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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 1مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استانداردهای ملتی ررستمی     نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1121 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   73/6/30دومتین جلسته رتورای عتادی اداری متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  جهت  اجرا ابالغ رده است. 72/2/30مور   13313/706سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکتز  نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناسان  از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

تودیتدی،   بته رترایط   توجته  بتا  و ملتی  مصادح با همگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تودیدی پژوهشی، علمی،

 کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و فناوری

 ملتی  نویس استتانداردهای  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی یها آنسازم نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و

 پیشتنهادها  و نظرهتا  از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ رسمی ر ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نیز صالح ذی و مند عالقه یها آنسازم و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  ملتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصتورت  و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

 ملی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران ملی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تلقی ملی استانداردهایی

 .بارد رسیده تصویب به دهدمی تشکیلسازمان ملی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
7ادمللی ادکتروتکنیک  بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

1 قانونی رناسی اندازه ادمللی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها عنوان به و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

 آخترین  از ، کشتور  ختا   هتای  نیازمنتدی  و کلتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیریبهره ادمللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، های پیشرفت

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

 از اجترای بعضتی   ، اقتصتادی  و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  ، عمتومی  و فردی ایمنی

نماید.  استاندارد، اجباری عادی رورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودیدی محصوتت برای را ایران ملی استانداردهای

 را آن بندیو درجه صادراتی کاتهای استاندارد اجرای ، کشور محصوتت برای ادمللی بین بازارهای حفظ منظور به دتوان می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینتۀ  فعتال  مؤسسات و ها آنسازم خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین . نماید اجباری

 مراکتز و  هتا  آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  هتای  سیستت   گواهی صدور و ممیزی ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و ها آنسازم گونه این سازمان ملی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون ر

 هتا  آن عملکترد  بر و اعطاء ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فلتزات  عیار تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون ر ، یکاها ادمللی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

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

                                                 
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 
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 اردکمیسیون فنی تدوين استاند

 "های مديريت کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم نهادهای ارائه الزامات -ارزيابی انطباق"

 
 سمت و/ يا نمايندگی :  رئیس
 میر محمد ،روزبه

 ردکترای مدیریت منابع انسانی 

 انجمن علمی کیفیت ایران

                                                              
 : دبیر

 رادی ،ادریس
 ردیسانس زیست رناسی 

 
 ، منیژهافشارطهماسبی 

 ردیسانس علوم تغییه 

 
 -مرکز ملی تائید صالحیت ایران

 سازمان ملی تائید صالحیت ایران

 
 -مرکز ملی تائید صالحیت ایران

 سازمان ملی تائید صالحیت ایران
 

  
 

  ) اسامی به ترتیب حروف ادفبا ر: ء اعضا

 کسری ،ابراهی  غفوری
   مدیریت انرژیدیسانس فوق ر

 مودی اینترنشنالگواهی کننده ررکت 

 
 امیر ،انصاریان

 مهندسی مکانیک   دیسانسر
 مودی اینترنشنالکننده گواهی ررکت 

 
 جمیله ،ایازی

  مهندسی ادکترونیکدیسانس ر
 سازمان ملی استاندارد ایران

 
 رادی ،ایاز
   زبان انگلیسی دیسانسر
 

 رکوفه                                                                           ،ریخ حسینی
  مهندسی صنایع ر فوق دیسانس

 ارزیابان کیفیت خاورمیانهررکت 
 
 

 -پژوهشگاه استاندارد
 سازمان ملی استاندارد ایران

 
 سیامک تجلی

  وریآمهندسی مدیریت فنّفوق دیسانس  ر
 -مدیریتکاررناس اررد 

 سرممیز سیست  های مدیریت
 

 بهرام ،جلوداری
   دکترای علوم استراتژیک ر

 انطباق کیفیت آسیاگواهی کننده ررکت 
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 یاسین ،رامین
 اررد مدیریت  دیسانسر

 
 حسنعلی ،رسودی

 مهندسی مکانیک  دیسانسر
 

 سامان ،روح بخشان
 مهندسی مکانیک  دیسانسر
 

 ادهام ،زرین چنگ
 صنایع غیائی علوم و  –مهندسی ریمی  دیسانسر
 

 عاطفه ،راهوردی
 آمار   دیسانسر
 

 معین ،طاهرزاده
 کاررناس مهندسی ریمی ر
 

 سهیال ،طوماریان
 مهندسی ادکترونیک  دیسانسر
 

 علیرضا ،علی عسگری
 مهندسی صنایع  دیسانسفوق  ر
 

 هوسپ ،هوسپ سرکسیان
 مهندسی ادکترونیک  دیسانسر
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 CCPLگواهی کنندهررکت 
 
 

 آگاهانآوری اطالعات مشاوران فنّررکت 
 
 

 -مرکز ملی تائید صالحیت ایران
 سازمان ملی استاندارد ایران

 
 -مرکز ملی تائید صالحیت ایران
 سازمان ملی استاندارد ایران

 
 -مرکز ملی تائید صالحیت ایران
 سازمان ملی استاندارد ایران

 
 ایرانررکت گواهی کننده توف نورد 

 
 

 -مرکز ملی تائید صالحیت ایران
 سازمان ملی استاندارد ایران

 
 ررکت گواهی کننده توف نورد ایران

 
 

 -کاررناس استاندارد
 بازنشسته سازمان ملی استاندارد ایران
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 پیش گفتار

 مقدمه

 ز

 ح

 1 دهدف و دامنه کاربر 1

 1 مراجع ادزامی 7

 1                                                                                                 اصطالحات و تعاریف 1

 2 اصول 2

 2 کلیات  2-1

 3 طرفیبی 2-7

 3 رایستگی 2-1

 3 مسئودیت 2-2

 6 اطالعات قراردادندر دسترس  2-3

 6 محرمانگی 2-6

 6 رکایاتگویی به پاسخ 2-2

 2 ادزامات عمومی 3

 2 موضوعات حقوقی و قراردادی 3-1

 2 طرفیمدیریت بی    3-7

 3 مادی مسئودیت مدنی و تامین 3-1

 3 ساختارمربوط به ادزامات  6

 3 ساختار سازمانی و مدیریت رده بات 6-1

 10 طرفیبی ت ازفظاحم کمیته 6-7

 11 منابعمربوط به ادزامات  2

 11 رایستگی مدیریت و کارکنان 2-1

 11 کارکنان دخیل در فعادیت های گواهی کردن 2-7

 12 سازماناز رون یکاررناسان فنی بیا  سازمان واز رون یممیز ب کارگیری افراده ب 2-1

 13 سوابق کارکنان 2-2

 13 سپاریبرون 2-3

 16 اطالعاتمربوط به ادزامات  3

 16 عموم اطالعات قابل دسترس 3-1

 16 گواهی کردنمربوط به مدارک  3-7
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 12 گواهی رده کارفرماهایفهرست  3-1

 12 هاارجاع به گواهی و استفاده از عالمت 3-2

 13 محرمانگی 3-3

 13 آن کارفرماهایتبادل اطالعات مابین نهاد گواهی کننده و  3-6

 71 فرایند    مربوط به ادزامات  3

 71 ادزامات عمومی 3-1

 11 اودیهممیزی و گواهی کردن  3-7

 12 بازبینیهای فعادیت 3-1

 16 گواهی کردن مجدد 3-2

 12 های ویژهممیزی 3-3

 12 گواهیرمول دامنه  محدود ساختنتعلیق، ابطال یا  3-6

 13 درخواست رسیدگی مجدد 3-2

 13 رکایات 3-3

 20 کارفرماهاو  مربوط به درخواست کنندگانسوابق  3-3

 21 های گواهی کنندهنهاد در موردسیست  مدیریت مربوط به ادزامات  10

 21 هاگزینه 10-1

 21 3001ایزو -سیست  مدیریت مطابق با استاندارد ایرانمربوط به : ادزامات  1گزینه  10-7

 21 سیست  مدیریت عمومی مربوط به : ادزامات 7گزینه  10-1

 26 های مورد نیازدانش و مهارت -پیوست ادف 

 22 های ممکن ارزیابیروش -پیوست ب 

 30 هائی از گردش فرآیند برای تعیین و حفظ رایستگیمثال -پیوست ج 

 37 های مناسب کارکنانرفتار -پیوست د 

 32 فرآیند ممیزی و گواهی کردن رخص ثادث -پیوست ه 

 36 ممیزیمالحظاتی برای برنامه، دامنه رمول یا طرح  -پیوست و 

 33 کتابنامه 
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 یش گفتارپ

  "های متدیریت سیست  ردنممیزی و گواهی کخدمات کننده  ارائهادزامات نهادهای  -ارزیابی انطباق "استاندارد 

اجالس کمیته ملی  یکصد و چهل و هفتمینکه پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط تدوین رده است و در 

 1مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یتک متاده    01/07/1131استاندارد مدیریت کیفیت مور  

عنتوان   ، بته 1121مصوب بهمن متاه    قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،

 رود . استاندارد ملی ایران منتشر می

مگامی و هماهنگی با تحوتت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینته صتنایع ، علتوم و ختدمات ،     برای حفظ ه

استانداردهای ملی ایران در مواقع دزوم تجدید نظر خواهد رد و هر پیشنهادی که بترای اصتالح و تکمیتل ایتن     

 واهتد گرفتت . بنتابراین ،    استانداردها ارائه رود ، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قترار خ 

مگر آن کته در استتاندارد بته صتورت دیگتری      باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد 

 مشخص رده بارد.

