهای گردشگری با گردشگری امروزی های ساختار تطبیق -2

رستوران ها، کافی شاپ ها، اماکن مراکز و اماکن خدمات گردشگری)اعم از هتل ها،  در حالل ارزیابی و صدور گواهینامه گردشکری -3

تفریحی، شرکت های مسافربری، حمل و نقل هوایی، دریایی، زمینی و ریلی، بیمارستان ها،مطب های دندانپزشکی، فروشگاههای زنجیره ای، 

 تامین کنندگان مواد آرایشی و بهداشتی و کلیه خدمات صنعت گردشگری(

 حالل گردشگری چارچوب اساس بر( راهنماها،  رسانی اطالع،  اتتبلیغ دفاتر) گردشگری واسطه خدمات تقویت -4

تشخیص حلیت و صدور آرم محصول حالل برای محصوالت غذایی، داروئی، آرایشی و بهداشتی از طریق آزمایشگاه مرکز تحقیقات حالل  -5

 جمهوری اسالمی ایران

 ( خانواده بنیان تحکیم) واجتماعی( روان و روح) فردی لتکام و استاندارد الزامات بر مبتنی گردشگری های زیرساخت تقویت -6

 جهان سراسر در فراگیر های آموزش اجرای و ریزی برنامه طریق از حالل گردشگری فرهنگ ترویج -7

 برتر گردشگران و تجار، بازرگانان محققان،،  پژوهشگران به گواهینامه و جوایز اعطای طریق از حالل گردشگری فرهنگ توسعه -8

توسعه و بهبود مستمر از طریق بازنگری های ادواری اهداف کیفیت سازمان در جهت تامین رضایت هرچه بیشتر مشتری با تاکید بر  -9

 مشتری مداری

 تاسیس دفاتر و شعب گردشگری حالل در سایر کشورها -10

کنان و مسئولین سازمان موظف به مراعات این خط اینجانب ضمن تامین منابع و زیرساخت های الزم، متعهد به اجرای اهداف فوق بوده و کار

مشی می باشند. نماینده مدیریت مسئولیت نظارت، کنترل و ارزیابی فرآیندهای اجرایی به کمک شاخص های تعریف شده در استاندارد ملی 

INSO 19933:1394  ی اطالعات واقعی و شهودی و در چارچوب اهداف فوق را بر عهده داشته و میزان تحقق و حصول اهداف را بر مبنا

تعیین نموده و نتایج را به اینجانب گزارش  و پایش و کنترل آزمایشگاه تائید صالحیت شده در موارد مورد نیاز،  دریافت شده از سازمان مشتری

 می نماید.  

                    ریاست                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   سازمان بین المللی  سیتی وان                                                     
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 نظامنامه

 شماره مدرک:

SITI1-20-MN001-00       

02/09/95تاریخ:   

 سازمان بین المللی سیتی وان  منشور اخالقی

با استعانت از خداوند متعال و باور و عمل به شئونات و شعائر فرهنگ غنی اسالم ، ما ارزیابان، کارکنان و مسئولین سازمان بین 

یل ی نماید ، اصول ارزشمند ذالمللی توسعه  و تحقیق گردشگری با عالیق ویژه که به عنوان نهاد ارزیابی مستقل انجام وظیفه م

 را سرلوحه و راهنمای فعالیت های خویش دانسته و ارزیابی ها و قضاوتهای خود و  نحوه انجام امور را مورد پایش  قرار می دهیم:

 .مشتریان تکریم و اسالمی اخالق و رافت و انسان حرمت حفظ و اخالقی فضایل رعایت -1

 قع و ناصحیح و ضد ارزش ها در ارائه خدمات و مشاوره ها.پرهیز از ارائه اطالعات خالف وا -2

حضور به موقع و اقدام به انجام وظایف طبق برنامه و زمان پیش بینی شده با رعایت انضباط فردی ، اداری و اجتماعی ، ضوابط  -3

 قانونی و شغلی و استاندارد ها .

 و اقدام براساس معیارهای استاندارد. دشگری حاللبین المللی گردریافت تقاضای صدور گواهینامه  -4

 ثبت یافته ها و نتایج ارزیابی براساس چک لیست های موجود قبل از فراموش شدن آنان. -5

 پرهیز و خودداری از هرگونه اظهارات مبهم و غیر قابل اثبات که می تواند به اعتبار و آبروی ارزیابی شونده خدشه وارد کند. -6

 و حفظ محرمانگی اطالعات و مدارک و اسناد سازمان و متقاضیان گواهینامه بین المللی گردشگری حالل.  "رازداری"رعایت اصل  -7

 عدم دخالت ، پذیرش ، حضور و ایفای نقش در موضوعاتی که می تواند استقالل و بیطرفی قضاوت و ارزیابی را به مخاطره اندازد. -8

 استقالل و بی طرفی در حین انجام وظایف به مدیریت سازمان. انتقال سریع هرگونه عالئم تهدید کننده اصل -9

 تامین و دریافت راهنمایی و مشاوره از مسئولین موسسه جهت حل و رفع مشکالت و موضوعات.  -10

 ارزیابی و پایش  وجدانی رفتار و کردار خود بر اساس اصول این منشور. -11

 ریاست                                                                                                                                                                      

 سازمان بین المللی سیتی وان                                                                                                                                                     
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 نظامنامه

 شماره مدرک:

SITI1-20-MN001-00       

20/09/95تاریخ:   

 

استاندارد های مورد  مهارت های مورد نیاز بازرس نشانگرخاتم کار

 استفاده

 ردیف مورد ارزیابی

صدور یا عدم صدور 

 گواهینامه

ستاندارد/قدرت  بیان قوی /  آشنایی با ارزیابی ها و ا

ICDL روابط عمومی مناسب / نگارش و تدوین / 

INSO19933:1394 

INSO17065:1392 

INSO17020:1392 

 1 مهمانسراها

صدور یا عدم صدور 

 گواهینامه

آشنایی با ارزیابی ها و استاندارد/قدرت  بیان قوی /  

ICDL روابط عمومی مناسب / نگارش و تدوین / 

INSO19933:1394 

INSO17065:1392 

INSO17020:1392 

 2 هتل ها

صدور یا عدم صدور 

 گواهینامه

آشنایی با ارزیابی ها و استاندارد/قدرت  بیان قوی /  

ICDL روابط عمومی مناسب / نگارش و تدوین / 

INSO19933:1394 

INSO17065:1392 

INSO17020:1392 

 3 بیمارستان ها

صدور یا عدم صدور 

 گواهینامه

یی با ارزیابی ها و استاندارد/قدرت  بیان قوی /  آشنا

ICDL روابط عمومی مناسب / نگارش و تدوین / 

INSO19933:1394 

INSO17065:1392 

INSO17020:1392 

 4 درمانگاه ها

صدور یا عدم صدور 

 گواهینامه

آشنایی با ارزیابی ها و استاندارد/قدرت  بیان قوی /  

ICDL رش و تدوین/ روابط عمومی مناسب / نگا 

INSO19933:1394 

INSO17065:1392 

INSO17020:1392 

 5 مترو

صدور یا عدم صدور 

 گواهینامه

آشنایی با ارزیابی ها و استاندارد/قدرت  بیان قوی /  

ICDL روابط عمومی مناسب / نگارش و تدوین / 

INSO19933:1394 

INSO17065:1392 

INSO17020:1392 

 6 ترمینال های مسافربری

یا عدم صدور  صدور

 گواهینامه

آشنایی با ارزیابی ها و استاندارد/قدرت  بیان قوی /  

ICDL روابط عمومی مناسب / نگارش و تدوین / 

INSO19933:1394 

INSO17065:1392 

INSO17020:1392 

 7 قطارهای مسافربری

صدور یا عدم صدور 

 گواهینامه

  آشنایی با ارزیابی ها و استاندارد/قدرت  بیان قوی /

ICDL روابط عمومی مناسب / نگارش و تدوین / 

INSO19933:1394 

INSO17065:1392 

INSO17020:1392 

 8 فروشگاه ها

صدور یا عدم صدور 

 گواهینامه

آشنایی با ارزیابی ها و استاندارد/قدرت  بیان قوی /  

ICDL روابط عمومی مناسب / نگارش و تدوین / 

INSO19933:1394 

INSO17065:1392 

INSO17020:1392 

 9 آژانس ها

صدور یا عدم صدور 

 گواهینامه

آشنایی با ارزیابی ها و استاندارد/قدرت  بیان قوی /  

ICDL روابط عمومی مناسب / نگارش و تدوین / 

INSO19933:1394 

INSO17065:1392 

INSO17020:1392 

 10 ایرالین ها
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صدور یا عدم صدور 

 گواهینامه

دارد/قدرت  بیان قوی /  آشنایی با ارزیابی ها و استان

ICDL روابط عمومی مناسب / نگارش و تدوین / 

INSO19933:1394 

INSO17065:1392 

INSO17020:1392 

توزیع  –وارد کننده ها  –تولید کننده ها 

مواد  –کشتارگاه مواد غذایی  –کننده ها 

 مواد آرایشی –دارویی و بهداشتی 

11 

 

 

 

 

 نظامنامه

 شماره مدرک:

SITI1-20-MN001-00       

20/09/95تاریخ:   
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 با نظامنامه ISO 17065جدول انطباق استاندارد 

 ردیف بند استاندارد بند نظامنامه
 ف.هد1

 . دامنه کاربرد2
1 1 

.دامنه کاربرد2  2 2 

. تعاریف3  3 3 

.الزامات عمومی4  4 4 

1-4 . موضوعات حقوقی و قراردادی4-1  5 

2-4 بی طرفی . مدیریت4-2  6 

3-4 . مسئولیت مدنی و تامین مالی4-3  7 

4-4 . شرایط بدون تبعیض4-4  8 

5-4 . مدیریت اطالعات4-5  9 

6-4 . مدیریت اطالعات4-5  10 

.الزامات ساختاری5  5 11 

.الزامات اداری5-1  5-1  12 

.سازمان و مدیریت5-2  5-2  13 

.مدیریت منابع6  6 14 

.منابع انسانی6-1  6-1  15 

.برون سپاری3-6.منابع انسانی  6-1  6-2  16 

.الزامات فرایندی7  7 17 

.ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه7-1  7-1  18 

.ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه7-1  7-2  19 

.ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه7-1  7-3  20 

.ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه7-1  7-4  21 

بی انطباق و صدور گواهینامه.ارزیا7-1  7-5  22 

.ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه7-1  7-6  23 

.ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه7-1  7-7  24 

.ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه7-1  7-8  25 

.ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه7-1  7-9  26 

.ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه7-1  7-10  27 

.ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه7-1  7-11  28 

12-7 .کنترل سوابق8-2  29 

.رسیدگی به شکایات و درخواست های رسیدگی مجدد7-2  7-13  30 

.الزامات سیستم مدیریت8  8 31 
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.کنترل مدارك8-1  

.کنترل سوابق8-2  

.بازنگری مدیریت8-3  

.ممیزی داخلی8-4  

.اقدام اصالحی/پیشگیرانه8-5  

8-1  32 

.کنترل مدارك8-1   

.کنترل سوابق8-2  

.بازنگری مدیریت8-3  

.ممیزی داخلی8-4  

.اقدام اصالحی/پیشگیرانه8-5  

 و ضمائم

8-2  33 

.کنترل مدارك8-1  8-3  34 

.کنترل سوابق8-2  8-4  35 

.بازنگری مدیریت8-3  8-5  36 

.ممیزی داخلی8-4  8-6  37 

.اقدام اصالحی/پیشگیرانه8-5  8-7  38 

اصالحی/پیشگیرانه.اقدام 8-5  8-8  39 
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 روش اجرای بازرسی

 شماره مدرک:

SITI1-18-PR002-00       

25/04/95: خیتار  

 

  هدف  -1

مراحل تایید تا اخذ گواهی نامه ، طرح ریزی، تعیین الزامات بازرسی نحوهکنترل  رایی را می توانهدف از تدوین این روش اج

 در سازمان دانست. 17065و  9001و   17020و  19933صدور گواهی و پایش عملکرد بازرسان مطابق با استانداردهای ، حالل

 دامنه کاربرد -2

بیمارستان  -آژانس ها -ایرالین ها دره در سازمان در خصوص گردشگری حالل)این روش اجرایی کلیه گواهی نامه های صادامنه 

 را شامل می گردد. هتل ها( -موادغذایی، آرایشی و بهداشتی و دارویی -فروشگاه ها -رستوران ها -حمل ونقل -ها

 تعاریف-3

  :ا با الزامات مشخص شده یا بررسی محصول، فرآیند، خدمت یا تاسیسات یا طراحی آنها و تعیین انطباق آن هبازرسی

 الزامات عمومی بر مبنای قضاوت حرفه ای )اظهار نظر تخصصی(.

 مسئولیتها -4

  اجرای این روش اجرایی بر عهده بازرسان مورد تایید و با صالحیت سازمان می باشدمسئولیت. 

 .مسئولیت نظارت بر عملکرد بازرسان برعهده مدیر بازرسی است 

 رای اثربخش این روش اجرایی برعهده مدیریت ارشد سازمان می باشد.مسئولیت نظارت عالیه بر اج 
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 روش اجرای بازرسی

 شماره مدرک:

SITI1-18-PR002-00       

25/04/95: خیتار  

 

 روش اجراء-5

 تبادل اطالعات میان سازمان و مشتری 5-1

ند به این سازمان اعالم نماید. شرح این اطالعات در مشتری موظف است برخی اطالعات را که برای امور گواهینامه ضروری هست

 ذیل آمده که در قرارداد خدمات بازرسی نیز آمده که ممکن است بر حسب نیاز مواردی در خود قرارداد به آنها اضافه گردد:

 مراحل اخذ گواهی نامه 5-2

ی با عالئق ویژه، مطابق چک لیست های ارزیابی مراحل اخذ گواهینامه و مدارک مورد نیاز برای اخذ گواهی نامه حالل و گردشگر

 اولیه برای گروه های مشخص شده در ذیل می باشد. 

 

 ایرالین ها -

 آژانس ها -

 بیمارستان ها -

 حمل ونقل -

 رستوران ها -

 فروشگاه ها -

 موادغذایی، آرایشی و بهداشتی و دارویی -

 هتل ها -

 ارزیابی های مجدد، تمدید می شود.نشان حالل به مدت یکسال صادر و پس از آن با 
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 روش اجرای بازرسی

 شماره مدرک:

SITI1-18-PR002-00       

25/04/95: خیتار  

 

 مراحل اجرای بازرسی-6

 برنامه ریزی برای بازرسی 6-1

بل به اطالع پس از نهایی شدن قرارداد، بازرسی سازمان متقاضی مطابق هماهنگی با وی طرح ریزی می شود. این برنامه از ق

مشتری رسیده و موافقتش درباره آن جلب می شود. این زمانبندی به سازمان مشتری کمک می کند هماهنگیهای درون سازمانی 

را ترتیب داده و بخشها و مسئولین آنها ضمن آمادگی برای پاسخگویی به آماده سازی مدارک و سوابق بپردازند. در این برنامه 

 اعضای تیم بازرس، تاریخ و مکان بازرسی مشخص می گردد. مقصود و هدف از بازرسی،

به همین دلیل آنها تنها باید برای بازرسی در  بازرس را باید به نحوی انتخاب کرد که در مجموع صالحیت بازرسی را داشته باشند

رف مان متقاضی از یک طفیلدهای اختصاصی شان مورد استفاده قرار می گیرند. فرایند طرحریزی تیم شامل بررسی وضعیت ساز

 باشد. و صالحیت بازرسین از طرف دیگر می

 فرایند بازرسی 6-2

هدف اصلی از فرایند بازرسی، بررسی میزان آمادگی مشتری برای اخذ گواهی گردشگری حالل و همچنین آشنایی با سیستم 

 مدیریتی آن می باشد. مراحل این بازرسی به شرح زیر می باشد:

 یستمبازرسی مستندات س -

 ارزیابی موقعیت مکانی و شرایط سازمان مشتری -

 بررسی وضعیت مشتری و درک الزامات استاندارد گردشگری حالل به خصوص جنبه های مهم مرتبط با کار تخصصی وی -

 جمع آوری اطالعات مرتبط با دامنه کاربرد، فرایندها، مکان یا مکانها، الزامات قانونی و دولتی و تطابق ها -

 ت های بازرسی در صورت کاربردتهیه چک لیس -

 

هر کدام از بازرسان به قصد بررسی وضعیت به دنبال شواهد و واقعیتهای موجود در محل می باشند. در صورتی که نمونه گیری 

 نشان دهنده عدم انطباق بود شواهد ثبت شده و در نهایت برای اعالم نتایج در  گزارش بازرسی مورد استفاده قرار می گیرد.
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وش اجرای بازرسیر  

 شماره مدرک:

SITI1-18-PR002-00       

25/04/95: خیتار  

نوشته می شوند. بازرسان ضمن تکمیل چک لیست  چک لیست بازرسیشواهد و نمونه های گرفته شده برای بازرسی بر روی فرم 

می نمایند، این گزارش پس از  SITI1-18-FO103ثبت نتایج بازرسی به کد  بازرسی اقدام به ارائه گزارش در قالب فرم کاربرگ

 مدیر بازرسی ارجاع می گردد.ساعت برای تائید نهایی به  48تائید و امضا  توسط بازرس و بازرسی شونده، ظرف مدت حداکثر 

 این سوابق شامل موارد ذیل می باشد: سوابق و یافته های بازرسی باید نگه داری شوند

 گزارش بازرسی)کاربرگ ثبت نتایج بازرسی( -

 توضیحات درباره موارد عدم تطابق و اصالحات و اقدامات اصالحی مشتری -

 ضای آن جمع آوری نموده استتایید اطالعاتی که سازمان درباره مشتری و بررسی تقا -

 توصیه درباره اینکه گواهینامه صادر شود یا خیر به همراه دیگر شرایط و مشاهدات -

تصمیم گیری درباره صدور یا عدم صدور گواهینامه تنها باید بر طبق یافته های بازرسی و ارزیابی بازرسان باشد. سایر اطالعات 

. تاریخ موثر گواهی نامه ]7,4,1،7,4,2[رش بازرسی نیز می تواند بر آنها تاثیر گذار باشندنظیر اطالعات عمومی و توضیحات فرمهای گزا

 .نباید قبل از تصمیم گیری برای صدور گواهینامه باشد

 مدرك گواهینامه6-3

مدرکی است که بیانگر تایید بازرسی در محل مشتری و دامنه کاربرد مورد بازرسی می باشد. این مدرک باید بیانگر  گواهی نامهفرم 

 :]7,4,2[اطالعات زیر است

 الف( هویت نهاد صادر کننده

 ب( شناسه منحصر به فرد و تاریخ صدور

 پ( تاریخ)های( بازرسی

 ت( شناسایی مورد)های( بازرسی شده

 ث( امضا  یا سایر نشانه های تاییدیه، توسط کارکنان مجاز

 ج( بیانیه انطباق در صورت کاربرد

 چ( نتایج بازرسی

file:///D:/Main/Halal/31-05-95/Forms/Certification%20forms/2-Audit/FR-90_05_10-~-FR_11_0%20Audit%20Checklist.docx
file:///D:/Main/Halal/31-05-95/Forms/Certification%20forms/3-Certificate/FR-90_05_10-~-FR_8_0%20Certificate.docx


67 
 

 

 

 روش اجرای بازرسی

 شماره مدرک:

SITI1-18-PR002-00       

25/04/95: خیتار  

 

 تغییر در دامنه کاربرد 4 -6

 .امنه کاربرد شرکت باید لزوم بازرسی مجدد را بررسی کرده و آنرا به اجرا بگذارد.در صورت تغییر در د

 بازرسی سرزده 6-5

 در صورت دریافت شکایات یا تغییرات یا در مورد مشتریانی که گواهینامه شان تعلیق شده است باید بازرسی سرزده صورت پذیرد.

 از قبل به مشتری اعالم گردد. شرایطی که ممکن است منجر به چنین بازرسی شود باید 

  شرایط استفاده مشتری از آرم و گواهی نامه 6 -6

نحوه استفاده مشتری از گواهی نامه دارای شرایط و ضوابط خاصی است و این موارد باید به اطالع مشتری رسیده و از او خواسته 

فاده سو  صورت بگیرد باید سریعا اقدامات مقتضی در این شود تا آنها را رعایت کند. در مواردی که از آرم شرکت و گواهینامه است

 رابطه صادر گردد. شرایط استفاده از آرم و گواهینامه به شرح زیر است:

مشتری تنها مجاز است بعد از اعالم رسمی شرکت از عالمت گواهی نامه استفاده کند و همچنین استفاده از آن نباید به نحوی 

چیز دیگری غیر از واقعیت برای مردم تداعی کند. نحوه استفاده از گواهینامه نباید به شکلی باشد که  باشد که گمراه کننده بوده و

 اعتبار و شهرت سازمان را زیر سوال ببرد

 مشتری نباید از گواهی نامه هایی که اخذ کرده به نوعی استفاده کند که محصول یا فرایند خود را از لحاظ فنی تایید کند.

