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 خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استانداردهای ملی )رسمی(  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

به  92/6/29دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ  و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  .جهت  اجرا ابالغ شده است 92/3/29مورخ  33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

 مؤسسات علمی، و مراکز نظران صاحب ،سازمانکارشناسان  از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

 و تولیدی، فناوری به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی وهشی،پژ

 وارد و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری

 ایران ملی نویس استانداردهای پیش .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان،

 کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از دریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و ذینفع مراجع به نظرخواهی برای

 .شود می منتشر و ایران چاپ رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی

کنند  می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 استانداردهاییبدین ترتیب،  .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

 که مربوط ملی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشو می تلقی ملی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیلسازمان ملی استاندارد ایران 

(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
9المللی الکتروتکنیک  بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کدکس غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)کشور در 

  آخرین از کشور، خاص های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در .کند می فعالیت

  .شودمی گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، های پیشرفت

 و سالمت کنندگان، حفظ مصرف از حمایت برای قانون، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 استانداردهای از اجرای بعضی اقتصادی، و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول عمومی، و فردی ایمنی

    سازمان  نماید. اجباری استاندارد،  عالی شورای  تصویب اب وارداتی، اقالم یا / و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی

 اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می

 آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین .نماید

          کالیبراسیون و مراکز ها آزمایشگاه محیطی، زیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم گواهی صدور و ممیزی بازرسی،

 تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد ایران سنجش، وسایل )واسنجی(

 .کند نظارت می ها آن عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران

 برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش، وسایل کالیبراسیون )واسنجی( یکاها، المللی بین دستگاه ترویج

 .است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 



 ج 

 

 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 «کنندگاننیتأم يراهنما براخطوط   –هکنند مصرف از فراخوان محصول»

 

 سمت و/ يا نمايندگی رئیس: 

 بهروز، کیائی

 (مدیریت اجرایی)کارشناس ارشد 

 شرکت توف نورد ایران

                                                              

  دبیر:

 یاشار، فهیمی

 (صنایع)کارشناس مهندسی 

 شرکت تکین ساز آزما

 

  )حروف الفبا: )اسامی به ترتیب اعضاء

  
 اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی                                                                    بهمن، ارشد

 مهندسی عمران( ارشد )کارشناس

       

 معیارگستر صدرشرکت                                   بهکام، علیرضا                                

 )کارشناس مهندسی عمران(

 

 اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی                                 ترکمن، لیال                                   

 )کارشناس ارشد مهندسی مکانیک(
 

     رضا، چراغی

 (شیمی)کارشناس مهندسی 

 تولیدکنندگانکنندگان و مصرفازحمایتسازمان

 

 کارشناس حیدرپور، هادی                                                              

 )کارشناس مهندسی عمران(

 

 اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی   روا، افشین                                                                   

 مهندسی عمران( )کارشناس ارشد

 

 دانشگاه تبریزدانشکده مکانیک     سید فرامرز، رنجبر

 (مکانیکمهندسی  دکترای)
 



 د 

 

 اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی    رضا، صابونی

 (شیمیمهندسی  ارشد)کارشناس 

 

 کنندگان و تولیدکنندگانمصرفازحمایتسازمان طلوعی خطیب، سجاد

 کامپیوتر()کارشناس مهندسی 

 

 فرشی حق رو، ساسان

 )کارشناس ارشد مهندسی عمران(

 

 

 اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی

 

 اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقیقدیمی، فریده                                                                

 )کارشناس ارشد مهندسی شیمی(

 

 جامع علمی کاربردی استاندارددانشگاه                                                          شهرام ،کاشانی اصل

 آذربایجان شرقی                                      (مکانیک)کارشناس ارشد مهندسی 

 

 اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقیکریمی، فرشید                                                               

 )کارشناس مهندسی صنایع(

 

 شرکت تکین ساز آزما مشاور، عاطف                                                                

 )کارشناس مهندسی عمران(

 

 ژوهشگاه استانداردپ  مقدس، جعفر صادق                                                       

 )دکترای مهندسی شیمی(

 

 آزمایشگاه عمران سنجش میزانموسایی، اصغر                                                                

 )کارشناس معماری(
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 فهرست مندرجات

 عنوان
 

 صفحه

 ب      استاندارد ملی آشنایی با سازمان

 ج     استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 و     پیش گفتار

 1      دهدف و دامنه کاربر 1

  1     اصطالحات و تعاریف 9

    3         راهنما اصول 3

 6     الزامات عمومی 2

  11     تشخیص نیاز برای فراخوان محصول 3

6 

3 

 اجرای فراخوان محصول

 برنامه فراخوان محصول مداومبهبود 

   13 

   96 

    92                                                          و عوامل خطرزا ریسک سنجشپیوست الف )اطالعاتی( 

                      33               های مطبوعاتی    محصول و آگهیهایی از پوسترهای فراخوان پیوست ب )اطالعاتی( نمونه

  32                فراخوان محصول                                          بازبینیفهرست پیوست پ )اطالعاتی( 

 29                                                       ها  مثال -تی( بهبود اثربخشی فراخوانپیوست ت )اطالعا

 23                                                                             پیوست ث )اطالعاتی( کتابنامه          

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 و 

 

  یش گفتارپ

نویس آن در پیش که «کنندگان نیتأم یراهنما براخطوط  -هکنند مصرف ازفراخوان محصول »استاندارد 

 یکصد و سی و نهمینتهیه و تدوین شده است و در شرکت تکین ساز آزما توسط  ،مربوطفنی های کمیسیون

مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد  92/11/29 مورخ مدیریت کیفیتکمیته ملی استاندارد  یهاجالس

مصوب بهمن ماه   استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسهقانون اصالح قوانین و مقررات  3بند یک ماده 

 شود.می ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر1331

های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، می و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتبرای حفظ همگا

قع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این ااستانداردهای ملی ایران در مو

 مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین،  هشود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوطاستانداردها ارائه 

 باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

 

 که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است: خذیأممنبع و 

 
ISO 10393: 2013, Consumer product recall – Guidelines for suppliers 
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 کنندگاننیتأم يبرا راهنماخطوط  -هکنندمصرف ازفراخوان محصول 

 
 و دامنه کاربردهدف  1

   از های محصولدرباره فراخوانکنندگان راهنمای عملی برای تأمین تعیین ،هدف از تدوین این استاندارد

، است. سایر اقدامات اصالحی از تسهیالت ساخت محصول خروجو سایر اقدامات اصالحی پس از  گانکنندمصرف

 هابه آن اما بر می گیرد، را درعمومی  هایو هشدار 3وارهایی، 2جایگزینی، 3، تعمیر9سازیبهینه، 1هابازپرداخت

 شود.ینم محدود
 

ها دارد، اما ممکن است در سایر بخش کاربردکنندگان مورد استفاده توسط مصرفین استاندارد، برای محصوالت ا

 نیز قابل استفاده باشد.
 

 اصطالحات و تعاريف 7

 :کار می روده تعاریف زیر ب رد، اصطالحات ودر این استاندا

7-1  

 6مصرف کننده

ها استفاده از آنیا  کرده است یا خدماتی را برای اهداف شخصی خریداری کاالهااز عامه مردم که اموال،  فردی

 .کندمی

[ISO 26000: 2010, 2.2] 

7-7 

 7هکننداستفاده توسط مصرفمورد محصول 

، جانبیو شامل اجزا، قطعات، لوازم  ،است و تولید شده استفاده شخصی، طراحی به منظورکه اصوالً  یمحصول

 .شودمحدود نمیها به آن اما است،بندی ها و بستهستورالعملد
[ISO 10377: 2013, 2.2] 

7-2 

 8هشايست

 مورد نیاز)های( قابلیت انجام وظیفهدانش و تجربه عملی به خاطر یا  است دیده آموزشر مناسب طوه فردی که ب

                                                 
1- Refunds  

2- Retrofit  
3- Repair  
4- Replacement  
5- Disposal  
6- Consumer  

7- Consumer product  

8- Competent  
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 در وی محرز شده است. 
[ISO 22846-1: 2003, 2.6] 

7-4  

 1اقدام اصالحی

 .شوداقدام اصالحی نامیده می ،ریسکو کاهش  7آسیب احتمال حذفبرای  از پیش تعیین شدهاقدام 
 

به آسانی آن را ها رسانه وکه مردم  به این دلیل، است «هافراخوان»اقدامات اصالحی منظور از برای اهداف این استاندارد،  -يادآوري

 دهند.میتشخیص داده و پاسخ 

7-5  

 2بینیاستفاده نادرست قابل پیش

، از رفتار انسان از محصول وکننده بر اساس دانش کافی تأمینکه محصول  یک نامناسب یا نادرست ازاستفاده 

 . استبینی شناخت یا پیشقابل  قبل
 

 .سالمنداناستفاده نامناسب توسط کودکان و  :مثال
[ISO 10377: 2013, 2.5] 

7-6  

  4بینیي قابل پیشکاربر

بینی شناخته شده یا پیش ، از قبلمحصول ازکننده قابلیت آن بر اساس دانش کافی تأمینکه  یمحصولی کاربر

 . شده است
[ISO 10377: 2013, 2.6] 

 7-7  

 آسیب

 .شودآسیب نامیده میسالمتی افراد، یا خسارت به اموال  براییا مضر فیزیکی  مصدومیت
[ISO/IEC Guide 51: 1999, 3.3] 

7-8 

  5زاخطرعامل 

 .استمنظور از عامل خطرزا منبع بالقوه آسیب 

                                                 
1- Corrective action  

2- Harm  

3- Foreseeable misuse  

4- Foreseeable use   

5- Hazard  
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  برای مثال عوامل ) کار رود.ه تواند به منظور تشخیص منشاء یا ماهیت آسیب مورد انتظار بمی زاخطرعامل اصطالح  -يادآوري

 غرق شدن(. حریق وشوک الکتریکی، میکروبی، تصادف، برش، مسمومیت، خطرزای 
[ISO/IEC Guide 51: 1999, 3.5] 
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 1رويداد

یا خسارت  مصدومیتمرگ،  منجر بهکه ، کنندگانمورد استفاده توسط مصرفمحصول  در مورد یا نقص رخداد

 .برای آن محتمل استوقوع این مسائل شود، یا اموال می به

 .شودصورت متفاوتی تعریف ه باز نظر مقررات قانونی در برخی کشورها  ممکن است «رویداد»اصطالح  -يادآوري

7-11 

 7مورد نظر کاربري

 .شده استکننده ارائه با اطالعاتی که توسط تأمین محصول مطابق یک کاربری
 

[ISO/IEC Guide 51: 1999, 3.13] 
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 سازمان

سازمان  ،و روابط و اهداف قابل شناسایی اختیاراتها، با ترتیبی از مسئولیت تسهیالتنهاد یا گروهی از افراد و 

 .شودنامیده می

 قدرتکار بردن ه در ایجاد و اجرای قانون، ب آن حاکمیتیاقدام دولت در نقش  برای اهداف این استاندارد، سازمان -يادآوري

 .گیرددر بر نمیرا  ،مشی در جهت منافع عمومی یا ایفای تعهدات بین المللی دولت خط ایجادقضایی، انجام وظیفه خود در 
 

[ISO 26000:2010, 2.12] 

7-17 

 فراخوان محصول

با  کنندگان در ارتباطمصرفایمنی  سالمتی یا و به منظور پرداختن به موضوعاتاقدام اصالحی که پس از تولید 

 شود.انجام می ،یک محصول

7-12 

 ريسک 

 .شودنامیده می ، ریسکناحتمال وقوع آسیب و شدت آ تلفیق
 

[ISO/IEC Guide 51: 1999, 3.2] 

                                                 
1- Incident  

2- Intended use  
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 1تحلیل ريسکتجزيه و 

تجزیه و تحلیل ریسک ، و برآورد ریسک عوامل خطرزااز اطالعات در دسترس برای شناسایی  مندنظاماستفاده 

 .شودمینامیده 
 

[ISO/IEC Guide 51: 1999, 3.10] 

7-15  

  7ريسک ارزيابی

 .شودنامیده میریسک  ارزیابی کلی حاصل از سنجش ریسک و آسیب،فرآیند 
 

[ISO/IEC Guide 51: 1999, 3.12] 

7-16 

  2ريسک سنجش 

 .شودنامیده میبه منظور دستیابی به ریسک قابل تحمل، سنجش ریسک تحلیل ریسک تجزیه و مبتنی بر  روشی
 

[ISO/IEC Guide 51: 1999, 3.11] 
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  4مديريت ريسک

 .شوددر زمینه ریسک، مدیریت ریسک نامیده میشده برای هدایت و کنترل یک سازمان  های هماهنگفعالیت
 

[ISO Guide 73: 2009, 2.13] 

7-18  

 ايمنی

 .شود، ایمنی نامیده میاز ریسک غیر قابل قبول رهایی
 

[ISO/IEC Guide 51: 1999, 3.1] 

7-19  

  5کنندهتأمین

 کند.ی که محصول یا خدمتی را ارائه میسازمان یا شخص
  

 .فروش یک محصولکننده، یا خردهکننده، توزیعاردسازنده، و/ کنندهطراح، تولید :مثال

 ]1333 سال :2999ایزو  -استاندارد ملی ایران 6-3-3بند [

                                                 
1- Risk analysis  

2- Risk assessment  

3- Risk evaluation  

4- Risk management  

5- Supplier  
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7-71 

  1زنجیره تأمین

 .شودفروش یک محصول، زنجیره تأمین نامیده می، توزیع و اتطراحی، تولید، واردشبکه متشکل از 
 

[ISO 10377: 2013, 2.25] 

7-71 

 تحمل ريسک قابل

 .استقابل قبول  ،های رایج جامعهوه از کاربران مشخص بر اساس ارزشکه برای یک گر ریسکی
 

به عنوان مترادف در نظر گرفته شده  «ریسک قابل تحمل»و  «ریسک قابل قبول» اهداف این استاندارد، اصطالحات برای -يادآوري

  . است
 

[ISO/IEC Guide 51: 1999, 3.7] 

7-77 

 7قابلیت رديابی 

پی از زنجیره تأمین تا کاربر، و  شده مشخصاز طریق مراحل  اجزای آنارسال یک محصول یا  پیگیریقابلیت 

 . شود، قابلیت ردیابی نامیده می، کاربرد یا موقعیت آن محصول یا جزءپیشینه بردن به
 

 ]2-3-3، بند 1333 سال :2999ایزو  -استاندارد ملی ایران[

7-72  

 کاربر

 .استیا خدمت  کاالشخصی که در تعامل با 

7-74 

 2پذيرکننده آسیبمصرف

ا ، شرایط یسطح تحصیالتدلیل سن، ه ناشی از محصوالت بای که در معرض ریسک باالی آسیب مصرف کننده

 .، قرار داردبه اطالعات ایمنی محصول ستیابیدر د ، یا ناتوانیهای جسمانیمحدودیت
 

[ISO 1037: 2013, 2.30] 

 