 :  این استاندارد ملی بر مبنای استاندارد بین ادمللی زیر تدوین رده و معادل آن به زبان فارسی است

 
ISO/IEC 17021  : 2011 ,Conformity assessment-Requirements for bodies providing 

audit and certification of management systems   
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 مقدمه

  زیستت متدیریت  سیستت   گواهی کردن سیست  مدیریت یک سازمان، ماننتد سیستت  متدیریت کیفیتت یتا      

های مرتبط بتا  ریت جنبهبرای مدیسیستمی را دهد سازمان ی است که اطمینان میهای روشمحیطی، یکی از 

 اجرا کرده است. خوددر راستای خط مشی  خود های فعادیت

 رعایتت ایتن ادزامتات، حصتول    هدف از . کندمی تعیینهای گواهی کننده نهاد برایی را این استاندارد، ادزامات

توستط  طرفانته  و بی باثبات رایسته،روری  که فعادیت گواهی کردن سیست  مدیریت بهاست این از  اطمینان

بتر   هتا آن 1تا بدینوسیله رناسایی این گونه نهادهتا و پتییرش گتواهی    انجام می رود. نهادهای گواهی کننده

سیستت    گتواهی ای برای تسهیل رناستایی  پایه عنوان بهادمللی آسان گردد. این استاندارد، مبنایی ملی و بین

 .کاربرد داردادمللی مدیریت در تجارت بین

رترایط زیتر را   سیست  مدیریت سازمان  در مورد این است کهگواهی کردن سیست  مدیریت، اثبات مستقلی 

 :دارد

 مشخص رده انطباق داردبا ادزامات  -ادف

 بارد میقادر به دستیابی به خط مشی و اهداف بیان رده  مداوم صورت به -ب

 رودمیاثربخش اجرا  طور به -ج

ایجتاد   نفتع  ذیهتای  ارزیابی انطباق مانند گواهی کردن سیست  مدیریت، برای سازمان، مشتریان آن و طترف 

 د.کن ارزش می

به ها مبتنی است. این اصول  گواهی کردن بر آنمعتبر بودن کند که یح میاصودی را تشر این استاندارد 2بند 

 3ای ضروری برای بندهای  کند تا ماهیت اساسی گواهی کردن را درک کند و مقدمهکمک می استفاده کننده

اما چنتین اصتودی بته ختودی      دهد میتشکیل کلیه ادزامات این استاندارد را اساس  بارد. این اصولمی 10تا 

 ادزامات این استانداردپشتیبانی  منظور بهدو روش جایگزین  10بارند. بند ود جزء ادزامات قابل ممیزی نمیخ

سیست  متدیریت توستط یتک نهتاد گتواهی کننتده       یک را از طریق استقرار ها  مداوم به آن تیابیدس و ایجاد

 کند. تشریح می

 های متدیریت خدمات ممیزی و گواهی کردن سیست این استاندارد برای استفاده توسط نهادهای ارائه کننده 

ای که ممیزی  برای آن دسته از نهادهای گواهی کنندهرا این استاندارد، ادزامات عام در نظر گرفته رده است. 

 ارائته ، دهنتد  متی های مدیریت را انجام و گواهی کردن در زمینه کیفیت، زیست محیطی و سایر انواع سیست 

نبایستی مانعی بترای   طرز بیانروند. این نهادهای گواهی کننده نامیده می عنوان بهی . چنین نهادهایدهدمی

هتای تحتت پورتش دامنته رتمول ایتن       ی با عناوین دیگر که فعادیتئهااستفاده از این استاندارد توسط نهاد

 آید.دهند، به حساب را انجام می استاندارد

                                                 
که در استاندارد بین ادمللی ماخی به کتار رفتته استت دو اصتطالح در زبتان فارستی در نظتر         Certification برای اصطالح در این استاندارد -1

است که برحسب ضترورت بته کتار     "گواهی"و دیگری به معنای نتیجه فرآیند یعنی  "گواهی کردن"گرفته رده است، یکی به معنای فرآیند 

   می روند.
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سیست  با  1تایید انطباقنوع بارد. ست  مدیریت سازمان میممیزی سی ۀبرگیرند های گواهی کردن درفعادیت

 صتورت  بته معمول  طور به 7رده مقررادزامات یا سایر  خا مدیریت سازمان با یک استاندارد سیست  مدیریت 

  ISO/IEC 17021رامل متن استاندارد  استاندارداین  باردنامه مییا یک گواهی کردنیک مدرک گواهی 

و افزایش متن  13011ایزو  -ایران  اصالحاتی در خصو  حیف ارجاعات به استانداردو   7006ویرایش سال 

 ادزامات خا  ممیزی گواهی کردن رخص ثادتث و متدیریت رایستتگی کارکنتان دخیتل در     در مورد جدید 

 گواهی کردن است.

 هتای  سیستت  ختا  بترای ممیتزان    پییرفتته رتده و   فقدان ادزامات  عرضه و تقاضا در نتیجهنیازهای خا  

متدیریت   هتای  سیستت  ، کیفیتت  متدیریت  هتای  سیست مانند  ،رده استقبالً مشخص مدیریت رخص ثادث 

مدیریت ایمنی مواد غیائی. فقدان ادزامات برای رایستگی ممیز و رورتی کته    های سیست زیست محیطی یا 

 نفع ذی های طرف از قبیل کلیدی نفع ذی های طرفتوسط  ،روند میگرفته  کاربهو رده مدیریت  ،این ممیزان

 وجود یک مانع مشخص رده است. عنوان بهصنعت 

مطمئن را با هدف ارائه تعیین  اممدیریت در سطح ع های سیست از ادزامات ممیزی  ای مجموعهاین استاندارد 

منابع  رایسته باتوسط یک تی  ممیزی  که دهد میبا ادزامات مربوط به گواهی کردن قابل کاربرد ارائه  انطباق

 است. اجرا رده ی همخوانگزارش رده به رور باثبات و نتایجفرایند  پیروی ازکافی و 

این استاندارد در مورد ممیزی و گواهی کردن هر نوع سیست  مدیریت کاربرد دارد. ایتن امتر پییرفتته رتده     

 منظتور  بته  تتوان  متی  بارتند  متی که به رایستگی ممیز مرتبط  را ئیها آناست که برخی از ادزامات و به ویژه 

 با در نظر گرفتن معیارهای بیشتر تکمیل کرد. نفع ذی های طرفدستیابی به انتظارات 

 .بارد میگر توصیه  بیان "بایستی"گر ادزام و و واژه  بیان "باید"در این استاندارد واژه 

 

 

 

 

 

                                                 
1-Attestation 

2-Normative requirements 
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  مديريت هایکننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم ائهنهادهای ار الزامات -ارزيابی انطباق

 دامنه کاربرد هدف و 1

کتردن انتواع   در ممیتزی و گتواهی    1طرفتی و بتی  7ثبتات ، 1مربوط به صالحیتاین استاندارد اصول و ادزامات 

محیطی  و نهادهتای  های مدیریت زیستهای مدیریت کیفیت یا سیست های مدیریت رمانند سیست سیست 

. نهادهای گواهی کننده که طبق این استاندارد فعادیت می نمایند، گیرد میها را در بر ه کننده این فعادیتئارا

 یت ندارند.کردن سیست  مدیر همه انواع خدمات گواهی ئهنیازی به ارا

رود  یک فعادیت ارزیابی نامیده می "گواهی کردن"رکه در این استاندارد  ریتهای مدیسیست گواهی کردن 

مراجعته    1132سال  12000سی ای آی –ایزو –استاندارد ایران 3-3 انطباق توسط رخص ثادث است ربه بند

رکه  بارند میهای ارزیابی انطباق رخص ثادث نهاددهند، هایی که این فعادیت را انجام میرود . بنابراین نهاد

 روند . نامیده می "های گواهی کنندهنهاد/ نهاد" عنوان بهدر این استاندارد 

ثبتت  "و نهادهتای گتواهی کننتده گتاهی اوقتات      2 "کتردن  ثبتت "گواهی کردن یک سیست  مدیریت گاهی اوقات  -1يادآوری

 روند.  ه  نامیده می 3 "کننده

6تواند غیردودتی یا دودتی بارد ربا یا بدون اختیار تنظی  مقرراتیک نهاد گواهی کننده می -7يادآوری
 .  

یک مدرک معیار برای تایید صالحیت یتا ارزیتابی همتترازی یتا ستایر فراینتدهای        عنوان بهتواند این استاندارد می -1يادآوری

 ممیزی مورد استفاده قرار گیرد.

 الزامیمراجع   7

. برای مراجع دارای تتاریخ انتشتار فقتط    بارند میبرای کاربرد این استاندارد ادزامی زیر  ع رده درارجامدارک 

ر رتامل   ویرایش ذکر رده مورد نظر است. برای مراجع بدون تاریخ، آخرین چتاپ متدرک ارجتاع داده رتده    

 هرگونه اصالحات آن  کاربرد دارد.

 ادزامی است:استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد 

 مبانی و واژگان -های مدیریت کیفیت، سیست 1132سال  3000ایزو  –استاندارد ایران  7-1

 واژگان و اصول عمومی -، ارزیابی انطباق0830سال  00111 سی ای آی -ایزو –استاندارد ایران  7-7

 صطالحات و تعاريفا 1

 -ایزو –ایران  و  0111ایزو  –ایران  در این استاندارد، اصطالحات و تعاریف ارائه رده در استانداردهای

رود. کار می بهو نیز اصطالحات و تعاریف زیر  00111 سی ای آی

                                                 
1-Competence 

2-Consistency 

3-Impartiality 

4-Registration 

5-Registrars 

6-Regulatory authority 
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1-1  

 کارفرمای گواهی شده 

 سازمانی که سیست  مدیریت آن گواهی رده است

1-7  

 طرفیبی

 تلقی رده   و واقعی صورت به 1گرائی وجود واقع

هتای  واقع گرائی به معنای آن است که تعارض منافع وجود ندارد یا برطرف رده است، بته نحتوی کته بتر فعادیتت      -1يادآوری 

 کننده تاثیر سوء ندارته بارد.بعدی نهاد گواهی 

مبرا بودن از تعارض ، 7، استقاللواقع گرائیطرفی مفید هستند، عبارتند از : سایر اصطالحاتی که در بیان عنصر بی -7يادآوری 

عتدم  ، 3، برختورد یکستان   3، دارتتن فکتر بتاز    2، انصتاف  6، عتدم جانبتداری   3داوریفقدان پیش ،2مبرا بودن از گرایش، 1منافع

11توازن ، 10وابستگی
. 