ت فسخ گواهینامه، کاهش دامنه کاربرد یا فسخ اعتبار آن فورا باید آن را از کارهای تبلیغاتی، کارهای چاپی و سایر مشتری در صور

 فعالیتهای ترویجی و اطالع رسانی خارج نماید.

یت عمشتری در صورتی که درباره اعتبار گواهی نامه اش مورد استعالم رسمی یا غیر رسمی قرار گرفت باید در عین صداقت وض

 واقعی را عنوان نماید

در صورتیکه مشخص گردد مشتری از شرایط فوق پیروی نمی کند باید اقدامات الزم و متناسب صورت پذیرد. این اقدامات           

 :می تواند شامل موارد زیر باشد
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 روش اجرای بازرسی

 شماره مدرک:

SITI1-18-PR002-00       

25/04/95: خیتار  

 

 ی اصالح یا اقدام اصالحیتقاضا برا -

 فسخ گواهینامه -

 اعالم عمومی تخلف مشتری -

 اقدام قانونی -

 پایش عملکرد بازرسان6-7

بر عملکرد نیروهای انسانی باید نظارت کامل صورت بگیرد تا از اثربخشی بازرسی آنها اطمینان حاصل گردد. این پایش به صورتهای 

 :زیر انجام می شود

 زرسی آنهامشاهدات عینی نحوه با 6-8

درصد از بازرسان تازه  30بر حسب میزان بازرسی هر بازرس باید نحوه بازرسی وی مورد بررسی قرار گیرد. نحوه بازرسی حداقل 

درصد از بازرسان با تجربه باید مورد مشاهده عینی قرار گرفته و نتایج به طور  10درصد از بازرسان با سابقه متوسط و  20کار، 

درج گردد. مدیر فنی سازمان آنها را رویت کرده بر طبق نتایج  SITI1-18-FO104به کد  پایش عملکرد بازرسانرسمی در فرم 

یا اقدامات اصالحی مقتضی انجام می گردد. این اقدامات می تواند تذکر شفاهی یا کتبی، آموزش، تغییر برنامه بازرسی اصالحات 

 یا قطع همکاری باشند.

 بررسی گزارشهای بازرسی آنها 6-9

 دهنده بخشینحوه پر کردن فرمهای گزارش بازرسی و همچنین ارتباط مناسب بین نمونه های اخذ شده و بندهای مرتبط نشان 

درصد  30از فرایند بازرسی می باشد که بررسی آنها می تواند در شناخت از عملکرد بازرس مفید باشد. به طور تصادفی حداقل 

درصد بازرسان باتجربه باید بررسی شده و به طور رسمی  10درصد بازرسان با سابقه متوسط و  20گزارشهای بازرسان تازه کار، 

درج گردیده و مدیریت شرکت آنها را رویت کرده بر طبق نتایج اقدامات مقتضی انجام شود. این  پایش عملکرد بازرساندر فرم 

 تواند تذکر شفاهی یا کتبی، آموزش، تغییر برنامه بازرسی یا قطع همکاری باشند. اقدامات می

file:///D:/Main/Halal/31-05-95/Forms/Resource%20Management%20forms/FR-90_04_27-~-FR_24_0%20Auditors%20Performance%20Monitoring.docx
file:///D:/Main/Halal/31-05-95/Forms/Resource%20Management%20forms/FR-90_04_27-~-FR_24_0%20Auditors%20Performance%20Monitoring.docx
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 روش اجرای بازرسی

 شماره مدرک:

SITI1-18-PR002-00       

25/04/95: خیتار  

 

 بازخور مشتری و بازار 6-10

باشد. دیگر وقایع نظیر نظر سنجی از طریق سایت سازمان، بیانگر نظرات مشتریان می  SITI-18-FO105به کد  نظرسنجیفرمهای 

مناسبی فراهم کنند. نظرات مشتریان و سایر ذی نفعان باید  توانند بازخورها، سمینارها، جلسات آموزشی و غیره نیز مینمایشگاه

درج گردیده و به رویت مدیریت سازمان برسد و بر  پایش عملکرد بازرسانتماما مورد بررسی قرار گرفته و به طور رسمی در فرم 

تواند تذکر شفاهی یا کتبی، آموزش، تغییر برنامه بازرسی یا قطع همکاری طبق نتایج، اقدامات مقتضی انجام شود. این اقدامات می

 را در پی داشته باشد.

 

 

 مراجع     

 INSO 17065:1392و   ISO 9001:2015و  INSO 17020:1392د استاندارو  INSO 199933:1394استاندارد 

     

 

 

 

 

file:///D:/Main/Halal/31-05-95/Forms/Information%20management%20forms/FR-90_04_27-~-FR_29_0%20Customer%20Satisfaction%20Measurement.docx
file:///D:/Main/Halal/31-05-95/Forms/Resource%20Management%20forms/FR-90_04_27-~-FR_24_0%20Auditors%20Performance%20Monitoring.docx
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 روش اجرای بازرسی

 شماره مدرک:

SITI1-18-PR002-00       

25/04/95: خیتار  

 سوابق -7  

 چک لیست های ارزیابی اولیه

 ایرالین ها -

 آژانس ها -

 بیمارستان ها -

 حمل ونقل -

 رستوران ها -

 فروشگاه ها -

 دغذایی، آرایشی و بهداشتی و داروییموا -

 هتل ها -

 

SITI1-18-FO106 

SITI1-18-FO107 

SITI1-18-FO108 

SITI1-18-FO109 

SITI1-18-FO110 

SITI1-18-FO111 

SITI1-18-FO112 

SITI1-18-FO113 

 چک لیست های بازرسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SITI1-18-FO001 

SITI1-18-FO002 

SITI1-18-FO003 

SITI1-18-FO004 

SITI1-18-FO005 

SITI1-18-FO006 

SITI1-18-FO007 

SITI1-18-FO008 

SITI1-18-FO009 

SITI1-18-FO010 

SITI1-18-FO011 

SITI1-18-FO012 

SITI1-18-FO013 

SITI1-18-FO014 

SITI1-18-FO015 

SITI1-18-FO016 

SITI1-18-FO017 

SITI1-18-FO018 

SITI1-18-FO019 

 

 SITI1-18-FO103 کاربرگ ثبت نتایج بازرسی

 SITI1-18-FO104 فرم ارزشیابی عملکرد بازرسان

فرم نظر سنجی بعد از ارزیابی در 

 خصوص ارائه خدمات
SITI1-18-FO105 

 SITI1-18-FO202 لیست قراردادها
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 تعهدنامه کارکنان 
 سازمان بین المللی سیتی وان )گردشگری حالل(

 
 
 
 
 
 
 
 

 به نام خدا

 

 

 

....................... در سازمان بین ............... فرزند .............................. دارای شناسنامه به شماره .................................دارای شغل .....اینجانب .............. 

ات دقیق منشور اخالقی، المللی توسعه و تحقیق گردشگری با عالیق ویژه، متعهد می شوم که در حین اجرای وظایف محوله ضمن مراع

خط مشی کیفیت، روش ها، دستورالعمل ها و قوانین سازمان، فعالیت ها و ماموریت ها را بر اساس الزامات استاندارد های ملی 

INSO17020:1392  و INSO19933:1394  انجام داده و اصول استقالل، بی طرفی و محرمانگی را مد نظر داشته و از دخالت و حضور و

نقش در هر موضوعی که بتواند به این اصول خلل وارد کند و آنها را به مخاطره اندازد پرهیز و دوری نمایم و هرگونه عالئم و یافته ایفای 

 ای در این زمینه را بالفاصله و قبل از آنکه منجر به تهدید و آسیب به این اصول شود به مدیریت سازمان اطالع دهم.

 

 

 نام و نام خانوادگی  :

 خ:تاری

 امضاء:
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 موضوع و حوزه بازرسی : آدرس محل بازرسی :    

 

تاریخ بازرسی :            نام و نام خانوادگی بازرسی شونده :  

 

 نام و نام خانوادگی بازرس : ساعت بازرسی : 

 

 استاندارد بازرسی : شماره الزامات مورد بازرسی : 

رم پس از تکمیل توسط بازرس و دریافت امضای بازرسی شونده به واحد بازرسی تحویل می گردد)کپی به مشتری داده نمی شود(توجه : این ف  

انطباق ها و نقاط قوت بازرسی شونده :-1  

عدم تطابق های مشاهده شده : -2  

 بیان عدم تطابق:

بیانیه و اظهار نظر بازرسی : -3  

 کاربرگ ثبت نتایج بازرسی
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 نام بازرس :

:نام ارزیاب   

 فرم ارزشیابی عملکرد بازرسان

اا  

امتیاز برای هر موضوع 100میزان امتیاز از   

  

 ردیف موضوع مورد ارزشیابی 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 1 وقت شناسی و حضور به موقع          

آراستگی و وضعیت ظاهری و           

 انضباط

2 

همراه داشتن مدارک و لوازم           

 بازرسی

3 

اسالمی و تکریم  رعایت اخالق          

 مشتری

4 

رعایت محرمانگی و رازداری در           

 حین بازرسی

5 

 مهارت در انجام بازرسی          
 

6 

ثبت به موقع نکات و نتایج و           

 یافته های بازرسی درکاربرگ

7 

 استفاده از چک لیست بازرسی          
 

8 

نحوه کنترل و اجرای           

(مانعت از مباحث بیهودهبازرسی)م  

9 

میزان آگاهی و اطالع از الزامات           

 بازرسی

10 

کیفیت انجام بازرسی )دقت           

 /سرعت حضور ذهن و زمان(

11 

استقالل و بی طرفی و           

 درستکاری در حین بازرسی

12 

 13 گزارش بازرسی          

 بازخورد مشتری          

دریافت()در صورت   

14 

 میانگین )درصد( امتیازات 

 

 



74 
 

 

 

 روش اجرای بازرسی

 شماره مدرک:

SITI1-18-PR002-00       

25/04/95: خیتار  

 

 لیست قراردادها

 

 

 

 نتیجه بازرسی
 تاریخ بازرسی نام بازرس

تاریخ عقد 

 قرارداد
 ردیف مشتری نماینده کد مشتری کد قرارداد
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 فصل سوم

 

 برون سپاری 
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 روش اجرایی برون سپاری

 شماره مدرک:

SITI1-20-PR001-00 

29/08/95تاریخ:  

 

 

  .هدف1

به دلیل نوسانات در حجم کار و یا تخصصی بودن برخی فعالیتها، برون سپاری ضروریست. این روش بیانگر فرایند کلی برون سپاری 

 عه و تحقیق گردشگری با عالیق ویژه می باشد. خدمات سازمان بین المللی توس

 .دامنه کاربرد2

 این روش اجرایی برای تمام یا قسمتی از هر فعالیت بازرسی در دست اجرای سازمان کاربرد دارد.

 .تعاریف3

  (:/ Outsourcing Subcontractingبرون سپاری )

ی انجام خدمات مورد تقاضای مشتریان می باشد، برون سپاری به معنی ارجاع بخشی از کار به یک سازمان دیگر برا

 مانند برون سپاری به آزمایشگاه های همکار مورد تایید مرکز تحقیقات حالل جمهوری اسالمی ایران. 

 

 .مسئولیتها4

 مسئولیت انجام برون سپاری به عهده مدیر ارزیابی/ بازرسی، مدیرمالی، نماینده مدیریت و مدیرعامل می باشد.

 ءا.روش اجر5

در مواردی که اجرای بخشی یا تمام عملیات ارزیابی برای یک مشتری خاص نیاز به تخصص هایی دارد که در داخل سازمان موجود 

 نیست یا حجم کار باال باشد از برون سپاری استفاده می شود.
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 روش اجرایی برون سپاری

 شماره مدرک:

SITI1-20-PR001-00 

29/08/95تاریخ:  

 

 

ن سپاری باید به دقت و طبق این روش اجرایی صورت گیرد و در نهایت تصمیم گیری های مربوط به اعطای گواهینامه، فرایند برو

 حفظ آن، تجدید اعتبار، تمدید، کاهش دامنه کاربرد، تعلیق یا فسخ آن صرفا توسط سازمان عملی و اعالم می گردد.

پس از   SITI1-14-FO003سازمان و لیست تامین کنندگان مجاز به کد  بانک اطالعاتی تامین کنندگان مورد تائید )مجاز( توسط

تصویب مدیرعامل در اختیار واحد بازرسی قرار داده می شود. این بانک از طریق ارزیابی تامین کنندگان توسط نماینده مدیریت 

 ان پذیر است .امک  SITI1-14-FO002)با همکاری ممیز داخلی( از طریق فرم ارزیابی تامین کننده به کد 

انتخاب تامین کننده مورد نیاز از لیست مجاز تامین کنندگان توسط مدیر بازرسی و پس از تائید نماینده مدیریت و تصویب 

 مدیرعامل، جهت اجرا به امور مالی و واحد حقوقی سازمان محول می شود.

کلیه  SITI1-14-FO001به کد   م نامه برون سپاریسازمان در مواردی که بخشی از کار را برون سپاری می کند باید توسط تفاه

 تعهداتی که خود به عهده دارد را به اطالع سازمان غیر برساند. این موارد عبارتند از:

 رازداری و حفظ اطالعات محرمانه مشتری -

 اطالع دادن شرایطی که ممکن است منجر به تعارض در منافع و نقض بی طرفی گردد -

 ن و بندهای این استاندارد شامل صالحیت، بی طرفی و رازداریتطابق با الزامات سازما -

 برای آزمون ISO/IEC 17025برآورده سازی الزامات قابل اجرای  -

عدم مشارکت یا همکاری با سازمانی که قرار است ارزیابی/ بازرسی شود به نحوی که ممکن باشد بی طرفی به خطر  -

 بیفتد.
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 روش اجرایی برون سپاری

ک:شماره مدر  

SITI1-20-PR001-00 

29/08/95تاریخ:  

 

این نکات کلیدی و مهم توسط واحد حقوقی و موقع انعقاد قرارداد یا تفاهم نامه یا پیمان همکاری به پیمانکار منتخب یادآوری و 

 به نحو مناسب در متن قرارداد گنجانده می شود.

خود سازمان می باشد. کسب اطمینان از تطابق کیفیت خدمات و  در نهایت مسئولیت کلیه فعالیتهای برون سپاری شده به عهده

اشد. بتناسب ارزیابان/ بازرسان مورد استفاده با استانداردها و دستورالعمل های موجود نظیر بی طرفی و غیره به عهده سازمان می

 و نظارت بر کار تامین کننده از سوی عملکرد بازرسان مورد استفاده طبق روش اجرایی بازرسی باید مورد پایش قرار گیرد. کنترل

واحد ارزیابی/ بازرسی و نماینده مدیریت انجام می گیرد و در صورت مشاهده عدم تطابق و مغایرت در اجرای کار تامین کننده، 

 بالفاصله موارد به اطالع رسانیده می شود تا اقدامات اصالحی / پیشگیرانه  الزم اتخاذ و جاری گردد.

ری تامین کنندگان مجاز، تا چنانچه امتیاز کافی در ارزیابی/ بازرسی کسب ننموده اند از لیست مجاز خارج گردند و به ارزیابی ادوا 

 آنها رجوع نشود.

 

 مراجع

   ISO 17065استاندارد 

 سوابق

 

 

 

 فرم های برون سپاری-6

 SITI1-14-FO001 تفاهم نامه برون سپاری

 SITI1-14-FO002 فرم ارزیابی تامین کنندگان

 SITI1-14-FO003 لیست تامین کنندگان مجاز
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 فرم ارزیابی تامین کنندگان                           

 مشخصات تامین کننده

 زمینه فعالیت: نام تامین کننده :

 شماره نمابر:  شماره تلفن:

 پست الکترونیکی: نام و سمت رابط:

 آدرس دفتر مرکزی: 

 آدرس آزمایشگاه:

 جدول ارزیابی

 مالحظات کسب شدهامتیاز  حداکثر امتیاز شاخص های کمی و کیفی ردیف

1 
تایید صالحیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد 

17025 
15 

  

   20 مجوز از مرکز تحقیقات حالل  2

   20 محیط کارفضا، تسهیالت و  3

   10 ابزار و ماشین آالت 4

   5 تضمین کیفیت / مدیریت کیفیت 5

   10 روش های آزمون استاندارد 6

   10 حیت کارکنانسازمان / نیروی فنی/ صال 7

   10 موسسهکیفیت همکاریهای گذشته با  8

   100 جمع امتیازات

چنانچه هریک از شاخص های تعریف شده در این جدول، برای آزمایشگاه کاربرد نداشته باشد، امتیاز آن شاخص ، در نظر گرفته نمیشود و از تبصره: 

 ه شده و توضیح آن در ستون مالحظات درج میگردد.مجموع امتیازات کسر میگردد و نسبت درصدی آن محاسب

 جدول نتایج امتیازهای اخذ شده

 امتیاز
 %65باالتر از 

  6و  2و  1برای کل امتیاز و فاکتورهای 
 65پایین تر از %

 قابل قبول نیست قابل قبول نتیجه

 رتبه فعلی تأمین کننده : رتبه قبلی تأمین کننده :

 تاریخ :  تأیید مدیر فنی: ارزیاب )نام وامضا ( : 
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      لیست تامین کنندگان مجاز            

 ردیف
نام تامین 

 کننده
 تلفن آدرس

امتیاز 

 ارزیابی

تاریخ 

 ارزیابی
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 فصل چهارم

 

یاتروش اجرایی رسیدن به شکا  
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 اجرایی رسیدگی به روش

درخواست های و  شکایات

 رسیدگی مجدد

  

SITI1 -20-PR003-00 :شماره مدرک 

            

 29/08/95تاریخ: 

 .هدف1

هدف از این روش اجرایی تشریح چگونگی فرآیند دریافت، ارزیابی و تصمیم گیری درباره ی شکایات و درخواست های رسیدگی 

 ان بین المللی توسعه و تحقیق گردشگری با عالئق ویژه است.مجدد در سازم

 .دامنه کاربرد2

 این روش برای کلیه شکایات و درخواست های رسیدگی مجدد از سوی مشتریان و در ارتباط با خدمات دریافتی کاربرد دارد.

 .تعاریف3

سازمان به نهاد ارزیابی انطباق در ارتباط با  : بیان نارضایتی به غیر از درخواست رسیدگی مجدد، که توسط هر فرد یاشکایت

 فعالیت های آن نهادی که انتظار پاسخ از آن می رود، ابراز می شود.

به منظور بررسی مجدد به یک نهاد  "ارزیابی انطباق": درخواستی که نوسط تامین کننده مورد درخواست رسیدگی مجدد

 وده است، داده می شود.را اتخاذ نم "مورد"بازرسی که تصمیم مربوط به آن 
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 اجرایی رسیدگی به روش

درخواست های و  شکایات

 رسیدگی مجدد

  

SITI1 -20-PR003-00 :شماره مدرک 

            

 29/08/95تاریخ: 

 

 .مسئولیتها4

بین المللی  مسئولیت تصمیم گیری برای رسیدگی به شکایت دریافت شده و مرتبط با خدمات ارائه شده تحت مسئولیت سازمان

 سیتی وان )گردشگری حالل( ، با مدیر عامل می باشد.

 .روش اجراء5
 

 SITI1-18-FO002شکایت و درخواست رسیدگی مجدد در فرم مخصوص رسیدگی شکایت / درخواست رسیدگی مجدد به کد 

فاهی و تلفنی می باشد( که ثبت و درج می شود و یا به صورت نامه از سوی مشتری به سازمان ارسال می شود )و یا به صورت ش

 در هر صورت پس از دریافت توسط واحد دریافت کننده در سازمان، در فرم مخصوص تاریخ و ساعت دریافت، درج می شود.

دریافت کننده از فرد شاکی یا درخواست کننده رسیدگی مجدد، بابت طرح مسئله تشکر می نماید و در صورت امکان فرآیند 

یز به وی اطالع می دهد. نهاد گواهی کننده باید در خصوص جمع آوری و تصدیق تمامی اطالعات الزم به رسیدگی به موضوع را ن

 منظور پیشبرد رسیدگی به شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد تا مرحله تصمیم گیری مسئول باشد.