 راهنما اصول 2

 سازی و بهبود برنامه فراخوان یک در زمینه تکوین، پیاده کنندگانتأمینهدف از تدوین این استاندارد، کمک به 

 باشد.در بازار می ایمنمحصول به منظور کاهش ریسک ناشی از محصوالت نا

                                                 
1- Supply chain  

2- Traceability  

3- Vulnerable consumer  
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        .است ،کننده در ارتباط با ایمنی محصولتأمین فراگیربرنامه فراخوان محصول یک عنصر کلیدی از برنامه 

در را ان باید تعهدش ،ISO 10377ارد و استاندارد به اصول مستند شده در این استاند التزامکنندگان با تأمین

 :گیردرا در بر میموارد زیر این اصول  اثبات کنند. ،کنندگانمورد استفاده توسط مصرفرابطه با ایمنی محصول 
 

ه فراخوانی یک هایی که منجر برویدادیندهای مناسب برای جلوگیری از ها و فرآتکوین و حفظ سیستم -الف

های ایمنی محصول در مرحله طراحی و تخصیص منابع شود، که شامل نمایان ساختن ریسکمیمحصول مرتبط 

 ؛استمناسب برای مدیریت کیفیت، آموزش، مدیریت سوابق و قابلیت ردیابی محصول 
 

 ایجاد احتمال محصول نسبت به  ارزیابی در زمان ،محصول سازی سریع و موثر فراخوان یکیادهتعهد به پ -ب

 مصرف کنندگان؛ براینی یا سالمتی ریسک ایم
 

 شدهپشتیبانی هایتضمین برنامه، یجاد آگاهی از اهمیت ایمنی محصولابا  ترویج فرهنگ ایمنی محصول -پ

 ؛برنامه ایمنی محصول با بهبود مداوم ایمنی محصول و
 

 ؛محصولمین سایر موارد در داخل زنجیره تأترویج فرهنگ ایمنی محصول با  -ت
 

 .قابل اعمالنین، مقررات و استانداردهای ای و حفظ انطباق با تمامی قوربرقرا -ث

 

 الزامات عمومی 4

 کلیات    4-1

  کننده یک برنامه تأمین، بهتر است. باشنددر رابطه با انجام فراخوان محصول آماده باید کنندگان تمامی تأمین

 :در بر گیردرا که موارد زیر  ،داشته باشدبرای فراخوان محصول  1در دسترس
 

 مراجعه شود(؛ 9-2فراخوان )به بند  یمشخط -الف

 مراجعه شود(؛ 3-2اهند شد )به بند طرح کلی مستندات و سوابقی که ایجاد و نگهداری خو -ب

 مراجعه شود(؛ 2-2)به بند  مقرراتی، صنعتی و قانونیطرح کلی الزامات  -پ

 مراجعه شود(؛ 3-2مدیریت فراخوان )به بند های تیم و مسئولیت وظایف شرحشناسایی و  -ت

 مراجعه شود(؛ 3-2برای اعضای تیم مدیریت فراخوان )به بند  اجراییتوصیفی از الزامات آموزشی و  -ث

 3)به بند اخوان فرضرورت گیری در مورد های محصول و تصمیمرویدادنحوه بررسی ی در مورد اهنمایر -ج

 مراجعه شود(؛

 مراجعه شود(؛ 6در اجرای فراخوان )به بند  مورد استفادهرد نیاز و فرآیندهای شناسایی منابع مو -چ

 مراجعه شود(. 3کننده )به بند مداوم فرآیندهای تأمینبرقراری الزامات برای بهبود  -ح

 

                                                 
1- In place  
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 مشیخط   4-7

برقرار نماید.  فراخوان را تبیین واجرای  در موردگیری تصمیم نحوهو  مشی فراخوان محصولکننده باید خطتأمین

شده تضمین شود که محصوالت عرضهتا  ،کننده باشدگیرنده تعهد ساده، شفاف و صریح تأمینبر در مشی بایدخط

 طور موثر از بازاره ، بکنندایجاد میکنندگان برای مصرف عوامل خطرزاییریسک یا که ارای پتانسیل عرضه یا د

 .شوند رفعها یا مسایل ایمنی یا سالمتی یا نگرانی ،آوری گردیدهجمع
 

 سازي و نگهداري سوابقمستند   4-2

و تسهیل ضمنی بررسی، شناسایی و قابلیت ردیابی  هاداده تجزیه و تحلیل، مداومبهبود  به منظورمدیریت 

برنامه فراخوان،  مرتبط با هایدادهو سوابق  مدارکبرای کنترل و نگهداری تمامی  های اجراییروشباید  ،محصول

 برقرار کند، نظیر موارد زیر:
 

 فراخوان؛ های اجراییروشمشی و یک نسخه از خط -الف

 ؛آموزشی و ارزیابی صالحیت کارکنانسوابق  -ب

 های ایمنی محصول؛رویدادو  کنندگانکایات مصرفشسوابق  -پ

 های ریسک باشد؛تحلیلآزمون و  هایارزیابی ریسک، که ممکن است شامل گزارشسوابق  -ت

 فراخوان؛ گیری برایسوابق تصمیم -ث

 ها؛های مورد استفاده و تاریخرسانی، مواد، روشاطالعطرح  ، شاملرسانیاطالعسوابق  -ج

و  رسانیاطالعاثربخشی فراخوان، شامل میزان محصوالت عودت داده شده، اثربخشی هر روش  شواهد -چ

 نشان دهد؛فراخوان را بودن  شواهدی که کارآمد

 سوابق مالی؛ -ح

 .وارهایییا  1سوابق تعمیر، بازسازی -خ
 

 مقرراتیالزامات    4-4

در تمامی بازارهایی را ها فراخوان برایمقرراتی ، الزامات استاندارد و اعمالقابل کننده باید مطابق با قوانین تأمین

 .نماید استنباطو  پایش، تبیین ،شودیا فروخته می تولیدکه محصول 
 

 براي مديريت فراخوان الزم مهارت   4-5

گیری در مورد فراخوان ارزیابی ریسک، تصمیم، رویدادبررسی الزم برای  مهارتکه  ،کننده باید تضمین کندتأمین

ممکن است نیازمند استقرار یک تیم مدیریت  موضوعکنندگان بزرگ، این باشد. برای تأمینآن را دارا میو اجرای 

 باشد. های عملیاتیحوزه کنانفراخوان متشکل از کار
 

                                                 
1- Refurbishment  
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بهتر است و مشاوران بیرونی باشند.  ناظراننیازمند مساعدت  کنندگانممکن است تأمین صرفنظر از اندازه،

 برنامه فراخوان افزایش یابد.، درک ناظران و مشاوران از رویداداز بروز قبل که ترتیباتی اتخاذ شود 

 ل برای مدیریت فراخوان به شرح زیر می باشد:اهداف افراد مسئو
 

 به شرح زیر: ،جود و تعیین اقدامات ضروری برای انجامزیابی تمام اطالعات مورا 4-5-1

 ؛کنندگانمصرف یمنیا ای یمتسالحفظ  4-5-1-1

 ؛سهامدارانروابط با مصرف کنندگان و حفظ  4-5-1-7

 ؛کنندهنیاعتبار تأمحفظ  4-5-1-2

که محصول  ییکشورها ی( در تمامیالزام دهیگزارش مرتبط )مانند یدات قانونهتع یبه تمامعمل  4-5-1-4

 شده است: عیتوز
 

 ؛مراجع دولتی و صنعتی ذیربطبرقراری ارتباط با  4-5-7

ای های رسانهاطالعیه از جمله ،کنندهات و اقدامات تأمینمکلیدی از تصمی سهامدارانکه اینتضمین  4-5-2

 شوند؛می، مطلع نگه داشته شدهآماده 

عملیات عادی تجارت  طور موثر با کمترین اختالل دره ب ،ت و اقدامات فراخوانماتصمیتضمین اینکه  4-5-4

 شود.میاجرا  ،کنندهروزانه تأمین
 

 برای فراخوان محصول فهرست شده است. الزم مهارت عادی ،1در جدول 
 

 گیري کلیديتوانايی تصمیم   4-6

 گیری برای فراخوان محصول را شناسایی کند. تأمین کننده باید شخص یا افراد دارای قدرت تصمیم

 د، به شرح زیر است:ننیاز باشکلیدی که ممکن است موردتصمیمات 

 ؛(1-3بند )طبق توضیحات  اخواندامنه فرتعیین در مورد فراخوان محصول و گیری تصمیم -الف

 (؛3-3)طبق توضیحات بند  محصولدر مدت بررسی فراخوان  توقف تولید و قرار دادن آن در حالت انتظار -ب

 (؛6-3)طبق توضیحات بند  نجیره تأمینای از زفروش محصول در هر نقطهتوقف  -پ

 ، واعمالمقرراتی قابل خوان محصول، مطابق با الزامات افر رویداددر مورد  نهادهای مقرراتیآگاه نمودن  -ت

 (؛3-3-6)طبق توضیحات بند  نهادهای مقرراتیبه فرآیند فراخوان  گزارش

 (؛2-3-6)طبق توضیحات بند  فراخوان محصول رویدادمورد  درزنجیره تأمین آگاه نمودن  -ث

)طبق  باید در نظر بگیرندفراخوان محصول اقداماتی که در مدت کنندگان در مورد رسانی به مصرفاطالع -ج

 (؛3-3-6توضیحات بند 

 (؛2-6)طبق توضیحات بند  ن محصولاواخالزامات تدارکاتی فر اجرای -چ

 (؛6-6)طبق توضیحات بند  نآ رویهایی در مورد پیشتوصیه طرح برایخوان ااثربخشی فرارزیابی  -ح
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)طبق توضیحات  جاری عملیات فراخوانتوقف کننده و فراخوان محصول توسط تنظیم پایشحل مرا اتمام -خ

 (.9-3-6بند 
 

 سازي فراخوانآموزش و شبیه   4-7

      ها ودر مورد فراخوان محصول، آشنا باشند و دارای قابلیت کنندهد با برنامه تأمینخوان بایل فراکنان مسئوکار

 خوان باشند.اهای فردی مورد نیاز برای اجرای فرویژگی

 ،خوان، کمک خواهد کرداسازی بهتر افراد برای فربه آماده ،های فراخوانسازیشبیه اجرایریزی، آموزش و طرح

این  ،دهد. عالوه بر آنا افزایش میزا رتنش تحت شرایطفرآیندهای توافق شده  و نیز احتمال اجرای سریع و موثر

 د.نای مورد نیاز باشو بیمه انونیها ممکن است برای برآوردن الزامات قراردادی، قفعالیت

 
 براي فراخوان محصول الزم مهارت عادي -1جدول 

 هايا مسؤلیت وظايف الزم مهارت

هماهنگی و رهبری 

 فراخوان

 هارویداداولین نقطه تماس در 

 رویدادبندی اولیه و شدت طبقه

 متناسب با افراد، شده های تهیهاطمینان از اطالعیه

 مناسبگردآوری افراد با مهارت 

 برگزاری جلسات و اطمینان از اقدامات انجام شده مورد نیاز

 روز ه طور مرتب به که ب شایستهموقع جمع آوری شده و افراد ه بنیاز که مورداطمینان از اطالعات 

 می شوند

 موقعه گیری های باطمینان از تصمیم

  و کنترل شدهنامتناقض  هایرسانیاطالعاطمینان از تمامی 

 شدهمناسب و جلسات توجیهی برگزار بیرونیهای از اطالعیه ناناطمی

 مورد نیاز آماده شده و توزیع شده هایرشاطمینان از تمامی گزا

 ول شده های محنان از پیگیری مسئولیتو اطمی مداومتسهیل فرآیند بهبود 

 خوانافر رویدادهدایت بررسی  مهندسی فنی/

 و قابلیت ردیابی محصول معیوب های کیفیتبازنگری سوابق داخلی، سیستم

 ریسک ارزیابییا  تحلیلزمون و سایر کارشناسان برای انجام ها و مراجع آی تماس با آزمایشگاهبرقرار

 ریسک ارزیابییا  تحلیلهدایت فرآیند 

 کنندگانکننده به عنوان رابط با تأمیناماقد

  فراخوان ارائه مشاوره فنی در مورد محصول به تیم

 گیری برای فراخوانتصمیم مشارکت در
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 ادامه -1 جدول

 ها و ثبت نمودن توزیعوابق توزیع، اطمینان از درستی آنگردآوری س عملیاتی

 محصول وارهاییآوری، بازیابی، جایگزینی، تعمیر و مدیریت جمع

 اثربخشی فراخوان سنجشاطمینان از دقت سوابق نگهداری شده برای 

در بازار و  آنآوری محصول از بازار، تعمیر یا جایگزینی برای جمع الزممدیریت الزامات تدارکاتی 

 معدوم نمودن محصول معیوب فراخوان شده

فروش و بازاریابی/ 

 هاصورتحساب

 کنندگان آسیب دیدهبرقراری و حفظ ارتباط با مصرف

 موقع نشان داده شونده که ب کنندگانمصرف هایو نگرانی هادرخواستاطمینان از 

برای جایگزینی محصوالت و تنظیم اعتبارات، بازپرداخت یا  کنندگانی نیازهای مصرفرقرارب

 جایگزینی محصول فراخوان شده

 گیری برای فراخوانت در تصمیممشارک 

تأمین مالی / مدیریت 

 ریسک

 آن در تجارتاحتمالی های اقدامات پیشنهادی، منابع تأمین سرمایه و اثر برآورد هزینه

 گر در صورت نیازبه بیمهاطالع 

 های پایشبرقراری بودجه و هزینه

 نگهداری سوابق برای دعاوی

 هابرای تنظیم اعتبارات و بازپرداختفروش و بازاریابی/ صورتحساب ها  عملیات

 گیری برای فراخوانمشارکت در تصمیم

 مقرراتیاطمینان از مطابقت با الزامات  مشاوره حقوقی

 مجوز مات قراردادی با خریداران و اعطاکنندگانا الزااطمینان از مطابقت ب

های سازمان ناشی از تصمیم فراخوان و اجرای روزانه طرح بدهی ارائه مشاوره برای به حداقل رساندن

 فراخوان

 گیری برای فراخوانمشارکت در تصمیم

 های آسیب پذیرروهگبر شناسایی مخاطبان کلیدی با تمرکز ویژه  رسانیاطالع

 های کلیدیاطالع رسانی و پیام راهبردمساعدت در توسعه 

 ، مشاور فراخوان محصول(ها را اداره کند )مرکز فراخوانو مدیریت منابع که درخواست استقرار

 ها و کسب مجوز برای انتشارسازی اطالعیهآماده

ضروری است، توصیه ها و هر گونه تغییری که برای بهبود اثربخشی دی اطالعیهپایش وضوح و سودمن

 می شود.
 