1-1  

 مشاوره سیستم مديريت

 دارتن یک سیست  مدیریت  مشارکت در طراحی، اجرا یا برقرار نگه

 :ها مثال

 های اجراییها یا روشسازی یا تهیه کردن نظامنامهآماده -ادف

 یک سیست  مدیریت جرایا ایجاد و منظور بههایی حلیا راه تعلیماتخا ،  راهنمائی ارائه -ب

رود، مشروط بر این که هرگاه دوره تلقی نمی مشاورهآموزش دهنده،  عنوان بهبرگزاری دوره آموزری و مشارکت  -يادآوری

که به راحتی برای  اطالعات عام بارد ارائههای مدیریت یا انجام ممیزی بارد، این دوره محدود به در ارتباط با سیست آموزری 

 مثال آموزش دهنده نبایستی راه حل های خا  مربوط به سازمان را ارائه دهد.  طور به، عموم قابل دسترس است

1-4  

 گواهی کردن شخص ثالثمربوط به ممیزی 

گواهی کردن  منظور بهاستفاده کننده ممیزی انجام رده توسط سازمان ممیزی کننده مستقل از کارفرما یا 

سیست  مدیریت کارفرما

                                                 
1-Objectivity 

2-Independent 

3-Freedom from conflict of interests 

4-Freedom from bias 

5-Lack of prejudice  
6-Neutrality 

7-Fairness 

8-Open-mindedness 

9-Even-handedness 

10-Detachment 

11-Balance  
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برای سهودت ارجاع  به ممیزی مربوط به گواهی کردن رخص ثادث استفاده  "ممیزی"در تعاریف زیر اصطالح  -1يادآوری

 رده است.

د انتو میاودیه، بازبینی، گواهی کردن مجدد و همچنین  های ممیزیمربوط به گواهی کردن رخص ثادث رامل  های ممیزی - 7يادآوری

 ویژه بارد. های ممیزیرامل 

توسط تی  های ممیزی نهادهای ارائه کننده خدمات  امربوط به گواهی کردن رخص ثادث عموم های ممیزی - 1يادآوری

 .رود میگواهی کردن در خصو  انطباق با ادزامات استاندارد های سیست  مدیریت انجام 

-نوعی ممیزی است که دو یا چند سازمان ممیزی کننده برای ممیزی یک کارفرما همکاری می 1ممیزی مشترک - 4يادآوری

 کنند.

دو یا چند استاندارد سیست  مدیریت با ه   نوعی ممیزی است که یک کارفرما بر مبنای ادزامات 7رکیبیممیزی ت -5يادآوری

 .گیرد میمورد ممیزی قرار 

که یک کارفرما ادزامات دو یا چند استاندارد سیست  مدیریت را در قادب  رود میهنگامی انجام  1ممیزی یکپارچه  -6يادآوری

 .گیرد میو این سیست  بر اساس چند استاندارد مورد ممیزی قرار  گیرد می به کار 2واحد یک سیست  مدیریت

1-5  

 کارفرما

  گیرد میگواهی کردن مورد ممیزی قرار  منظور بهسازمانی که سیست  مدیریت آن 

1-6  

 ممیز

 دهد میخصی که یک ممیزی را انجام ر

1-2  

 شايستگی

 برای دستیابی به نتایج مورد نظر ها مهارتدانش و  کار گیریبهتوانائی 

1-8  

 راهنما

 رود کمک به تی  ممیزی منصوب میرخصی که توسط کارفرما برای 

1-3  

 ناظر

کند ممیزی نمیخود کند اما  رخصی که تی  ممیزی را همراهی می

                                                 
1-Joint audit 

2-Combined audit 

3-Integrated audit 

4-Single management system 
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1-10    

 زمینه فنی

که ویژگی های آن به وسیله ارتراکات فرایندهای مربوط به نوع خاصی از سیست  مدیریت مشخص  ایحوزه

 رود می

 اصول 4

 کلیات 4-1

بارد. این بعدی عملکردی و تشریحی خا  در این استاندارد میاین اصول مبنایی برای ادزامات    4-1-1

کند. این اصول بایستی نمی تواند روی دهد، ارائههایی که مییتاستاندارد ادزامات خاصی را برای همه وضع

بینی مورد نیاز بارد،  های غیرقابل پیشوضعیت در مورد راهنما برای تصمیماتی که ممکن است عنوان به

 . این اصول از زمره ادزامات نیستند.فته روندگر کار به

در مورد این است که سیست  مدیریت ها  هدف کلی گواهی کردن، اطمینان دادن به همه طرف   4-1-7

. ارزش گواهی کردن، میزان اطمینان و اعتماد عمومی است که از کند را برآورده میرده  مشخصادزامات 

در گواهی  نفع ذیهای رود. طرفحاصل می توسط یک رخص ثادث رایستهطرفانه و طریق یک ارزیابی بی

 رود:ها محدود نمیبارند، ودی به آنکردن به ررح زیر می

 نهادهای گواهی کننده هایکارفرما -ادف

 رود هایی که سیست  مدیریت آنها گواهی میمشتریان سازمان -ب

 مراجع دودتی -ج

 ی غیردودتی ها ناسازم -د

 ن و سایر اعضای جامعهمصرف کنندگا -ه

 عبارتند از: بارند می ی که موجب ایجاد اطمیناناصود  4-1-1

 طرفیبی -

 رایستگی -

 مسئودیت -

  1در دسترس قراردادن اطالعات -

 محرمانگی  -

 به رکایات بودن گوپاسخ -

 
 

                                                 
1-Openness  
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 طرفیبی 4-7

یک نهاد گواهی برای ارائه خدمات گواهی کردن توسط  طرف انگارته ردنطرف بودن و بیبی   4-7-1

 است. ضروری نماید، ی که ایجاد اطمینانصورت بهکننده 

های گواهی کردن را هزینه و است کنندهیک نهاد گواهیبرای منبع درآمد  کارفرما کهموضوع این   4-7-7

 طرفی است، پییرفته رده است.کند و این که این امر، تهدیدی بادقوه برای بی پرداخت می

و حفظ اطمینان، تزم است که تصمیمات نهاد گواهی کننده بر اساس رواهد عینی  دستیابیبرای    4-7-1

 توسط سایرآن تصمیمات که آورد و این  به دست می بارد که نهادانطباق ریا عدم انطباق   مربوط به

 .گیرد میها تحت تاثیر قرار نان یا سایر طرفنفع ذی

 بارد:طرفی رامل موارد زیر میبی های مربوط بهتهدید 4-7-4

تهدیدهایی که از سوی یک رخص یا نهاد که در جهت منافع :  1تهدیدهای مرتبط با منافع رخصی -ادف

طرفی محسوب تهدیدی برای بی عنوان بهمنافع مادی رخصی  آید. میبه وجود  ،کندخود فعادیت می

 در خصو  گواهی کردن است یک دغدغهکه  رود می

تهدیدهایی که از سوی یک رخص یا نهادی که کار انجام رده  :7بازنگری تهدیدهای مرتبط با خود -ب

های مدیریت کارفرما که ممیزی کردن سیست  آید. میوجود  ، بهکند میبازنگری خود توسط خود را 

بازنگری  های مدیریت به آن را ارائه کرده است، تهدید مرتبط با خودنهاد گواهی کننده، مشاوره سیست 

 باردمی

ه از سوی رخص یا نهادی که به علت آرنایی یا ک: تهدیدهایی 1مرتبط با آرنایی ریا اعتماد تهدیدهای  -ج

 بجای اینکه در جستجوی رواهد ممیزی بارد میآید،اعتماد بیش از حد به رخص دیگر به وجود 

ا بار آرکار یاجتحت کند  میتهدیدهایی از سوی رخص یا نهادی که تصور : 2تهدیدهای مرتبط با ارعاب -د

 دهی به مافوقیا گزارش کردن ، مانند تهدید به جایگزینبارد میمخفیانه 

 شايستگی 4-1

سیست  مدیریت نهاد گواهی کننده برای ارائه خدمات گواهی کردن  توسط پشتیبانی ردهرایستگی کارکنان 

 کند، ضروری است.  اطمینانبه نحوی که ایجاد 

 مسئولیت 4-4

کننده، مسئودیت انطباق با ادزامات مربوط به گواهی کردن را بر سازمان کارفرما و نه نهاد گواهی   4-4-1

 عهده دارد.

                                                 
1-Self–interest threats 

2-Self–review threats 

3-Familiarity threats 

4-Intimidation threats 
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برای گواهی کردن  گیرینهاد گواهی کننده، مسئودیت دارد تا رواهد عینی کافی که مبنای تصمی   4-4-7

گیری  ممیزی در صورت وجود رواهد انطباق کافی، تصمی  یها گیری نتیجهاست را ارزیابی نماید. بر اساس 

 نمی گردد.  اعطاءیا بادعکس گواهی  رود میگرفته  ی گواهیاعطاءرد در مو

بارد و بنابراین تضمینی برای انطباق گیری در محدوده سیست  مدیریت سازمان می هرگونه ممیزی بر اساس نمونه  -يادآوری

 صد درصد با ادزامات نیست.