ر عامل ارائه می گردد. مدیرعامل فرم تکمیل شده همراه با نامه دریافتی)در صورت وجود( از مشتری جهت تصمیم گیری به مدی

در صورت تائید شکایت/ درخواست رسیدگی مجدد، حسب تشخیص و نوع موضوع، شکایت را به بخش یا واحد مناسب / واحد 

جهت جمع آوری اطالعات  )واحدی غیر از واحد یا بخشی که از آن شکایت شده است( حقوقی، نماینده مدیریت و یا مدیر بازرسی

الزم ارجاع می دهد. در مجموع پس از بررسی موضوع شکایت/ درخواست رسیدگی مجدد و دستیابی به نتایج  و پیگیری های

مربوطه ، این نتایج جهت تائید نهایی به مدیرعامل ارجاع می گردد. در صورت تائید نهایی مدیرعامل، نتیجه رسیدگی به 

می گردد و درصورت عدم تائید مدیرعامل، روند رسیدگی از  شکایت/درخواست رسیدگی مجدد به شاکی / درخواست کننده اعالم

 سر گرفته می شود.



84 
 

 

 اجرایی رسیدگی به روش

درخواست های و  شکایات

 رسیدگی مجدد

  

SITI1 -20-PR003-00 :شماره مدرک 

            

 29/08/95تاریخ: 

 

 تبصره:

د، کارکنان که به کارفرما مشاوره ارائه کرده اند یا توسط کارفرما حصول اطمینان از اینکه هیچگونه تعارض منافعی وجود نداربرای 

سال پس از پایان ارائه خدمات مشاوره ای یا استخدام، برای بازنگری یا تایید حل و فصل 2استخدام شده اند، نباید ظرف مدت 

 شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد در مورد آن کارفرما توسط سازمان به کار گرفته شود.

صورت نیاز به اینکه طرح موضوع شکایت و راه حل آن به اطالع عموم برسد باید توسط واحد حقوقی سازمان در خصوص میزان  در

 و نحوه آن با مشتری توافق به عمل آید و پایان فرآیند به صورت رسمی اعالم گردد.

ی سط سازمان ادامه می یابد و گزارش اثربخشپیگیری و تعقیب شکایات / درخواست رسیدگی مجدد، تا کسب رضایتمندی نهایی، تو

 و موثر بودن آن توسط نماینده مدیریت به طور مکتوب به مدیر عامل ارائه می شود.

سوابق شکایت ها/ درخواست های رسیدگی مجدد و اقدامات مرتبط با آن مطابق با روش اجرایی کنترل سوابق به کد               

SITI1-17-PR003 د کیفیت نگهداری می شود.در واحد بهبو 
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 اجرایی رسیدگی به روش

درخواست های و  شکایات

 رسیدگی مجدد

  

SITI1 -20-PR003-00 :شماره مدرک 

            

 29/08/95تاریخ: 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SITI1 -20-PR003-00 : کشماره مدر  

ارجاع شکایت به واحد 

مربوطه/مدیرحقوقی/نماینده 

مدیریت/مدیربازرسی  جهت جمع آوری 

 اطالعات و پیگیری

 بله

 خیر
اعالم به شکایت کننده / 

است کنندهدرخو  

 شروع

دریافت شکایت / درخواست 

 رسیدگی مجدد

 اعالم نتیجه رسیدگی به مدیرعامل

 خیر

آیا نتیجه مورد قبول 

مدیر عامل         

 می باشد؟

آیا شکایت / 

درخواست رسیدگی 

مجدد ، مورد تایید 

می باشد؟  سازمان  

 بله

اعالم نتیجه رسیدگی به شکایت 

  کننده/درخواست کننده

 پایان
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 اجرایی رسیدگی به روش

درخواست های و  شکایات

 رسیدگی مجدد

            

 29/08/95تاریخ: 

 

 

 

 

 مراجع

  ISO 17065استاندارد 

 

 سوابق

 
 
 
 

 SITI1-18-FO102 فرم رسیدگی به شکایت / درخواست رسیدگی مجدد 
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 رسیدگی به شکایت/درخواست رسیدگی مجددفرم 6.  
 

 

 

 

 

 

                                                و ساعت اعالم شکایت / درخواست رسیدگی مجدد:  تاریخ                                    :             )در صورت تمایل(  نام مشتری

                                          تلفن تماس :                                       آدرس :                                                                             

 
 موضوع مطرح شده : 

نحوه                           مسایل مالی                                هماهنگی های پیش از بازرسی                  کیفیت بازرسی
 برخورد و رفتار

 سایر موارد :
 شرح کامل شکایت 

 نام و امضا مشتری یا دریافت کننده پیام :                                                                                                                    
 

 
 نتایج بررسی : 

 . نمی باشد        با توجه به موارد زیر ، شکایت مورد قبول می باشد 
 :  مدیرعامل امضا                                                                                                                       

 تاریخ :                                                                                                                      

 
 نماینده محترم مدیریت

 با سالم و احترام
حداکثر تا تاریخ.......................... بررسی  ................................کایت مطرح شده به شرح فوق ، مراتب از طریق واحد با توجه به ش

 و پاسخگویی شود .
                                                                                                                        

 
 

 :                                                                                           اقدام مورد نیاز
 ری :  مسئول پیگی ینام و امضا                                                                                                                   

 تاریخ                                                                                                                     

 :و نتیجه آن ی یاقدامات انجام شده نها

 
 . نمی باشد       اقدامات انجام شده ، مورد قبول     می باشد 

 شماره نامه پاسخ :    . پاسخ به مشتری داده شد 
 

 : ی مدیر عاملنام و امضا                                                                                                                   
 تاریخ :                                                                                                                  
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 فصل پنجم

 

 روش اجرایی کنترل سوابق   
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روش اجرایی کنترل 

 سوابق
SITI1-17-PR003-00 شماره

 مدرک:         

 
 هدف- 1

 دت زمان نگهداریهدف از این روش اجرایی بیان چگونگی کنترل های مورد نیاز به منظور شناسایی، انبارش، حفاظت، بازیابی، م

 و تعیین تکلیف سوابق در سازمان بین المللی توسعه و تحقیق گردشگری با عالیق ویژه می باشد.

 دامنه کاربرد-2

 تدوین شده است. 17020این روش جهت حفظ و نگه داری کلیه سوابق الزامی برای استقرار سیستم 

 تعاریف3-

 5-1 - :رنده شواهد عینی از اجرای سیستم می باشندبه مدارکی گفته می شود که در برگی سابقه. 

 .5 -:به وضعیت و مدت زمانی گفته می شود که سابقه تحت کنترل مستقیم می باشد و از آن استفاده می  نگه داری

 شود.

 :به وضعیت و مدت زمانی گفته می شود که سابقه در دسترس مستقیم نیست اما از بین نیز نرفته است. می توان  راکد

 نیاز آنرا بازیابی کرده یا به آن دسترسی پیدا کرد.بر حسب 
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روش اجرایی کنترل 

 سوابق

SITI1-17-PR003-00 شماره

 مدرک:         

25/04/95تاریخ:   

 

 

 مسئولیتها4-.

مسئولیت اجرای مفاد این روش اجرایی و نحوه توضیح داده شده در خصوص نگهداری سوابق با مدیران واحدها و پرسنل 

 ر مجموعه آنها و مسئولیت نظارت بر صحت اجرای این روش اجرایی برعهده نماینده مدیریت می باشد .زی

 

 ءروش اجرا 5- 

 

سوابق به صورت کاغذی، الکترونیکی، لوح فشرده و غیره نگه داری می شوند. در این سازمان اولویت با سوابق الکترونیکی است که 

ممکن از نگه داری سوابق کاغذی خودداری می گردد. در عین حال رعایت محرمانگی،  به صورت فایل ذخیره می شوند. تا جای

 نکات امنیتی، پشتیبان گیری و نگه داری از سوابق )استفاده از برنامه های ویروس کش، ضد کرم، ضد تروژان و غیره( نیز ضروریست. 

 باشند: نگه داریشان الزامیست به شرح زیر می  17020سوابقی که در استاندارد

  .سوابق شکایات و اقدامات مرتبط با آنها 

 دیابی به بازرس مربوطه. با قابلیت ری بازرسی  سوابق گزارشها 

 .مشاهدات و یا داده های مرتبط با بازرسی ها 

 .سوابق صالحیت کلیه کارکنان دست اندر کار فعالیت های بازرسی 

 .سوابق مسئولیت های خاص هریک از مدیر یا مدیران فنی 
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روش اجرایی کنترل 

 سوابق

SITI1-17-PR003-00         :شماره مدرک 

25/04/95تاریخ:   

 

 

  طرحریزی بازرسیزمان تعیین شده برای بازرسی و توجیهات مرتبط با. 

 .توجیهات مرتبط با تصمیمات بازرسی 

 .سوابق مشتریانی که گواهینامه گرفته اند شامل موارد زیر می باشد 

 م تقاضا و گزارشهای بازرسی.اطالعات فر1

 . قرارداد2

 .دالیل انتخاب روش نمونه گیری3

 بازرسی.دالیل انتخاب زمان برای 4

 .تصدیق اقدامات اصالحی و اصالحات5

 .سوابق شکایات و اعتراضات و هر گونه اصالح یا اقدام اصالحی به عمل آمده6

 .تصمیمات و بررسی های کمیته ها در صورت کاربرد7

 ت مربوط به تصمیمات درباره گواهینامه.مستندا8

 .گواهینامه شامل دامنه کاربرد آن9

 .دیگر سوابق مورد نیاز برای تعیین اعتبار گواهینامه مانند مدارک صالحیت بازرسین 10

 مراجع

 INSO 199933:1394استاندارد 

 INSO 17020:1392استاندارد 

 سوابق

 SITI1-17-FO004 فرم ثبت مشخصات سوابق
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 فرم ثبت مشخصات سوابق

ف
دی
ر

 

 کد سابقه نام سابقه
 مدت نگهداری محلهای نگهداری نوع سابقه

 مسئول نگهداری
افراد 

 مجاز

تعیین 

 راکد جاری راکد جاری الکترونیکی کاغذی تکلیف

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 تائید کننده ) نماینده مدیریت(

 نام و نام خانوادگی :

 تاریخ :

 امضا  
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 فصل ششم

 

 روش اجرایی مدیریت

 

 ریسک 
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 روش اجرایی

 مدیریت ریسک 

SITI1-18-PR003-02 :شماره مدرک 

29/08/95تاریخ:   

 هدف1-

ی مرتبط با بازرسریسک های شناخت و  روش اجرائی معرفی روش نظام مند برای پیش بینیهدف از تدوین این 

ها و ارزیابی ریسک )پیامد و فرایند، اطالعات، اموال، تجهیزات، منابع مالی، اعتبار و قابلیت و رعایت بی طرفی

  .می باشدآن ها  احتمال(

 دامنه کاربرد2-

 ندها و خدمات سازمان گردشگری حالل را در بر می گیرد. این روش اجرایی کلیه فرایدامنه کاربرد 

 تعاریف3-

 ریسک : اثر عدم قطعیت بر روی یک نتیجه مورد انتظار.

 تاثیر، یک انحراف از آنچه مورد انتظار است می باشد.  -

 ریسک اغلب با اشاره به وقایع بالقوه یا عواقب عنوان میشود یا ترکیبی از این دو می باشد. -

( برای تخصیص مقدار عددی شدت 1جدول ). ردی از میزان جدی بودن اثر خطای بالقوه استشدت: برآو

 .درنظر گرفته شده است
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 روش اجرایی

 مدیریت ریسک 

SITI1-18-PR003-02 شماره

 مدرک: 

29/08/95تاریخ:   

 

صورت کمی، تعداد دفعات تکرار یا دوره تکرار ریسک در طی دوره های زمانی مشخص که بوقوع:  احتمال

 می گیرد. برای تعیین این مقدار مورد استفاده قرار (2جدول)کمی بیان شده است.  -توصیفی و توصیفی

ارزیابی ریسک: تعیین کیفی یا کمی احتمال مواجهه با یک ریسک تحت برخی شرایط می باشد که در  

 برگیرنده توجیه عدم قطعیتها و نتایج اثرات نامطلوب است. 

 مسئولیت4-

 مدیران سازمان است.روش برعهده  نیا یاجرا تیولمسئ

  روش اجراء

شناسایی ریسک ها به تفکیک فرایندهای شناسایی شده و در فرم شناسایی و ارزیابی ریسک به کد  توسط مدیران شرکت 

 انجام می شود.

 م میگیرد. تعیین پیامد وارزیابی ریسک های شناسایی شده با هدف بررسی الویت ها و تخصیص منابع مالی به آن ها انجا

انجام می شود. در  3(  مطابق با جدول شماره RPNو محاسبه درجه ریسک ) 2و 1احتمال وقوع مطابق با جداول شماره 

 نحوه تعیین کنترل های مورد نیاز مشخص شده است. 4جدول شماره  
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 روش اجرایی

 مدیریت ریسک 

SITI1-18-PR003-02 :شماره مدرک 

29/08/95تاریخ:   

 روش برآورد پیامد -1جدول شماره  

   1 2 3 4 

 بارز قابل توجه متوسط کم اهمیت نوع ریسک 

 اطالعات

افشا یا از بین رفتن 

اطالعاتی که در منابع 

عمومی در دسترس 

است / حساسیت 

درون سازمانی ایجاد  

می کند / مورد توجه 

 بخش هاست

افشا یا از بین رفتن 

اطالعاتی که برای 

ملیات سازمان ع

 حساسیت برانگیز است

افشا یا از بین رفتن 

اطالعاتی که برای 

ذینفعان سازمان 

 حساسیت برانگیز است

افشا یا از بین رفتن 

اطالعاتی که اثرات 

 دائمی بارز دارد

 /اموال

 تجهیزات 

صدمه جزئی  یا ضایع 

 < %5شدن 

 از کل دارایی ها 

از کل  < %20ضایع شدن 

 دارایی ها

ابل توجه  یا ضایع صدمه ق

از کل  < %5 0شدن

 دارایی ها

نابودی یا ضایع 

از کل  > %5 0شدن

 دارایی ها

 منابع مالی

کمتر از پنج درصد از 

 بودجه سالیانه

)سازمان، بخش یا  

پروژه هر کدام که 

 مرتبط باشد(

از  0پنج الی ده درصد

بودجه سالیانه )سازمان، 

بخش یا پروژه هر کدام 

 که مرتبط باشد(

درصد از بودجه  10بیش از 

 سالیانه

)سازمان، بخش یا پروژه 

 هر کدام که مرتبط باشد(

درصد از  30بیش از 

 بودجه سالیانه

)سازمان، بخش یا 

پروژه هر کدام که 

 مرتبط باشد(
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 اعتبار

کمیته های داخلی یا 

ممیزی داخلی برای 

پیشگیری از گسترده 

شدن آن نگرانی های 

کوتاه مدت محلی 

مطرح است و بر 

فعالیت های محلی 

 تاثیر دارد.

لزوما نیازی به بازنگری 

 بهبود آن نیست

 ایجاد نگرانی های ملی

درخواست رسیدگی 

توسط آزانس های برون 

 سازمانی

تاثیر بلند مدت بر برند 

 مانساز

ایجاد نگرانی های ملی در 

خواست رسیدگی 

 عمومی،و سیاسی

تاثیر بلند مدت بر برند 

 سازمان

عملیات عمده عمیقا 

تحت تاثیر قرار گرفته 

 است

نگرانی های بین 

المللی، درخواست 

های دولتی یا 

تاثیرات برگشت 

ناپذیر ملی و بین 

 المللی

تاثیر بارز برند بر 

 قابلیت های سازمان

 فرایندهاقابلیت 

تاثیری بر قابلیت های 

سازمانی / انحراف 

شاخص های عملیاتی 

دارد  و با کنترل های 

عملیاتی قابل رفع 

 شدن می باشد

تاثیری بر نتایج و کاهش 

کارایی سازمان دارد به 

طوری که اهداف محقق 

 نمی شوند

موجودیت سازمان تحت 

تاثیر قرار نمی گیرد ولی 

می تواند بازنگری بارزی 

 باعث شودرا 

تاخیر در خدمات، از بین 

رفتن درآمد، نارضایتی 

 ذینفعان، نقض قوانین(

عدم دسترسی کلی 

به مهارت ها/ 

 کارکنان

ممانعت از  اجرای 

 قعالیت های کلیدی 

منجر به انحالل 

پروژه/ فعالیت/ 

 سازمان 

نقض قوانین و 

مقررات ملی و بین 

الملل، وجود شکایت 

های مکرر از طرف 

 های ذینفع
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 روش اجرایی

 مدیریت ریسک 

SITI1-18-PR003-02 :شماره مدرک 

29/08/95تاریخ:   

 روش برآورد احتمال -2جدول شماره  

  E D C B A 

 تقریبا قطعی محتمل ممکن غیر محتمل بندرت  

 توصیفی

در شرایط 

استثنایی 

ممکن است 

 رخ دهد

در مواقع کمی 

ممکن است رخ 

 دهد

شاید در 

 عبیشتر مواق

 رخ دهد

احتماال در 

بیشتر مواقع 

رخ خواهد 

 داد

انتظار می رود 

که در بیشتر 

 مواقع رخ دهد

 -توصیفی

 کمی

 )تکرار(

در طی اجرای 

فرایند احتمال 

رخ داد آن 

بندرت وجود 

 دارد

در طی اجرای 

فرایند به طور 

 فصلی رخ دهد

در طی اجرای 

فرایند به 

طور ماهانه 

 رخ دهد

در طی اجرای 

 فرایند به

طور هفتگی 

 رخ دهد

در طی اجرای 

فرایند به طور 

 روزانه رخ دهد

 %95< %95 ~ %65 %65 ~ %35 %35 ~%5 %5> کمی

 

 جهت محاسبه میزان درجه ریسک از فرمول زیر استفاده می شود:

P      ×=     S        RPN 

 .گیردمیمورد نظر قرار  با توجه به ماتریس زیر سکیر سطح ریسکدرجه  =    پیامد    ×    احتمال وقوع
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 روش اجرایی

 مدیریت ریسک 

SITI1-18-PR003-02 :شماره مدرک 

29/08/95تاریخ:   

 

 

 

 ماتریس ارزیابی ریسک -3جدول شماره 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4

 
کم اهمیت متوسط قابل توجه بارز

A تقریبا قطعی 1A 2A 3A 4A

B محتمل 1B 2B 3B 4B

C ممکن 1C 2C 3C 4C

D غیر محتمل 1D 2D 3D 4D

E بندرت 1E 2E 3E 4E

ال
تم

اح

شدت اثر
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 روش اجرایی

 مدیریت ریسک 

SITI1-18-PR003-02 :شماره مدرک 

29/08/95تاریخ:   

 

 

 جدول تعیین سطح ریسک _4جدول شماره 

 درجه ارزیابی ریسک دام در سطح سازماناق
سطح 

 ریسک

نیازمند اقدام سریع توسط مدیریت با 

طرحریزی تفصیلی، تخصیص منابع و پایش 

منظم )با استفاده از تعریف پروژه های 

 بهبود(

3A, 4A, 4B High (H) 

تصحیح یا  -اعمال کنترل های مدیریتی 

آموزش کارکنان و ...  )با  -تغییر منابع

 اده از صدور اقدام اصالحی(استف

1A, 2A, 1B, 2B, 3B, 2C, 3C, 

4C, 3D, 4D, 4E 

Medium 

(M) 

پایش مستمر و مدیریت جهت پیشگیری از 

افزایش سطح ریسک )با استفاده از 

 روشهای اجرایی روتین(

1C, 1D, 2D, 1E, 2E, 3E Low (L) 

نین اگر تغییری در سازمان اتفاق بیفتد تاثیر آن در همچ، می گیردقرار  یمورد بازنگر انهیسالنتایج مدیریت ریسک 

 .های مرتبط حسب مورد بازنگری می شود سکیرفرایندهای سازمان بررسی و 
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 روش اجرایی

 مدیریت ریسک 

SITI1-18-PR003-02 :شماره مدرک 

29/08/95تاریخ:   

 

 

 مراجع

 ISO 9001:2015استاندارد  

 INSO 17020:1392استاندارد 

 INSO 17065:1392رد استاندا

 

 سوابق

 SITI1-18-FO201 فرم شناسایی و ارزیابی ریسک
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 فصل هفتم

 

 داخلی ممیزی

 

 

 

 



103 
 

 

روش اجرایی ممیزی 

 داخلی

SITI1-17-PR004-02 :شماره مدرک 

 29/08/95تاریخ: 

 هدف-1

د تایی-سیستم ارزیابی انطباقدر اجرای به منظور کسب اطمینان از اثربخشی  هدف از این روش اجرایی انجام ممیزیهای داخلی

الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصوالت، فرآیندها و -، سیستم ارزیابی انطباق ISO17020صالحیت نهادهای بازرسی 

، همچنین پی بردن به نقاط قوت و ضعف در این رابطه می باشد. این  ISO 9001سیستم مدیریت کیفیت   ISO17065خدمات 

 ی داخلی ورودی خوبی برای هدف گذاریها، تدوین خط مشی و تغییرات سیستم می باشد.ممیز

 دامنه کاربرد-2

که مرتبط با مفاهیم و اصول  سیستم  سیتی وان )گردشگری حالل( ،سازمان بین المللی  ممیزی بخشهایی از کسب و کار

الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده -زیابی انطباق، سیستم ار ISO17020تایید صالحیت نهادهای بازرسی -ارزیابی انطباق

 .  ISO 9001سیستم مدیریت کیفیت   ISO17065محصوالت، فرآیندها و خدمات 

 تعاریف -3

: بررسی نظام یافته به منظور اینکه سازمان اطمینان حاصل نماید که فعالیت ها و نتایج مربوطه با برنامه ممیزی -   

بقت دارند و رسیدن به این نکته که ضمن اجرای موثر طرح ها، مناسب با اهداف کالن و های طرح ریزی شده، مطا

 خط مشی سازمان می باشد.