 

 م دهد:موارد زیر را انجاکننده باید تأمین
 

فراهم نمودن فراخوان موردنیاز باشند،  هایفعالیتهایی که ممکن است برای انجام شناسایی افراد و سازمان -الف

 برای اقدام در مدت فراخوان؛ اختیاراتشانها و ها از مسئولیتراخوان و آگاه ساختن آنطرح ف
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مدت فراخوان های انجام آن را در هایشان را استنباط نموده و مهارته طوری که مسئولیتآموزش افراد ب -ب

 ؛محصول دارا باشند

سازی شده، تمرین شود، تا احتمال مفید بودن طرح فراخوان از طریق یک فراخوان شبیهسازی طرح پیاده -پ

 گردد؛ تحقیق ،فراخوان واقعیدر موقعیت فراخوان 

 سازی برای بهبود برنامه فراخوان؛فرا گرفته شده از شبیه سازی و اجرای مواردمستند -ت

و حفظ و  آن اثربخشجاری و ها، به منظور نگهداری مداوم برنامه فراخوان و شبیه سازیهای بازنگری انجام -ث

 ها.خواناهای پیشگیری و مدیریت فربهبود مهارت

مدیران کلیدی  راخوان سخت باشد. در چنین مواردی،سازی فشبیه اجرای ،های کوچکممکن است برای سازمان

و  احتمالیهای رویدادخوان ضروری باشد، اکه فر را بازنگری کنند و در صورتیان خود باید سالیانه طرح فراخو

مشارکت ناظر یا کارشناس خارجی  ،مورد بحث قرار دهند. در صورت لزوم ،هد شداکه اجرا خورا چگونگی طرحی 

 مراجعه شود(.  1شود )به جدول  در نظر گرفتهشد، باهای شناسایی شده میهارتکه دارای م
 

 تشخیص نیاز براي فراخوان محصول 5

 کلیات  5-1

 که یک العات مبنی بر ایندریافت اطمحض ه ب ایدکننده بنیاز برای فراخوان محصول، تأمین به منظور تعیین

و  6-3تا  9-3مطابق با بندهای  ، فرآیندی برای اقدام در محلزایی استاحتمال آسیبیا دارای زا آسیب ،محصول

 .استمورد نیاز  بندیبرنامه زمان ،اعمالقابل  مقرراتیواسطه الزامات ه داشته باشد، و ب ،9نمودار شکل 
 

 

 
 

 تشخیص نیاز براي فراخوان محصول -7شکل 

 قابلیت رديابی 5-5

 برآورد ريسک 5-4

 رويداد بررسی 5-2

  رويداداطالع رسانی  5-7

 فراخوان محصول گیري برايتصمیم 5-6
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 حتی اگر احتمال آسیب رادهد، به اموال رخ می یجدی یا خسارت قابل توجه مصدومیتهایی که در موقعیت

 .وان محصول باید در نظر گرفته شوداجرای فراخبه دقت تعیین کرد،  نتوان
 

 رويداد رسانیاطالع   5-7

محصول داشته باشند و در  هایرویداددر مورد در محل، آوری اطالعات ای برای جمعید سامانهکنندگان باتأمین

 . ارتباط برقرار کنند سهامدارانبا  ،صورت لزوم

، نهادهای نهادهای مقرراتیکننده باید دات قراردادی ایجاب نماید، تأمینو تعه مقرراتیت ادر صورتی که الزام

 د.ن، آگاه نمایاحتمال آسیب زایییا دارای زا آسیب های محصولها را از گزارشکننده و سایر سازمانگواهی
 

 رويداد بررسی   5-2

این کند. در حالت کلی  ایجاد احتمالی هایرویدادمحصول یا  هایرویدادکننده باید فرآیندی برای بررسی تأمین

 :گیردرا در بر میفرآیند مراحل زیر 

 ها و اقدامات انجام شده؛ی عناصر کلیدی بررسی، شامل یافتهسازمستند -الف

 انجام ارزیابی اولیه برای تعیین ضرورت و اولویت بررسی؛ -ب

 برای انجام بررسی؛ شایسته کنانتعیین کار -پ

، که می تواند دستیابی به محصول واقعی یا نمونه مورد استفاده برای رویدادگزارش  صحت و درستیتعیین  -ت

 ؛گیرددر برآزمون و اهداف بازنگری را 

ده از این اطالعات در و استفا ،زایی استزا یا دارای احتمال آسیبآسیبای نقصی که علت ریشه شناسایی -ث

ضرورت انجام کننده باید ، عالوه بر آن، تأمینISO 10377ریزی شده در استاندارد مداوم طرحود فرآیند بهب

 ؛های مشابه در صورتی که نقص مشترک با سایر محصوالت است، را تعیین نمایدفراخوان

 ؛2-3ریسک مطابق با بند  ارزیابی -ج

تعیین ها با محصوالت مشابه صول مورد نظر، از جمله ارتباط آندیگری در خصوص مح رویدادوجود هر گونه  -چ

 .شود
 

 ريسک  ارزيابی   5-4

وجود دارد )به  ،کنندگانمورد استفاده توسط مصرفمحصوالت در ریسک آسیب  ارزیابیهای مختلفی برای وشر

 کتابنامه مراجعه شود(.

 :گیردمیرا در بر کند، که در حالت کلی مراحل زیر ایجاد ریسک آسیب  ارزیابیکننده باید فرآیندی برای تأمین

 ، شامل جزئیاتی نظیر نام محصول، نام تجاری، شماره مدل، نوع، شناسه جهانی شناسایی محصول مربوط 5-4-1
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 کار رفته در محصوالت یا تاریخ تولید؛ه ، بهر، دسته، منبع اجزای ب1فردهمنحصر ب

باشند، ن میدر تماس با آنمود یا های جمعیتی احتمالی که از محصول استفاده خواهند شناسایی گروه 5-4-7

 آسیب پذیر )به کتابنامه مراجعه شود(؛ کنندگانه ویژه مصرفب

یا استفاده نادرست قابل پیش بینی از محصول اتفاق افتاده  کاربریدر طول  رویدادکه آیا  شناسایی این 5-4-2

 است؛

بری، نگهداری، تعمیر یا کارممکن است در طول نصب،  و شدت آسیبی که عوامل خطرزاشناسایی  5-4-4

 ؛)به پیوست الف مراجعه شود( محصول رخ دهد وارهایی

و مدت استفاده از محصول  تناوبکننده و گیری رفتار مصرفل آسیب رخ داده، با در نظراحتما برآورد 5-4-5

م خطر دود برای حالتی که آژیر اعال )آسیب ممکن است ناشی از درست کار نکردن محصول باشد، برای مثال، در

 ل نکند(؛آشکارسازی دود عم

شده )به پیوست الف  شناسایی عوامل خطرزایاز  مشخصبرای هر یک از گروه های کاربر برآورد ریسک  5-4-6

 نظر گرفته شود: سطح ریسک، موارد زیر درتعیین  درو  ،مراجعه شود(

 ؛پذیری کاربرانآسیب -الف

 جامعه؛ داخلآگاهی عمومی از ریسک در  -ب

 اقدامات احتیاطی در برابر ریسک؛ در نظرگیری احتمال -پ

 بودن ریسک؛ معلوم -ت

 توانایی کاربر برای اجتناب از ریسک؛ -ث

 های ریسک؛هشدارهای در دسترس یا اطالعیه -ج

 اثربخشی هشدارها؛ -چ

 اثربخشی اقدامات ایمنی؛ -ح

 ریسک در صورتی که مفروضات تغییر کند؛ سطحتعیین تأثیر بر  5-4-7

 سازی ارزیابی؛تعیین ریسک تجمعی جامعه، و مستندشناسایی تعداد محصوالت در بازار برای  5-4-8

 ن مستقل.اهای تایید شده توسط کارشناسگیرییابی و نتیجهداشتن ارز 5-4-9
 

 قابلیت رديابی   5-5

 کلیات  5-5-1

          ISO 1037 اشاره شده در استاندارد ،3/ یک مرحله باالتر9ترمرحله پایین ردیابی یک کنندگان باید از اصولتأمین

                                                 
1- Unique global identifier  

2- One step down  

3- One step up  
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 ،فروش محصول معیوب محل تعیین سریع درکننده تأمین واسطه تواناییه بآگاه باشند. قابلیت ردیابی محصول، 

  گیری شود.فراخوان متناسب با مخاطبان، هدف سازد اطالع رسانیکند، و قادر میرا تسهیل می فرآیند فراخوانی
 

ها تحت شده توسط آن محصول استفاده، در تصدیق اینکه کنندگانای قابلیت ردیابی همچنین به مصرفهویژگی

کننده معیوب تلقی موقعیتی که تمامی محصوالت تأمین در نتیجه از کمک خواهد کرد، ،یا نه فراخوان است

 شوند، اجتناب می شود.
 

 معیوبمحصول   5-5-7

را شناسایی کند.  ،طور شفاف محصول یا محصوالتی که در دامنه فراخوان هستنده رسانی فراخوان باید باطالع

 .کند متمایزرسانی باید تا حد امکان دقیق باشد و مشخصات کلیدی محصول معیوب را این اطالع

ازه، آمپراژ، متغیرهای محصول مانند بهر، رنگ، اندتواند شامل هایی از مشخصات کلیدی محصول مینمونه

فرد شناسایی شود. ه بول فراخوان شده باید به صورت منحصربندی محصول باشد. هر محصفرموالسیون یا بسته

فرد جهانی ههایی از شناسه منحصر بنمونهفرد باشد. ه بطور ایده آل، این شناسایی باید در سطح جهانی منحصر ب

UPC) کد جهانی محصولمحصول شامل 
GTIN( و شماره ردیف تجارت جهانی )1

 .است( 9
 

 گیري براي فراخوان محصولتصمیم   5-6

تحمل کننده باید تعیین کند که آیا میزان ریسک از ریسک قابل ارزیابی ریسک انجام گردید، تأمینهنگامی که 

ز ریسک قابل مراجعه شود(. هر گاه میزان ریسک ا ISO 10377)برای راهنمایی به استاندارد  یا نه؟ رودفراتر می

نماید. هیچ پیوند خودکاری بین میزان  مشخصکننده، نیاز به فراخوان محصول را باید ، تأمینفراتر رود تحمل

ات در طوری که با استفاده از تمامی اطالعه ریسک شناسایی شده و اجرای فراخوان محصول وجود ندارد، ب

 شود.گیری میتصمیم دسترس، مورد به مورد

تأثیر  احتمالیسیب که بر احتمال آسیب، ماهیت و شدت آهای مرتبط و شرایطی کننده باید تمامی واقعیتتأمین

 ها باید اثر فراخوان از جمله موارد زیر را در نظر بگیرند:طور خاص، آند را در نظر بگیرد. بهمی گذارن
 

 اخوان محصول؛ایجاد شده توسط فر احتمالیهای ریسک -الف

 اجرای فراخوان محصول؛عملی بودن  -ب

 نتیجه مورد انتظار از فراخوان محصول؛ -پ

 اخوان محصول؛توانایی حفظ یا ادامه فر -ت

 توانایی مصرف کنندگان و زنجیره تأمین برای شناسایی محصول معیوب؛ -ث

 نظر گرفته شده؛ برای رسیدن به هدف درمناسب بودن فراخوان محصول  -ج

 برای رسیدن به هدف وجود دارد. یهای جایگزینروش چه -چ

                                                 
1- Universal Product Code 

2- Global Trade Item Number 
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حتی اگر احتمال  ،شودوارد میبه اموال  ییا خسارت قابل توجهبه افراد جدی  مصدومیتهایی که در موقعیت

 .وان محصول باید در نظر گرفته شوداجرای فراخ نتوان به دقت تعیین کرد، آسیب را

 ،ها، پیاده سازی، تأثیر و اثربخشی فراخوان محصولتعیین ریسکدر  مساعدتکارشناسان ممکن است برای 

گیرد، باید برای بازنگری تصمیم و العات جدیدی که در دسترس قرار میکه اط طوریه مشاوره دهند. ب

 کار رفته، استفاده شود.ه فرآیندهای ب

نهادهای . در برخی کشورها نهادهای مقرراتی ذیربط انجام شودید با مشورت گیری برای فراخوان باتصمیم

 باشند.دارای اختیار می تحت شرایط خاص فراخوان محصول بهتعیین نیاز  برایمقرراتی 
 

 اجراي فراخوان محصول  6

 کلیات  6-1

برای  تأمینکننده باید با زنجیره ، تأمینگیری شدتصمیمفراخوان یک محصول  ضرورتدر مورد هنگامی که 

کننده تأمینممکن است،  تباط برقرار کند. در برخی کشورهاار ،ل فراخوانمشخص کردن تأمین کننده مسئو

ر اساس روند طرح شده در بند بگیری برای اجرای فراخوان وان توسط مقررات مشخص شود. تصمیمخال فرمسئو

 باشد.می 3
 

و  3-6تا  9-6در بندهای شده گیری به مرحله اجرای فراخوان رسید، فرآیندهای تشریح هنگامی که تصمیم

 ، باید دنبال شود.3نمودار شکل 
 

 فراخوان یاتشروع عمل   6-7

 کلیات  6-7-1

به یک  برای دستیابیفرآیندهای مورد استفاده و منابع مورد نیاز در مورد  رهنمودهایی رافراخوان باید  یاتعمل

کننده فراخوان در مورد روش در نظر گرفته هایی برای افراد اجرا، و باید راهنماییفراهم کند، اثربخشفرآیند 

 رهنمودهایی. آن باید معیار تعیین اثربخشی فراخوان و کند، ارائه هازمان تحقق آنشده و  تعیینشده، اهداف 

عملیات فراخوان جاری را متوقف نماید، ل فراخوان بتواند که تأمین کننده مسئو گیری در زمانیبرای تصمیم

 فراهم کند.