 در دسترس قراردادن اطالعات 4-5

امکان یک نهاد گواهی کننده تزم است امکان دسترسی عموم به اطالعات مقتضی و به هنگام، یا  4-5-1

گسترش دامنه  ،اعطاءیعنی رآنها را دربارۀ فرایند ممیزی و گواهی کردن خود و دربارۀ وضعیت گواهی  افشای

حصول  منظور بهازمان رای هر س  ب، حفظ، تجدید، تعلیق، محدود ساختن دامنه رمول، یا ابطال گواهیرمول

یک اصل در مورد در دسترس قرار دادن اطالعات را فراه  کند.  گواهی 7و اعتبار 1اطمینان از درستی

 . بارد میدستیابی یا افشای اطالعات مقتضی 

به  مقتضینهاد گواهی کننده برای حصول یا حفظ اطمینان در گواهی کردن، بایستی دسترسی    4-5-7

ها در پاسخ به های خا  رمانند ممیزیممیزی یجه گیریی نت، را دربارهها آن فشایاطالعات غیرمحرمانه، یا ا

 خا  فراه  نماید.  نفع ذیهای رکایات  برای طرف

 1محرمانگی 4-6

ادزامات  ابارزیابی انطباق  منظور بهبه اطالعات مورد نیاز نهاد گواهی کننده،  2دسترسی ویژه دستیابی بهبرای 

دارای مادک ، ضروری است نهاد گواهی کننده هرگونه اطالعات حد کفایتدر گواهی کردن  مربوط به

 محرمانه نگهداری کند. طور بهکارفرما را  ۀدربار اختصاصی

 به شکايات 3يیگوپاسخ 4-2

می کنند، انتظار دارند رکایات مورد رسیدگی قرار گیرند و اگر مشخص  تکاهایی که به گواهی کردن اطرف

رود که رکایات وارد است، بایستی اطمینان دارته بارند که رکایات به نحو مقتضی مورد توجه قرار گرفته 

اثر بخش، از  صورت به به رکایات گو بودنانجام خواهد رد. پاسخ ها آنو تالش معقول برای حل و فصل 

گواهی در  استفاده کنندگان ازآن نهاد و سایر  هایارفرماکحفاظتی مه  برای نهاد گواهی کننده،  یها روش

های گواهی کردن هنگامی محافظت بارد . اطمینان به فعادیتها، یا رفتار نامعقول میبرابر ارتباهات، غفلت

 رود که رکایات به نحو مقتضی مورد رسیدگی قرار گیرند .می

و محرمانگی از جمله پاسخ گو بودن به رکایات در دسترس قراردادن اطالعات  مناسبی بین اصولتوازن  قراریبر  -يادآوری

 اثبات درستی و اعتبار گواهی کردن برای کلیه استفاده کنندگان، ضروری است. منظور به

                                                 
1-Integrity 

2-Credibility 

3-Confidentiality 

4-Privileged 

5-Responsiveness  
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 الزامات عمومی  5

 موضوعات حقوقی و قراردادی 5-1

 مسئولیت حقوقی 5-1-1

آن را  ای از آن بارد به نحوی که بتوانیا بخش تعریف ردهحقوقی   موجودیتنهاد گواهی کننده باید دارای 

. یک نهاد گواهی کننده دودتی بر اساس مسئول دانستهای گواهی کردن از نظر حقوقی تمام فعادیتدر مورد 

 می رود. محسوبحقوقی، موجودیت  عنوان بهوضعیت دودتی بودن آن 

 گواهی کردن نامهموافقت 5-1-7

به های گواهی کردن با قابلیت اجرایی قانونی برای ارائه فعادیت اینامه کننده باید موافقتنهاد گواهی

کننده دارای چندین دفتر کار یا چنانچه کارفرما فرمای خود دارته بارد. افزون بر این، اگر نهاد گواهیکار

با قابلیت اجرایی ای ¬موافقت نامهکه  دهدبارد، نهاد گواهی کننده باید اطمینان فعادیت دارای چندین محل 

فعادیت های تمام محل ، وجود دارد و اینکهکندو صادر می اعطاءرا  قانونی بین نهاد گواهی کننده که گواهی

 . قرار دارندتحت پورش دامنه رمول گواهی، 

 نمربوط به گواهی کردهای  گیری تصمیممسئولیت  5-1-1

، اعطاءرامل کردن ها و حفظ اختیارات خود در ارتباط با گواهی  گیری تصمی نهاد گواهی کننده باید مسئول 

 دامنه رمول، تعلیق و ابطال گواهی  بارد. ساختنمحدود و  گسترشحفظ، تجدید، 

 طرفیمديريت بی 5-7

های گواهی کردن فعادیتطرفی در نهاد گواهی کننده باید از تعهد مدیریت رده بات در خصو  بی  5-7-1

عموم  بارد برای  سیست  مدیریت برخوردار بارد. نهاد گواهی کننده باید دارای بیانیه ای با قابلیت دسترسی

کردن سیست  مدیریت خود تاکید کرده بارد،  های گواهیانجام فعادیتر طرفی دکه در آن به اهمیت بی

های گواهی کردن سیست  مدیریت خود در فعادیت گرائیرا مدیریت نموده و در خصو  واقع تعارض منافع

 اطمینان دهد.

کردن رامل هرگونه  نهاد گواهی کننده باید امکانات بروز تعارض منافع ناری از ارائه خدمات گواهی  5-7-7

تعارض های حاصل از روابط خود را رناسایی، تحلیل و مدون کند. دارتن روابط، ادزاماً تعارض منافع برای 

طرفی رود، نهاد گواهی کننده ایجاد نمی کند. اما اگر هر گونه روابطی باعث تهدیدی برای بی یک نهاد

گواهی کننده باید آن را مدون کند و قادر به اثبات این امر بارد که چگونه چنین تهدیدهایی را بر طرف 

قرار گیرد. چنین  7-6ند نموده یا به حداقل می رساند. این اطالعات باید در اختیار کمیته تعیین رده در ب

رناسایی ردۀ تعارض منافع، چه آنهایی که از درون نهاد گواهی کننده ناری اثباتی باید تمامی منابع بادقوه 

 رود را پورش دهد.ها ناری میها یا سازمانرود یا آنهایی که از فعادیتهای سایر ارخا ، نهادمی
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تواند بر اساس مادکیت، حاکمیت، مدیریت، کارکنان، کند میننده را تهدید میطرفی نهاد گواهی کرابطه ای که بی  -يادآوری

ها برای معرفی کارفرماهای جدید و غیره منابع رراکتی، امور مادی، قراردادها، بازاریابی، پرداخت کمیسیون فروش یا سایر انگیزه

 بارد. 

رمانند درخواست گواهی کردن طرفی بارد هر گاه رابطه ای موجب تهدید غیرقابل قبودی برای بی 5-7-1

یک ررکت تابعه که کالً متعلق به نهاد گواهی کننده مادر است، از نهاد مادر خود  ، در این صورت گواهی 

 کردن نباید ارائه رود. 

 مراجعه رود. 7-7-3به یادآوری بند   -يادآوری

گواهی کردن سیست  های یک نهاد گواهی کننده نباید نهاد گواهی کننده دیگری را برای فعادیت 5-7-4

  مدیریت گواهی کند.

 .مراجعه رود 7-7-3یادآوری بند  به   -يادآوری

 ۀهمان موجودیت حقوقی، نباید پیشنهاد ارائه خدمات مشاور نهاد گواهی کننده و هر بخشی از 5-7-5

نهاد گواهی  عنوان بهسیست  مدیریت بدهد یا آن خدمات را ارائه نماید. این امر در مورد بخشی از دودت که 

 کننده رناخته رده است، نیزصادق است.

های نهاد گواهی کننده و هر بخشی از همان موجودیت حقوقی، نباید انجام یا ارائه خدمات ممیزی 5-7-6

داخلی برای کارفرماهای گواهی رده اش را پیشنهاد بدهد. نهاد گواهی کننده نباید سیست  مدیریتی را که 

های داخلی گواهی کند. داده است، ظرف مدت دو سال پس از پایان ممیزی داخلی آن را انجام های ممیزی

 نهاد گواهی کننده رناخته رده است، نیزصادق است. عنوان بهاین بند در مورد بخشی از دودت که 

 مراجعه رود. 7-7-3به یادآوری بند    -يادآوری

سازمان ارائه دهنده خدمات مشاوره ای و نهاد گواهی کننده موجب تهدید  مابین هر گاه رابطه فی 5-7-2

 طرفی نهاد گواهی کننده گردد، نهاد گواهی کننده نباید سیست  مدیریتی که درغیرقابل قبودی برای بی 

 های داخلی دریافت کرده است را گواهی کند. آن، کارفرما خدمات مشاورۀ سیست  مدیریت یا ممیزیمورد 

سال پس از ارائه خدمات مشاورۀ سیست  مدیریت طریقی برای  7اجازه دادن برای گیرت مدت زمان حداقل    -1آوری ياد

 کاهش تهدید بی طرفی در یک سطح قابل قبول است.

 مراجعه رود. 7-7-3به یادآوری بند    -7يادآوری

دهنده خدمات مشاورۀ  های ممیزی خود را به یک سازمان ارائهنهاد گواهی کننده نباید فعادیت  5-7-8

طرفی نهاد گواهی کننده سیست  مدیریت برون سپاری کند، زیرا این اقدام یک تهدید غیرقابل قبول برای بی

 ها آنبعنوان ممیز با  1-2مراجعه رود . این امر در مورد افرادی که بر طبق بند  3-2ایجاد می کند ربه بند 

 قرارداد بسته رده است صادق نیست.
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های نهاد گواهی کننده نباید در ارتباط با فعادیت های سازمانی که خدمات مشاورۀ سیست  فعادیت  5-7-3

کند، بازاریابی یا پیشنهاد رود. نهاد گواهی کننده باید برای اصالح ادعاهای نامناسب می ارائهمدیریت را 

هی کننده استفاده رود، صریح یا تلویحی هر سازمان مشاوره دهنده مبنی بر اینکه اگر از خدمات آن نهاد گوا

ترخواهد بود، اقدام نماید. یک نهاد گواهی کننده نباید تر و ک  هزینهتر، آسانتر، سریعگواهی کردن ساده

ای استفاده رود، صریح یا تلویحی بیان نماید که اگر از خدمات سازمان مشاوره دهنده مشخص رده طور به

 تر خواهد بود. هزینه تر و ک تر، آسانتر، سریعگواهی کردن ساده

برای حصول اطمینان از این که هیچ گونه تعارض منافع وجود ندارد، کارکنانی که مشاورۀ سیست     5-7-10

نمایند، ازجمله کسانی که در سطح مدیریتی فعادیت دارند، اگر در مشاورۀ سیست  می ارائهمدیریت را 

 ایت دو سال پس از پایان ارائه خدمات مشاورهفرمای مورد نظر دخیل بوده اند نباید ظرف مدبه کارمدیریت 

 گرفته روند. به کار، توسط نهاد گواهی کننده در ممیزی یا سایر فعادیتهای گواهی کردن 

طرفی خود ناری از اقدامات سایر گویی به هرگونه تهدید برای بینهاد گواهی کننده باید برای پاسخ  5-7-11

 ها اقدام کند.ارخا ، نهادها و سازمان

 -هایی که مییه کارکنان نهاد گواهی کننده اع  از درون سازمان یا بیرون از سازمان، یا کمیتهکل  5-7-17

طرفانه عمل کنند و نباید اجازه دهند فشارهای بارند، باید بی گیارهای گواهی کردن تاثیرتوانند بر فعادیت

 رود.طرفی ردن بی دارتجاری، مادی یا سایر فشارها باعث خدره

های گواهی کننده باید کارکنان درون سازمان و بیرون از سازمان خود را ملزم کنند تا هر نهاد  3-7-11

های گواهی کننده ممکن است تعارض منافع ایجاد کند را رناخته ای که برای آن کارکنان یا نهاد وضعیت

 طرفیبرای رناسایی تهدیدهای بی درونداد عنوان بههای گواهی کننده باید از این اطالعات آرکار نمایند. نهاد

گیرند، استفاده کنند و نباید از این می به کارهایی که آنها را های این کارکنان یا سازمانناری از فعادیت

کارکنان، درون سازمان یا بیرون از سازمان، استفاده کنند، مگر آنکه بتوانند اثبات کنند هیچ گونه تعارض 

   منافع وجود ندارد. 