هرگونه انحرافی از استانداردهای کاری، دستورالعمل ها، روش های اجرایی، مقررات، عملکرد نظام : عدم انطباق -   

 زامات را منجر شود، عدم انطباق گویند .مدیریتی و ... که مستقیم یا غیر مستقیم عدم رعایت ال
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روش اجرایی ممیزی  

 داخلی

SITI1-17-PR004-02 :شماره مدرک 

 29/08/95تاریخ: 

 
 
 
 
 

 

 مسئولیتها-4
  نماینده مدیریت می باشد.و نظارت بر حسن عملکرد آن با  تیم ممیزی داخلیمسئولیت اجرای روش فوق با 

 روش اجراء-5

ا برنامه ریزی قبلی به طور معمول حداقل یک بار در هر دوازده ماه، و در صورت صالحدید کمیته راهبری،  ممیزی کاریست که ب

در سال صورت می گیرد . این برنامه ریزی با در نظر گرفتن اهمیت فرآیند ها و حوزه هایی که بایستی ممیزی شوند و  3یا  2

می پذیرد. انجام  SITI1-17-FO007به کد  برنامه زمانبندی سالیانه ممیزی داخلی همچنین نتایج ممیزی های قبلی از طریق فرم 

قبل از مراجعه به بخشها برای ممیزی باید به آنها اعالم نمود تا برای ممیزی آماده باشند و مسئول هر بخش نیز برای پاسخگویی 

 برنامه ممیزی داخلی در محلحضور داشته باشد. قبل از آغاز ممیزی باید زمانبندی حضور در بخشهای مختلف از طریق فرم 

ه کمشخص شده و در اختیار بخشها قرار گیرد. در صورت نیاز ممکن است برخی ممیزیهای خاص خارج از برنامه نیز صورت پذیرد 

طبعا منجر به تغییر در برنامه ممیزیهای بعدی خواهد شد چنین تغییراتی باید مبتنی بر پایداری نسبی و اثربخشی مداوم سیستم 

 مدیریت باشد و سوابق مربوط به تغییر باید حفظ شود.

چک لیست وی از طریق  ممیز باید دارای صالحیتهای الزم برای ممیزی بوده و کار خود را ممیزی نکند. قبل از شروع ممیزی

ندارد می نویسد و در هنگام ممیزی از آنها و سوالهایی را درباره بندهای مختلف استا  SITI1-17-FO005به کد  ممیزی داخلی

 شواهد مرتبطشان برای اثبات انطباق یا عدم انطباق استفاده می کند. 

 فعالیتهای پس از ممیزی داخلی-6

موارد عدم انطباق مشاهده شده در طی  ، SITI1-17-FO018مطابق با گزارش ممیزی تکمیل شده به کد  پس از هر ممیزی،

ثبت شده است و کارکنان مسئول حوزه های ممیزی شده از نتایج  SITI1-17-FO009    عدم انطباق به کدممیزی که در فرم 

 -ممیزی مطلع 

file:///C:/Users/P/Desktop/17021/Forms/9001%20section%20of%2017021/Baznegari%20modiriat/FR-90_05_10-~-FR_31_0%20barname%20saliane%20Momaieziha%20va%20baznegari%20modiriat.docx
file:///C:/Users/P/Desktop/17021/Forms/9001%20section%20of%2017021/Internal%20Audit/FR-90_05_10-~-FR_7_0%20Audit%20on%20Site%20Schedule.docx.lnk
file:///C:/Users/P/Desktop/17021/Forms/9001%20section%20of%2017021/Internal%20Audit/FR-90_05_10-~-FR_33_0%20Internal%20audit%20checklist.docx
file:///C:/Users/P/Desktop/17021/Forms/9001%20section%20of%2017021/Internal%20Audit/FR-90_05_10-~-FR_33_0%20Internal%20audit%20checklist.docx
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 روش اجرایی

 مدیریت ریسک 

SITI1-18-PR003-02 :شماره مدرک 

29/08/95تاریخ:   

 

 

 

 اقداماتی آنها اصالحات صورت گرفته یا میشوند و در جلسه بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم برا-

 می پذیرد و هرگونه فرصت بهبود شناسایی می شود. صورت نهاصالحی / پیشگیرا

 مراجع

  ISO 9001استاندارد  

   ISO 17020استاندارد 

   ISO 17065استاندارد 

 سوابق

 ISO 9001- ISO 17020 SITI1-17-FO005چک لیست ممیزی داخلی 

 ISO 17065 SITI1-20-FO001 چک لیست ممیزی داخلی

 SITI1-17-FO006 برنامه ممیزی داخلی

 SITI1-17-FO007 زمانبندی سالیانه ممیزی داخلیبرنامه 

 SITI1-17-FO009 فرم عدم انطباق

 SITI1-17-FO018 گزارش ممیزی داخلی

  

 

file:///C:/Users/P/Desktop/17021/Forms/9001%20section%20of%2017021/Corrective%20and%20Preventive%20action/FR-90_05_10-~-FR_34_0%20darkhast%20Eghdame%20eslahi%20va%20pishgirane.doc
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 شماره فرم :  عهدم انطبهاق           

 تاریخ صدور: 

 ممیزی مراقبتی                            نوع ممیزی :                   داخلی               صدور گواهینامه   

 نام واحد ممیزی شونده :  شماره ممیزی :                                

دا
اه

ش
م

یز
مم

ت 
 

 شرح :
 نام و امضا سر ممیز :                         تاریخ :                                                                                                                    

م 
عد

ح 
شر

ق
با

نط
ا

 

 شرح : 
 نام و امضای سرممیز:               تاریخ :                                      نام و امضای ممیزی شونده :                                                       

ور
ست

د
 

 مهلت :                                                                     مسئول ریشه یابی :   
 

 :تاریخ :                    نام و امضای نماینده مدیریت                                                                                                                              
 

ه 
ش

ری

ی
یاب

 

 شرح :
 تاریخ :                              نام و امضای مسئول :                                                                                                                          

 

ن 
یی

تع

ت 
ما

دا
اق

زم
ال

 

 شرح :
 مهلت رفع مغایرت:

 نام و امضای نماینده مدیرت :    تاریخ :                                                                                                                                                   

م 
جا

ت ان
ما

دا
اق

ته
رف

 گ

 : شرح

 تاریخ :                            نام و امضای اقدام کننده :                                                                                                                            
               

ی 
رس

بر
ه 

یج
نت

دد
مج

 

 شرح : 
                                                                                     

 تاریخ :                             نام وامضای سرممیز :                                                                       
      

ی
ش

بخ
ثر

و ا
ی 

یر
یگ

پ
 

  انجام نگردیده    ده در تاریخ ...................................  موارد بررسییی گردید . اقدامات فوق جهت رفع عدم انطباق انجام گردی

 است .

 .  نمی باشد      نتایج حاصله حاکی از رفع عدم انطباق می باشد 

 شماره فرم اقدام اصالحی / پیشگیرانه :

 

 

 نام و امضای نماینده مدیریت:                                   تاریخ :                       
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                  چک لیست فنی ممیزی داخلی 
 

 

موضوع:                                                                          تاریخ   

 بازرسی:

 شماره گزارش بازرسی:                      نام بازرس:                                                 

 

 

 

 

 

 شرح مشاهدات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ز:                                                                        نام سرممیز:نام ممی  

 

 تاریخ :                                                                          تاریخ:
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 گییزارش ممیییزی داخلی
 شماره :

 تاریخ : 

 

 تاریخ ممیزی :   :شماره ممیزی   : واحد مورد ممیزی  

  ممیزی :استاندارد   نماینده واحد مورد ممیزی :

 سایر :          درخواست مشتری        اثربخشی اقدام اصالحی       فوق برنامه        طبق برنامه       داخلی     نوع ممیزی:

 
یز

مم
وه 

گر
ا

 ن

  :نام سر ممیز

 : نام ممیزین 

 

 

 اسامی حاضرین جلسه :

 

 موارد ارزیابی شده:

 

 

 جمع بندی و ارزیابی حاصل از انجام این ممیزی به شرح زیر است:

 

 نقاط قوت:

 نقاط ضعف )عدم انطباق ها(:

 توصیه های بهبود:

 

 
 

 نام و امضاء ممیز:                                                                             نام و امضاء سرممیز:

 اریخ:                                                                                             تاریخ:ت
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 چک لیست ممیزی داخلی                                                        
 

 تاریخ :  :شماره ممیزی :فرانید مورد ممیزی :ممیزاناسامی  صفحه :

 نتایج
 مدارک مرتبط

الزامات مرتبط 

 استاندارد 
 ردیف شرح

 انطباق عدم انطباق توضیحات

       

       

       

       

       

       

       

       

 نام و امضا سرپرست گروه ممیزی :

 تاریخ :

 :نام و امضا  ممیز

 اریخ :ت



 
 
 

                                                      

 برنامه ممیزی داخلی                                            
 

 واحد مورد ممیزی ردیف
 -روش اجرایی -فرایند

 فعالیت
 مسئول مربوطه

تاریخ  و ساعت 

 ممیزی

 الزامات استاندارد         

ISO 17020    

ISO 9001 

ISO 17065    

 

 نام ممیزان

1 

 
      

2       

3       

4       

5       

6       

 سرپرست گروه ممیزی) نام و امضا(  

      :تاریخ

 

 
 

 نماینده مدیریت )نام و امضا( 

 :تاریخ

115 
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 فصل هشتم

 

 مدیریت زیر ساخت
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 روش اجرایی

 مدیریت زیرساخت

SITI1-17-PR006-00  :شماره مدرک 

25/04/95تاریخ:   

 
 هدف -1

هدف از این روش اجرایی بیان شیوه مدیریت زیرساختهای موجود در موسسه می باشد تا بتوان با آنها شرایط الزم جهت گردش 

 اطالعات به صورت امن و دقیق در داخل و خارج سازمان مهیا گردد.

 دامنه کاربرد-2

 نیاز برای مدیریت صحیح اطالعات در دامنه کاربرد روش اجرایی مدیریت اطالعات کلیه امکانات و تجهیزات مورد

 تعاریف:-3

 :منظور کلیه امکانات سخت افزاری و یا نرم افزاری است که برای گردش صحیح اطالعات، حفظ امنیت  زیرساخت

 آنها و مدیریت کارآمد و اثربخششان مورد نیاز است.

 روش اجرا:-4

 اطی و فن آوری اطالعات مورد نیاز برای گردش صحیح اطالعات باید طرحریزی شده و تامین شوند.کلیه امکانات ارتب

تجهیزات ارتباطی موجود در موسسه هر کدام دارای مزیتها و مضراتی هستند. با توجه به نیازهای موجود درباره تبادل اطالعات 

 رکیبی از آنها انتخاب شود:که در روش مدیریت اطالعات ذکر گردید باید یکی از آنها یا ت
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 روش اجرایی

 مدیریت زیرساخت

SITI1-17-PR006-00  :شماره مدرک 

25/04/95تاریخ:   

 

 خصوصیت

 نام تجهیز

 به صورت کاغذی ایمیل فکس تلفن

 ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب ضعیف متوسط خوب

             امنیت

             سرعت

             دقت

             *بازیابی

             رسمیت

             ماندگاری

             صحت

             ظاهر

             جامع و مانع

             به وقت بودن

 

 اردرضا کاغذ عمر مشخصی دتعریف بازیابی: اگر خواستیم به اطالعاتی در گذشته دسترسی پیدا کنیم تا چه حد سریع و سالم می توان آنها را مجددا در اختیار داشت. ف* 
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 روش اجرایی

 مدیریت زیرساخت

SITI1-17-PR006-00  :شماره مدرک 

25/04/95تاریخ:   

 

 

 

  مراجع

 INSO 199933:1394استاندارد 

 INSO 17020:1392استاندارد 

 سوابق

 ندارد
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 فصل نهم

روش اجرایی ارزیابی انطباق 

 و صدور گواهینامه
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روش اجرایی ارزیابی انطباق 

 و صدور گواهینامه 

-SITI1-20-PR005شماره مدرک:  

00        

20/09/95تاریخ:   

 

 فهد-1

مراحل تایید تا اخذ گواهی نامه گردشگری ، رزیابیطرح ریزی، تعیین الزامات ا نحوهکنترل  ایی را می توانش اجراین رو

 در سازمان دانست. 17065و  9001و 17020و  19933صدور گواهی مطابق با استانداردهای ، حالل

 دامنه کاربرد-2

صوص گردشگری حالل) دفاتر خدمات مسافرتی و این روش اجرایی کلیه گواهی نامه های صادره درسازمان در خدامنه 

هتل، رستوران، کافی شاپ، حمل و نقل هوایی، حمل و نقل زمینی، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل دریایی،  -گردشگری، اقامتگاه

راهنمایان گردشگری، اماکن تفریحی، صنایع دستی، فروشگاه زنجیره ای حالل، بیمارستان، مطب دندانپزشکی، آرایشی و 

 را شامل می گردد. بهداشتی و دارویی، پوشاک، آرایشگاه، کشتارگاه، تولید محصوالت خوراکی و آشامیدنی (

 تعاریف-3

 فعالیت های ارزیابی انطباق "تعیین  "و   "انتخاب  ": ترکیبی از کارهای ارزیابی 

 طالعات و دروندادهای مورد نیاز : فعالیت های طرح ریزی و آماده سازی به منظور جمع آوری یا ارائه کلیه ا انتخاب

 برای کار بعدی مرحله تعیین را شامل می شود، در برخی موارد این فعالیت به صورت خیلی جزئی مورد نیاز باشد.

 فعالیت های مرحله تعیین  که فاقد نام یا  مشخصه خاصی هستند به منظور تدوین کامل اطالعات مرتبط با تعیین :

 یا نمونه ای از آن انجام می گیرد "مورد ارزیابی انطباق  "شده برای  برآورده شدن الزامات مشخص
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روش اجرایی ارزیابی انطباق 

 و صدور گواهینامه 

-SITI1-20-PR005شماره مدرک:  

00        

20/09/95تاریخ:   

 

  برآورده شدن الزامات مشخص شده منظور نظر است. ارزیابی انطباق : 

 رآیند: نتیجه یک فمحصول 

 مسئولیتها-4

  اجرای این روش اجرایی بر عهده پرسنل واحدهای ارزیابی و صدورگواهینامه موسسه می باشدمسئولیت. 

 .مسئولیت تصمیم گیری در خصوص صدور گواهینامه برعهده مدیر صدور گواهینامه است 

 روش اجراء-5

 در خواست  5-1

اهینامه ضروری هستند به این موسسه اعالم نماید. شرح این اطالعات در کارفرما موظف است برخی اطالعات را که برای امور گو

 ذیل آمده که ممکن است بر حسب نیاز مواردی در خود قرارداد به آنها اضافه گردد:

 محصول )هایی( که قرار است گواهی شوند. -

 کردن است. استانداردها و / یا سایر مدارک حاوی الزامات برای آنچه که کارفرما در جستجوی گواهی -

 مشخصات کلی کارفرما شامل نام و نشانی )های( محل )های( فیزیکی آن، جنبه های مهم فرآیندها و فعالیت ها. -

اطالعات کلی درخصوص کارفرما، در ارتباط با حوزه گواهی کردن که در خصوص آن درخواست ارائه شده است مانند  -

آزمایشگاهها و /یا تسهیالت بازرسی و وظایف و ارتباط آن با یک فعالیت های کارفرما، منابع انسانی و فنی آن، شامل 

 سازمان بزرگتر، در صورت وجود

اطالعات در خصوص تمامی فرآیندهای برون سپاری شده به کار گرفته توسط کارفرماکه بر انطباق با الزامات تاثیر  -

 خواهد داشت

 دد.این اطالعات در قالب فرم ثبت درخواست به موسسه اعالم می گر
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روش اجرایی ارزیابی انطباق 

 و صدور گواهینامه 

-SITI1-20-PR005شماره مدرک:  

00        

20/09/95تاریخ:   

 

 بازنگری درخواست 5-2

 پس از دریافت اطالعات از کارفرما، بازنگری اطالعات در خصوص موارد ذیل صورت می گیرد:

 است گواهی شدن کافی بودن اطالعات کارفرما و محصول مورد درخو .4

 نهایی کردن استانداردها یا سایر مدارک حاوی الزامات  .5

 تعیین دقیق دامنه شمول گواهی کردن  .6

 در دسترس بودن امکانات الزم برای انجام فعالیت های ارزیابی) نمونه برداری، آزمون، بازرسی و .....( .7

 صالحیت و توانمندی انجام فعالیتهای گواهی کردن. .8

رفرما در خصوص گواهی کردن شامل موارد زیر باشد، که موسسه در خصوص آن ها هیچ گونه تجربه قبلی هرگاه تقاضای کا

 ریزی می نماید: ندارد، موسسه فرآیندی را برای شناسایی موارد ذیل طرح

 نوعی از محصول -

 مدرکی حاوی الزامات  -

 طرحی از گواهی کردن -

 ارزیابی 5-3

 انجام می گیرد. INSO 17020:1392شده مطابق با استاندارد  ارزیابی کارفرما براساس مستندات ایجاد

 بازنگری 5-4

ظر نبعد از انجام فعالیت های ارزیابی، بازنگری تمامی اطالعات و نتایج مربوط به ارزیابی ) چک لیست های تکمیل شده بازرسی، 

و  SITI1-18-FO103نتایج بازرسی به کد ثبت  ، کاربرگSITI1-18-FO105به کد  سنجی بعد از ارزیابی در خصوص ارائه خدمات

و نتیجه بازنگری در قالب نامه به صورت وجود ( توسط مدیر فنی، انجام می گیرد رهرگونه شکایت/درخواست رسیدگی مجدد د

 مدیر صدور گواهی نامه اعالم می گردد.
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روش اجرایی ارزیابی انطباق 

 و صدور گواهینامه 

-SITI1-20-PR005شماره مدرک:  

00        

20/09/95تاریخ:   

 

 تصمیم گیری در مورد گواهی کردن  5-5

موسسه در مورد تصمیم گیری خود در ارتباط با گواهی کردن مسئول و مختار بوده و این تصمیم گیری توسط مدیرصدور 

 گواهینامه و بر مبنای اطالعات مربوط به ارزیابی و بازنگری انجام می شود.

صمیم گیری جهت عدم اعطای گواهینامه، مراتب به همراه دلیل این تصمیم گیری، به کارفرما اعالم می تبصره: در خصوص ت

 گردد.