 در حالت کلی چهار عنصر کلیدی برای یک طرح عمل فراخوان مطابق ذیل وجود دارد:

 فراخوان؛ راهبرد -الف

 اهداف فراخوان؛ -ب

 فرآیند فراخوان؛ -پ

 شناسایی منابع مالی مورد نیاز برای اجرای فراخوان. -ت
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 اجراي فراخوان -2شکل 

 

 فراخوان راهبرد   6-7-7

فراخوان،  یاتملع باشده گیری عمل فراخوان، اهداف کسبدر نظر عللصورت واضح ه فراخوان باید ب راهبرد

قانونی دیده، زنجیره تأمین و مقامات کنندگان آسیبکننده مسئول فراخوان با مصرفچگونگی ارتباط تأمین

 مربوط بهای از اقدامات در نظر گرفته شده برای کاهش ریسک . آن باید شامل خالصهرا ارائه کند ،مرتبط

 باشد. ،محصول

 راهبردکننده مسئول فراخوان در مورد با تأمین مشورتنیازمند  نهادهای مقرراتی ممکن است در برخی کشورها 

  گیری اقدام باشد. و ارتباطات با آن قبل از در نظر فراخوان پیشنهادی
 

 فراخوان باید شامل شرحی از موارد زیر باشد: راهبرد

 گردد؛ استنباط ،بدون سابقه فنی فردیتوسط  سهولت، در شرایطی که به زاخطرعامل یت و دامنه ماه -الف

 از محل و مقدار محصول معیوب؛ ارزیابیاحتمال توزیع محصول معیوب، و یک  -ب

 گیرد؛در نظر می آنای نمایاندن کننده برزا، و اقداماتی که تأمینخطرعوامل دالیل  -پ

تواند ریسک نظر چگونه میکننده موردمحصول دارد، و مصرف هکنندزا  برای مصرفخطرعوامل ریسکی که  -ت

 را کاهش دهد؛

 ها؛کننده مسئول فراخوان با آنی برقراری ارتباط تأمینآسیب دیده، و چگونگ سهامدارانشناسایی  -ث

 فراخوان یاتشروع عمل 6-7

 برقراري ارتباط 6-2

 اجراي فراخوان 6-4

 ش و گزارشيپا 6-5

 ارزيابی اثربخشی 6-6

 فراخوان راهبرد بازنگري و اصالح  6-7

 اخوان جاريتوقف عملیات فر 6-7-7-1

ان
خو

را
ح ف

ال
ص

ا
ان 

خو
را

ش ف
تر

س
گ
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 ها.با آن برای انطباقل فراخوان کننده مسئونظر تأمین، و روش موردو مقرراتی مات قانونیهر گونه الزا -ج
 

 اهداف فراخوان   6-7-2

 را طرح نماید. ،هازمان تحقق آنشود، و را که با اقدامات فراخوان کسب میباید آنچه  اهداف
 

 باشد:اهداف فراخوان شامل موارد زیر میدر حالت کلی 

درباره ماهیت و  شایسته نهادهای مقرراتیکنندگان و کنندگان آسیب دیده، مصرفینگاه ساختن تأمآ -الف

های مربوط به سالمتی اقداماتی که باید برای کاهش ریسک، و ارائه راهنمایی واضح در مورد زاخطرعوامل دامنه 

 یا ایمنی در نظر گرفته شود؛

 ؛معیوبیا فروش بیشتر محصول  قرنطینه نمودن محصول به منظور جلوگیری از هر گونه توزیع -ب

 ؛، در صورت امکانآوری، تعمیر یا جایگزینی محصول معیوب بطور سریعتنظیم جمع -پ

 محصول معیوب برای کاهش ریسک؛ 1بازکاری -ت

 شود؛ بازار وارد نتواند دوباره ،که رای تضمین اینسازی محصول معیوب بوارهایی یا معدوم -ث

 .اولین فرصت ممکن، در یا جایگزینی سریع آنبه بازار سالم  محصوالت بازگردانیدن -ج
 

 فرآيند فراخوان   6-7-4

نده برای کنکننده و مصرفسهولت برای تأمینایگزینی باید طراحی شود و به فرآیند بازیابی، تعمیر، اصالح یا ج

 احتمال بیشتری خواهد داشت کهشده، امکانپذیر باشد. استفاده از یک فرآیند ساده در نظرگیری اقدام توصیه

 تر خواهد بود.بنابراین، فراخوان اثربخشقدام درخواستی باشند، دیده خواهان درنظرگیری اکنندگان آسیبمصرف

 باشند:کار برده شوند شامل موراد زیر میه انواع فرآیندهایی که می توانند ب
 

جایگزین داده و یک عودت محصول به محل خرید: مصرف کننده، محصول معیوب را به محل خرید عودت  -الف

 ؛کنددریافت می آن را یا بازپرداخت

طور ه محصول معیوب را به مرکز تعمیر عودت داده که ب ،عودت محصول به مرکز تعمیر: مصرف کننده -ب

 اشد؛مقتضی واجد شرایط، برای اصالح یا تعمیر محصول ب

رای عودت پرداخت بسته آدرس دار تمبر خورده بپیش ،کننده/ مخارج پستی: مصرفپیش پرداخت پست -پ

 ؛پردازدمحصول معیوب را می

  کار گرفتهه آوری فیزیکی محصول معیوب مصرف کننده، بیابی: یک سرویس بازیابی برای جمعباز سرویس -ت

 شود؛می

 کند.محل مورد استفاده، تعمیر می محصول معیوب را در ،دارتعمیر: یک کارشناس فنی صالحیت -ث
 

                                                 
1- Rework  
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دیده قادر باشند عناصر کلیدی فراخوان را شناسایی سیبآ تا تمامی طرفین ،ریزی شودفرآیند فراخوان باید طرح

 باشد:ها شامل موارد زیر میند. که اینکن

 اطالعیه فراخوان؛ -1

 محصول یا محصوالت معیوب؛ -9

 کننده فراخوان.بخش منتشر -3
 

 ،تضمین کند فراخوان ای کهبه گونهفرد شناسایی شود. ه هر اطالعیه فراخوان محصول باید بصورت منحصرب

فرد جهانی برای ه با تعیین یک شناسه منحصرباین امر باشد. که میمتمایز از فراخوان سایر محصوالت در بازار 

 گردد.تکمیل می ،اطالعیه فراخوان اصلی

ه روز رسانی نیز باید به رسانی شود، هر بها یا اصالحات فراخوان اطالعه طور مشابه به روز رسانیلزوم، ب صورتدر 

ا یگیر منه محصوالت دراات در دشامل تغییر ،رسانیروزههایی از بفرد شناسایی شود. نمونهه صربصورت منح

محصول(       مشخصاتها، ال یا تغییر دستورالعملای، ابطهای رسانهانتشار آگهی تدارک مستندات پشتیبانی )مانند

دیده را آسیب تمامی طرفین ،های فراخوان محصولرسانیروزهفرد برای به ن یک شناسه منحصر بباشد. تعییمی

 فراخوان، قادر می سازد. کل دورهتغییرات در از حفظ سوابق، یا اثر ممیزی،  به

 باشد. د که آن جایگزین اطالعیه قبلی میبیان کن  ضحاصورت وه باید ب ،فراخوان محصول روز شدههب یک اطالعیه

 پذیر را در نظر بگیرد.کنندگان آسیبید مصرفل فراخوان باکننده مسئومینریزی فرآیند فراخوان، تأطرحدر 
 

 منابع مالی    6-7-5

های محصول های فراخوانهزینهن را مشخص کند. گاهی اوقات های فراخواح فراخوان باید نحوه تأمین هزینهطر

 پوشش داده شود. ،نامه جامع فراخوان محصولتواند با یک بیمهمی
 

 های اولیه مربوط به فراخوان محصول می تواند شامل موارد زیر باشد:هزینه

 رسانی؛های تبلیغات و اطالعهزینه -الف

 محصول معیوب؛ وارهاییهای بازیابی، تعمیر، اصالح، نصب و هزینه -ب

  تولید و توزیع محصول جایگزین؛های هزینه -پ

های مراقبت پزشکی، در صورتی که کاربرد کنندگان، از جمله هزینههای مصرفهای جبرانی خسارتهزینه -ت

 داشته باشد؛

 / تولید جایگزین کوتاه مدت؛های عرضهف تجارت و هر گونه هزینههای مرتبط با توقهزینه -ث

 از دست دادن درآمد در طول دوره توقف؛ -ج

 ن و ناظران؛اهای مشاورهزینه -چ

 و امکانات ارتباطی؛ مرکز فراخوان اضافیهای هزینه -ح
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 ؛1از دست دادن سهم بازار -خ

 ؛رویدادهای یافتن علت هزینه -د

 های حقوقی؛هزینه -ذ

 شده برای فراخوان.های کارکنان اضافههزینه -ر
 

 رسانیاطالع   6-2

 کلیات  6-2-1

 ل فراخوان باید تضمین کند که کننده مسئووثر یک فراخوان حیاتی است. تأمینرسانی برای اجرای ماطالع

ریزی شده تا نیازهای رسانی باید طرحباشند. اطالعمیصورت واضح، نامتناقض و دقیق ه ها برسانیاطالع

که باید برای به حداقل  ها ریسک و اقداماتیکه آن طوریه ب، مدنظر فراخوان را برآورده کند مختلف سهامداران

ده دیسهامداران آسیبرسانی همچنین باید به استنباط نمایند. طرح اطالعرا  ،رساندن ریسک در نظر گرفته شود

 ل فراخوان ارتباط برقرار کنند. کننده مسئواجازه دهد تا با تأمین
 

 رسانیتکوين طرح اطالع   6-2-7

 های دادهکنندگان برای انجام دستورالعملاید وسایلی را به منظور ارتباط مصرفل فراخوان بکننده مسئوتأمین

برپایی یک با  امر کننده سطح فراخوان، اینفراهم کند. برای مصرف ،هاهای آنشده، یا بیان سواالت یا نگرانی

، آن موجود استغرافیایی که محصول در های جارتباطی مناسب برای تمامی موقعیتمرکز فرخوان با وسایل 

کننده تأمین 9ممکن است شامل یک شماره تماس و یک فرم تماس در سایت اینترنتی امر این. شودمیسر می

 باشد. منابع مناسب باید در طرح فراخوان شناسایی شوند.

ها تعداد خیلی زیادی از ن ممکن است به واسطه پتانسیل رسانهل فراخواکننده مسئودر مقیاس بزرگتر، تأمین

باید در نظر گرفته  هاشدن بر تعداد زیاد درخواست ندگان را دریافت کند. چگونگی فائقکنهای مصرفخواستدر

 رسانی باشد.و پشتیبانی اطالع 3شود، و این ممکن است شامل شناسایی مراکز فراخوان شخص سوم

مات مناسب قبل از انتشار پخش شود. مقد ،ی فراخوانگیری برا، پس از تصمیمدر اسرع وقتها باید اطالعیه

فراخوان واقدامات در نظر  راهبردطور کامل از ه دیده باید بسیبو تمامی طرفین آها باید در محل باشد، اطالعیه

ص گرفته شده برای پشتیبانی فراخوان، آگاه شوند. در برخی کشورها الزم است قبل از انتشار اطالعیه، در خصو

 گفتگو شود. نهادهای مقرراتیرسانی با اطالع بندیمخاطبان موردنظر و زمان محتوا،
 

رسانی و برای اطالع را کنند، وسایل مناسبمیها را دریافت د فهرستی از مخاطبانی که اطالعیهطرح فراخوان بای

  پوسترهای فراخوان محصول و هایارائه کند. برای آگاهی از نمونه ،ل این ارتباطات خواهند بودافرادی که مسئو

                                                 
1- Market share  

2- Website  
3- Third party  



99 

 

فراخوان محصول برای طرح فراخوان  فهرست بازبینیای از تی به پیوست ب مراجعه شود. نمونههای مطبوعاآگهی

 در پیوست پ داده شده است.
 

 نهادهاي مقرراتیارتباط با    6-2-2

در مراحل  نهادهای مقرراتیرائه اطالعات مورد نیاز به در اکثر کشورها یک الزام قانونی برای مطلع ساختن و ا

 وجود دارد.  ،مختلف فراخوان
 

 تأمینارتباط با زنجیره   6-2-4

 فرآیندی برای موارد زیر را شناسایی کند: ایجادن باید نحوه دریافت محصول معیوب و اول فراخکننده مسئوتأمین

 ، هنگامی که تماس برقرار می شود؛ثبت -الف

 جزئیات مقدار محصول معیوب که هنوز تحت کنترل است؛ -ب

 صورت اقدام برای جلوگیری از توزیع بیشتر. تایید محصول معیوب قرنطینه شده، یا در غیر این -پ

یا سایر وارهایی سازی محصول معیوب، همچنین روش ثبت اعالم وصول، یند بازیابی، جایگزینی یا معدومفرآ

 مشخص شوند. ،ستنیاز ا اقدامات توافق شده
 

 کنندگانارتباط با مصرف   6-2-5

ها ریسک مربوط به محصول ن حاصل شود، که آندگان این است که اطمیناکننبرقراری ارتباط با مصرفاز هدف 

دریافت های واضح در مورد اقداماتی که باید انجام دهند، و رهنمودها یا دستورالعمل کرده استنباطمعیوب را 

 د بود. ناثربخشی فراخوان خواه از ، عامل کلیدی در مطمئن ساختن1خوبی با طراحی هایاطالعیهاند. کرده

برای مخاطب  هر جا که تماس مستقیم با مصرف کننده نتواند برقرار شود، تماس باید با استفاده از کانال مناسب 

تبلیغاتی، و  از طریق روزنامه، آگهیاغلب های سنتی اطالع رسانی یک آگهی فراخوان برقرار شود. روش ،مورد نظر

    ر گرفته شوند، شامل موارد زیرهایی که باید در نظباشد. برخی از کانالش موجود، میبخهای اثرسایر کانال

 :است

 ؛9هاهای اجتماعی یا وبالگرسانه -الف

 های اینترنتی؛آگهی در سایت -ب

 مستقیم؛ 3الکترونیکیهای های الکترونیکی یا چاپی، نامهخبرنامه -پ

 های خرید تکرار شونده؛ها، مانند برنامهثبات برنامه -ت

 ت تخصصی؛المج -ث

 رادیو و تلویزیون. -ج

                                                 
1- Well-designed  

1- Blogs  

2- Mails  
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نیازهای خاصی هستند، مانند  کنندگانی که دارایفراخوان، مالحظات مربوط به مصرف هایریزی اطالعیهدر طرح

باشند، باید در نظر هایی که دارای معلولیت میکنند، یا آنکه در مناطق دور افتاده زندگی میکنندگانی مصرف

کنندگانی مصرف های حمایتی در برقراری ارتباط باآن، در این خصوص ممکن است سازمانگرفته شود. عالوه بر 

 ، مساعدت کنند.هستندکه دارای نیازهای خاصی 
 

 اطالعیه فراخوان   6-2-6

 باشد: اطالعیه فراخوان باید شامل موارد زیر

 فراخوان؛ اطالعیهفرد جهانی برای ه شماره شناسایی منحصر ب -الف

 محصول معیوب؛ واضحتوصیف  -ب

       های قطعه )مانند کدشماره، (محصول )مانند نوع مدل گذاریهای شمارهشناسایی واضح طرح -پ

GTIN/UPCهای سریال، کدهای دسته یا بهر؛(، شماره 

 عکس یا تصویر محصول؛ -ت

 محل و زمانی که محصول معیوب فروخته و توزیع شده است؛ -ث

قابل  ،برای مصرف کننده سهولتشرحی از مشکل محصول و ریسک آن برای مصرف کننده، با بیانی که به  -ج

 باشد؛ استنباط

 ماننداده از محصول( و متعاقباً )توضیحی روشن از اقداماتی که مصرف کننده باید بالفاصله )مانند، توقف استف -چ

 یا جایگزینی( انجام دهد؛ بازپرداختمراجعه به محل خرید برای 

 جایگزینی یا تعمیر. سازماندهیل فراخوان و کنندگان مسئوبرای تأمین ،هاجزئیات تماس تمامی درخواست -ح
 

 اجراي فراخوان   6-4

 کلیات   6-4-1

های روشنی برای توقف فروش محصول معیوب به زنجیره تأمین کننده مسئول فراخوان باید دستورالعملتأمین

طور ه ، و باید محصول را برای جلوگیری از فروش یا توزیع آن، تا زمانی که بازیابی ترتیب داده شود، بارائه کند

 نگهداری کند.از آن مطمئنی 
 

 بازيابی، جايگزينی و تعمیر محصول معیوب   6-4-7

استفاده از سیستم توزیع داخلی، فروش داخلی و شبکه تحویل کاال، یا با استفاده از تواند با زیابی محصول میبا

هایی که برای ها یا قسمتانبار، بخش اضافی انجام شود. مالحظات مربوط به موجودی ،سرویس بازیابی خارجی

 اصالحات یا تعمیرات، در صورتی که در نظر گرفته شود. عالوه بر آن خواهند شد، باید سازماندهیجایگزینی 

 ن مجاز باید سازماندهی شوند.اضروری باشند، نصابان یا تعمیرکار
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فروشان به ، مقدمات الزم برای خردهدهدعودت میبه محل خرید  ، محصول راکنندهجایی که انتظار رود مصرف

ر صورتی که آن انجام شود. د برای جلوگیری از فروش مجدد ،مطمئن محصولآوری و نگهداری منظور جمع

پرداخت پیش فراخوان بایدکننده مسئول عودت می دهند، تأمین ،1کنندگان محصول را با پست یا پیکمصرف

دایر  ،محصول و ترتیب جایگزینی وارهاییآوری  و و مرکزی برای جمع خورده را ترتیب دهد.دار تمبرآدرس بسته

 کند.
 