 لیت مدنی و تامین مالیمسئو 5-1

های گواهی کردن را ناری از فعادیت هاینهاد گواهی کننده باید قادر بارد که اثبات نماید ریسک  5-1-1

های ناری از فعادیت اندوخته   برای پورش هزینه یاارزیابی کرده است و دارای ترتیبات کافی رمانند بیمه 

 .باردرافیایی که در آن فعادیت می کند، میهای فعادیت و مناطق جغهای خود در هر یک از حوزه

مستمر  طور بهنهاد گواهی کننده باید منابع مادی و منابع درآمد خود را ارزیابی کند و در ابتدا و    5-1-7

طرفی آن را اثبات کند که فشارهای تجاری، مادی و سایر فشارها، بی 7-6برای کمیته مشخص رده در بند 

 نمی سازد. دارخدره
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 ساختارمربوط به الزامات  6

 ساختار سازمانی و مديريت رده باال 6-1

ها و اختیارات نهاد گواهی کننده باید ساختار سازمانی خود را با نشان دادن وظایف، مسئودیت  6-1-1

بخش نهاد گواهی کننده  هرگاهمدون کند.  ها کمیته همه اهی کردن وگومدیریت و سایر کارکنان دخیل در 

ا را بخش هو رابطه با سایر سلسله مراتب اختیارات بارد ساختار آن باید  موجودیت حقوقیاز تعریف رده ای 

 .رامل گردد درون همان موجودیت حقوقیدر 

که دارای اختیار و را نهاد گواهی کننده باید مدیریت رده بات رهیات، گروهی از ارخا  یا رخص    6-1-7

 کند: مشخص ،باردبرای موارد زیر می تاممسئودیت 

 نهاداداره های مرتبط با تدوین خط مشی -ادف

 های اجراییها و روشنظارت بر اجرای خط مشی -ب

 مادی نهادامور  نظارت بر -ج

 مدیریتکردن سیست   گواهی یطرح هاو خدمات توسعه ایجاد و  -د

 رکایات در قبال بودن گوها و گواهی کردن و پاسخانجام ممیزی -ه

 در خصو  گواهی کردن  هاگیری تصمی   -و

  از طرف خودهای تعریف رده انجام فعادیت منظور به، در صورت دزوم، ها یا افرادتفویض اختیار به کمیته -ز

 ترتیبات قراردادی -ح

 های گواهی کردنفراه  کردن منابع کافی برای فعادیت -ط

های هایی که در فعادیتکمیتهو فعادیت  1ماموریتنهاد گواهی کننده باید برای انتصاب، ررح   6-1-1

 دارته بارد.رسمی  مقررات گواهی کردن دخیل هستند

  طرفیبی ظت ازفاحمکمیته  6-7

ای  کمیته و کند محافظتهای نهاد گواهی کننده طرفی فعادیتبیاز گواهی کننده باید ساختار نهاد  6-7-1

 ایجاد نماید:زیر  هایمنظور برای

 نهاد گواهی کنندههای گواهی کردن طرفی فعادیتبا بی های مرتبطمشیکمک نمودن در تدوین خط -ادف

تجاری  موضوعات در این مورد کهبرای اجازه دادن  نهاد گواهی کننده  سوی از مقابله با هرگونه گرایش -ب

 جلوگیری می کند. گواهی کردن های فعادیت  مداوم و گرایانهواقعۀ از ارائ مالحظاتیا سایر 

در دسترس گواهی کردن رامل  بر اطمینان دارتن به گیارتاثیردر خصو  موضوعات  راهنمائی دادن -ج

 از نهاد گواهی کنندهی عموم تلقی وبودن اطالعات 

                                                 
1-Terms of reference 
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گیری نهاد گواهی کننده طرفی فرایندهای ممیزی، گواهی کردن و تصمی در خصو  بی بازنگری نجاما -د

 حداقل یک بار در سال

 ،بیشتریا وظایف کارها   این که مشروط بر ،ممکن است به کمیته واگیار روددیگری نیز یا وظایف کارها 

 ننماید.دار¬خدرهبی طرفی  اطمینان از ایجاد را در کمیتهنقش اصلی 

های این کمیته ، وظایف، اختیارات، رایستگی اعضاء و مسئودیتماموریت هاترکیب اعضاء، ررح   6-7-7

مدون رود و توسط مدیریت رده باتی نهاد گواهی کننده تصویب رود تا از موارد زیر  بطور رسمیباید 

 اطمینان حاصل گردد:

غادب  1به تنهائی اننفع ذی یک از گروه هایهیچبه نحوی که ان نفع ذیاز  وازنیتترکیب م نمایان بودن -ادف

 نفع ذی یک گروه عنوان بهسازمان نهاد گواهی کننده از رون ییا بسازمان ر کارکنان درون  نبارد

 بارند  غادبمحسوب رده و نباید 

 وظایف خود ربه بندهای در انجامکمیته  توانمند کردنبرای  دسترسی دارتن به کلیه اطالعات تزم -ب

 مراجعه رود   7-1-3 و 7 -3-7 

اقدام  انجام کمیته باید حق ،کمیته اهمیت ندهداگر مدیریت رده باتی نهاد گواهی کننده به مشورت این  -ج

کمیته ها  . ان نفع ذیسایر های تایید صالحیت و ، نهادمطلع کردن مراجعمستقل را دارته بارد رمانند 

کارفرما و  امرتبط ب  3-3 محرمانگی اراره رده در بندمربوط به ادزامات  ،یک اقدام مستقل نجامباید در ا

 .رعایت کنندرا نهاد گواهی کننده 

، اما یک نهاد گواهی کننده ان را دارته باردنفع ذید نمایندگی تمامی توان مینچه این کمیته  گرا  6-7-1

 یکارفرماها ممکن است رامل انینفع ذیو دعوت کند. چنین  رناساییکلیدی را  اننفع ذیتمامی  یبایست

ها گواهی رده است، نمایندگان آن یمدیریت های سیست هایی که نهاد گواهی کننده، مشتریان سازمان

خدمات ارائه کنندگان یا سایر  تنظی  کننده مقررات های دودتی ، نمایندگان نهاداتحادیه های تجاری صنعتی

 بارند. ،مصرف کنندهمربوط به های سازماناز جمله های غیردودتی دودتی، یا نمایندگان سازمان

 منابعمربوط به الزامات  2

 کنانشايستگی مديريت و کار 2-1

 مالحظات عمومی 2-1-1

مناسب  شدان دارای که کارکنان حاصل نماید کننده باید دارای فرایندهایی بارد تا اطمیناننهاد گواهی

 فعادیت می نماید، هستند.  ها آننهاد در  جغرافیایی که ی و حوزه هایهای مدیریتانواع سیست  مرتبط با

کردن  گواهی طرحفنی رمانند موارد مربوط به  زمینههر  مربوط به باید رایستگی تزمگواهی کننده نهاد 

 تعیین کند. را در فعادیت گواهی کردن کاری حوزه  و هر خا 

 تعیین کند. کاری خا  های اثبات رایستگی را قبل از انجام وظایفباید روش هکنندگواهی نهاد

                                                 
1-No single interest 
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 تعیین معیار های شايستگی 2-1-7

نهاد گواهی کننده باید فرایند مدونی برای تعیین رایستگی کارکنان دخیل در مدیریت و اجرای ممیزی ها و 

 حاویمدرک گواهی کردن دارته بارد. معیارهای رایستگی باید با در نظر گرفتن ادزامات استاندارد یا 

وظیفه در فرایند گواهی فنی و برای هر  زمینههر  در موردسیست  مدیریت  هر نوع مربوط به 1مشخصات

ی تزم بارد که ها مهارتبرونداد این فرایند باید معیارهای مدون در خصو  دانش و  .کردن، تعیین گردد

تا به نتایج مورد نظر دست  ودبرای انجام اثربخش وظایف ممیزی و گواهی کردن مورد نیاز بایستی برآورده ر

خا  تعیین  های کاریحوزههاد گواهی کردن باید برای ئی که یک نها مهارتدانش و  "ادف". پیوست فتیا

معیارهای تکمیلی رایستگی خا  برای یک طرح گواهی کردن خا  تعیین  گاه. هر کندمیکند را مشخص 

 های سیست ر 11311 به رماره ایران ملی استانداردمثال  عنوان به، رود به کاراین معیار ها باید  باردرده 

 مدیریت ایمنی مواد غیائی .

رود. برای هر  به کارد به طرق متفاوتی بر اساس استاندارد سیست  مدیریت مورد نظر توان میفنی  زمینهاصطالح    -يادآوری

سیست  مدیریت، این اصطالح به محصوتت و فرایندهای مشمول دامنه کاربرد آن استاندارد سیست  مدیریت مربوط می گردد. 