گواهی ارزیابی انطباق گردشگری حالل، پس از تصمیم گیری جهت صدور گواهینامه با امضا  مدیریت موسسه به کارفرما ارائه    

 می گردد که شامل اطالعات زیر است:

 وسسه بین المللی توسعه و تحقیق گردشگری با عالئق ویژهنام و نشانی م -

 تاریخی که گواهینامه اعطا شده است -

 نام و نشانی کارفرما -

 دامنه شمول گواهی کردن -

 دوره زمانی اعتباریا انقضای اعتبار گواهی کردن، هرگاه بعد از مدت تعیین شده منقضی شود. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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روش اجرایی ارزیابی انطباق 

 گواهینامه  و صدور

-SITI1-20-PR005شماره مدرک:  

00        

20/09/95تاریخ:   

 

 

 

 بازبینی5-6

گواهینامه اعطا شده به کارفرما به صورت ساالنه مورد بازبینی )آزمون ، بازرسی و ...( قرار گرفته و در صورت اثبات تداوم اعتبار 

 حالل صادر می گردد.  الزامات، تمدید و اجازه استفاده از آرم محصول گردشگری

تبصره: در صورتی که گواهینامه برای تولید مداوم اعطا گردد، بازبینی محصوالت به صورت فصلی از طریق ارزیابی مجدد صورت   

 می پذیرد.

 تغییر تاثیر گذار بر گواهی کردن  5-7

دد، موسسه این تغییرات را به تمامی در صورتی که الزامات جدید یا تجدید نظر شده ای به الزامات گواهی کردن اضافه گر

 کارفرمایان اعالم نموده و اقدامات الزام شده جدید را انجام می دهد.

موسسه همچنین در زمان بروز تغییراتی که به ابتکار کارفرما انجام می شود، در مورد اقدامات مقتضی تصمیم گیری و این 

 اقدامات را اجرا می نماید.

اثیرگذار بر گواهی کردن، موسسه در صورت نیاز مراحل ارزیابی، بازنگری، تصمیم گیری، صدور مستندات در زمان بروز تغییرات ت

رسمی گواهی کردن تجدید نظر شده در خصوص گسترش یا محدود ساختن دامنه شمول گواهی کردن، صدور مستندات گواهی 

 کردن در خصوص فعالیت های بازبینی تجدید نظر شده، را انجام می دهد.

 شرایط استفاده کارفرما از آرم و گواهی نامه 5-8

نحوه استفاده کارفرما از گواهی نامه دارای شرایط و ضوابط خاصی است و این موارد باید به اطالع کارفرما رسیده و از او خواسته 

یرد باید سریعا اقدامات شود تا آنها را رعایت کند. در مواردی که از آرم گردشگری حالل و گواهینامه استفاده سو  صورت بگ

 مقتضی در این رابطه صادر گردد. شرایط استفاده از آرم و گواهینامه به شرح زیر است
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روش اجرایی ارزیابی انطباق 

 و صدور گواهینامه 

-SITI1-20-PR005شماره مدرک:  

00        

20/09/95تاریخ:   

 

 

عالمت گواهی نامه استفاده کند و همچنین استفاده از آن نباید به نحوی کارفرما تنها مجاز است بعد از اعالم رسمی شرکت از 

باشد که گمراه کننده بوده و چیز دیگری غیر از واقعیت برای مردم تداعی کند. نحوه استفاده از گواهینامه نباید به شکلی باشد 

 که اعتبار و شهرت موسسه را زیر سوال ببرد.

 که اخذ کرده به نوعی استفاده کند که محصول یا فرایند خود را از لحاظ فنی تایید کند. کارفرما نباید از گواهی نامه هایی

کارفرما در صورت فسخ گواهینامه، کاهش دامنه کاربرد یا فسخ اعتبار آن فورا باید آن را از کارهای تبلیغاتی، چاپی و سایر 

 فعالیتهای ترویجی و اطالع رسانی خارج نماید.

که درباره اعتبار گواهی نامه اش مورد استعالم رسمی یا غیر رسمی قرار گرفت باید در عین صداقت وضعیت کارفرما در صورتی 

 واقعی را عنوان نماید.

در صورتیکه مشخص گردد کارفرما از شرایط فوق پیروی نمی کند باید اقدامات الزم و متناسب صورت پذیرد. این اقدامات می 

 :تواند شامل موارد زیر باشد

 اضا برای اصالح یا اقدام اصالحیتق -

 فسخ گواهینامه -

 اعالم عمومی تخلف کارفرما -

 اقدام قانونی -
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روش اجرایی ارزیابی انطباق 

 و صدور گواهینامه 

-SITI1-20-PR005شماره مدرک:  

00        

20/09/95تاریخ:   

 

 

 خاتمه، محدود ساختن، تعلیق یا ابطال گواهی کردن 5-9

شاهده هر گونه عدم انطباق با الزامات گواهی کردن که در نتیجه بازبینی یا به طریق دیگر اثبات شود موسسه اقدامات در صورت م

 مقتضی با شرایط را به صورت ذیل تصمیم گیری می نماید:

 ه(یش یافتالف( تداوم گواهی کردن و استفاده از آرم گردشگری حالل تحت شرایط مشخص شده )برای مثال بازبینی های افزا

 ب( محدود ساختن دامنه شمول گواهی کردن برای حذف گونه های محصوالت نا منطبق

 ج( تعلیق گواهی تا زمان انجام اقدام اصالحی  توسط کارفرما 

 د( ابطال گواهی 

 کلیه تغییرات الزماگر گواهی خاتمه یابد )با درخواست کارفرما( ویا تعلیق یا ابطال شود موسسه اقدامات الزم را انجام  داده و 

در خصوص مدارک رسمی گواهی کردن، اطالعات قابل دسترس عموم ، مجوز های استفاده از عالمتها و غیره را به منظور ایجاد 

 اطمینان در مورد اینکه این تغییرات هیچ گونه اشاره ای مبتی بر تداوم گواهی محصول را ارائه نمی کند انجام دهد.

حدود شود ، موسسه اقدامات الزم را انجام داده و کلیه تغییرات الزم در خصوص مستندات رسمی اگر دامنه شمول گواهی م

گواهی کردن، اطالعات قابل دسترس عموم، مجوز های استفاده از عالمت ها و غیره را به منظور ایجاد اطمینان از اینکه دامنه 

به وضوح در مستندات مربوطه و اطالعات قابل دسترس عموم شمول محدودشده گواهی به وضوح به کارفرما اطالع رسانی شده و 

 مشخص گردد.

 اگر گواهی تعلیق شود موسسه یک نفر را برای تدوین و اطالع رسانی موارد زیر به کارفرما تعیین می نماید.
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روش اجرایی ارزیابی انطباق 

 و صدور گواهینامه 

-SITI1-20-PR005شماره مدرک:  

00        

20/09/95: تاریخ  

 

 

 الف( اقدامات مورد نیاز برای خاتمه تعلیق و اعاده گواهی در مورد محصول 

 ب( هرگونه اقدام الزام شده توسط موسسه  

ج(اگر گواهی بعد ازتعلیق دوباره برقرار شود موسسه  تمامی تغییرات الزم در خصوص مدارک رسمی گواهی کردن  ، اطالعات 

مربوط به استفاده از عالمت ها و غیره را به منظور ایجاد اطمینان در مورد اینکه  تمامی نشانه  قابل دسترس عموم ،مجوز های

 های مناسب در مورد تداوم یافتن گواهی محصول موجود است، اعمال کند.

اگر تصمیمی در خصوص محدود ساختن دامنه شمول گواهی به عنوان شرط دوباره برقرار شدن گواهی در نظر گرفته شود 

موسسه تمامی تغییرات الزم در خصوص مستندات رسمی گواهی کردن اطالعات قابل دسترس عموم ، مجوز های مربوط به 

استفاده از عالمت ها و غیره را به منظور ایجاد اطمینان در مورد اینکه دامنه شمول محدود شده به وضوح به کارفرما اطالع داد 

 دن و اطالعات قابل دسترس عموم مشخص شده است انجام می دهد.شده است و به روشنی در مستندات گواهی کر
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روش اجرایی ارزیابی انطباق 

 و صدور گواهینامه 

-SITI1-20-PR005شماره مدرک:  

00        

20/09/95تاریخ:   

 

 

 

 

 مراجع     

 INSO 199933 ، INSO 17020  ،ISO 9001  ،ISO17065 ،ISO/IEC 17030، ISO 17025 ،ISO 17021استاندارد 

  

 سوابق      

 SITI1-18-PR002 روش اجرایی بازرسی

 فرم ثبت درخواست

 ایرالین ها -

 آژانس ها -

 بیمارستان ها -

 حمل ونقل -

 رستوران ها -

 فروشگاه ها -

 موادغذایی، آرایشی و بهداشتی و دارویی -

 هتل ها -

 

 

SITI1-20-FO106 

SITI1-20-FO107 

SITI1-20-FO108 

SITI1-20-FO109 

SITI1-20-FO110 

SITI1-20-FO111 

SITI1-20-FO112 

SITI1-20-FO113  
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 فصل دهم

 

 چک لیست ثبت نام
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 فرم ثبت درخواست            

 آژانس ها و دفاتر خدمات مسافرتی                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 :کارفرماالف ( مشخصات کلی 
 

: )فارسی(کارفرما نام کامل

.................................................................. 

: )التین( کارفرمانام کامل 

................................................................... 

دارای چه مجوزهائی هستید؟ 

............................................................ 

؟ عضو کدام گروه تورگردانی هستید

................................................. 

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

.......................................................... 

: موبایل

.................................................................................................... 

 )فارسی(: کاملنشانی 

......................................................................... 

 التین(:)کامل نشانی 

........................................................................... 

 فکس: ................................. های تماس:تلفن

.................................... 

 نام کامل مدیرفنی:

............................................................................... 
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 فرم ثبت درخواست                                               

 ر خدمات مسافرتیآژانس ها و دفات            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 لیست پکیجها و تورها :

....................................................................... 

..........................................................................................................

........ 

 امکانات آژانس:سایر خدمات و 

.......................................................... 

 نماینده آژانسمشخصات 

 موبایل: ....................... خانوادگی: نام ونام 

........................................ 

: فکس ....................................:تلفن

....................................................... 

 ایمیل:

..................................................................................................... 

 وبسایت:

.................................................................................................. 

 

 ( اطالعات پرسنل ب

 .مشخص نمایید پرسنل رالطفا تعداد 
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 فرم ثبت درخواست                                                        

 آژانس ها و دفاتر خدمات مسافرتی  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 ( سایر سازمان ها :د

 قید گردد:÷نگ( نوع و گستره ارتباط لطفا در صورت ارتباط با سازمان بزرگتر )هلدی 

 

 

 ه( فعالیت های برون سپاری:

 لطفا تمامی فرآیند های برون سپاری شده )در صورت وجود( مشخص گردد:

 

 

( کدامیک از گواهینامه ها و استانداردهای مرتبط با صنعت گردشگری را دریافت و  پیاده سازی ب

 نموده اید؟
 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

 ج( در کدامیک اتحادیه های داخلی و خارجی گردشگری عضویت دارید ؟
............................................................................................... 

 
 

 د( هدف شما از اخذ استاندارد گردشگری حالل چیست؟

   خدمت رسانی بیشتر به مسافران مسلمان

   حضور فعاالنه در عرصه داخلی و بین الملل

  افزایش مزیت رقابتی

  افزایش مشتری
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 فرم ثبت درخواست                                                                   

 آژانس ها و دفاتر خدمات مسافرتی  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

  اید؟( از چه طریقی با خدمات صدور گواهینامه گردشگری حالل این موسسه آشنا شدهه
   SITI1    سایت  مکاتبه مستقیم  

 رسانه    ت در همایش هاشرک

 . شرکت های دیگری که از ما گواهینامه دریافت کرده اند دوستان و همکاران  

   

 ........................................................................................................ سایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 : نام و نام خانوادگی

 :سمت

 : امضا
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 فرم ثبت درخواست                                          

 آژانس ها و دفاتر خدمات مسافرتی  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 مدارك مورد نیاز برای اخذ گواهی نامه حالل)تمام مدارك ارسالی

 باشد( JPEGبه صورت  

 

 داخلی و خارجیگواهینامه ها و استانداردهای  .1

 برند تبلیغاتی آژانس .2

 آژانس لوگو یا آرم .3

 پروانه استاندارد اجباری .4

 پروانه بهره برداری وزارت بهداشت .5

 مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .6

 مجوز از شهرداری .7

 مجوز از اماکن .8

 مدارک ثبتی آژانس ) گواهی ثبتی، اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس و ...(   .9

 اظهارنامه مالیاتی .10

 اشدمدارک باید کپی برابر اصل دفترخانه ای ب .11

12.  
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 فرم ثبت درخواست              

 ایرالین                  

 کارفرماالف ( مشخصات کلی 
 

 )فارسی(کارفرمانام کامل 

................................................................................. 

 )التین( کارفرمانام کامل 

.................................................................................. 

 )فارسی(:نشانی کامل 

....................................................................................... 

 التین(:)کاملنشانی 

........................................................................................... 

........................ .................: تماس تلفن

 ......................................فکس:.............

دارای چه مجوزهائی هستید؟ 

.......................................................................... 

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

........................................................................ 

..........................................................................................................:.موبایل

......... 

:  مدیر بازرگانینام 

............................................................................................. 

مسیرهای 

   ..................................................................................پروازی:..............
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 فرم ثبت درخواست

 ایرالین                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

نوع هواپیمای فعال و قابل استفاده: 

............................................................... 

........................................................................................................................

........ 

 :کارفرمانماینده 

: خانوادگی نام ونام 

............................................................................................ 

......................................................................................................موبایل:.....

........ 

: فکس ....................................تلفن..............

........................................................ 

: ایمیل

...................................................................................................................  

 سایت:وب

................................................................................................................ 

 ب( اطالعات پرسنل:
 لطفا تعداد و سمت پرسنل را مشخص کنید.
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 فرم ثبت درخواست

 ایرالین     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 کنندگان:ج( تامین 
 لطفا نام، تعداد و نوع تامین کنندگان را در صورت وجود قید کنید.

 

 ( سایر سازمان ها :د

 در صورت ارتباط با سازمان بزرگتر ) هلدینگ( نوع و گستره ارتباط قید گردد.

 

 ه( فعالیت های برون سپاری:

 لطفا تمامی فرآیند های برون سپاری شده )در صورت وجود( مشخص گردد:

 

 

را دریافت و   و هواپیمایی ( کدامیک از گواهینامه ها و استانداردهای مرتبط با صنعت گردشگریب

 پیاده سازی نموده اید؟
 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

 

 ج( در کدامیک اتحادیه های داخلی و خارجی گردشگری عضویت دارید ؟
............................................................................................... 

............................................................................................... 
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 فرم ثبت درخواست

 ایرالین                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 

 د( هدف شما از اخذ استاندارد گردشگری حالل چیست؟

   خدمت رسانی بیشتر به مسافران مسلمان

   در عرصه داخلی و بین الملل حضور فعاالنه

  افزایش مزیت رقابتی

  افزایش مشتری

 

  اید؟( از چه طریقی با خدمات صدور گواهینامه گردشگری حالل این موسسه آشنا شدهه

   SITI1    سایت  مکاتبه مستقیم  

 رسانه    شرکت در همایش ها

 . هینامه دریافت کرده اندشرکت های دیگری که از ما گوا دوستان و همکاران  

   

 ........................................................................................................ سایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 : نام و نام خانوادگی

 :سمت

 : امضا
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 فرم ثبت درخواست

 ایرالین                                                  

                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                

 

 مدارك مورد نیاز برای اخذ گواهی نامه حالل)تمام مدارك ارسالی

 باشد( JPEGبه صورت  
 

 و استانداردهای داخلی و بین المللی  مه هااگواهین .1

 ارالینبرند تبلیغاتی  .2

 و آرم ارالین لوگو .3

 اسکن مجوز دریافتی از سازمان هواپیمائی کشوری.  .4

 پروانه استاندارد اجباری .5

پروانه بهره برداری از وزارت صنایع، مجوز و مجوزهای فعالیت شرکت هوائی )ایرالین( از ارگانهای متولی مثل مدارک  .6

 از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مجوز از شهرداری، مجوز از اماکن

 مدارک ثبتی شرکت ) گواهی ثبتی، اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس و ...(   .7

 اظهارنامه مالیاتی .8

 ارک باید کپی برابر اصل دفترخانه ای باشد.مد .9
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 فرم ثبت درخواست                                      

 بیمارستان       

                   

 :کارفرماالف ( مشخصات کلی 
)فارسی( کارفرمانام کامل 

.......................:.................................................. 

)التین( :  کارفرمانام کامل 

........................................................................ 

 دگی مدیر عامل:نام و نام خانوا

............................................................... 

موبایل: 

........................................................................................................... 

 )فارسی(: کاملنشانی 

................................................................................ 

 التین(:)کاملنشانی 

.................................................................................... 

 ....... فکس :............................ های تماس:تلفن

........................................ 

  :اکارفرمنماینده 

 خانوادگی: نام ونام 

..................................................................................... 

 موبایل:

...........................................................................................................  

 ...................................... تلفن تماس:

 ...................................:..............نمابر
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 فرم ثبت درخواست                                              

 بیمارستان                                                       

 

 ایمیل:

............................................................................................................ 

 وبسایت:

......................................................................................................... 

 ب( اطالعات پرسنل 

 .مشخص نمایید پرسنل رالطفا تعداد نفرات 

 

 

 ان ها :( سایر سازمد

 لطفا در صورت ارتباط با سازمان بزرگتر )هلدینگ( نوع و گستره ارتباط قید گردد: 

 

 ه( فعالیت های برون سپاری:

 لطفا تمامی فرآیند های برون سپاری شده )در صورت وجود( مشخص گردد:

 

 

 را دریافت و  پیاده سازی نموده اید؟استاندارد اعتباربخشی بیمارستان  آیا( ب
............................................................................................... 

 

  ؟ کدامیک از گواهی نامه های درمانی بین المللی را دریافت نموده ایدج( 
............................................................................................... 

.............................................................................................. 
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 فرم ثبت درخواست             

 بیمارستان                 

 

 

 د( هدف شما از اخذ استاندارد گردشگری حالل چیست؟

 

  مسلمان بیمارانخدمت رسانی بیشتر به 

    ر عرصه داخلی و بین المللحضور فعاالنه د

 افزایش مزیت رقابتی 

 افزایش مشتری 

 

 

  اید؟( از چه طریقی با خدمات صدور گواهینامه گردشگری حالل این موسسه آشنا شدهه
 

   SITI1    سایت  مکاتبه مستقیم  

 رسانه    شرکت در همایش ها

 . اهینامه دریافت کرده اندشرکت های دیگری که از ما گو دوستان و همکاران  

   

 ........................................................................................................ سایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 نام و نام خانوادگی

 :سمت

 امضا:
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 فرم ثبت درخواست                                                  

 بیمارستان 

 
 

 

 

 

 حالل)تمام مدارك ارسالیگردشگری اخذ گواهی نامه  مدارك مورد نیاز برای

 باشد( JPEGبه صورت  
 

 داخلی و خارجیگواهینامه ها و استانداردهای  .1

 برند تبلیغاتی بیمارستان .2

 لوگو یا آرم بیمارستان .3

 پروانه استاندارد اجباری .4

 پروانه بهره برداری وزارت بهداشت .5

 مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .6

 هرداریمجوز از ش .7

 مجوز از اماکن .8

 مدارک ثبتی بیمارستان  .9

 اظهارنامه مالیاتی .10

 مدارک باید کپی برابر اصل دفترخانه ای باشد. .11
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 فرم ثبت درخواست                

 اكپوش                 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 :کارفرما الف ( مشخصات کلی
 

 )فارسی( :کارفرما  نام کامل

...................................................................... 

 )التین( : کارفرما نام کامل

........................................................................ 

نوع محصول درخواست شده جهت گواهی کردن: 

.................................................................................................................

........ 

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

................................................................ 

: موبایل

........................................................................................................... 

 )فارسی(:کامل نشانی 

................................................................................ 

 التین(:) کامل نشانی

.................................................................................. 

های تلفن

 ......................................................................تماس:......................

......................................................................................فکس:................

........ 

 

 

 



141 
 

 

 فرم ثبت درخواست      

 پوشاك              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 نام کامل مدیر داخلی

................................................................................. 

چند درصد کاالها ایرانی 

 ................................................است؟.................

 : مدیریتنماینده مشخصات 

 نام ونام 

 ....................................................خانوادگی:...................................

.....................................................موبایل:...............................................

......... 

س: فک ....................................: ن تماستلف

................................................ 

 ایمیل:

............................................................................................................ 

وبسایت: 

......................................................................................................... 