 انبارداری موقتی مورد نیاز باشد.  ،بسته به مقدار محصول معیوب ممکن است
 

 محصول معیوب وارهايینابودي يا    6-4-2

 وارهاییهای مجاز نباشند، باید و توزیع مجدد از طریق کانال بازکاری، تعمیرمحصوالت فراخوان شده که قابل 

ه استفاده شود. این کار ریسک محصوالت فراخوان شده که ب 9یابیشوند، ترجیحاً هر جا که مقدور باشد، از باز

دهد. تصدیق یا را کاهش می ،شودحمل می فروخته شده، یا به سایر بازارها طور غیرعمدی مجدداً استفاده یا

 باشد. نیاز ،ممکن است یابییا باز وارهاییعینی از  شواهد

شود.  وارهاییمحیطی کاربردی، نابود یا ررات زیستسازگار با تمامی مق و شیوه مناسب بهمحصول معیوب باید 

اد محصوالتی که باید از افراد تاریخ و تعد ،نیاز باشد، یک بیانیه امضاء شده روش، محلدر صورتی که تصدیق مورد

چنین باید اثرات ل فراخوان همکننده مسئوتأمین را تشریح کند. ،دست آیده یا نابودی محصول ب وارهاییل مسئو

 در نظر بگیرد.  مناسب را وارهاییهای ول و مشاوره کسب شده در مورد روشمحص وارهاییمحیطی زیست
 

 که: رها صادر گردند، مگر اینامحصوالت  فراخوان شده نباید به سایر کشورها یا باز

 ریسک مشخص شود؛ ارزیابیطوری که با  ه ب، خطرزا نباشد محصول -الف

 ، مجاز شده است.ذیربط نهادهای مقرراتیبه کشورها یا بازارها توسط در موارد خاص، که واردات و صادرات  -ب
 

 پايش و گزارش   6-5

  کلیات  6-5-1

ه تا اطمینان حاصل شود که فراخوان اثربخش بوده و اهداف ب ،پیشروی فرآیند فراخوان باید با دقت پایش شود

دهی داخلی و خارجی ند برای گزارشاتوباشد که میو صحیح مهم می روزهاطالعات بآوری اند. جمعدست آمده

 د.کار روه ب
 

 مديريت اطالعات     6-5-7

 نماید، تا از اهداف کسب  ایجادفراخوان  اجرایمستمر  پایشل فراخوان باید فرآیندی برای کننده مسئوتأمین

                                                 
1- Courier  

2- Recycling  
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 اطمینان حاصل شود. ،نهادهای مقرراتیبه  و در صورت لزوم 1باالریت رده منظم به مدی هایشده و ارائه گزارش
 

 داف از قبل توافق شده، کافی باشد،گیری پیشرفت فراخوان نسبت به اهآوری شده باید برای اندازهاطالعات جمع

 و ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 ها؛مورد استفاده برای اطالع رسانی روشزمان، تاریخ و  6-5-7-1

 کنندگان؛خ و روش تماس با مصرفزمان، تاری 6-5-7-7

 ها، مانند:سرعت پاسخگویی به اطالع رسانی 6-5-7-2

 کنندگان؛مستقیم با مصرف هایابدهی به تماسجو 6-5-7-2-1

 های دریافتی؛تعداد تماس 6-5-7-2-7

 تعداد بازدیدهای سایت اینترنتی؛ 6-5-7-2-2

 های غرامت؛ها یا درخواستمصدومیت هایتعداد شکایات، گزارش 6-5-7-4

  مقدار محصول معیوب شناسایی شده و توقیف شده در هر مرحله از زنجیره تأمین؛ 6-5-7-5

شده در  وارهاییمقدار محصول معیوب عودت داده شده، جایگزین شده، تعمیر شده، اصالح شده یا  6-5-7-6

 هر مرحله از زنجیره تأمین؛

شده از  وارهاییوب عودت داده شده، جایگزین شده، تعمیر شده، اصالح شده یا مقدار محصول معی 6-5-7-7

 کنندگان.صرفم
 

 دهیت گزارشابرقراري الزام   6-5-2

دهی تناوب گزارش فراخوان بر یاتباید در شروع عمل، استمورد نیاز  نهادهای مقرراتیدهی به جایی که گزارش

ها باید رعایت شود. در مواردی که یک ریسک باالتری برای ایمنی یا سالمتی عمومی توافق گردد، و موعد گزارش

 مورد نیاز باشد. ،دهی مکررگزارشوجود دارد، ممکن است 
 

 بخشیاثر سنجش   6-6

 کلیات   6-6-1

فراخوان  راهبرد ، در صورت لزوم،مهم است، اطمینان از برآورده شدن اهدافمستمر اثربخشی به منظور  سنجش

فراخوان به پیوست ت مراجعه را برای بهبود اثر بخشی تنظیم نمایید. برای اطالعات بیشتر در مورد اثربخشی 

 شود.
 

 يابی محصول معیوبمکان   6-6-7

 ل فراخوان باید قادر به شناسایی و تصدیق محلی که محصول معیوب در آن توزیع شده است، کننده مسئوتأمین

                                                 
1- Senior management  
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 استنباطدریافت و  ،کنندگانند که اطالعیه فراخوان توسط مصرفکننده همچنین باید تصدیق کباشد. تأمین

 شده است.
 

 میزان عودت   6-6-2

میزان عودت به مقدار محصول معیوب بازیابی شده، تعمیر شده یا اصالح شده اشاره می کند. میزان عودت تحت 

بسته به محصول، توزیع آن  «اثربخش»یین میزان واقعی به عنوان ، تعبنابراینخواهد بود،  هاعامل ی ازتأثیر تعداد

انواع مشابه محصوالت  پیشینهمتفاوت خواهد بود. اطالعات  ،و مشخصات کاربران، و هزینه و سهولت عودت

 مفید باشد. ،ممکن است در ارائه راهنمایی برای میزان مناسب عودت

های مختلف  آوری شده از قسمتجمع تایید محصول معیوبل فراخوان باید با پایش و کننده مسئوتأمین

 .نمایدگیری اثربخشی را اندازه، هاتأمین مانند انبار و خرده فروشیزنجیره
 

 وارهايی میزان   6-6-4

های باالتر کند. در مورد ریسکشده است، اشاره میوارهایی یا نابودطور مناسب ه که ب به مقدار محصولی

 وارهاییویژه در حالتی که ریسک قابل توجهی برای ایمنی یا سالمتی عمومی بگذارد، یا در جایی که ه محصول، ب

 باشد.  نیاز ،تصدیق وارهاییمحیطی شود، ممکن است گواهینامه مستقل و سبب خطر زیست
 

 مصدومیتمیزان    6-6-5

دارای  برای سنجش اثربخشی هاآنمحصول باشد، کاهش و رفع احتمالی  در اثر استفاده از هامصدومیتاگر 

 .اهمیت است
 

 میزان درخواست   6-6-6

 هادرخواست ، یک کاهش قابل توجه در میزانهستندباال  ،ها در مراحل اولیه فراخوانعموماً، میزان درخواست

 .کار روده باثربخشی  شاخصبه عنوان یک  ،هاگیریبا سایر اندازه همراهتواند می
 

 رسانیاطالع   6-6-7

 آگاه کردنهای خیلی موثر رسانی مستقیم و هدفمند از روشاطالع. معیار مهمی است، رسانیاطالعاثربخشی 

ها را بهبود خواهد داد. در جایی که میزان پاسخگویی پایین است، و اثربخشی فراخوان استاخوان فردر افراد 

 به بهبود پاسخگویی کمک خواهد کرد. واسطهبیهدفمند و  هایرسانیاطالع
 

ری گیاندازه ،های هدفگیری از گروهنمونه را با رسانیاثربخشی اطالع ل فراخوان مجاز استکننده مسئوتأمین

دانند باشند و آیا میمحصوالت معیوب میها از فراخوان مطلع هستند، آیا دارای نماید، تا مشخص شود که آیا آن

 چه اقداماتی باید انجام دهند. 
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 فراخوانراهبرد بازنگري و    6-7

 کلیات  6-7-1

ممکن است برای بهبود  ،فراخوان راهبرد، سازدده نمیروان دهد که فراخوان، اهداف را برآنش پایشهر گاه 

را ربخشی را بهبود دهد، ممکن است موارد زیر تواند اثحات داشته باشد. اصالحاتی که میبه اصال نیاز ،اثربخشی

 :گیرددر بر

 ای موجود؛های رسانهیا افزایش پوشش در کانال اضافیهای رسانه -الف

 ؛هارسانیاطالع بهتر گذاریهدف  -ب

کنندگان نسبت به بر باشد، مصرفام آن مشکل یا زمانبهبود سهولت پاسخگویی، در صورتی که انج -پ

 شوند؛میل میپاسخگویی بی

 هایی برای پاسخگویی.ارائه مشوق -ت
 

 عملیات فراخوان   6-7-7

 توقف عملیات فراخوان جاري  6-7-7-1

 ل فراخوان قبل از توقف عملیات فراخوان جاری باید موارد زیر را در نظر بگیرد:کننده مسئوتأمین

 اهداف برآورد شده فراخوان؛ -الف

ان را دیده اطالعیه فراخوکنندگان آسیبیادی از مصرفتعداد ز اساس که این، بر سطح اطمینان باال وجود -ب

 گیری آگاهانه در مورد اقداماتی که باید انجام دهند، داشته اند؛دریافت نموده و فرصت تصمیم

 ها یا بیماری وجود ندارد؛مصدومیتدیگر هیچ گزارشی از  -پ

 ؛استها، با توجه به نوع محصول و ماهیت ریسک مناسب میزان عودت -ت

های منطقی و کننده مسئول فراخوان گامکند که تأمینموافقت می نهادهای مقرراتیهر جا قابل اجرا باشد،  -ث

و فرصتی برای انجام اقدامات توصیه شده  ،دیده در نظر بگیردکنندگان آسیبمناسب برای آگاه نمودن مصرف

 فراهم کند.
 

گیری توقف عملیات فراخوان جاری تصمیم توان در خصوصداف فراخوان برآورده شده است، میهنگامی که اه

      شود، ایننی برای انجام این کار مسامحه می. در کشورهایی که توسط مقامات دولتی یا الزام قانونمود

 کننده باشد.نیازمند مشورت با تنظیم ،گیری ممکن استتصمیم

که محصول معیوب  ،شود مشخص، اگر ملیات فراخوان نباید مانع از سرگیری فراخوان شودبرای توقف عتصمیم 

کنندگان باید همچنان قادر . عالوه بر آن، مصرفگذاردبر جای میایمنی یا سالمتی ریسک باقیمانده در بازار 

کننده بنابراین، تأمینعودت دهند. در هر زمانی  را ایمنی یا سالمتی دارند، ریسکباشند، محصوالت معیوبی که 

عملیات  حتی اگرل فراخوان باید همچنان قابلیت دریافت محصوالت در معرض فراخوان را فراهم کند، مسئو

 فراخوان جاری متوقف شده باشد.
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 اصالح فراخوان   6-7-7-7

ح گیری برای اصالیمتصمدر صورتی که هیچ تغییری با اطالعیه فراخوان اولیه و محصوالت معیوب ایجاد نشود، 

 9-6با شروع از بند  3های نشان داده شده در شکل . روند باید مطابق با گامفراخوان باید در نظر گرفته شود

 باشد.
 

 گسترش فراخوان   6-7-7-2

یک اطالعیه فراخوان جدید باید ایجاد شده و  ،دامنه فراخوان اولیه در صورت نیاز به افزودن محصوالت اضافی به

 کند که فقط یک اطالعیهامر تضمین میفرد جدید برای اطالعیه اختصاص یابد. این ه یک شماره منحصرب

شود )به می ممیزیسهولت ه و اقدامات انجام شده ب ،فراخوان جاری برای یک محصول در هر زمان وجود دارد

 مراجعه شود(. 3شکل 
 

 برنامه فراخوان مداومبهبود  7

 کلیات   7-1

وان خود را با برنامه فراخ اجرایی هایکننده باید دائماً روشکننده باشد. تأمینمداوم باید هدف دائمی تأمینبهبود 

 ها، بهبود دهد.ارزیابی ریسک و اثربخشی فراخوانها، نتایج رسانی، عملیات و سایر فعالیتبازنگری طرح اطالع

گیری گیری آگاهانه مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطالعات و تلفیق معلومات یادوثر و کارآمد، تصمیماساس بهبود م

سازی شده و به منظور ه صورت منظم مستندها باید بمداوم و نتایج آنهای بهبود شده، می باشد. تمامی فعالیت

طور سهوی ایجاد مشکل ایمنی به موجب توسط مدیریت بازنگری شود و تغییرات ،مداومبهبود  اجرایاطمینان از 

 .نشود
 

 دهد.فراخوان  محصول نشان میبرای را  مداومبهبود  2شکل 
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 براي فراخوان محصول مداومبهبود  -4شکل

    
 بازنگري فراخوان   7-7 

های ای برای بررسی فرصتکننده پس از فراخوان باید مشاهدات و تجارب خود را مستند کند، و جلسهتأمین

 بهبود برگزار کند. 

