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FSSC 22000 შიდა აუდიტორი სურსათის მწარმოებლებისთვის 
 
 

I დღე 

 

 
 

 

1. შესავალი 
  

  
2. FSSC 22000 – გაცნობა 

  
  

3. ISO 22000 – სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის 

სისტემის მოთხოვნები 
  
  

4. ISO 22002-1 – წინასწარი მოსამზადებელი პროგრამები 

სურსათის უვნებლობაში სურსათის 

მწარმოებლებისთვის 

  
  

5. 1-ლი დღის მიმოხილვა და დახურვა 
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 FSSC 22000 - შიდა აუდიტორი 
II დღე III დღე 

09.00 სემინარი 1 – შესავალი 09.00 სემინარი 8  – განხილვა და გავლილი მასალის ტესტი 
    

09.45 სემინარი 2 - წინა საკურსო საკითხავის ვერიფიკაცია  09.35 სემინარი 9 - აუდიტის ჩატარება – LRQA-ს 6 დონიანი მიდგომა 
    

10.45 შესვენება (15 წუთი) 10.30 შესვენება (15 წუთი) 
    

11.00 სემინარი 3 - წინა საკურსო საკითხავის მოკლე ტესტი 10.25 სემინარი 9 (გაგრძელება) 
    

12.00 სემინარი 4 - აუდიტის ეტაპები, როლები და პასუხისმგებლობები  11.40 სემინარი 10 – შესაბამისობისა და შეუსაბამობის ინდენტიფიკაცია 
    

12.30 სემინარი 5 – მოსამზადებელი სამუშაოები და აუდიტის 

გავრცელების სფეროები 

12.10 პრაქტიკული სამუშაო 4 – სამუშაო დოკუმენტების მომზადება 

    

13.00 სადილი (45 წუთი) 13.00 სადილი (45 წუთი) 
    

13.45 პრაქტიკული სამუშაო 1 - აუდიტის სფეროსა და დანიშნულების 

განსაზღვრა, პირველი დონის დოკუმენტაციის მიმოხილვა 

13.45 პრაქტიკული სამუშაო 5 – აუდიტის ჩატარების პრაქტიკა 

    

14.15 სემინარი 6  -  აუდიტის დაგეგმვა 15.15 შესვენება (15 წუთი) 
     

14.30 პრაქტიკული სამუშაო 2 –  აუდიტის გეგმის მომზადება,   

შესავალი და შემაჯამებელი შეხვედრების ორგანიზებისა და 

დღის წესრიგის ჩათვლით 

15.30 სემინარი 11 – აუდიტის ანგარიშის მომზადება 

    

15.00 შესვენება (15 წუთი) 16.00 პრაქტიკული სამუშაო 6 – აუდიტის ანგარიშის მომზადება და 

პრეზენტაცია 
    

15.15 სემინარი 7 – შემოწმების ფურცლები (ჩეკლისტები) 16.45 სემინარი 12 - მაკორექტირებელი ღონისძიებების პროცესი 
    

16.45  პრაქტიკული სამუშაო 3 – აუდიტის ჩეკლისტის მომზადება 17.10 სემინარი 13 - მაკორექტირებელი ღონისძიებების შეფასება 
     

17.40 დახურვა 17.30 კურსის მიმოხილვა  
    

  18.00 კურსის დასრულება 

აღნიშნული კურსის პროგრამა გამოიყენება სახელმძღვანელოდ და შესაძლებელია ცვლილებების განხორციელება გაფრთხილების გარეშე. კურსის 

დაწყებისა და დასრულების საათები რჩება უცვლელი. 