 ب( اطالعات پرسنل:

 لطفا تعداد پرسنل را مشخص کنید:
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 فرم ثبت درخواست

 پوشاك

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ج( اطالعات مکان:

 لطفا نام، تعداد و مکان تامین کنندگان را قید نمایید؟

 

 ( سایر سازمان ها :د

در صورتیکه محل توزیع پوشاک بخشی از یک سازمان بزرگتر )فروشگاه های زنجیره ای.....( باشد نام سازمان بزرگتر را قید 

 کنید:

 

 برون سپاری: ه( فعالیت های

 لطفا تمامی فرآیند های برون سپاری شده )در صورت وجود( مشخص گردد:

 

( کدامیک از گواهینامه ها و استانداردهای مرتبط با صنعت گردشگری و حلیت کاال را دریافت و  و

 پیاده سازی نموده اید؟
............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

 حالل چیست؟ گواهی نامه گردشگری( هدف شما از اخذ ز
 

  خدمت رسانی بیشتر به مسافران مسلمان  افزایش مزیت رقابتی 
  داخلی و بین المللحضور فعاالنه در عرصه  افزایش مشتری 
 افزایش رونق و فروش کاالی ایرانی  اخذ نمایندگی خارج از ایران 
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 فرم ثبت درخواست                                           

 پوشاك                                                       

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

  اید؟حالل این موسسه آشنا شده فروشگاه( از چه طریقی با خدمات صدور گواهینامه ح

   SITI1    سایت  مکاتبه مستقیم  

 رسانه    شرکت در همایش ها

 . شرکت های دیگری که از ما گواهینامه دریافت کرده اند ان و همکاران  دوست

   

 ........................................................................................................ سایر

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 ینام و نام خانوادگ

 :سمت
 امضا:
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 فرم ثبت درخواست

 پوشاك       

  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 مدارك مورد نیاز برای اخذ گواهی نامه حالل)تمام مدارك ارسالی

 باشد( JPEGبه صورت  

 

 داخلی و خارجیگواهینامه ها و استانداردهای  .1

 برند تبلیغاتی  .2

 لوگو یا آرم  .3

 پروانه استاندارد اجباری .4

 پروانه بهره برداری  .5

 مجوز از شهرداری .6

 مجوز از اماکن .7

 جواز کسب .8

 اظهارنامه مالیاتی .9
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 فرم ثبت درخواست

 حمل و نقل                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 :کارفرمای الف ( مشخصات کل
 

: )فارسی( کارفرما نام کامل

...................................................................... 

: )التین( کارفرمانام کامل 

....................................................................... 

دارای چه مجوزهائی هستید؟ 

................................................................ 

  هستید؟ آیا عضو گروه هلدینگ

........................................................... 

نام گروه: 

...................................................................................................... 

 ادگی مدیر عامل:نام و نام خانو

.............................................................. 

: موبایل

......................................................................................................... 

: )فارسی( نشانی کامل

.............................................................................. 

نشانی 

 .................................................................التین(:..................)کامل

 :  فکس ............: .................... های تماستلفن

 : مدیر بازرگانینام کامل 

........................................................................ 
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 فرم ثبت درخواست                                    

 حمل و نقل                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 ریلی  دریایی  هوایی   زمینی   نوع شرکت حمل و نقل:

 :کارفرمانماینده 

 موبایل: ................................ خانوادگی: نام ونام 

...................................... 

: فکس ........................................................: تلفن

........................................ 

 ایمیل:

............................................................................................................  

 وبسایت:

......................................................................................................... 

 

 ب( اطالعات پرسنل:
 لطفا تعداد پرسنل را مشخص کنید:

 

 ین کنندگان )نوع تامین کننده(:ج( ذکراطالعات تام
 مواد غذایی ...................................

 آشامیدنی ......................................

 آرایشی، بهداشتی ........................

 ظروف .............................................
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 فرم ثبت درخواست                                                             

 حمل و نقل                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 ( سایر سازمان ها :د

 لطفا در صورت ارتباط با سازمان بزرگتر )هلدینگ( نوع و گستره ارتباط قید گردد:

 

 

 یت های برون سپاری:ه( فعال

 لطفا تمامی فرآیند های برون سپاری شده )در صورت وجود( مشخص گردد:

 
را دریافت و   و حمل و نقل ( کدامیک از گواهینامه ها و استانداردهای مرتبط با صنعت گردشگریه

 پیاده سازی نموده اید؟
 

............................................................................................... 

................................................................................................ 

 ( در کدامیک اتحادیه های داخلی و خارجی گردشگری عضویت دارید ؟و
............................................................................................... 

  
 

 ( هدف شما از اخذ استاندارد گردشگری حالل چیست؟ز

   خدمت رسانی بیشتر به مسافران مسلمان

   حضور فعاالنه در عرصه داخلی و بین الملل

  افزایش مزیت رقابتی

  افزایش مشتری
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 فرم ثبت درخواست             

 قلحمل و ن                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

  اید؟( از چه طریقی با خدمات صدور گواهینامه گردشگری حالل این موسسه آشنا شدهح
   SITI1    سایت  مکاتبه مستقیم  

 رسانه    شرکت در همایش ها

 . ندشرکت های دیگری که از ما گواهینامه دریافت کرده ا دوستان و همکاران  

   

 ........................................................................................................ سایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                 
 : نام و نام خانوادگی

 :سمت

 : امضا
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 فرم ثبت درخواست             

 حمل و نقل                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 اخذ گواهی نامه حالل)تمام مدارك ارسالی مدارك مورد نیاز برای

 باشد( JPEGبه صورت  
 

 و استانداردهای داخلی و بین المللی مه هااگواهین .1

 برند تبلیغاتی .2

 و آرم  لوگو .3

 اداره حمل و نقلاسکن مجوز دریافتی از  .4

 پروانه استاندارد اجباری .5

ره برداری از وزارت صنایع، مجوز از سازمان پروانه بهاز ارگانهای متولی مثل حمل و نقل مدارک و مجوزهای شرکت  .6

 میراث فرهنگی و گردشگری، مجوز از شهرداری، مجوز از اماکن

 مدارک ثبتی شرکت ) گواهی ثبتی، اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس و ...(   .7

 اظهارنامه مالیاتی .8

 مدارک باید کپی برابر اصل دفترخانه ای باشد. .9
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 فرم ثبت درخواست                                              

 راهنمایان تور

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 :کارفرما الف ( مشخصات کلی
 

: نام کامل )فارسی(

............................................................................................. 

: تین(نام کامل )ال

............................................................................................... 

دارای چه مجوزهائی هستید؟ 

.......................................................................... 

........................................................................................................................

........ 

  هستید؟ آیا عضو کانون راهنمایان تور

......................................................... 

نام کانون: 

............................................................................................................. 

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

........................................................................ 

: موبایل

.................................................................................................................. 

: )فارسی(نشانی کامل 

....................................................................................... 

........................................................................................................................

........ 
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 رخواستفرم ثبت د

 راهنمایان تور                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 ...................................................... التین(:)کامل  نشانی

................................... 

........................................................................................................................

........ 

 های تماس:تلفن

................................................................................................. 

..................................................................................................فکس:...........

........ 

........................................................................ایمیل:....................................

.........  

.....................................................................وبسایت:....................................

........ 

 

 ب( اطالعات پرسنل:
 لطفا تعداد و سمت پرسنل را مشخص کنید.

 

 ج( تامین کنندگان:
 لطفا تعداد و نوع تامین کنندگان )حمل و نقل ، مواد غذایی و....( را در صورت وجود قید کنید.
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 درخواستفرم ثبت                  

 راهنمایان تور                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 ( سایر سازمان ها :د

 در صورت ارتباط با سازمان بزرگتر ) یا سایر تبعه ها( نوع و گستره ارتباط قید گردد.

 

 ه( فعالیت های برون سپاری:

 ت وجود( مشخص گردد:لطفا تمامی فرآیند های برون سپاری شده )در صور

 

 

 می باشید؟ کدامیک از گواهینامه ها و استانداردهای مرتبط با صنعت گردشگریدارای ( و
 

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

 

 داخلی و خارجی گردشگری عضویت دارید ؟اتحادیه  از ( در کدامیکز
............................................................................................... 

............................................................................................... 

 
 

 ( هدف شما از اخذ استاندارد گردشگری حالل چیست؟ح

   خدمت رسانی بیشتر به مسافران مسلمان

   حضور فعاالنه در عرصه داخلی و بین الملل

  افزایش مزیت رقابتی

  افزایش مشتری
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 فرم ثبت درخواست                                                               

 راهنمایان تور                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

  اید؟وسسه آشنا شده( از چه طریقی با خدمات صدور گواهینامه گردشگری حالل این مط

   SITI1    سایت  مکاتبه مستقیم  

 رسانه    شرکت در همایش ها

 . شرکت های دیگری که از ما گواهینامه دریافت کرده اند دوستان و همکاران  

   

 ........................................................................................................ سایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 : ادگینام و نام خانو

 :سمت

 : امضا
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 فرم ثبت درخواست

 راهنمایان تور                                               

                                                                                    

 
                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 مدارك مورد نیاز برای اخذ گواهی نامه حالل)تمام مدارك ارسالی

 باشد( JPEGبه صورت  

 

 داخلی و خارجیهای گواهینامه ها و استاندارد .1

 برند   .2

 لوگو یا آرم  .3

 پروانه استاندارد اجباری .4

 مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .5

 مجوزهای مربوطه .6

 اظهارنامه مالیاتی .7
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 فرم ثبت درخواست                  

 رستوران / آشپزخانه                 

 

 : کارفرمامشخصات  (الف

 شپزخانه:آ / نام کامل رستوران

............................................................ 

: کامل نشانی

............................................................................................. 

شماره تماس: 

........................................................................................... 

شماره فکس : 

.......................................................................................... 

 نشانی کارخانه:

........................................................................................ 

شماره تماس کارخانه: 

................................................................... ......... 

  :شماره فکس

......................................................................................... 

:  نام ونام خانوادگی مدیر

....................................................................... 

کد ملی مدیر: 

.......................................................................................... 

نام و نام خانوادگی مسئول فنی 

.....................:..................................... 
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 فرم ثبت درخواست   

 رستوران / آشپزخانه   

 

  :د ملی مسئول فنیک

........................................................................... 

شماره تماس مسئول فنی: 

.................................................................... 

پست الکترونیکی 

 ............................رستوران/آشپزخانه:......................

 اطالعات پرسنل رستوران/آشپزخانه : (ب

 :آشپزخانه را مشخص نمایید لطفا تعداد نفرات در هر سطح کاری رستوران/

 ........ .........: حسابدار/ صندوقدار .... ....................:  آشپز ها

 .....    ......................: مسئول خرید  .. ......................: کارگر ها

 .........................    :غیره

 

 ج( اطالعات مکان:

 لطفا نام، تعداد و مکان تامین کنندگان مواد غذایی را قید نمایید؟

 ( سایر سازمان ها :د

 لطفا در صورت ارتباط با سازمان بزرگتر )رستوران های زنجیره ای، هلدینگ( نوع و گستره ارتباط قید گردد: 

   

 الیت های برون سپاری:ه( فع

 لطفا تمامی فرآیند های برون سپاری شده )در صورت وجود( مشخص گردد:
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 فرم ثبت درخواست    

 رستوران / آشپزخانه     

 

کارت بهداشت برای کلیه کارکنان را دریافت  جواز کسب، آیا مجوز اماکن،بهداشت، تعذیرات، و( 

 نموده اید؟

 .لزامی استتبصره: پیوست موارد باال ا

آیا از مواد غذایی تازه و سالم و دارای آرم استاندارد و از شرکت های مورد تایید وزارت  ز( 

 ؟بهداشت استفاده می شود

 

  ؟آیا کارکنان دوره بهداشتی را گذرانده اندو( 
 

 

 .استانداردها و یا گواهینامه های اخذ شده در بازه ی زمانی دوسال اخیر را ذکر نماییدز( 

............................................................................................... 

................................................................................................ 

 

 هدف شما از اخذ گواهینامه حالل چیست؟( ح 

 بیشتر در بازار  نفوذ افزایش مزیت رقابتی 

   توسعه صادرات و واردات بهبود عملکرد رستوران/آشپزخانه 

 سایر : .............................................
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 فرم ثبت درخواست

 رستوران / آشپزخانه                                        

 

 

 

 

 موسسه آشنا شده اید؟از چه طریقی با صدور گواهی حالل توسط این  (ط

   SITI1    سایت  مکاتبه مستقیم  

 رسانه    شرکت در همایش ها

 . شرکت های دیگری که از ما گواهینامه دریافت کرده اند دوستان و همکاران  

   

 ........................................................................................................ سایر

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 :نام و نام خانوادگی

 :سمت

 امضا:
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 فرم ثبت درخواست                               

  رستوران / آشپزخانه                                    

 

 

 

 حالل)تمام مدارك ارسالیگواهی نامه گردشگری مدارك مورد نیاز برای اخذ 

 باشد( JPEGبه صورت  

 HACCP, GMP, 9001, 22000از جمله استاندارد  گواهینامه های بین المللی و ایزوها

 برند تبلیغاتی رستوران .13

 پروانه استاندارد اجباری .14

 پروانه بهره برداری وزارت صنایع .15

 پروانه بهره برداری وزارت بهداشت .16

 مجوز از شهرداری .17

 مجوز از اماکن .18

 مدارک ثبتی شرکت ) گواهی ثبتی، اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس و ...(   .19

 ارنامه مالیاتیاظه .20

 مدارک باید کپی برابر اصل دفترخانه ای باشد. .21

 

 حالل به مدت یکسال صادر و پس از آن با ارزیابی های مجدد، تمدید می شود.گردشگری  شانن
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 فرم درخواست                                                              

 صنایع دستی     

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 کارفرماالف ( مشخصات کلی 

 
 )فارسی( :کارفرمانام کامل 

............................................................................ 

 )التین( : کارفرماام کامل ن

............................................................................. 

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

..................................................................... 

ل: موبای

................................................................................................................ 

 )فارسی(: کاملنشانی 

..................................................................................... 

 التین(:) کاملنشانی 

....................................................................................... 

.............. ....................... های تماس:تلفن

 ..................................فکس:...........

 نام کامل مدیر داخلی

...................................................................................... 

          خارجی   داخلی : دسته بندی کاالها

؟ چند درصد کاالها ایرانی است

..................................................................... 

 

 نماینده فروشگاه:
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 فرم درخواست                                                              

 صنایع دستی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ی : خانوادگ نام ونام 

......................................................................................... 

.................................................................................موبایل:........................

........ 

: فکس ...................: ....................تلفن تماس

.................................................. 

 ایمیل:

................................................................................................................. 

وبسایت: 

.............................................................................................................. 

 

 ب( اطالعات پرسنل

 لطفا تعداد پرسنل را مشخص کنید:

 ج(سایر سازمان ها:

 صورت ارتباط با سزمان بزرگتر )فروشگاه های زنجیره ای و....( نوع و گستره ارتباط قید گردد:لطفا در 

 د( اطالعات تامین کننده:

تعداد: 

............................................................................................................. 

نام: 

.................................................................................................................

. 

آدرس: 

............................................................................................................ 
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 م درخواستفر                                            

 صنایع دستی                                              

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ردشگری و حلیت کاال را دریافت و  ( کدامیک از گواهینامه ها و استانداردهای مرتبط با صنعت گه

 پیاده سازی نموده اید؟
............................................................................................... 

............................................................................................... 

 یک اتحادیه های داخلی و خارجی گردشگری وجهان اسالم  عضویت دارید ؟( در کدامو
............................................................................................... 

.............................................................................................. 

 حالل چیست؟ صنایع دستی ( هدف شما از اخذ استاندارد فروشگاهز
 

 

 

 

  مسلمان  مشتریانخدمت رسانی بیشتر به  افزایش مزیت رقابتی 
 حضور فعاالنه در عرصه داخلی و بین الملل  افزایش مشتری 
 افزایش رونق و فروش کاالی ایرانی  اخذ نمایندگی خارج از ایران 

 

 

  اید؟حالل این موسسه آشنا شدهصنایع دستی  فروشگاهریقی با خدمات صدور گواهینامه ( از چه طح

   SITI1    سایت  مکاتبه مستقیم  

 رسانه    شرکت در همایش ها

 . شرکت های دیگری که از ما گواهینامه دریافت کرده اند دوستان و همکاران  

   

 ...................................................................................................... سایر

 

 

 

 

                                                                                                 
 خانوادگینام و نام 

 :سمت
 امضا:
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 فرم درخواست

 صنایع دستی

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 از برای اخذ گواهی نامه حالل)تمام مدارك ارسالیمدارك مورد نی

 باشد( JPEGبه صورت  

 مدارک شناسایی مدیر فروشگاه .1

 داخلی و خارجیگواهینامه ها و استانداردهای  .2

 صنایع دستی گاهبرند تبلیغاتی فروش .3

 صنایع دستیلوگو یا آرم فروشگاه  .4

  استان دستی صنایع معاونت توسط تولید پروانه .5

 راث فرهنگی و گردشگریمجوز سازمان می .6

 مجوز از اماکن .7

 مدارک ثبتی فروشگاه  .8

 اظهارنامه مالیاتی .9

 دستی صنایع تخصصی های انجمن یا ازاتحادیه تائیدیه .10

 .باشد ای دفترخانه اصل برابر کپی باید رکمدا
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  رم ثبت درخواستف                                                 

 وشگاه های زنجیره ایرف           

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 : کارفرماالف ( مشخصات کلی 

 
)فارسی(  کارفرمانام کامل 

...........:........................................................ 

)التین(  کارفرمانام کامل 

:..................................................................... 

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

............................................................ 

: موبایل

....................................................................................................... 

 )فارسی(: کارفرمانشانی 

........................................................................ 

 التین(:) کارفرمانشانی 

.......................................................................... 

های تلفن

 ..........................................................................تماس:.............

......................................................................فکس:...........................

......... 

 نام کامل مدیر داخلی

............................................................................ 
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 رم ثبت درخواستف        

 وشگاه های زنجیره ایفر          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 :  نوع محصول درخواست شده جهت گواهی کردن

  البسه   شوینده    لوازم منزل   آرایشی ،بهداشتی خوراکی 

چند درصد کاالها ایرانی 

 ................................است؟.............................

 : کارفرمانماینده 

 نام ونام 

 ..........................................................خانوادگی:......................

........................................................................موبایل:.......................

... 

تلفن 

 ...........................................................فکس:...................تماس:......

 ایمیل:

..................................................................................................... 

وبسایت: 

................................................................................................... 

    : اطالعات پرسنل (ب

 :د نفرات در هر سطح کاری را مشخص نماییدلطفا تعدا

 ها   ......................سرپرست  - مدیران      ......................    -

 ان      ......................کارمند - ها  ......................تکنسین  - 

 ...........کارگران        ........... - ......................کارشناس ها  -
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 رم ثبت درخواستف              

 وشگاه های زنجیره ایفر                   

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 ( سایر سازمان ها :ج

 صورت ارتباط با سازمان بزرگتر )هلدینگ( نوع و گستره ارتباط قید گردد: لطفا در 

 

 د( فعالیت های برون سپاری:

 لطفا تمامی فرآیند های برون سپاری شده )در صورت وجود( مشخص گردد:

 

 

( کدامیک از گواهینامه ها و استانداردهای مرتبط با صنعت گردشگری و حلیت کاال را دریافت و  ه

 زی نموده اید؟پیاده سا

 
................................................................................................................ 

................................................................................................................ 

 

 

 اتحادیه های داخلی و خارجی گردشگری وجهان اسالم  عضویت دارید ؟( در کدامیک و
 

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
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 رم ثبت درخواستف

 وشگاه های زنجیره ایفر                                      

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 شما از اخذ استاندارد فروشگاه حالل چیست؟ ( هدفز
 

  خدمت رسانی بیشتر به مسافران مسلمان  افزایش مزیت رقابتی 
 حضور فعاالنه در عرصه داخلی و بین الملل  افزایش مشتری 
 افزایش رونق و فروش کاالی ایرانی  اخذ نمایندگی خارج از ایران 

 

 

 

 

  اید؟حالل این موسسه آشنا شده فروشگاهور گواهینامه از چه طریقی با خدمات صد  (ح

   SITI1    سایت  مکاتبه مستقیم  

 رسانه    شرکت در همایش ها

  . شرکت های دیگری که از ما گواهینامه دریافت کرده اند دوستان و همکاران  

 ........................................................................................................ سایر

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 نام و نام خانوادگی

 :سمت

 امضا:
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 رم ثبت درخواستف

 وشگاه های زنجیره ایفر 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

 رای اخذ گواهی نامه حالل)تمام مدارك ارسالیمدارك مورد نیاز ب

 باشد( JPEGبه صورت  

 داخلی و خارجیگواهینامه ها و استانداردهای  .1

 گاهبرند تبلیغاتی فروش .2

 لوگو یا آرم فروشگاه  .3

 پروانه استاندارد اجباری .4

 مجوز وزارت صنایع .5

 پروانه بهره برداری وزارت بهداشت .6

 مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .7

 جوز از شهرداریم .8

 مجوز از اماکن .9

 مدارک ثبتی فروشگاه  .10

 اظهارنامه مالیاتی .11

 مدارک باید کپی برابر اصل دفترخانه ای باشد. .12
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 فرم ثبت درخواست              

 کافی شاپ                

 

 : کارفرمامشخصات  (الف

: کارفرما نام کامل

......................................................................................... 