        های بهبود اجرا تا اطمینان حاصل شود که فرصت ،ل تعیین شودکنان باید به عنوان مسئوعضوی از کار

 شوند.می
 

 مجدد رويداداقدامات اصالحی براي پیشگیري از    7-2

تواند توسط امر می، باید اقدامات اصالحی انجام دهد. این رویدادکننده برای کاهش احتمال وقوع مجدد تأمین

در طول ساخت و طراحی  ، شناسایی انواع مواداحتمالیابتکاراتی نظیر طراحی مجدد محصول برای حذف آسیب 

 های راهنما، انجام شود.دستورالعملها و مجدد برچسب

و تحلیل اطالعات از پایش  تجزیه

 ها:فعالیت

 مشکل چیست ●

استانداردهای انطباق با مقررات،  ●

 ایمنی، ایمنی مورد انتظار

 و عملکرد

انجام شده توسط اعضای زنجیره  ●

فروشان، سازندگان و  خرده -تأمین

 طراحان
 

 پایش:

 شکایات مصرف کننده ●

 هارویداد ●

 تولید ●

 هافراخوان ●
 

فروش و که توسط خرده (planto) توسعه اقدام پالنتو

 تولیدکننده انجام می شود.

ایمنی،   نشان دادن مسائل ●

مقرراتی و تاثیر آن بر استانداردها، 

 طول عمر و کیفیت محصوالت

 ممکن است نیازمند تغییرات در:

 طراحی محصول ●
 تولید ●

 بازار ●

 استانداردهای محصول ●

 شناسايی مشکالت

 و تصمیم گیري 

 طرح اقدام کیفیتی

تغییرات در محصول و 

 فرآيندهاي زنجیره تأمین

پايش توسط تمامی 

 اعضاي زنجیره تأمین
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به منظور نمایاندن را  3-6ای اثربخشی اقدامات اصالحی انجام شده طبق بند صورت دورهه کننده باید بتأمین

تا سطح  را رویدادتی که اقدامات اصالحی احتمال وقوع مجدد بازنگری کند. در صورشده، ای شناساییعلل ریشه

 را در نظر بگیرد. 1شدهیا تجدید نظر  تکمیلیدامات اصالحی کننده باید اجرای اقمطلوبی کاهش ندهد، تأمین

شناسایی روندها یا الگوهای ایمنی برای ای مامی علل ریشهتای ه صورت دورهبه همچنین باید دکننتأمین

برای محصوالت مشابه یا  تکمیلیشده یا اقدامات اصالحی تجدید نظر  ضرورت انجامکند، تا  بازنگریرا  ،محصول

  .، مشخص شودیکسان
 

 اقدامات اصالحی شامل تغییراتی در موارد زیر می باشد:

 مواد؛ -الف

 طراحی؛ -ب

 فرآیندهای تولید؛ -پ

 پایش تولید؛ -ت

 استاندارد ایمنی محصول؛ -ث

 بندی؛بسته -ج

 حمل؛ -چ

 انبارش؛ -ح

 های محصول؛نشانه گذاری -خ

 ها.دستورالعمل -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1- Revised  
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 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 و عوامل خطرزا ريسک سنجش

 

ایجاد که یک محصول ممکن است  عامل خطرزاییریسک به مفهوم شناسایی و ارزیابی منطقی هر گونه  سنجش

و  احتمالی عوامل خطرزایباشد. هنگامی که ، میبا آن کننده یا کاربریک مصرف مواجهه ، و تعیین احتمالکند

و در صورت نیاز، طراحی مجدد محصول با افزودن وسایل حفاظتی قبل  مربوطها مشخص شدند، ریسک آن علت

شوند. در برخی موارد، ممکن است انجام تحقیق  مشخصیا به مصرف کننده برسد،  از اینکه محصول تولید شود

 ، ضروری باشد. ریسک سنجش تسهیلیا کسب دانش و مهارت برای 
 

 ، ارائه شده است.عوامل خطرزاشناسایی  نحوهال برای نشان دادن مث چند ،1در جدول الف
 

 .شده استارائه  ،عوامل خطرزا ارزیابی نحوهاز  مثال هایی ،9جدول الفدر 
 

 .، ارائه شده استاز انواع مختلف استفاده درست و نادرست از محصوالت مثال هایی ،3جدول الفدر 

 
 عوامل خطرزا شناسايی -1جدول الف

 مصدومیت مصدومیتسناريو  ويژگی محصول زاخطرعامل 

خورد؛ این باعث خراش و ی روی سطح ناصاف سر میفرد سطح ناصاف سائیدگی

 می شود سائیدگی

 سائیدگی

که توسط چسب به یک محصول وصل شده  ،پوست شدنجدا  چسبنده چسبیدگی

 است

 جداشدگی، دریدگی

)مانند دندان،  برداشت بافت در شیارهای باریکی گیر کند ،هاها یا ناخندندان گیرنقاط در جداشدگی

 شکافتنبا  ناخن(

 سوختگی

 )سرد(

کند؛ دهد و آن را لمس میی سطح سرد را تشخیص نمیفرد سطوح سرد

 فرد دچار سرمازدگی می شود

 سوختن

 سوختگی

 )حرارتی(

کند؛ دهد و آن را لمس میی سطح گرم را تشخیص نمیفرد سطوح گرم

 دچار سوختگی می شودفرد 

 سوختن

 سوختگی

 )حرارتی(

کند و مقداری از آن      ظرف مایع را جابجا مییک  یفرد مایعات گرم

 شودزدگی میریزد و باعث تاولوست میریزد؛ مایع روی پمی

 زدنسوختگی، تاول

سوختگی 

 )حرارتی(

شود، های آتش، ممکن است دچار سوختگی فرد نزدیک شعله شعله آتش روباز

 احتماالً از روی لباس آتش بگیرد

 سوختگی

های سوختگی

 )شیمیایی(

مواد شیمیایی با 

 خواص سوزآور

ا یک ماده شیمیایی خورنده پوست ب سوختگی ناشی از تماس

 آوریا سوز

 سوختگی
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های سوختگی

 )سرد(

اشیاء یا فضاهایی با 

 دماهای خیلی پایین

 سوختگی با یک ماده جامد، مایع یا گاز سرد سوختگی ناشی از تماس

سوختگی 

 )حرارتی(

یا فضاهایی با اشیاء 

بخار و دماهای باال، 

 مایعات داغ

ناشی از تماس با یک مایع یا ، زدههای تاولشامل سوختگی

بخار داغ، سطح داغ یک ماده جامد داغ و سوختگی الکتریکی 

 میان بافتیا آسیب بافتی ناشی از عبور جریان برق از 

 سوختگی

های سوختگی

 )حرارتی(

محصول گرم می شود؛ فردی که آن را لمس می کند، ممکن  تولید گرم

یا محصول ممکن است ذرات است دچار سوختگی شود؛ 

 گداخته، بخار و غیره از خود منتشر کند، که به فرد اصابت کند

 سوختگی

 مثال با گذاشتن آن در دهانای از محصول را برای ماده یفرد CMRماده  شیمیایی

ای پوست گیر کرده؛ و یا فرد ماده، و یا ماده به می بلعد

 همچون گاز، بخار یا غبار را استنشاق کند

 ، تغییر سرطان،

 مضرر برای باروری

دارای مایع کافی برای  غرق شدن

 فرو بردن سر و صورت
راه عبور هوا با فرو بردن دهان و بینی در یک  مسدود شدن

 مایع

 غرق شدن، کمبود اکسیژن

شوک 

 الکتریکی

قسمتی از محصول که در ولتاژ باالیی است را لمس       یفرد پایینلتاژ باال / و

 می کند؛ فرد شوک الکتریکی دریافت می کند

 شوک الکتریکی

حرکت قطعات در  گیر کردن

 برابر یکدیگر

قسمتی از بدن را بین قطعات متحرک قرار می دهد، در  یفرد

که آن ها با همدیگر حرکت می کنند؛ بخشی از بدن گیر حالی

 می کند و تحت فشار قرار می گیرد )خرد می شود(

کبود شدگی؛ دررفتگی 

استخوان؛ شکستگی؛ 

 خردشدگی

کشیدگی 

 ارگونومیک

اجزاء یا محصوالتی که 

سب با هدف اندازه متنا

 انددهی نشده و شکل

و خستگی عضله ها، کشیدگی  جام کارنمکانیک ضعیف بدن در طول ا

 هامفاصل و تاندون

مخلوط های قابل  انفجار

 احتراق

نزدیک مخلوط قابل احتراق است؛ یک منبع اشتعال  یفرد

ضربه، اشتعال مواد و یا     سبب انفجار می شود؛ فرد توسط موج

 های آتش آسیب می بیندشعله

 مصدومیتسوختن، تاول زدن؛

چشم، جسم خارجی در چشم؛ 

آسیب شنوایی، جسم خارجی 

 در گوش

 انفجار

 )شیمیایی(

واکنش شیمیایی 

 شدید

طور شدید بوده و ه ناگهان انرژی شیمیایی آزاد شده که اغلب ب

 سازی گازها می باشدموالً با تولید دمای باال و آزادمع

 ضربه، سوختگی

 انفجار

 )مکانیکی(

قطعات تحت کشش 

 فنری

 ضربه، پارگی باشدطور شدید میه ناگهان انرژی مکانیکی آزاد شده و اغلب ب

تعادلش را از دست  در یک موقعیت مرتفع روی محصول یفرد کاربرت مرتفعموقعی سقوط

گاهی برای گرفتن وجود ندارد و از ارتفاع دهد، هیچ تکیهمی

 سقوط می کند

کبود شدگی، در رفتگی 

استخوان؛ شکستگی، ضربه 

 مغزی؛ خرد شدگی
شدن داخل 

 م خارجیجس
 راه هوایی( )غیر از

محصوالت یا اجزای 

 ظریف یا کوچک

اشیاء وارد شده در گوش ها یا سایر حفرات بدن به غیر از راه 

 هوایی

 عفونت دردناک، ناراحتی
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کبودشدگی؛ شکستگی، ضربه  افتدلغزد و می رود، میراه می ،روی سطح یفرد سطح لغزنده ضربه

 مغزی

 ضربه 
 )جسم متحرک(

مایع یا گاز تحت 

 فشار، یا خالء

طور ناگهانی آزاد شده؛ و به فرد ه مایع یا گاز تحت فشار ب

محصول باعث پرتاب اشیاء       مجاور آن اصابت می کند؛ یا انفجار

 شودمی

در رفتگی استخوان؛ شکستگی، 

خردشدگی؛ قطع ضربه مغزی؛ 

ن )همچنین به شرح آتش و شد

 اجعه شود(انفجار مر

 ضربه 
 )جسم متحرک(

عضو کشسان یا 

 فنری

طور ناگهانی رها شده؛ و ه عضو کشسان یا فنری تحت کشش ب

 به فرد در خط حرکت محصول، ضربه می زند

کبودشدگی؛ در رفتگی 

استخوان؛ شکستگی، ضربه 

 مغزی؛ خردشدگی

ضربه با جسم 

 متحرک

انرژی جنبشی قابل 

 توجه

با اصابت یک جسم متحرک نیرو یا نیروهای جنبشی به جسم 

 وارد می شود

 شکستگی یا کبود شدگی

اشعه مادون 

 قرمز

تابش الکترومغناطیسی با 

 nm339طول موج بین 

 mm1 و 

های مانند المپبه مدت کافی در معرض نور مادون قرمز قوی 

 شدت اشعه وابسته است حرارتی قرار بگیرد، خطر به مدت و

آسیب به بافت از طریق یک 

 مکانیزم حرارتی)سوختگی(

تداخل با 

 فعالیت ایمن

 کوچک،های روزنه 

صداهای کفش نامناسب، 

 بلند یا نورهای کم

که منجر به ایجاد یک ، یا نقاب گذاریحواس پرتی روانی 

 می شود ناکوضعیت خطر

 های مختلفمصدومیت

انسداد راه 

 هوایی داخلی

محصول حاوی 

 قطعات کوچک است

( قطعه کوچکی را می بلعد؛ قطعه در حنجره گیر    کودکفرد)

 می کند و مسیر عبور هوا را مسدود می کند

خفگی، انسداد راه هوایی 

 داخلی

انسداد راه 

هوایی داخلی/ 

 اکسپیراسیون

اشیاء آیرودینامیکی 

 سبک کوچک

اکسیژنی( حاد یا )کم  فرو بردن یک شی کوچک به داخل راه هوایی

 )عفونت( مزمن

انسداد راه 

/ هوایی داخلی

 خفگی

قطعات کوچکی که 

 جا می شوددر دهان، 

 کم اکسیژنی اشیاء گذاشته شده در دهان یا از مسیر هوایی دهان

انسداد راه 

/ هوایی داخلی

 کردن فرو

قطعات کوچکی که 

در سوراخ های بینی 

 جا می شود

 عفونت یا اکسپیراسیون اشیاء وارد شده از راه بینی

می شود پوستش دریده  فرد لبه تیز را لمس می کند؛ که باعث لبه تیز دریدگی

 ها بریده شودشده یا بافت

 دریدگی، بریدگی؛ قطع عضو

تابش الکترومغناطیسی با  ریزموج

 و  mm1 طول موج بین 

 m1 

های در برابر عبور ریزموج و دستگاهپوشش حفاظتی بی تاثیر 

 مولد

طریق گرمایش  آسیب بافتها از

های پزشکی یا تداخل با دستگاه

 کاشته شده در بتن

 القایی، پارازیت

از دست دادن 

 شنوایی

ضربه با شدت باال یا 

 پارازیت مدوام

فرد در معرض پارازیت ناشی از محصول قرار می گیرد، زنگ 

گوش و از دست دادن شنوایی ممکن است بسته به میزان صدا 

 آن رخ دهدو فاصله 

از دست دادن کامل یا جزئی 

 شنوایی بصورت موقتی یا دائم

 ادامه -1جدول الف
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ها / موقعیت خفگی موضعی

های کج وضعیت

 شدگی سر کودک

ای عبور سر کودکان ممکن است به جلو کج شود، که مسیره

 دهدهوا را تحت فشار قرار می

 کم اکسیژنی

فرد به گوشه تیز ضربه می زند، یا جسم متحرک تیزی به او  نقطه یا گوشه تیز سوراخ شدگی

 مصدومیتاصابت می کند؛ که این باعث ایجاد سوراخ یا 

 نفوذی می شود

 سوراخ شدگی

 خونریزی زخم های باز نفوذی پوست، ناشی از تماس با یک نقطه تیز مصدومیت نقاط تیز سوراخ شدگی

   طراحی ضعیف حرکت تکراری

 های کنترلرابط

  رابط انسانی به حرکت تکراری مانند وظایفی که بارها تکرار

 می شود، نیاز دارد

سندرم مجرای مچ دست، 

کشیدگی عضله و مفاصل، 

 آسیب عصبی

فشردگی 

 )گردن(

نخ ها، ریسمان یا  

 های تیز محصوالت،لبه

که می تواند با گلو 

 تماس داشته باشد

یا  شده هواییفشار خارجی مانع عبور هوا از طریق مسیرهای 

 از جریان خون اکسیژن دار به مغز جلوگیری می کند

 کم اکسیژنی

فیلم های انعطاف پذیر و  خفگی

ظروف جامد با مقطع 

دایره ای که بتواند بینی 

 و دهان را بپوشاند

های پالستیکی، ظروف( با بستن لمخارجی )مانند فییک جسم 

 دهان و بینی مانع عبور هوا می شود

 کم اکسیژنی

محصولی که نسبت به  خفگی

 هوا غیرقابل نفوذ باشد
 خفگی محصولی که دهان و بینی یک فرد )معموالً کودک( را بپوشاند

تابش الکترومغناطیسی با  اشعه فرابنفش

 nm199طول موج بین 

 nm299 و 

به مدت کافی در معرض اشعه فرا بنفش قوی قرار بگیرد، مانند 

 برنزه کردن

طریق اثر آسیب بافت ها از 

 فتوشیمیایی

پوست یا چشم فرد در معرض اشعه ساتع شده از محصول قرار  تابش اشعه فرابنفش اشعه فرابنفش

 بگیرد

سوختگی، تاول زدن؛ اختالالت 

چشم؛ سرطان  بعصبی؛ آسی

 تغییرپوست، 

موتورهای نصب شده  ارتعاش

 گریز از مرکز

ه از اد( )معموالً مربوط به استفHAVبازو ) -ارتعاش دست

(، WBVباشد( و ارتعاش تمام بدن)ابزارهای دستی ارتعاشی می

که اپراتور یا راننده در یک ماشین ارتعاشی قرار  موقعی ،که آن

می گیرد، تجربه می شود، که معموالً  یک وسیله نقلیه نظیر 

جرثقیل می باشد، باعث می شود یکی از عضالت یا مفاصل 

کار رفته در ه نقلیه ب ایلوس مختلفکشیده شود. انواع 

 کاری و جنگل داریورزی، حمل و نقل، حمل مواد، معدنکشا

 باعث آسیب عصبی می شوند.