 ، یا اینکه 11311ایران به رماره  ملی استانداردمثال  طور بهد بوسیله طرح گواهی کردن خا  تعریف رود ر توان می فنی زمینه

د توسط نهاد گواهی کننده تعیین گردد. مثال هائی از کاربرد اصطالح زمینه فنی برای انواع مختلف توان میزمینه فنی 

 مدیریتی به ررح زیر است: های سیست 

برای استاندارد سیست  مدیریت کیفیت، اصطالح زمینه فنی به فرایندهای مورد نیتاز بترای بترآورده کتردن انتظتارات       -

 .رود میمشتری و ادزامات قانونی و مقرراتی قابل اعمال در خصو  خدمات و محصوتت سازمان، مربوط 

فعادیت ها، محصوتت و خدمات در ارتبتاط  برای استاندارد سیست  مدیریت زیست محیطی، اصطالح زمینه فنی به رده  -

 .رود میبا جنبه های زیست محیطی اثرگیار بر هوا، آب، زمین، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران و انسان مربوط 

برای استاندارد سیست  مدیریت ایمنی زنجیره تامین، اصطالح زمینه فنتی بته فراینتدهای ریستک ایمنتی مربتوط بته         -

 .رود میقل، ذخیره و اطالعات مربوط تدارکات مانند حمل و ن

 هایو رویه هاوریآفنّمربوط به  هایدر استاندارد سیست  مدیریت امنیت اطالعات، اصطالح زمینه فنی، از جمله به رده -

کته در ارتبتاط بتا انتختاب      رتود  متی وری اطالعات و ارتباطات و فعادیت های کسب و کار مربوط آامنیت اطالعات و فنّ

 .بارد میکنترل های کافی و متناسب امنیتی که دارائی های اطالعاتی را حفاظت کند، 

 فرايند های ارزيابی 2-1-1

نهاد گواهی کردن باید فرایندهای مدونی برای ارزیابی رایستگی اودیه، و پایش مداوم رایستگی و عملکرد 

گیری معیارهای رایستگی  به کارها و گواهی کردن با  کلیه کارکنان دخیل در مدیریت و اجرای ممیزی

اثربخش است. برونداد  آنارزیابی  های روشتعیین رده، دارته بارد. نهاد گواهی کردن باید اثبات کند که 

 های کاریحوزهکه سطح مورد نیاز رایستگی را برای رود این فرایند ها باید منجر به رناسائی کارکنانی 

 مختلف فرایند ممیزی و گواهی کردن اثبات کرده اند.

                                                 
1-Specification 
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 ارائه رده " ب"مورد استفاده قرار گیرد در پیوست  ها مهارتند برای ارزیابی دانش و توان میچند روش ارزیابی که   -يادآوری

 است.

 مالحظاتساير  2-1-4

رایستگی برای کارکنان خود که گواهی کردن را مربوط به نهاد گواهی کننده در تعیین ادزامات    2-1-4-1

، کنند اجرا میرا های ممیزی و گواهی کردن  مستقی  فعادیت طور بهی که ئها آن، باید عالوه بر دهند میانجام 

 .نیز در نظر گیرد را بارد میهای کاری که بر عهده کارکنان مدیریتی و اداری  حوزه

موضوعاتی که  در موردفنی مورد نیاز برای راهنمائی  رناسیکاربه نهاد گواهی کننده باید    2-1-4-7

مدیریت و حوزه جغرافیائی  های سیست های فنی، انواع  در خصو  زمینهمستقیما مرتبط با گواهی کردن 

د به وسیله افراد توان می، دسترسی دارته بارد. چنین راهنمائی در آن فعادیت می کندکه نهاد گواهی کننده 

 سازمان یا از طریق کارکنان نهاد ارائه گردد. از رونیب

 های گواهی کردن کارکنان دخیل در فعالیت 2-7

برای ی دارای رایستگی کافی باید کارکنانبخشی از سازمان متبوع خود،  عنوان به ،نهاد گواهی کننده 2-7-1

دارته را  رود یمکه انجام  یهای ممیزی و سایر امور گواهی کردنای از برنامهسترهگو  کردن هر نوعاداره 

 بارد.

و کاررناسان فنی برای  ان رامل راهبران تی  ممیزیممیزاز نهاد گواهی کننده باید تعداد کافی   2-7-7

به یا  کند ، استخدامرود میکه انجام کار ممیزی  حج های خود و اداره کردن پورش دادن به تمام فعادیت

 دسترسی دارته بارد.آنها 

برای وی  رامرتبط با وظایفش ها و اختیارات هر فرد وظایف، مسئودیتنهاد گواهی کننده باید   2-7-1

 سازد. واضح مشخص صورت به

کاررناسان فنی  انتخاب نیز برای ممیزان و رسمی و انتصاب ، آموزشانتخابکننده برای نهاد گواهی  2-7-4

یابی اودیه رایستگی دارته بارد. ارز فرایند های تعریف رده گرفته رده در فعادیت گواهی کردن باید به کار

که توسط یک بارد  های تزم در حین ممیزیدانش و مهارت گیری کاربهتوانایی  رامل یک ممیز باید

 رود.می مشخص، بر فعادیت های آن ممیز در حین اجرای ممیزی نظارت می کندکه  رایسته ی کنندهارزیاب

د مد نظر قرار گیرد. این توان میدر حین فرایند انتخاب و آموزش مشروح در فوق، رفتار رخصی مطلوب کارکنان  -يادآوری

مربوط به رفتارهای  هایبنابراین دانستهگیارد.  که بر توانائی فردی برای انجام وظایف خا  اثر می بارند میموارد ویژگی هائی 

. رفتارهای کندمی توانا، ها آنره مند ردن از نقاط قوت و به حداقل رساندن نقاط ضعف افراد، یک نهاد گواهی کننده را برای به

ارائه  "د"رخصی مطلوب کارکنان که برای آن دسته از کارکنان دخیل در فعادیت های گواهی کردن اهمیت دارد در پیوست 

 رده است.
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و اثبات آن دارته بارد که  برای دستیابی به ممیزی اثربخش ینهاد گواهی کننده باید فرایند    2-7-5

و  ها مهارتو نیز  ممیزی عمومیها و دانش مهارت دارای راهبران تی  ممیزیممیزان و کارگیری هرامل ب

  .بارد میفنی خا   زمینه هایدانش عمومی مناسب برای 

در خصو  کاررناسان فنی   نیازکه ممیزان رو در صورت  دهدنهاد گواهی کننده باید اطمینان     2-7-6

. نهاد با آن نهاد مطلع هستندفرایندهای ممیزی، ادزامات مربوط به گواهی کردن و سایر ادزامات مرتبط 

ممیزی و تمام  حاوی دستورادعمل های دونهای اجرایی موشدۀ رر روزآمد ۀگواهی کننده باید مجموع

 ممیزان و کاررناسان فنی قرار دهد. دسترسهای گواهی کردن را در  فعادیتمرتبط با اطالعات 

های گواهی فقط برای آن دسته از فعادیت را کننده باید ممیزان و کاررناسان فنی نهاد گواهی    2-7-2

 رسیده است.اثبات به  آنهارایستگی کار گیرد که هبکردن 

 بیان رده است.  1-1-3 های خا  در بندبرای ممیزی ها ممیزان و کاررناسان فنی در تی  انتصاب  -يادآوری

کاررناسان فنی و سایر کارکنان ن، ممیزا حصول اطمینان از اینکه منظور به نهاد گواهی کننده    2-7-8

باید  ،رایستگی دارند بر عهده می گیرند،که  های کاریحوزههای گواهی کردن برای دخیل در فعادیت

 رسی به آنها را فراه  نماید.خا  را ارائه دهد یا دست هایآموزش مشخص کند ونیازهای آموزری را 

، محدود ساختن دامنه رمول گسترش و، تجدید، حفظ، اعطاء در خصو گروه یا فردی که     2-7-3

درک  کردن مربوط به آن را و ادزامات گواهیذیربط گیرد باید استاندارد میتصمی  تعلیق یا ابطال گواهی 

تی  ممیزی اثبات کرده  توصیه های مربوط به و و باید رایستگی خود را برای ارزیابی فرایندهای ممیزیکند 

 بارد.

های ممیزی بخش کلیه کارکنان دخیل در فعادیت عملکرد رضایتدر مورد  نهاد گواهی کننده باید 2-7-10

گیری و معیارهایی برای پایش و اندازه دونهای اجرایی م. همچنین باید روشدهدو گواهی کردن اطمینان 

 ی آنهاهافعادیتمرتبط با  یسکر سطحآنها و  گیری به کاراساس دفعات  عملکرد کلیه کارکنان دخیل بر

ها عملکرد آن با توجه بهباید رایستگی کارکنان خود را  هنهاد گواهی کنند ،وجود دارته بارد. به ویژه

 کند.  بازنگریرناسایی نیازهای آموزری  منظور به

 بازنگریدر محل،  ناظر بودنترکیبی از ممیزان باید رامل  در موردهای اجرایی مدون پایش روش 2-7-11

طراحی رود که اختالل در  ایگونهو باید به  بارد بازار از یا کارفرماها از بازخورهای ممیزی و زارشگ

 به حداقل برسد. نقطه نظرکارفرماهافرایندهای عادی گواهی کردن به خصو  از 

دفعات موارد ناظر . باردعملکرد هر ممیز در محل ممیزی ناظر بر  متناوباًنهاد گواهی کننده باید  2-7-17

 ارد.در دسترس ب پایشاز تمام اطالعات با استفاده نیاز تعیین رده  بر مبنای در محل باید بودن
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 سازماناز رون یفنی ب انسازمان يا کارشناساز رون یممیز ب گیری افرادکاربه   2-1

یک  امضایسازمان را به از رون یسازمان و کاررناسان فنی ب از رونینهاد گواهی کننده باید ممیزان ب

به ذیربط های اجرایی و روش هامشیخط با مطابقتکه در آن افراد خود را به  ملزم نماید مکتوب نامهموافقت

های مرتبط باید جنبه نامهموافقت .تعریف رده است، متعهد نمایندتوسط نهاد گواهی کننده  کههمان صورتی

سازمان و  از رونیو باید ممیزان ب را مد نظر قرار دادهسایر منافع  و از منافع تجاریحرمانگی و استقالل با م