 :کامل نشانی

................................................................................................. 

شماره تماس: 

............................................................................................... 

شماره فکس : 

............................................................................................... 

: نام ونام خانوادگی مدیر

............................................................................. 

کد ملی مدیر: 

............................................................................................... 

 :کارفرماپست الکترونیکی 

......................................................................... 

 اطالعات پرسنل( ب

را مشخص  کافی شاپاری لطفا تعداد نفرات در هر سطح ک

 :نمایید

 

 حسابدار/ صندوقدار: .................  آشپز ها : ........................ 

 مسئول خرید: ...........................     کارگر ها: ........................  

 .........................    غیره:
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 فرم ثبت درخواست              

 کافی شاپ                

 

 ج( اطالعات مکان:

 لطفا نام، تعداد و مکان تامین کنندگان مواد غذایی را قید نمایید؟

 

 ( سایر سازمان ها :د

 لطفا در صورت ارتباط با سازمان بزرگتر )کافی شاپ های زنجیره ای( نوع و گستره ارتباط قید گردد: 

 

 

 ه( فعالیت های برون سپاری:

 فرآیند های برون سپاری شده )در صورت وجود( مشخص گردد: لطفا تمامی

 

 

           

کارت بهداشت برای کلیه کارکنان را دریافت  جواز کسب، تعذیرات،  آیا مجوز اماکن،بهداشت، و(

 نموده اید؟

 .تبصره: پیوست موارد باال الزامی است

 

 

و از شرکت های مورد تایید وزارت آیا از مواد غذایی تازه و سالم و دارای آرم استاندارد  ز(

 ؟بهداشت استفاده می شود
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 فرم ثبت درخواست                

 پ   کافی شا                

 

 

  ؟آیا کارکنان دوره بهداشتی را گذرانده اندح( 

 
 

 .استانداردها و یا گواهینامه های اخذ شده در بازه ی زمانی دوسال اخیر را ذکر نمایید  ط(
 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

 هدف شما از اخذ گواهینامه حالل چیست؟ ی( 

   نفوذ بیشتر در بازار  ش مزیت رقابتی افزای

   توسعه صادرات و واردات  کافی شاپبهبود عملکرد 

 .................................................سایر : .............................................

 از چه طریقی با صدور گواهی حالل توسط این موسسه آشنا شده اید؟ ك( 

   SITI1    سایت  کاتبه مستقیم  م

 رسانه    شرکت در همایش ها

   شرکت های دیگری که از ما گواهینامه دریافت کرده اند.  دوستان و همکاران  

 ................................................................................................. سایر:

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 خانوادگینام و نام 

 :سمت
 امضا:
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 فرم ثبت درخواست     

 کافی شاپ                                                 

 

 

 حالل)تمام مدارك ارسالیگواهی نامه گردشگری مدارك مورد نیاز برای اخذ 

 باشد( JPEGبه صورت  

 گواهینامه های بین المللی و ایزوها  .1

 کافی شاپبرند تبلیغاتی  .2

 پروانه استاندارد اجباری .3

 ره برداری وزارت صنایعپروانه به .4

 پروانه بهره برداری وزارت بهداشت .5

 مجوز از شهرداری .6

 مجوز از اماکن .7

 ) گواهی ثبتی، اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس و ...(   کافی شاپمدارک ثبتی  .8

 اظهارنامه مالیاتی .9

 .باشد ای دفترخانه اصل برابر کپی باید رکمدا
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                                           فرم ثبت درخواست

 کشتارگاه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 کارفرما:الف: مشخصات 

کارفرما: نام کامل 

................................................................................................... 

نوع خدمت / محصول: 

........................................................................................... 

 :اسشماره تم

......................................................................................................... 

شماره فکس : 

........................................................................................................ 

 نشانی

 .....................شتارگاه:..................................................................................ک

نام ونام خانوادگی مدیرعامل: 

........................................................................... 

ملی مدیر عامل:  کد

............................................................................................... 

 پست الکترونیک:

..................................................................................................... 

 ب: اطالعات پرسنل 

 :لطفا تعداد نفرات در هر سطح کاری شرکت را مشخص نمایید

                                            کارگران .................. مدیران   .................  -

                                          فقهی ................کارشناس  کارمندان  ............... -
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  فرم ثبت درخواست           

 کشتارگاه              

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 : سایر سازمان ها :ج

 لطفا در صورت ارتباط با سازمان بزرگتر )هلدینگ( نوع و گستره ارتباط قید گردد: 

 

 

 د: فعالیت های برون سپاری:

 لطفا تمامی فرآیند های برون سپاری شده )در صورت وجود( مشخص گردد:

 

 

 

 ز مرکز تحقیقات حالل و سازمان غذا و دارو را دریافت نموده اید؟: آیا مجوه

 .تبصره: پیوست مجوز الزامی است

 

 
 

 .:  استانداردها و یا گواهینامه های اخذ شده در بازه ی زمانی دوسال اخیر را ذکر نماییدو

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
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  فرم ثبت درخواست

 کشتارگاه          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 : هدف شما از اخذ گواهینامه حالل چیست؟ز

 

      افزایش مزیت رقابتی 

  نفوذ بیشتر در بازار 

      ارگاهکشتبهبود عملکرد 

  توسعه صادرات و واردات

 ..........................................................................................................سایر : 

 

 

 

 : از چه طریقی با صدور گواهی حالل توسط این موسسه آشنا شده اید؟ح

   SITI1    سایت  مکاتبه مستقیم  

 رسانه    شرکت در همایش ها

 . گواهینامه دریافت کرده اندشرکت های دیگری که از ما  دوستان و همکاران  

   

 ........................................................................................................ سایر

 

        

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 نام و نام خانوادگی

 :سمت

 امضا:
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  فرم ثبت درخواست         

 کشتارگاه                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 JPEG)تمام مدارك ارسالی به صورت گواهی نامه گردشگری حاللمدارك مورد نیاز برای اخذ 

 باشد(

 HACCP, GMP, 9001, 22000ایزوها از جمله استاندارد گواهینامه های بین المللی و  -1

 لوگوی کشتارگاه -2

 پروانه استاندارد اجباری -3

 پروانه بهره برداری وزارت صنایع -4

 پروانه بهره برداری وزارت بهداشت -5

 مجوز از شهرداری -6

 مجوز از اماکن -7

 ) گواهی ثبتی، اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس و ...(   کشتارگاهمدارک ثبتی  -8

 اظهارنامه مالیاتی -9

 پروانه دکتر دامپزشک کشتارگاه -10

 گواهی سالمت حیوان ذبح شده  -11

 مدارک باید کپی برابر اصل دفترخانه ای باشد. -12

 و ارسال به آزمایشگاه نیز جز مراحل اصولی کار می باشد. کشتارگاهشرایط و امکانات الزم برای بازدید از محل  -13
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 فرم ثبت درخواست                                                

 مراکز تفریحی                                                    

 

 کارفرما الف ( مشخصات کلی 

 )فارسی(:کارفرمانام کامل 

................................................................................ 

)التین( :  کارفرمانام کامل 

............................................................................... 

 :مکان تفریحی بندی درجه

.............................................................................. 

اتحادیه عضو کدام 

 ...............................................................................؟هستید

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

........................................................................ 

موبایل: 

.................................................................................................................. 

 )فارسی(: کامل کارفرمانشانی 

......................................................................... 

 التین(:) کامل کارفرمانشانی 

........................................................................... 

 ................... فکس:............. های تماس:لفنت

................................................... 

نام رستوران )ها(: 

............................................................................................... 
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 فرم ثبت درخواست            

 مراکز تفریحی           

 

 لیست منوی اصلی غذا و نوشیدنی:

................................................................ 

 سایر خدمات و امکانات:

.................................................................................... 

 مرکز تفریحی: نماینده

 نوادگی:خا نام ونام 

............................................................................................ 

 موبایل:

.................................................................................................................. 

 تلفن تماس:

......................................................................................................... 

 :نمابر

..................................................................................................................... 

 ایمیل:

................................................................................................................... 

 وبسایت:

................................................................................................................ 

 ب( اطالعات پرسنل 

 .مشخص نمایید پرسنل رالطفا تعداد 
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 فرم ثبت درخواست                                            

 مراکز تفریحی                                               

 

 ( سایر سازمان ها :ج

 لطفا در صورت ارتباط با سازمان بزرگتر )هلدینگ( نوع و گستره ارتباط قید گردد: 

 

 سپاری:د( فعالیت های برون 

 لطفا تمامی فرآیند های برون سپاری شده )در صورت وجود( مشخص گردد:

 

 

را دریافت و  پیاده سازی  اماکن تفریحی( کدامیک از گواهینامه ها و استانداردهای مرتبط با ه

 نموده اید؟
............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

  اتحادیه های داخلی و خارجی گردشگری عضویت دارید ؟ از ( در کدامیکو
............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

 ( هدف شما از اخذ استاندارد گردشگری حالل چیست؟ز

 

  خدمت رسانی بیشتر به مسافران مسلمان

    حضور فعاالنه در عرصه داخلی و بین الملل

 افزایش مزیت رقابتی 

 افزایش مشتری 
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 فرم ثبت درخواست                                         

 مراکز تفریحی                                             

 
 

 

 

 

  اید؟( از چه طریقی با خدمات صدور گواهینامه گردشگری حالل این موسسه آشنا شدهح
 

   SITI1    سایت  مستقیم   مکاتبه

 رسانه    شرکت در همایش ها

 . شرکت های دیگری که از ما گواهینامه دریافت کرده اند دوستان و همکاران  

   

 ........................................................................................................ سایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 
 : خانوادگینام و نام 

 :سمت

 : امضا
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 فرم ثبت درخواست   

 مراکز تفریحی                                                  

   
 

 

 مدارك مورد نیاز برای اخذ گواهی نامه حالل)تمام مدارك ارسالی

 باشد( JPEGبه صورت  

 

 داخلی و خارجیگواهینامه ها و استانداردهای  .1

 برند تبلیغاتی  .2

 لوگو یا آرم  .3

 اجباریپروانه استاندارد  .4

 پروانه بهره برداری وزارت بهداشت .5

 مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .6

 مجوز از شهرداری .7

 مجوز از اماکن .8

 مدارک ثبتی ) گواهی ثبتی، اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس و ...(   .9

 اظهارنامه مالیاتی .10
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 فرم ثبت درخواست

 داشتیآرایشی و به دارویی، صنایع غذایی،        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  کارفرماالف: مشخصات 

 

 :کارفرمانام کامل 

................................................................................................................... 

نوع محصول درخواست شده جهت گواهی 

 کردن:............................................................

 :نشانی دفتر مرکزی

.............................................................................................................. 

 :شماره تماس های دفتر مرکزی

......................................................................................... 

شماره فکس : 

.......................................................................................................................... 

 نشانی

 ...........................................................................................................................کارخانه

 تماس شماره

 ..............................................................................................................کارخانه

  :شماره فکس

......................................................................................................................... 

نام ونام خانوادگی مدیرعامل: 

............................................................................................... 

ملی مدیر عامل:  کد

............................................................................................................. 
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 فرم ثبت درخواست

 آرایشی و بهداشتی دارویی، صنایع غذایی،

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 نام و نام خانوادگی مسئول فنی

........................................................................................... 

 کد ملی مسئول فنی

.............................................................................................................. 

  :شماره تماس مسئول فنی

................................................................................................. 

 پست الکترونیکی :

.................................................................................................................. 

 

    : ب: اطالعات پرسنل

 :لطفا تعداد نفرات در هر سطح کاری را مشخص نمایید

 .......ها  ........سرپرست   -                                           مدیران  .................   -

 

 

 ان   ..................کارمند –                                         ها  ................تکنسین  - 

               کارگران    .................. –                                         ................کارشناس ها  -

 

 ج: اطالعات مکان:

 های تولید محصول )کارگاه، کارخانه، موسسه و...( وتعداد آن را مشخص کنید: لطفا مکان
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 فرم ثبت درخواست

 آرایشی و بهداشتی دارویی، صنایع غذایی،     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 : سایر سازمان ها :د

 لطفا در صورت ارتباط با سازمان بزرگتر )هلدینگ( نوع و گستره ارتباط قید گردد: 

 

 

 ه: فعالیت های برون سپاری:

 لطفا تمامی فرآیند های برون سپاری شده )در صورت وجود( مشخص گردد:

 

 

 ارو را دریافت نموده اید؟: آیا مجوز مرکز تحقیقات حالل و سازمان غذا و دو

 .تبصره: پیوست مجوز الزامی است

 
 

 

 .سال اخیر را ذکر نمایید :  استانداردها و یا گواهینامه های اخذ شده در بازه ی زمانی دوز

................................................................................................................ 

................................................................................................................ 
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 فرم ثبت درخواست

 آرایشی و بهداشتی دارویی، صنایع غذایی،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 : هدف شما از اخذ گواهینامه حالل چیست؟ح

 

      افزایش مزیت رقابتی 

  نفوذ بیشتر در بازار 

     بهبود عملکرد شرکت 

  توسعه صادرات و واردات

 .....................................................................................................سایر : 

 

 : از چه طریقی با صدور گواهی حالل توسط این موسسه آشنا شده اید؟ط

   SITI1    سایت  مکاتبه مستقیم  

 رسانه    شرکت در همایش ها

 . شرکت های دیگری که از ما گواهینامه دریافت کرده اند دوستان و همکاران  

   

 

 ........................................................................................................ سایر

 

 

 

 

 

 

                                                                                          
 نام و نام خانوادگی

 :سمت

 امضا:
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 فرم ثبت درخواست

 آرایشی و بهداشتی دارویی، صنایع غذایی،

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 گواهی نامه گردشگری حاللمدارك مورد نیاز برای اخذ 

 باشد(  JPEGبه صورت   )تمام مدارك ارسالی

 HACCP, GMP, 9001, 22000گواهینامه های بین المللی و ایزوها از جمله استاندارد  -1

 برند تبلیغاتی شرکت -2

 تاندارد اجباریپروانه اس -3

 پروانه بهره برداری وزارت صنایع -4

 پروانه بهره برداری وزارت بهداشت -5

 مجوز از شهرداری -6

 مجوز از اماکن -7

 مدارک ثبتی شرکت ) گواهی ثبتی، اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس و ...(   -8

 اظهارنامه مالیات -9

 پروانه ساخت محصوالت -10

 ل تولیدفلوچارت تولید و بسته بندی محصوالت و مراح -11

 پروانه دکتر دامپزشک در مورد کشتارگاه -12

ل اسامی ترکیبات اصلی و افزودنی های محصوالت و منابع تهیه هر یک از آنها، فرایند تولید هر بخش، منابع آب اارس -13

 مورد استفاده و مدرک مربوطه، نام هر یک از محصوالت و میزان تولید هر کدام.

 ای باشد.مدارک باید کپی برابر اصل دفترخانه  -14

شرایط و امکانات الزم برای بازدید از محل کارگاه و یا کارخانه و نمونه برداری از محصوالت و ارسال به آزمایشگاه نیز  -15

 جز مراحل اصولی کار می باشد.
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 هتلفرم ثبت درخواست 

 

 

 :کارفرما الف ( مشخصات کلی 

)فارسی( کارفرما نام کامل 

............................................................................ 

)التین( : کارفرما نام کامل 

............................................................................ 

درجه 

 .................................................................هتل:........................................

 :نوع محصول درخواست شده جهت گواهی کردن 

................................. 

عضو کدام گروه یا زنجیره هتلداری 

 ..هستید؟...........................................

نام و نام خانوادگی مدیر 

 ............................................عامل:..........................

موبایل: 

............................................................................................................... 

 کارفرمانشانی 

 ................................................)فارسی(:..................................

کارفرما نشانی 

 .............................................ن(:.......................................التی)

. فکس ...............های تماس:..................تلفن

.................:............................. 
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 فرم ثبت درخواست 

 هتل

نام رستوران )ها(: 

............................................................................................ 

لیست منوی اصلی غذا و 

 ....................................نوشیدنی:..........................

سایر خدمات و امکانات 

 ...........................................هتل:..............................

 کارفرما :نماینده 

 نام ونام 

 .........................................................خانوادگی:.................................

..........................................................................موبایل:.............................

......... 

تلفن 

 .............................................................................تماس:..........................

............................................................................:..............................نمابر

......... 

 ایمیل:

................................................................................................................ 

........................................................................وبسایت:.............................

......... 

 ب( اطالعات پرسنل 

 :هر سطح کاری را مشخص نماییدلطفا تعداد نفرات در 

 ها  .................سرپرست   - مدیران  ............................  -

 ان   .......................کارمند - ها  ...................تکنسین  - 

 کارگران    ..................... - ....................کارشناس ها  -
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 است فرم ثبت درخو

 هتل 

 

 ج( اطالعات مکان:

 لطفا نام، تعداد و مکان تامین کنندگان مواد غذایی را قید نمایید؟

 

 ( سایر سازمان ها :د

 لطفا در صورت ارتباط با سازمان بزرگتر )هلدینگ( نوع و گستره ارتباط قید گردد: 

 

 ه( فعالیت های برون سپاری:

 صورت وجود( مشخص گردد:لطفا تمامی فرآیند های برون سپاری شده )در 

 

 

( کدامیک از گواهینامه ها و استانداردهای مرتبط با هتلداری را دریافت و  پیاده سازی نموده و

 اید؟
............................................................................................... 

............................................................................................... 

 

 

  ( در کدامیک اتحادیه های داخلی و خارجی هتلداری و گردشگری عضویت دارید ؟ز
............................................................................................ 

 

 

 

 
 

 

 



190 
 

 

 فرم ثبت درخواست          

 هتل        

 

 

 ( هدف شما از اخذ استاندارد گردشگری حالل چیست؟ح

 

  خدمت رسانی بیشتر به مسافران مسلمان

    حضور فعاالنه در عرصه داخلی و بین الملل

 افزایش مزیت رقابتی 

 افزایش مشتری 

 ...........سایر: .........................................................................

  اید؟( از چه طریقی با خدمات صدور گواهینامه گردشگری حالل این موسسه آشنا شدهط
 

   SITI1    سایت  مکاتبه مستقیم  

 رسانه    شرکت در همایش ها

 . شرکت های دیگری که از ما گواهینامه دریافت کرده اند دوستان و همکاران  

   

 ........................................................................................................ سایر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 ادگینام و نام خانو

 :سمت

 امضا:
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 فرم ثبت درخواست 

 هتل

 

 

 حالل)تمام مدارك ارسالیگردشگری مدارك مورد نیاز برای اخذ گواهی نامه 

 باشد( JPEGبه صورت  

 داخلی و خارجیگواهینامه ها و استانداردهای  .1

 یغاتی هتلبرند تبل .2

 لوگو یا آرم هتل .3

 پروانه استاندارد اجباری .4

 پروانه بهره برداری وزارت بهداشت .5

 مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .6

 مجوز از شهرداری .7

 مجوز از اماکن .8

 مدارک ثبتی هتل ) گواهی ثبتی، اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تاسیس و ...(   .9

 اظهارنامه مالیاتی .10

 اصل دفترخانه ای باشد.مدارک باید کپی برابر  .11
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 فرم ثبت درخواست                                                           

 دندانپزشکی                

 :کارفرماالف ( مشخصات کلی 
)فارسی( کارفرمانام کامل 

.......................:.................................................. 

)التین( :  کارفرمانام کامل 

........................................................................ 

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل:

................................................................ 

موبایل: 

........................................................................................................... 

 )فارسی(: کاملنشانی 

................................................................................ 

 التین(:)کاملنشانی 

.................................................................................... 

 ....... فکس :............................ های تماس:تلفن

........................................ 