کشیدگی عضالت و مفاصل، 

 یب عصبیآس
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 زاخطر عوامل ارزيابی -7جدول الف

ماهیت 

 خطر
 نوع آسیب زاخطر عامل

گستره ها و 

 مدل محصول

گروه هاي مصرف کننده/ 

ه تأمین اعضاي زنجیر

 زاخطرعامل با ديده بآسی

مقدار محصوالت 

در بازار/ در 

 زنجیره تأمین

که ذ وفمواد بسته بندی غیرقابل ن خفگی

خاطر روبان جذاب ه توسط کودکان ب

، استفاده کمکی روکشبسته شده به 

. مواد بسته بندی فاقد می شود

 هشدار می باشند.

مرگ یک 
کودک دو ساله 

و بستری دو 

 .کودک دو ساله

تمامی گستره 

 کاراکترهای
XXXX 

 9کودکان با سنی بین 

 سال 2سال تا 

 19999فقط 

 واحد در استان
XXXXXX 
 فروخته شده

سشویی بارگیری ادرپوش ماشین لب غرق شدن

یا قفل ایمنی  دفاقد کلی ،شده از باال

بوده، تا در زمان باز بودن درپوش 

ت را متوقف نماید. احین کار، عملی

یک زن در حال )موردی در چین: 

شوهرش  شستن لباس بود و مادر

روزنامه می خواند. هنگامی که زن 

به تلفن جواب می دهد، دختر دو 

که روی چهار پایه  زمانیساله اش 

کنار ماشین لباسشویی می ایستد، 

تعادلش را از دست می دهد و در 

      و غرق ،باالیی می افتد مخزن

 می شود(.

مرگ دو کودک 

ل کمتر از دو سا

 با غرق شدن

-تمامی ماشین

های لباسشویی 

بارگیری شده از 

تولید شده  ،باال

 قبل از سال
XXXX 

 9کودکان با سنی بین 

 سال 3سال تا 

 میلیون 3/9
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 هايی از انواع مختلف استفاده درست و نادرست مثال -2جدول الف

 از رفتار غیر منطقی کاربر )استفاده نادرست( نمونه هايی نمونه هايی از رفتار منطقی کاربر)استفاده درست(

محصول همان طوری که سازنده در نظر گرفته است، استفاده 

 می شود:

 هدف )سودمندی(  —

 عامل محیطی )دما، نمناکی، رطوبت، آلودگی(— 

مورد استفاده ترویج محصول  مصرفی(بازار )صنعتی/تجاری/ —

 داده می شود

توسط سازنده برای هدفی محصول مورد استفاده صراحتاً 

 مستثنی شده است

 تغییر داده شده است ،محصول متفاوت از استفاده توصیه شده

 قرار گرفته است ،کننده محصول در معرض محیط فرسایش

 استفاده شود دی،محصول برای ایجاد آسیب عماز 

 از تمامی دستورالعمل های محصول، پیروی می شود:

 هشدارها(اجتناب از خطر )اخطارها و  —

 مونتاژ —

 نصب —

 بهره برداری صحیح، شامل چرخه کار —

 نگهداری —

 تعمیر —

 معدوم سازی —

هداری یا ول )مونتاژ، نصب، بهره برداری، نگاثر متقابل محص

تعمیر( زمانی که استفاده از مواد مخدر / مشروبات الکی قضاوت 

 را مختل می کند

 نادیده گرفتن هشدارها

 هاالعملنادیده گرفتن دستور

 هاکنار گذاشتن یا برچیدن حفاظ

 طور آشکار معیوب است، استفاده شوده محصول زمانی که ب

 کار برده نمی شود، تا اینکه خراب می شوده محصول درست ب

شده توسط های توصیه طعات محصول متفاوت از دستورالعملق

 گرددسازنده، باز و پیاده می

شده توسط سازنده، محصول متفاوت از دستورالعمل توصیه 

 تعمیر می شود

 رسی و معدوم سازی عمل نمی شودمطابق با مقررات نصب، باز

 استفاده فرعی بدون در نظر گرفتن دستورالعمل و هشدارها

 برشته کن برای پختن پیتزا استفاده شوداز 

از  تا بتوان ،کلید حفاظت حرارتی برشته کن از کار انداخته شود

 نمود ادهدر دماهای باال استف آن

 برشته کن در حمام و نزدیک آب استفاده شوداز 

 ور باز شودزه اه برشته کن در وضعیت گیرداری بدستگ

      برشته کن در منزل با چاقو یا توسط فرد بی تجربه تعمیر

 شود

 برشته کن در محل دفن زباله دور انداخته شود
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 پیوست ب

 )اطالعاتی(

 هاي مطبوعاتیمحصول و آگهی فراخونهاي هايی از پوسترنمونه
 

 

 

 
 

 :خوان می کنداقالم زير را فرا ABCشرکت 
 

XXXXXX 
 XXXXXXXو  XXXXXXX( UPCکد جهانی محصول )

 

 علت فراخوان:
 

 تصویر محصول اینجا درج شود                                                     تصویر محصول اینجا درج شود

 

 

 

 

 

 

 

مصرف کنندگان باید فوراً استفاده از این محصول را متوقف نمایند و برای بازپرداخت کامل، محصول را به 

 نزدیکترین محل فروش عودت دهند.
 

 تماس بگیرید:با شماره زیر برای هر درخواستی، لطفاً 
 

XXXXXXXXX 
 

 XXXXXXXارسال تا 
 

 1مثال  -1شکل ب

 فراخوان ايمنی
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 :نمونه آگهی مطبوعاتی

 CPSCاخبار 
 کمیسیون ایمنی محصول 

 امریکا کنندگانمورد استفاده توسط مصرف

www.cpsc.gov 
 

 اداره روابط عمومی و اطالع رسانی

 ABC  :9999-333 (333)تلفن مستقیم فراخوان شرکت                                                             99993واشینگتن. 

 CPSC :3399-633 (399)تلفن مستقیم فراخوان شرکت                                                   برای آگهی فوری 

 CPSC :3293-392 (391)تلفن شرکت                                                                 9919ژانویه ...، 

 ABC :(XXX) XXX-XXXXتلفن شرکت                                                            AA-XXX #آگهی  

 
 

ناشی از  خطر اشتعال احتمالخاطر ه ، )محصول مورد نظر( را بABC، اداره بهداشت کانادا و شرکت CPSCشرکت 

 شود. وي شخص يا مرگ مصدومیتخواند، که ممکن است آتش گرفته و سبب عناصر ترکیب شده فرا می

 

( CPSCامریکا ) کنندگانمورد استفاده توسط مصرفو محصول کمیسیون ایمنی  -اتاوا، آنتاریو، کاناداواشینگتن، 

امروز یک آگهی دادند و داوطلبانه صورت مشترک ه ب ،ABCو اداره بهداشت کانادا، در همکاری با شرکت 

ها ا متوقف نمایند و آناین محصول رکنندگان باید فوراً استفاده از . مصرففراخوان نمودند)محصول مورد نظر( را 

 را برای بازپرداخت کامل عودت دهند.

 

 
 )محصول مورد نظر( نام محصول:

 در ایاالت متحده و کانادا. 11999تقریباً  تعداد:

 )امریکا( و فروشگاه های استونی ریور )کانادا(. XYZخرده فروش  فروشنده:

آتش بگیرد، که آن باعث خطر  ،شدید مواد خاماشتعال خاطر قابلیت ه عناصر ترکیبی ممکن است در مدت استفاده ب خطر:

 شخص و مرگ مصرف کنندگان محصول می شود. مصدومیت

 ی گزارش نشده است.مصدومیتگزارش شده است، هیچ  مصدومیتبدون  رویداددو  حوادث/صدمات:

 

 

 7مثال  -7شکل ب
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شماره مدل، شماره شناسايی جعبه و عناصر سازنده (، UPC)توصیف محصول، شامل کد جهانی محصول ) توصیف:

 محصول(

 

 

 (تصویر اول محصول و توصیف)

 

 (تصویر دوم محصول و توصف)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .9992دسامبر،  XXXمارس تا  XXXایاالت متحده و کانادا از  فروش:

 ایاالت متحده ساخته شده در :

مصرف کنندگان باید فوراً استفاده از این محصول را متوقف نمایند و برای بازپرداخت کامل آن را  شیوه جبران خسارت:

 به نزدیکترین فروشنده عودت دهند.

 3( بین ساعات 333) 333-9999به شماره  ABCبرای اطالعات بیشتر با تلفن رایگان شرکت  ارتباط مصرف کننده:

بعد از ظهر )موقتی( روز شنبه تماس  39/6صبح و  19بعد از ظهر )موقتی( از دوشنبه تا جمعه، یا بین ساعات  3صبح و 

 بازدید نمایید. www.abc company.comبرقرار کنید، یا از سایت اینترنتی 

 

 
 2مثال  -2شکل ب
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 اطالعیه فراخوانالگوي 

 

 روز، ماه، سال

 روز، ماه، سال

 موضوع فراخوان
 

 فروش توسط:               از مردم عموم ساختن نام شرکت. آگاه  - موقعیت

 محصول  فراخوان داوطلبانهصورت ب کهنام شرکتی  

  دادهآگهیرا  کنندگانتوسط مصرف مورد استفاده 

   محصول استفاده از بایدفوراً  کنندگانمصرف است.

 نمایند. متوقفشده را  راخوانف

 زمان توزيع:                                                                           

 ساخته شده در:                                                            نام محصول:
 

 جبرانی که و اقدام  پشینهادی : مراحلشیوه جبران خسارت                                                                   تعداد:

 خودشان و اصالح مشکلحفاظت از  باید برای کننده مصرف                                                                           

 یا  نقص انجام دهد.                                                                           

 سازنده/ وارد کننده:                         
     

  مربوطشرحی از پتانسیل خطر و ریسک  خطر:

  )ترجیحاً ه تلفننام گیرنده تماس، شمار صرف کننده:م تماس                                                          ارائه گردد.   

 ارائه گردد.                                         نشانی برای اطالعات بیشتر،  خط رایگان( و                                                                          

 یا   هامصدومیتنوع   تعداد و  / صدمات:حوادث 

 های گزارش شده ارائه گردد.آسیب
 

 مشخصات اختصاصی، دسته توصیف / مدل ها:

 قیمت خرده فروشی، رنگ و   یا شماره سریال،

 مالحظات:                                                       غیره ارائه شود. 

 

 

 

 تصویر محصول فراخوان شده ارائه گردد

 
 

 4مثال  -4شکل ب

 RCLسال  -شماره
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 پیوست پ

 )اطالعاتی(

 فراخوان محصول فهرست بازبینی

 

شد،  گیریتصمیمفراخوان در مورد  فراخوان محصول، هنگامی که  فهرست بازبینیای از یک نمونه 1در جدول پ

 ارائه شده است. 

 
 فراخوان محصول فهرست بازبینینمونه   -1جدول پ

 اقدام / گام
لیت مسئو

 تأمین کننده

لیت مسئو

 فروشنده

و استاندارد برای فراخوان ها را در تمامی بازارهایی که  مقرراتیآیا سازمان شما تمامی الزامات قانونی، 

 محصول معیوب در آن تولید یا فروخته شده است، را بررسی کرده است؟
 بلی بلی

  بلی رنگ و طعم ها(آیا شما گستره کامل محصوالت معیوب را تعیین کرده اید؟ )مانند گستره اندازه ها، 

 فرد شناسایی کرده است؟ه صورت منحصربه آیا سازمان شما محصوالت معیوب را ب

 زیر شناسایی گردد: این ها می تواند توسط موارد

 (، یاUPCفرد محصول )مانند کدهای ه شناسایی منحصر ب —

 بهر تولید، یا فرد محصول و دسته /ه شناسایی منحصر ب —

 فرد محصول و شماره سریال )گستره(ه شناسایی منحصر ب —

  بلی

  بلی را شناسایی کرده است؟احتمالی آیا سازمان شما تمامی خرده فروشان آسیب دیده و مصرف کنندگان 

های محصول که ممکن است در اطالعیه فراخوان نیاز به ارجاع داشته آیا سازمان شما سایر فراخوان

 را مشخص کرده است؟ ،دنباش

هایی که رویدادای از ل، ضروری است نمایان بودن زنجیرههای محصوارجاع به سایر فراخواندر هنگام 

 منجر به فراخوان جاری شده است، حفظ گردد.