قبلی یا فعلی خود  وابستگیهر گونه  را از سازمان را ملزم کند تا نهاد گواهی کنندهاز رون یکاررناسان فنی ب

 .نمایند مطلع، برای ممیزی آن انتخاب روندبا هر سازمانی که ممکن است 

، تشریح رده است  -2ر بند که د گونه، آن هائینامهموافقت ممیز یا کاررناس فنی تحت چنین افراد کارگیریبه  -يادآوری

 .رود میبرون سپاری محسوب ن

 سوابق کارکنان   2-4

  رتبه، ها، آموزش، تجربه، وابستگیرده ررایط احراز راملنهاد گواهی کننده باید سوابق کارکنان خود 

 صورت به بارد رائه ردهبوط را که ممکن است اای مرو هرگونه خدمات مشاوره مرتبطرایستگی و  ایحرفه

را  های گواهی کردنفعادیت هائی کهآن داری را عالوه برو ا یکارکنان مدیریتادزام، کند. این  داریهنگ روزآمد

 .گرددمی رامل، دهند میانجام 

 سپاریبرون    2-5

رکه به  سپاریکه برونرا تشریح کند ررایطی درآن نهاد گواهی کننده باید فرایندی دارته بارد که    2-5-1

انجام بخشی از فعادیت های گواهی  منظور به پیمانکار فرعی عنوان بهبه سازمان دیگر کار واگیاری معنی 

 با نامهموافقتد کننده بای اد گواهی  ممکن است انجام رود. نهبارد می کردن از طرف نهاد گواهی کننده

که خدمات که دربرگیرنده ترتیباتی رامل محرمانگی و تعارض منافع است با هر نهادی  قانونی اجرائی یتقابل

 ارائه میدهد، دارته بارد.سپاری را برون

ممیزان و کاررناسان فنی  کارگیریهب. را رامل گردد های گواهی کنندهسپاری به سایر نهادتواند بروناین بند می -1یيادآور 

 مد نظر قرار گرفته است. 1-2قرارداد در بند طرف 

 ده است.مترادف در نظر گرفته ر "پیمانکار فرعیواگیاری به  "و  "برون سپاری" اصطالحات این استاندارد در -7يادآوری

تعلیق یا ابطال  ،دامنه رمول محدود ساختن گسترش و، تجدید، حفظ، اعطاءبرای  ها گیری تصمی     2-5-7

 .رود برون سپاریهرگز نباید  گواهی

 باید: نهاد گواهی کننده   2-5-1

 رده به نهاد دیگر را بر عهده گیردون سپاری ربهای مسئودیت کلیه فعادیت  -ادف
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 با گیردمی کاربهکه نهاد آنها را  فرادیو ا ون سپاری ردهرب خدمات ارائه دهندهنهاد  دهداطمینان  -ب

و  طرفیاین استاندارد از جمله رایستگی، بی همچنین با ضوابط ذیربطادزامات نهاد گواهی کننده و 

 انطباق دارندمحرمانگی 

مستقی   طور بهگیرد می کار بهکه نهاد آنها را  فرادیو ا سپاری ونرب خدمات ارائه دهندهاد نه دهداطمینان  -ج

 ، دخیتل دار گتردد  خدرته طرفتی  ی کته بتی  نحتو ممیزی بته   مورد سازمان در ایا از طریق سایر کارفرماه

  دبارن نمی

هایی که نهاد هو پایش کلیاحراز ررایط برای  مدونیهای اجرایی نهاد گواهی کننده باید روش  2-5-4

باید اطمینان  و دارته بارد ارائه می کنند را اهی کردنوهای گدیت فعا در خصو  هسپاری ردخدمات برون

 .روندداری میکه سوابق مربوط به رایستگی ممیزان و کاررناسان فنی نگه دهد

 الزامات مربوط به اطالعات    8

 اطالعات قابل دسترس عموم  8-1

در فرایندهای ممیزی و فرایندهای گواهی کردن گواهی کننده باید اطالعات تشریحی مربوط به  نهاد   8-1-1

های گواهی و در مورد فعادیت ، تعلیق یا ابطال گواهیمحدود ساختن، حفظ، گسترش، تجدید، اعطاء مورد

را حفظ کند و برای عموم  کندهای مدیریت و حوزه های جغرافیایی که در آن فعادیت میکردن، انواع سیست 

 را ارائه دهد. ها آنیا در صورت درخواست  سازدقابل دسترس 

باید صحیح  تبلیغاتاز جمله  به بازارده به هر کارفرما یا اطالعات ارائه رده توسط نهاد گواهی کنن  8-1-7

 بوده وگمراه کننده نبارد .

رده، تعلیق رده یا ابطال رده را برای  اعطاءهای نهاد گواهی کننده باید اطالعات مربوط به گواهی  8-1-1

 عموم قابل دسترس سازد.

 دادهتزم را برای تائید اعتبار گواهی  های روشبنا بر درخواست هر طرف، نهاد گواهی کننده باید   8-1-4

 رده، فراه  نماید. 

چاپی یا ادکترونیکی یا تلفیقی از  صورت بهاگر مجموعه اطالعات بین چندین منبع تقسی  رده بارد ربرای مثال   - 1يادآوری

تواند اجرا گردد رمانند حصول اطمینان از قابلیت ردیابی و عدم وجود ابهام بین منابع می منظور بههر دو روش  سیستمی 

 در اینترنت . 1گیاری منحصر به فرد یا فراپیوندهاسیست  رماره

تواند بنا به درخواست کارفرما محدود رود رمثال به دتیل در موارد استثنایی دسترسی به اطالعات خا  می  - 7يادآوری

 تی .امنی

                                                 
1-Hyperlink 
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 مدارک مربوط به گواهی کردن 8-7

با هر روری که  برای کارفرمای گواهی ردهرا نهاد گواهی کننده باید مدارک مربوط به گواهی کردن    8-7-1

 کند، فراه  نماید.خود انتخاب می

 گیری برای گواهی کردن بارد.تاریخ اعتبار یک مدرک گواهی، نباید قبل از تاریخ تصمی   8-7-7

 کردن باید موارد زیر را مشخص کند:   گواهیهایرمدرک مدرک 8-7-1

نام و محل جغرافیایی هر کارفرما که سیست  مدیریت آن گواهی رده است ریا محل جغرافیایی دفاتر  -ادف

1محلی -که در دامنه رمول گواهی کردن چند هائیمحلاصلی و هر یک از 
 قرار دارد  

 ، گسترش یا تجدید گواهیاعطاءتاریخ های  -ب

 ضاء یا تاریخ مقرر برای گواهی کردن مجدد مطابق با دوره گواهی کردن مجددتاریخ انق -ج

 کد رناسایی منحصر به فرد -د

رامل رماره صدور و/ یا تجدیدنظر که برای ممیزی کارفرمای  حاوی ادزاماتاستاندارد و/ یا سایر مدارک  -ه

 گواهی رده مورد استفاده قرار گرفته است

محل در هر  که گونهآن آن،در ارتباط با محصول ررامل خدمت ، فرایند و غیردامنه رمول گواهی کردن  -و

 قابل کاربرد است

ها رمانند نماد تایید صالحیت   به ررطی که و عالمت گواهی نهاد گواهی کننده، سایر عالمت نشانینام،  -ز

 د مورد استفاده قرار گیرد توان میگمراه کننده یا مبه  نبارد، 

برای گواهی کردن مورد ارک حاوی ادزامات اطالعات ادزام ردۀ دیگر در استاندارد و/ یا سایر مدهرگونه  -ح

  گیرد میاستفاده قرار 

ئی برای تشخیص مدارک تجدید ها روشوجود در صورت صدور هرگونه مدارک گواهی تجدید نظر رده،  -ط

 نظر رده از هر گونه مدارک منسو  قبلی 

 گواهی شده کارفرماهایفهرست   8-1

نگهداری نماید و آن  کندهای معتبر را به هر ترتیبی که انتخاب مینهاد گواهی کننده باید فهرستی از گواهی

حاوی  کرا برای عموم قابل دسترس سازد، یا بنا به درخواست ارائه دهد، این فهرست حداقل باید نام، مدار

رهر یا کشور  مربوط به هر کارفرمای گواهی رده را  مرتبط، دامنۀ رمول و محل جغرافیایی رمانندادزامات 

 -که در دامنه رمول گواهی کردن چند هائیمحلنشان دهد ریا محل جغرافیایی دفاتر اصلی و هر یک از 

 قرار دارد . محلی 

 . رود میفهرست فوق از زمره دارایی اختصاصی نهاد گواهی کننده محسوب   -يادآوری

                                                 
1-Multi-site 
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 هااز عالمت ارجاع به گواهی و استفاده 8-4

به اختیار استفاده از آن را نهاد برای کنترل کردن هر عالمتی که  مشینهاد گواهی کننده باید خط   8-4-1

عالوه بر سایر موارد باید قابلیت ردیابی به نهاد  مشیخط، دارته بارد. این دهد میگواهی رده  فرماهایکار

عالمت یا متن همراه در خصو  آنچه که گواهی رده و گواهی کننده را تضمین کند. هیچ ابهامی نباید در 

کرده است، وجود دارته بارد. این عالمت نباید بر روی محصول یا  اعطاءکه گواهی را  ایهنهاد گواهی کنند

دیگری که ممکن است به مفهوم  رود یا به هر روشبندی محصول که توسط مصرف کننده مشاهده می بسته

 د، مورد استفاده قرار گیرد.انطباق محصول تفسیر گرد

 دهد.های رخص ثادث را ارائه می، ادزامات برای استفاده عالمت12010رماره  سی ای آی -ایزو -استاندارد ایرانيادآوری  

هتای آزمتون آزمایشتگاهی،    گتزارش  بترای هتای آن  نهاد گواهی کننده نباید اجازه دهد کته عالمتت   8-4-7

محصوتت تلقتی   عنوان بههائی از این قبیل گزارشمضمون کادیبراسیون یا بازرسی استفاده رود، زیرا در این 