  :کارفرمانماینده 

 خانوادگی: نام ونام 

..................................................................................... 

 موبایل:

...........................................................................................................  

 ...................................... تلفن تماس:

 ...................................:..............نمابر
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 فرم ثبت درخواست                                                           
 دندانپزشکی                

 

 ایمیل:

............................................................................................................ 

 وبسایت:

......................................................................................................... 

 

 

 ب( اطالعات پرسنل 

 .مشخص نمایید پرسنل رالطفا تعداد نفرات 

 

 

 

 ( سایر سازمان ها :د

 لطفا در صورت ارتباط با سازمان بزرگتر )هلدینگ( نوع و گستره ارتباط قید گردد: 

 

 

 ه( فعالیت های برون سپاری:

 وجود( مشخص گردد:لطفا تمامی فرآیند های برون سپاری شده )در صورت 

 

 را دریافت و  پیاده سازی نموده اید؟استاندارد اعتباربخشی دندانپزشکی  آیا( ب
............................................................................................... 

 

  ؟ کدامیک از گواهی نامه های درمانی بین المللی را دریافت نموده ایدج( 
............................................................................................... 

.............................................................................................. 
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 م ثبت درخواستفر                                                           
 دندانپزشکی                

 د( هدف شما از اخذ استاندارد گردشگری حالل چیست؟

 

  مسلمان بیمارانخدمت رسانی بیشتر به 

    حضور فعاالنه در عرصه داخلی و بین الملل

 افزایش مزیت رقابتی 

 افزایش مشتری 

 

 

 

  اید؟آشنا شدهسازمان حالل این  ( از چه طریقی با خدمات صدور گواهینامه گردشگریه
 

   SITI1    سایت  مکاتبه مستقیم  

 رسانه    شرکت در همایش ها

 . شرکت های دیگری که از ما گواهینامه دریافت کرده اند دوستان و همکاران  

   

 ........................................................................................................ سایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 نام و نام خانوادگی

 :سمت

 امضا:
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 فرم ثبت درخواست                                                           
 دندانپزشکی                

 

 

 

 حالل)تمام مدارك ارسالیگردشگری مدارك مورد نیاز برای اخذ گواهی نامه 

 باشد( JPEGبه صورت  
 

 داخلی و خارجیای گواهینامه ها و استاندارده .1

 دندانپزشکیبرند تبلیغاتی  .2

 دندانپزشکی لوگو یا آرم .3

 پروانه استاندارد اجباری .4

 پروانه بهره برداری وزارت بهداشت .5

 مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .6

 مجوز از شهرداری .7

 مجوز از اماکن .8

  دندانپزشکی مدارک ثبتی .9

 اظهارنامه مالیاتی .10

 خانه ای باشد.مدارک باید کپی برابر اصل دفتر .11
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 : اماکن اقامتی و تفریحی  عنوان شاخص مورد ارزیابی درگردشگری حالل

 پسالن کافی شا –زیرشاخه  

 ردیف عنوان بند استاندارد شرح الزام گردشگری شواهد انطباق و نتیجه ارزیابی

 عفت و اخالق برخالف که هایی برنامه ارائه و کاربرد نمادها از 

 هیزگردد.پر است، عمومی

 2 ب-5-5

 مثل مسلمانان باورهای با متضاد های موسیقی پخش عدم 

 توحید

 

 3 ب-5-5

 زمان اعالم) نماز مشتریان ازوقت آگاهی برای الزم امکانات 

 گردد. فراهم( پرسنل یا از طریق پخش اذان  توسط نماز

 4 الف-5-5

 5 پ-5-5 حرام خوراکی های  و الکلی مشروبات با پذیرایی از اجتناب 

 6 1-5 کافی شاپ در نوشیدنی حالل خوراکی و منوی ارائه 

 پرندگان تخم وجود خوراکی های سرو شده برای مشتریان در 

 پرندگان تخم اما) باشد نمی  مجاز عقهاب مثهل غیرخهوردنی

 .(باشد می حالل مرغ مثل خوردنی

 7 ب -5-1

 و گس گوشت وجود خوراکی های سرو شده برای مشتریان در 

 نمی مجاز فیل همچون مسوخ و شیر مانند درندگان و خوک

 .باشد

 8 ب-5-1

 حشرات انواع وجود خوراکی های سرو شده برای مشتریان در 

 باشد نمی مارمجاز و عقرب مانند خزندگان و

 9 ب-5-1

 گوشت وجود خوراکی های سرو شده برای مشتریان در 

 نمی مجاز ، اند دهکر  عادت نجاسات از تغذیه به که حیواناتی

 .باشد

5-1-1 10 

 خبیث گیاهان وجود خوراکی های سرو شده برای مشتریان در 

 .باشد نمی مجاز سمی گیاهان مانند آور، زیان و

5-1-6 16 

 دارای که آشامیدنی یا خوراکی وجود خوراکی حالل منو در 

 .باشد نمی مجاز آبجو و شراب مانند کننده مست مواد

5-1-7 17 

وجود خوردنی و  خوراکی های سرو شده برای مشتریان در 

 ضرر از منظور) ضررکلی که موادی آن  آشامیدنیهایی که در

 کارافتادگی از یا انسان مرگ به منجر که است ضرری کلّی

 ازمج دارد، انسان بدن برای( باشد او بدن اصلی اعضای از یکی

 .باشد نمی

5-1-8 18 

 هر و روغن وجود مشتریانخوراکی های سرو شده برای  در 

 ، شود می استحصال حرام گوشت از که دیگری غذایی فرآورده

 .باشد نمی مجاز

5-1-9 19 
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رعایت فضایل اخالقی و دوری از ضد ارزشها مانند پرهیز از  

معرفی و ارائه   دروغ گفتن ، اغراق و ارائه اطالعات غیرواقع در

 خدمات خوراکی ها و نوشیدنی ها

 20 الف  -5-6

 تکریم که باشد شده طراحی طوری باید محیط فضای 

 مشتریان روان و روح ارامش باعث ها زمینه همه در مشتریان

 .شود

 21 ب-5-6

 22 ب-6-5 تکریم مشتریان توسط پرسنل وخدمه دست اندرکار 

 23 ت-6-5 مشتریان حقوق تضیع از خودداری و حرمت حفظ 

 و وهمراهی یهمکار مثبت روابط برقراری به ترغیب 

 به مطلوب دهی سرویس درجهت پرسنل درمیان کارگروهی

 مسافران

 24 ث-5-6

 25 ج-6-5 مشتریان حال رعایت و مالحظه 

ارائه خدمات برای  مشتریان خاص )تهیه لوازم و وسایل مورد  

 نظر با شرایط و متناسب با درخواست (

 26 چ-5-6

 اخالق و رافت با مشتریان همواره با باید پرسنل برخورد 

 .باشد اسالمی

 27 ح-5-6

 

 

نوان شاخص مورى ارزیابی در گردشگری حالل و گردشگری با عالیق ویژه :ع  

 

 زیرشاخه : عمومی 

 عالوه باید حالل گردشگری عالمت کنندگان دریافت 

 فنی شرایط بررعایت

 کیفیت استاندارد ، حالل گردشگری استانداردهای و 

 و توسعه المللی بین موسسه. )دنماین لحاظ هم را خدمات

 ار شرایط این تواند می ویژه عالیق با گردشگری تحقیق

 .(نماید فراهم

 

 

الف -5-6  

28 

 

29 

 

 

 

 

 

 طشرای باید اندرکاران دست و پرسنل ، مدیرفنی ، مدیرعامل

 درامر متولی ارگانهای و سازمانها از را الزم مجوزهای و

 .باشند داشته صدورمجوز

 

 

الف-5-6  

30 

 محصوالت دهندگان ارائه به مربوط های ساختمان ، ها فضا 

 سوی از را الزم مجوزهای باید حالل گردشگری وخدمات

 .باشند داشته فعالیت آن برای  متولی ارگانهای و سازمانها

 

الف-5-6  

 

31 

 سه زمانی بازه عملکرد گزارش باید خدمات دهندگان رائه 

 .نمایند ارائه  را حالل مشتریان مداری رضایت ماهه

/الف/ب5-6  32 

 آشنایی آموزشی دوره باید.... و افراد پرسنل، ، شاغالن کلیه 

 اسالمی کشورهای های سنت و ها فرهنگ با کامل

و  حالل گردشگری استاندارد براساس وغیراسالمی

 .کنند طی را گردشگری با عالیق ویژه

/ب/ت/ح5-6  33 
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یازدهمفصل   
 

المللی اخذ شده توسط مجوزهای ملی و بین  

 

سازمان بین المللی سیتی وان             
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بنام سازمان بین المللی سیتی وان صادره از سوی مرکز ملی  17065گواهینامه استاندارد 

 تایید صالحیت ایران
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بنام سازمان بین المللی سیتی وان صادره از سوی مرکز ملی  17065گواهینامه استاندارد 

 یت ایرانتایید صالح
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بنام سازمان بین المللی سیتی وان صادره از سوی مرکز ملی  17020گواهینامه استاندارد 

 تایید صالحیت ایران
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بنام سازمان بین المللی سیتی وان صادره از سوی مرکز ملی  19933گواهینامه استاندارد 

 تایید صالحیت ایران

 

 



203 
 

سازمان بین المللی سیتی وان تاییدیه سازمان غذا و دارو در خصوص معرفی   

به عنوان تنها مرکز رسمی و قانونی در جمهوری اسالمی ایران جهت صدور گواهینامه بین 

 المللی و تاییدیه حالل
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به زبان انگلیسی بنام سازمان بین المللی سیتی وان  SITI1 گواهی ثبت عالمت تجاری

 یطبقه کاالی 20سازمان ثبت اسناد کشور در    توسط 
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206 
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به زبان فارسی بنام سازمان بین المللی سیتی وان توسط  SITI1 گواهی ثبت عالمت تجاری

 طبقه کاالیی 21سازمان ثبت اسناد کشور در 
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209 
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به دو زبان فارسی و انگلیسی بنام  SITI1 گواهی ثبت عالمت تجاری و برند بین المللی

 طبقه کاالیی 21ثبت اسناد کشور در سازمان بین المللی سیتی وان توسط سازمان 
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212 
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به زبان انگلیسی و بدون متن بنام سازمان بین  SITI1 گواهی ثبت عالمت تجاری و لوگوی

 طبقه کاالیی 36المللی سیتی وان توسط سازمان ثبت اسناد کشور در 

 



214 
 



215 
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ن المللی سیتی به زبان انگلیسی با متن بنام سازمان بی SITI1 گواهی ثبت عالمت تجاری

 طبقه کاالیی 36وان توسط سازمان ثبت اسناد کشور در 
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به زبان انگلیسی بدون متن بنام سازمان بین المللی  SITI1 گواهی ثبت عالمت تجاری

 طبقه کاالیی 40سیتی وان توسط سازمان ثبت اسناد کشور در 
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به سازمان بین المللی سیتی  (IAUP) مجوز انحصاری اتحادیه روسای دانشگاههای جهان

وان در خصوص برگزاری و صدور دوره های آموزشی دکتری تخصصی ، مهارتی ، تجربی و 

 شاخه مدیریت گردشگری 22 پژوهشی در 
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 تاییدیه برند جهانی سازمان بین المللی سیتی وان در سازمان بین المللی مالکیت معنوی

(WIPO)  

1305212با کد بین المللی   
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 تاییدیه برند جهانی سازمان بین المللی سیتی وان در سازمان بین المللی مالکیت معنوی

(WIPO)  

1305212با کد بین المللی   
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  تاییدیه عضویت سازمان بین المللی سیتی وان در سازمان جهانی جهانگردی

(UNWTO) 
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نمونه پروانه بین المللی استاندارد محصول در 

حلیت و اصالت ،تسالم، کیفیت  حوزه  
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       شماره :                

                                                                                                                 تاریخ :

 بسمه تعالی

 

 سرکار خانم/جناب آقای .........

 مدیرعامل محترم ............

 

به عنوان بازرس سازمان بین المللی سیتی وان، جهت انجام امور مرتبط با .…… بدینوسیله "          احتراما

درخواست مجوز پروانه بین المللی بهره برداری استاندارد محصول  در تاریخ  ..............به آن مدیریت محترم 

 معرفی می شوند. خواهشمند است دستور فرمایید همکاری الزم را با نامبرده بعمل آید.                                                                                                                                    

 

                                                

                                                                                               با تقدیم احترام

                                                            محمد حسین احمدی مقدم

                                                           مدیر عامل سازمان بین المللی سیتی وان

       

 

  

فرمت نامه قبل بازرسی  -1  
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فرم تایید اجرای مراحل فرایند  آموزش و اعطای پروانه بین  -2

حلیت و اصالت ،سالمت، کیفیت المللی استاندارد محصول در حوزه   
زه فرم تایید اجرای مراحل فرایند  آموزش و اعطای پروانه بین المللی استاندارد محصول در حو

 کیفیت ، سالمت، حلیت و اصالت

 

 تاریخ اتمام هر مرحله اسامی کارکنان تقسیم و ظایف ردیف

 امضا 

 

1 

پیگیری امور مربوط به نیاز سنجی ، بازاریابی ، 

 فروش وقرارداد

  

تنظیم و بایگانی  قرارداد ها ، گروه بندی  2

مشتریان جهت تسهیل در ارائه خدمات ،تنظیم 

 ه مشتریاننامه های ارسالی ب

  

   بررسی و پیگیری امور مالی 3

   استاندارد و تضمین کیفیت و بازرسی 

   صدورCERTIFICATو تحویل به مشتری  5

آموزش و نیاز سنجی و برگزاری دوره های  6

 آموزشی برای پرسنل حوزه درخواست کننده

  

   واحد تبلیغات و هماهنگی  های سایت 7

لیت و پیگیری رضایت هماهنگی واحدها ی فعا 8

 مندی مشتری

  

   دریافت و بررسی گزارش عملکرد پرسنل 9
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اعطای پروانه بین المللی استنادارد مراحل اخذ  -3

حلیت و اصالت ،سالمت،  کیفیتمحصول در حوزه   

کیفیت ، سالمت، حلیت و اصالت اعطای پروانه بین المللی استنادارد محصول در حوزهمراحل اخذ   

 

ل کردن فرم پرسشنامهکام _ مدارک  یآن ؛ بارگذار لیو تکم تیسا یاز رو در خواستفرم  افتیدر( 1 

فوق در سامانه بصورت عکس با  یخواسته شده 

  JPEG                                                                        فرم

   ( پر کردن چک لیست ثبت نام    2

اعالم بازرسی در سایت مشتری )یک هفته قبل از بازرسی(     ( وارد کردن نامه 3  

(پر کردن تعهد نامه کارکنان قبل از  بازرسی      4  

ی     دیاز محصوالت تول یو گزارش از محل کار و نمونه بردار یبازرس( 5  

  ( کاربرگ ثبت نتایج بازرس   6

( صورت جلسه بازنگری مدیریت    7  

عد از ارزیابی در خصوص ارائه خدمات   ( فرم نظر سنجی ب8  

( فرم ارزشیابی عملکرد بازرسان توسط مشتری    9  

( پر کردن لیست قراردادها   10  
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فرم درخواست گواهینامه -4  

 فرم درخواست  اعطای گواهینامه محصول

 حقیقی                                             حقوقی

شهرستان                             شهر                        استان               

 احتراما اینجانب :                         مدیر:                                 که در حوزه :       

     -ادیو در رسته :                                 با کد ملی :                         در رسته اقتص

واحد تولیدی در آدرس :                                -صنعتی وخدماتی و صنفی  

فعالیت اقتصادی می نمایم. لذا مستدعی که دستور فرمایید نسبت به صدور مجوز مربوطه بنام 

 اینجانب 

 با شرکت :                                اقدام فرمایید .

کد اقتصادی:                               تلفن همراه :                    تلفن :                   

 تلفکس :                                 پست الترونیکی :                           امضا  و مهرمتقاضی

مشخصات معرف :   

:   نام و نام خانوادگی:                             سمت حقیقی یا حقوقی  

آدرس :                                                                                                

 امضا معرف:

 نظریه کارشناس سازمان:

 موضوع درخواست :                           مورد بررسی برای ادامه کار به خانم/آقا :

                                                              ارجاع گردید.                      

 امضا کارشناس
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فرم درخواست کد محصول -5  

 فرم درخواست  اعطای کد محصول

 حقیقی                                             حقوقی

شهر        استان                                     شهرستان                       

 احتراما اینجانب :                         مدیر:                                 که در حوزه :       

     -و در رسته :                                 با کد ملی :                         در رسته اقتصادی

:                              واحد تولیدی در آدرس   -صنعتی وخدماتی و صنفی  

فعالیت اقتصادی می نمایم. لذا مستدعی که دستور فرمایید نسبت به صدور مجوز مربوطه بنام 

 اینجانب 

 با شرکت :                                اقدام فرمایید .

 تلفن :                                    تلفن همراه : 

پست الترونیکی :                           امضا  و مهرمتقاضی                     تلفکس :              

مشخصات معرف :   

 نام و نام خانوادگی:                             سمت حقیقی یا حقوقی :  

             آدرس :                                                                                   

 امضا معرف:

 نظریه کارشناس سازمان:

 موضوع درخواست :                           مورد بررسی برای ادامه کار به خانم/آقا :

ارجاع گردید.                                                                                    

 امضا کارشناس
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  فرم درخواست اعطای کد محصول 

 نوع محصول:

وارداتی              صادراتی   تولیدی                

 

 

 

 

 

دیفر نام محصول مشخصات  
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کاربرگ ثبت نتایج بازرسی مجدد -6  
 

 

 کاربرگ ثبت نتایج بازرسی مجدد                

 

ی شونده به واحدهای بازرسی تحویل می گردد)کپی به مشتری داده نمی توجه این فرم پس از تکمیل بازرس و دریافت امضای بازرس

 شود(     

 موضوع و حوزه بازرسی:                                            آدرس محل بازرسی: 

                   

 نام و نام خانوادگی بازرسی شونده:                                تاریخ بازرسی مجدد: 

 

 نام و نام خانوادگی بازرسی شونده:                                ساعت بازرسی: 

 

                        استناندارد بازرسی:                                                   شماره الزامات مورد بازرسی:                               

 ازرسی شونده:انطباق ها و نقاط قوت ب-1

 عدم انطباق مشاهده شده در بازرسی های گذشته :-2

 بیان عدم انطباق گذشته در صورت مشاهده

 عدم انطباق های مشاهده شده در بازرسی فعلی:-3

 بیانیه و اظهار نامه بازرسی: -4

 

                                                   نام وامضا بازرسی شونده :                                                                   تصویب کننده:                                 نام و امضا بازرس:                                                               
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گزارش کار روزانه پرسنل اداره کد محصول -7  

 

داره کد محصولگزارش کار روزانه پرسنل ا  

 

 نام و نام خانوادگی  :     

 ساعت ورود:

 ساعت خروج:                                                                   تاریخ:                            

حیطه 

                                                             کاری:                                                                                

 فعالیت های در دست اقدام:

 

 

 شرح فعالیت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

 امضا                 

 



237 
 

روند هماهنگی جهت رفتن به محل بازرسی -8  

 روند هماهنگی جهت رفتن به محل بازرسی

 

 

نام نهاد گواهی   تاریخ و امضا

 شونده

کارکنان یاسام  ردیف تقسیم وظایف 

هماهنگی با نهاد    

گواهی شونده 

جهت تاریخ 

 بازرسی

1 

هماهنگی و    

همراهی  جهت 

رفتن به محل 

 انجام بازرسی

2 

مراحل انجام    

 بازرسی

3 
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م بازاریابی     فر -9  

  فرم  بازاریابی 

 نام بازاریاب :

 

ایابی  :تاریخ بازر  

 

 تاریخ قرار بعدی :

 

:  نام شرکت و نوع آن   

 

 نام مدیر و تلفن همراه : 

 

ی :کیو پست الکترون تیآدرس سا ،یآدرس، تلفن کارگاه و دفتر مرکز   

 

 زمینه فعالیت :

 

 فعالیت یا تولید اصلی : 

 

 شرح کار: 

 

 

 

امضاء                                              امضاء                                                          

مدیربازاریابی و بازرگانی                                                                                                     
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فرم صورت جلسه  -10  

 

 فرم صورت جلسه

 

 تاریخ :

 

 موضوع:

 

 اعضای حاضر در جلسه:

 

وعات پیگیری :موض  

 

 

 

 

 شرح جلسه :

 

 

 

 

امضا                                                                                                      
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