  بلی

 بلی بلی آیا سازمان شما فروش و توزیع بیشتر محصوالت معیوب را متوقف کرده است؟

آوری محصول از زنجیره تأمین یا مستقیماً جمعکننده برای های تأمینا سازمان شما از دستورالعملآی

 از مصرف کنندگان، پیروی کرده است؟
 بلی 

د محصول معیوب اضافی،   آن تغییر کرده است؟ )مانن شروعآیا فراخوان محصول از زمان 

 های رسانه ای(جدید جابجایی محصول، رونوشت آگهیهای دستورالعمل

فرد هروز شده منتشر کرده است و یک شناسه منحصر بهعیه باگر چنین است، آیا سازمان شما یک اطال

 جدید برای فراخوان تخصیص داده است؟

  بلی

 بلی بلی آیا سازمان شما اثر ممیزی تمامی تغییرات داده شده در اطالعیه فراخوان اولیه را نگهداری می کند؟
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 پیوست ت

 )اطالعاتی(

 هامثال -بهبود اثربخشی فراخوان

 

 دهیپايش و سیستم گزارش   1-ت

هداف، حیاتی است. اثربخشی فراخوان برای تضمین برآورده شدن ا پایشذکر شد،  6-6همان طور که در بند 

کنندگان سهامداران از جمله مصرفدر طول فراخوان اطالعات مختلفی از گستره  ،ل فراخوانتأمین کننده مسئو

سیستم کارآمدی ایجاد نیاز است یک  ،اثربخشی ارتباطات مصرف کننده پایشدریافت خواهد کرد. به منظور 

اطالعاتی در خصوص تعداد  کننده تماس برقرار نمایند. عالوه برآن،کنندگان بتوانند با تأمینشود تا مصرف

ر مفید موث هایرسانیاطالعدر تعیین ، کننده از فراخوانکننده و چگونگی اطالع مصرفهای مصرفدرخواست

ممکن است در تضمین یک فراخوان موثر  6-تا ت 9-های ذکر شده در بندهای تخواهد بود. سؤاالت و مثال

 کمک کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 هاي اطالعاتی براي ارزيابی اثربخشی فراخوانمنابع و کانال -1شکل ت

 

 

 آيا اطالعیه فراخوان واضح است؟      7-ت

رسانی های اطالعاز روش واضحی ارائه کنند و با استفاده یراهنمای ،ل فراخوانکنندگان مسئومهم است که تأمین

ح، استفاده از حروف بزرگ و های واضاه نمایند. برای مثال دستورالعملکنندگان را از فراخوان آگمتنوع، مصرف

 ،شوند، برای مثال های فراخوان برجستهالعیه، کمک خواهد کرد تا اطالعیههای قرمز ضخیم اطراف اطحاشیه

 نشان داده شده است. 9در شکل ت منتشر شده در استرالیااطالعیه فراخوان  از نمونهیک 
 

 مصرف کنندگان

شامل مصرف  ،)تمامی منابع استفاده کننده نهايی

 کننده يا کاربران نهايی محصول يا خدمت(

 هاي زنجیره تأمینبخش

شامل تأمینهاي زنجیره تأمین، تمامی بخش)

هايی که مجاز به توزيع، کنندگان و ساير سازمان

 فروش مجدد يا داد و ستد محصول هستند(

 دارصالحیتکنندگان / مقامات تنظیم

 )تمامی منابع نمايندگی عمومی(

 بیرونیمنابع 

هاي ايمنی )تمامی منابع بیرونی، شامل سازمان

هاي مرتبط، هاي صنعتی، اطالعیهمحصول، انجمن

 ی(هاي اجتماعهاي اينترنتی، رسانهسايت

 سازمان مسؤل فراخوان
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 نمونه اطالعیه  فراخوان -مثال -7-شکل ت

 

 

 عکس ها و نمودارهای داخل اطالعیه برای جلب توجه اطالعات کلیدی می باشد.

 

 

 

 

 
 آيا مصرف کننده می تواند محصول معیوب يا خطر را شناسايی کند؟      2-ت

خیلی ، برای مصرف کنندگان شناختن محصول معیوبی که دارند، هنگامی که مشکل سریعاً مشخص نشود، اغلب

در دسترس را برای  ل فراخوان باید کارشناسان ذیصالحشرایط، تأمین کننده مسئود. در این باشسخت می

 کار گیرد.ه االت یا بررسی محصول بپاسخگویی به سئو

 

 

 

  

 در برخی شرایط اتصاالت جوشی پله ها ممکن است شکسته شود. :نقص

در صورتی که نقص در زمان استفاده از آن اتفاق بیفتد، نردبان سقوط  خطر:

 یا مرگ کاربر می شود.مصدومیت کرده که باعث 

: مصرف کنندگان باید فوراً استفاده از نردبان را متوقف کرده و اقدام موردنیاز

بان جایگزین دتا یک نر ار کند،ربا نزدیکترین مغازه ابزاراالت فلیپ تماس برق

 صورت کامل بازگردانده می شود.ه دریافت کنند یا پول خرید ب

فلیپ با شماره  : شما می توانید با نزدیکترین مغازه ابزارالتجزئیات تماس

بعد از ظهر روزهای دوشنبه  3صبح تا  2در ساعات بین  1999193236تلفن 

  phillipshardware@email.comیا از طریق پست الکترونیکی  تا جمعه،

 تماس برقرار نمایید. www.pillipshardware.com.auیا 

 www.recalls.gov.auبراي اطالع از فراخوان محصول استرالیايی به 

 اجعه شودمر

 

 فراخوان ايمنی محصول

 
 999نردبان بلند 
SN1100 

 9919مارس  -9992فروخته شده در ابزاالت فلیپ مارس 

 استفاده از عکس ها :مثال

ن آهای پالستیکی فروخته است. یک شکل شکل مختلف از سرپوش ، یک محصولی را با دونوشیدنییک تولید کننده بطری فلزی 

تفاوت بین سرپوش معیوب  ،طور واضحهباشد. گنجاندن یک عکس رنگی در اطالعیه فراخوان بمعیوب بوده و دیگری قابل قبول می

 های معیوب عودت داده شوند.داده و کمک می کند که فقط سرپوش شتباه را کاهشو سرپوش سالم را نشان می دهد و تشخیص ا

 کمک فنی :مثال

اند، به سختی می توانند محصولی را های بیرونی خانه، را خریداری کردهمورداستفاده در بازسازیمصرف کنندگانی که یک محصول 

کار گیرد تا از منازل این مصرف کنندگان ه ای را ب. سازنده باید کارمندان با تجربهدارند و فراخوان شده است را شناسایی کنندکه 

 بازدید کرده و در شناسایی محصول معیوب خریداری و نصب شده، کمک کنند. 
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        تواند براینیز می هایا اطالعات تماس نصاب یاطالعات فروش، اطالعاتی نظیر اطالعات ضمانت عالوه بر

 کار رود.ه های خیلی موثر بفراخوان

 

 

 

 

 
 

 

 هدفمند است؟ رسانیاطالعآيا       4-ت

 در هر حال،کنندگان می باشد. لیه برای برقراری ارتباط با مصرفهای اوهای روزنامه از روشه طور سنتی آگهیب

کنندگان مصرف منابع بسته به خصوصیاتکنند و این اطالعات کسب می ،کنندگان از طریق منابع مختلفمصرف

کار رفته برای برقراری ارتباط باید متناسب با کاربر ه های بای متنوع باشد. روشطور قابل مالحظهه تواند بمی

 محصول باشد.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 خرده فروشاز پشتیبانی  :مثال

های کند. پس از اولین آگهی روزنامه، تماسبخش معیوب، محصول را فراخوان می سازنده کالسکه کودک پس از تشخیص یک

یابد. شرکت با کمک خرده فروش یک بازرسی ها کاهش میخیلی زیادی با شرکت برقرار می شود، ولی خیلی سریع این تماس

  یابد.ها افزایش میها و عودتدرخواستکند، که در این حالت، میزان عمیر در محل خرید، راه اندازی میرایگان و فرآیند ت

 هااستفاده از نصاب :مثال

کند. چنان که       مه، رادیو و تلویزیون فراخوان میهای روزناآگهییک تولید کننده لوازم خانگی محصولی را با استفاده از 

مصرف کنندگان، محصوالت را برای اهداف ضمانتی ثبت کرده باشند، برخی از آن ها قادر بودند با پست الکترونیکی مستقیم 

ها را در مورد فراخوان گیرند و آنهای لوازم خانگی می توانند با مصرف کننده تماس بتماس برقرار کنند. عالوه بر آن، نصاب

  مطلع نمایند.

 گروه هدف از کاربران مشخص :مثال

های روزنامه، ها در آگهیهای نفتی یک محصول را پس از تشخیص عیب فراخوان می کند. اطالعیهیک تولید کننده چراغ

فراخوان را تمدید نمود تا موسسات تلویزیون و رادیو قرار داده می شوند، اما هنوز رویدادی گزارش نشده است، شرکت آگهی 

  های روستایی و ویالها در مدت کوتاهی خود را تطبیق دهند و میزان درخواست و عودت بهبود یافت. اجاره دهنده خانه

 گروه کاربر هدف :مثال

ها قرار داده شدند، اما زیاد اثربخش روزنامهها در های ایمنی موتورسیکلت معیوب تشخیص داده شده، و فراخوان شدند. آگهیکاله

ها در مجالت موتورسیکلت قرار داده شدند، یک گروه از کاربران مهم پسران نوجوان بودند، از اینرو، بار آگهینبودند، لذا این

هیچ رویداد دیگری  ها توزیع شدند. این کار، میزان پاسخگویی را به طور چشمگیری بهبود داد وها از طریق دبیرستاناطالعیه

  گزارش نشد. 
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 ناسب با مصرف کنندگان است؟تآيا رسانه مورد استفاده م      5-ت

تواند برای نیز می ،کنندمورد محصوالت استفاده میعات در کنندگان برای گردآوری اطالای که مصرفرسانه

اجتماعی استفاده        یهااز رسانه کنندگانای مصرفه طور فزایندهکار رود. به ب، برقراری ارتباط یک فراخوان

نیازهای خاص را جذب کند. در هایی با انند داشته باشد یا گروهمهای بی، به ویژه اگر محصول کیفیتکنندمی

 اند.استفاده کرده ،اری ارتباط یک فراخوانرطور موثر از اینترنت برای برقه ها بهای زیر، شرکتلمثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آيا از روش هاي ارتباطی متنوعی استفاده شده است؟      6-ت

فراخوان قراری ارتباط های متنوع برای بروالت برقی خانگی از روشیک تولید کننده محص 3در مثال شکل ت

 های دریافت شده از این منابع را ردیابی می کند. کند و تعدادی از درخواستاستفاده می

 

 

 

 

 

 های اجتماعیاستفاده از رسانه :مثال

یک تولید کننده محصوالت غذایی ارگانیک یک متابعت قوی توسط مصرف کنندگان آگاه به مسائل سالمت در یک وبالگ 

محصوالت سالمتی ایجاد کرده است. هنگامی که تولید کننده در نتیجه یک عنصر معیوب تصمیم به اختصاص داده شده به 

فراخوان محصول می گیرد، آن از سایت اینترنتی برای اعالم فراخوان استفاده می کند و به مصرف کنندگان اطمینان می دهد که 

ه عذرخواهی می کند. استفاده از ارتباط صادق و صریح در مشکل را تشخیص داده و رفع می کند و برای ناراحتی به وجود آمد

  عمل، روابط با مصرف کنندگان محصول را تقویت می کند.

 خرده فروشان اینترنتی :مثال

یک مشکل کیفیتی در یک محصول سرگرمی محبوب، منجر به فراخوان آن در بازار داخلی تأمین کننده شد. تنظیم کننده در 

با تأمین کننده تماس برقرار کرد و درخواست نمود که آن ها یک فراخوان نیز در آن کشور انجام دهند، با وجود  کشور دیگری

اینکه تأمین کننده هیچ سیستم توزیع رسمی در آنجا نداشت. محصول توسط خرده فروشان اینترنتی فروخته شده بود و یک 

ل زیست محیطی ایجاد شده بود. تأمین کننده مسئول فراخوان با       کنندگان فعال و آگاه به مسائمتابعت قوی میان مصرف

ها از فراخوان ها را برای ارسال نامه الکترونیکی به مشریانشان جهت آگاه نمودن آنخرده فروشان اینترنتی تماس برقرار کرد و آن

کنندگان روش درصد بسیار باالیی از مصرف هایی برای عودت و جایگزینی محصول، سازماندهی کرد. با اینو ارائه دستورالعمل

 های اجتماعی مرتبط، واکنش مثبتی نشان دادند.مطلع شده و در رسانه
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 راهنما:

X هفته 

Y رسانیتعداد تماس ها توسط هر روش اطالع 

 آگهی در روزنامه 1

 بروشور 9

 سایت اینترنتی 3

 مستقیم نامه الکترونیکی 2

 (popآگهی در محل خرید ) 3
 

 (.9919ژاپن ) نبع: کتاب راهنمای فراخوان محصولم -يادآوري
 

 ارتباطبرقراري  مختلفهاي ، تماس هاي مصرف کننده پس از روشمثال -2شکل ت

 

ها کاهش تعداد تماس سرعته از پاسخ ها را دارد، ولی ب یباالی میزانشود که می چاپ، آگهی در روزنامه نخست

های ضمانت نامه، یک نقطه اوج کنندگان با استفاده از کارتبه مصرف مستقیم ارسال نامه الکترونیکیمی یابد. 

  شده و  بروشور پخشهای دیگری )مانند آگهی در محل خرید، ها را فراهم می کند. روشاز تماس دیگری

 دهند.کننده را کاهش مینقاط اوج تماس مصرف تدریجه ( استفاده شده که نتایج آن بدیگر هایآگهی
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 ارزيابی فراخوان      7-ت

ا نیز روی محور سمت راست ها ردهد، ولی تعداد کل تجمعی تماسهمان اطالعات را نشان می 2نمودار شکل ت

 دهد. نشان می

های نشان داده تدریجی در تعداد تماس ها نشان می دهد که یک مخروطی شدنگیری تعداد تجمعی تماساندازه

اخوان جاری را نشان ربخشی فراخوان و توقف اقدامات فراطالعات می تواند اثدار وجود دارد. این با خط نقطه

 العات دیگری را در نظر بگیرد.گیری آن باید اطما قبل از تصمیمل فراخوان، اکننده مسئودهد. تأمین

نیز  می باشد. هر گاه تعداد واقعی محصوالت معیوب در بازار 9999ها در حدود در نمودار، تعداد تجمعی تماس

های دیگری اتفاق رویدادشرطی که ه در نظر گرفته شود، ب موثرد نا، باشد، فراخوان می توآن تعداد در حدود

باشد، ممکن است فراخوان  9999در هر حال، هر گاه تعداد کل واحدهای معیوب در بازار خیلی بیشتر از  نیفتد.

های کننده مسئول فراخوان ممکن است روش. تأمیندنافتهنوز اتفاق می هارویدادویژه اگر ه ثر بخش نباشد، با

 برای بهبود اثربخشی فراخوان در نظر بگیرد. بیشتریارتباطی 

ویژه برای تعیین موثر بودن فراخوان، ه می شوند، ب مصدومیتهایی که سبب بیماری یا رویدادگزارش  پایش

تواند اثر بخش در نظر گرفته افتند، فراخوان نمینوز اتفاق میها همصدومیتادث و اهمیت دارد. تا زمانی که حو

 شود.
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 راهنما:

X هفته 

Y1 تعداد تماس ها توسط هر روش اطالع رسانی 

Y2 تعداد کل تماس ها 

 آگهی در روزنامه 1

 مستقیم نامه الکترونیکی 9

 بروشور 3

 (popآگهی در محل خرید ) 2

 سایت های اینترنتی 3

 رسانی های مختلف اطالعپس از انجام روش های مصرف کننده دریافت شده توسط سازمان تا یک هفتهتماس تعداد کل تجمعی 6

 ارزیابی اثربخشی در انتهای ظاهری مرحله 3
 

 (.9919ژاپن ) نبع: کتاب راهنمای فراخوان محصولم -يادآوري

 

 هاي تجمعیمثال، تماس -4شکل ت
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 کتابنامه
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