 .روند می

 نهاد گواهی کننده باید سازمان کارفرما را به رعایت موارد زیر ملزم کند : 8-4-1

یا سایر  تبلیغاتیا  برورورهامانند اینترنت، ود در رسانه های ارتباطی خوضعیت گواهی  هنگام اراره به -ادف

 مدارک با ادزامات نهاد گواهی کننده منطبق بارد

 گمراه کننده ای در خصو  گواهی خود را بیان نکند یا اجازه آن را ندهد هیچ گونه مطادب -ب

 هدگمراه کننده ند صورت بهیا هر بخشی از آن را  استفاده یا اجازه استفاده از مدرک گواهی -ج

-که رامل ارجاع به گواهی است را، آن مطلببه محض تعلیق یا ابطال گواهی خود، استفاده از هر گونه  -د

 مراجعه رود  6-6-3و  1-6-3که نهاد گواهی کننده مقرر کرده است، متوقف نماید. ربه بندهای  گونه

 اصالح کند، محدود رده بارددامنه رمول گواهی  هرگاهتبلیغاتی را  طادبتمام م -ه

نهاد  که سیست  مدیریت خود به گونه ای انجام رود که چنین استنباط گردد به گواهی ارارهاجازه ندهد  -و

 گواهی کننده یک محصول ررامل خدمت  یا فرایند را گواهی کرده است

صادق ، که خارج از دامنۀ رمول گواهی هستند ئیهافعادیت در موردتلویحی بیان نکند که گواهی  طور به -ز

 است

نهاد گواهی کننده و/یا سیست  گواهی موجب خدره در وجهه استفاده نکند که  ایاز گواهی خود به گونه -ح

 مردم روداعتماد از دست رفتن کردن و 

 ارارهکنترل مناسب دارته بارد و باید نسبت به  کننده باید بر حق مادکیت خودنهاد گواهی   8-4-4

های ها یا گزارش، عالمتکردن یا استفاده گمراه کننده از مدارک گواهین کردنادرست به وضعیت گواهی 

 ممیزی اقدام کند.
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و  1تخلف افشایئی برای اصالح و اقدام اصالحی، تعلیق، ابطال گواهی، ها درخواستتواند رامل چنین اقدامی می   -يادآوری

 در صورت دزوم، اقدام قانونی بارد.

 محرمانگی 8-5

و ترتیباتی برای  مشیخط با قابلیت اجرائی قانونی، هائینامهموافقتنهاد گواهی کننده باید از طریق   8-5-1

در طول انجام فعادیت های گواهی کردن در همه  ایجاد ردهمحافظت از محرمانگی اطالعات به دست آمده یا 

کنند،  افرادی که از طرف آن عمل میسازمان یا از رون یهای بها و نهادآن از جمله کمیته یسطوح ساختار

 دارته بارد.

 دسترس را در ها آننهاد گواهی کننده باید کارفرما را از قبل در خصو  اطالعاتی که در نظر دارد  8-5-7

عموم قرار دهد، مطلع کند. کلیه اطالعات دیگر به غیر از اطالعاتی که توسط کارفرما در دسترس عموم قرار 

 تلقی رود.گیرد، باید محرمانه می

به استثناء آنچه در این استاندارد ادزامی است، اطالعات در مورد یک کارفرما یا فرد خا  نباید  8-5-1

بدون رضایت کتبی کارفرما یا فرد مرتبط برای یک رخص ثادث آرکار رود. هرگاه نهاد گواهی کننده به 

ما یا فرد مرتبط باید از قبل در موجب قانون ملزم به انتشار اطالعات محرمانه برای رخص ثادث بارد کارفر

 جریان اطالعات فراه  رده قرار گیرد مگر اینکه منع قانونی وجود دارته بارد.

تنظی  کننده ی ها ناسازمفرما از منابعی به غیر از کارفرما رمانند راکی، به کاراطالعات مربوط  8-5-4

 مقررات  باید مطابق با خط مشی نهاد گواهی کننده محرمانه تلقی رود .

کارکنان، از جمله اعضای هر کمیته، پیمانکاران، کارکنان نهادهای بیرون از سازمان یا افرادی که از  8-5-5

کنند، باید کلیه اطالعات به دست آمده یا ایجاد رده در طول اجرای طرف نهاد گواهی کننده عمل می

 های نهاد گواهی کننده را محرمانه نگهدارند .فعادیت

تجهیزات و اماکنی در اختیار دارته بارد و مورد استفاده قرار دهد به نحوی نهاد گواهی کننده باید  8-5-6

 که جا به جایی امن اطالعات رمانند مدارک و سوابق  را تامین نماید.  

ها رمانند نهاد تایید صالحیت، گروه ه  پیمان یک طرح اگر اطالعات محرمانه در دسترس سایر نهاد  8-5-2

 گیرد، نهاد گواهی کننده باید کارفرما را از این اقدام مطلع کند.ترازی  قرار ارزیابی ه 

 آن کارفرماهایتبادل اطالعات مابین نهاد گواهی کننده و  8-6

 اطالعات در خصوص فعالیت و الزامات گواهی کردن 8-6-1

 هد :ارائه کند و آنها را در جریان آخرین اطالعات قرار د فرماهابه کارنهاد گواهی کننده باید موارد زیر را 

 های های اودیه، ممیزیممیزی دن اودیه و ادامه آن رامل درخواست،گواهی کر ررح مفصلی از فعادیت -ادف

 

                                                 
1-Transgression 



1131: 12071آی ای سی –ایزو  -استاندارد ایران  

 

70 

 

 ، گسترش، تعلیق و ابطال گواهی و گواهی کردن مجددمحدود ساختن، حفظ، اعطاء فرآیندو  1بازبینی

 برای گواهی کردنمقرر رده حاوی ادزامات ادزامات مندرج در مدارک  -ب

 تداوم گواهی کردندرخواست، گواهی کردن اودیه و مربوط به های  هزینه در مورداطالعات  -ج

 در موارد زیر : 7احتمادی کارفرماهای در موردادزامات نهاد گواهی کننده  -د

 دن ادزامات گواهی کردنکربرآورده  در مورد ادزام -1

رای بررستی  ریتزی بت  طرحها رامل انجام ممیزی منظور بهکلیه ترتیبات مورد نیاز ادزاام در مورد ایجاد  -7

گتواهی کتردن اودیته،     منظتور  بته سوابق و کارکنان  ها،ها و حوزهفرآیندمستندات و دسترسی به کلیه 

 هابازبینی، گواهی کردن مجدد و حل و فصل رکایت

تاییتد  حضتور نتاظران رماننتد ممیتزان     در خصو   همراهی منظور به هائیایجاد آمادگی ادزام در مورد -1

 اقتضاء صورتدر  تحت آموزش صالحیت یا ممیزان 

ی هنگام ،ها آنمربوط به  ادزامات از جمله و وظایف کارفرماهای گواهی ردهمدارک تشریح کنندۀ حقوق  -ه

 به گواهی خود اراره می کند 2-3مطابق با ادزامات بند در هرگونه ارتباطات  که

 ی رسیدگی مجددها درخواستها و رسیدگی به رکایت بهمربوط های اجرایی روش در خصو اطالعات  -و

 تغییرات توسط نهاد گواهی کننده اطالع دادن   8-6-7

به  د در خصو  گواهی کردن را به موقعنهاد گواهی کننده باید هرگونه تغییرات در مورد ادزامات خو

 هایکارفرمایک از که هر . نهاد گواهی کننده باید تصدیق کند اطالع دهد خود گواهی رده فرماهایکار

 گواهی رده ادزامات جدید را برآورده می نماید.

حصول اطمینان از اجرای این ادزامات، ممکن است ترتیبات قراردادی با کارفرماهای گواهی رده ضروری  منظور به  -يادآوری

تغییرات تا  گواهی رامل جنبه های مربوط به اطالع دادن در مورد استفاده از 1ی پروانهاعطابارد. ادگوئی از یک موافقت نامه 

 بیان رده است.  7002ویرایش سال ISO/IEC Guide 28در راهنمای E حدی که قابل کاربرد بارد در پیوست 

 تغییرات توسط يك کارفرما اطالع دادن   8-6-1

اطمینان دهد کارفرمای گواهی رده  تای با قابلیت اجرائی قانونی دارته بارد نهاد گواهی کننده باید ترتیبات

برای تداوم بدون معطلی، نهاد گواهی کننده را از موضوعاتی که ممکن است بر توانمندی سیست  مدیریت 

کند. این موضوعات  میگیارد، مطلع برآورده ردن ادزامات استاندارد مورد استفاده برای گواهی کردن تاثیر 

 است: موارد زیر تبط بامر یمثال رامل تغییرات طور به

 ، تجاری، سازمانی یا مادکیتیحقوقیوضعیت  -ادف

 گیری یا فنی مدیریت، تصمی  کلیدیکارکنان سازمان و مدیریت رمانند  -ب

                                                 
1-Surveillance audit 

2-Prospective 

3-Licence 
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 تماس محل ها و نشانی های -ج

 سیست  مدیریت گواهی رده پورش تحت  هایفعادیتدامنۀ رمول  -د

 هایندفرآسیست  مدیریت و  مربوط به تغییرات عمده  -ه

تغییرات تا حدی  اطالع دادن های مربوط بهاز گواهی رامل جنبهبرای استفاده  ی پروانهاعطاادگوئی از موافقت نامه   -يادآوری

 بیان رده است. 7002ویرایش سال   ISO/IEC Guide 28در راهنمای E که قابل کاربرد بارد در پیوست 

 مربوط به فرآيندالزامات    3

 الزامات عمومی 3-1

 برنامه ممیزی 3-1-1

اثبات اینکه سیست  مدیریت کارفرما  منظور بهیک برنامه ممیزی برای دوره کامل گواهی کردن    3-1-1-1

ادزامات در مورد گواهی کردن را بر اساس استانداردرهای  انتخاب رده یا سایر مدرکرمدارک  حاوی 

 .ین کند، باید تدوین رودو به وضوح فعادیت رهای  مورد نیاز را تعیسازد ادزامات برآورده 

اودین و دومین  در بازبینیهای ای، ممیزیبرنامه ممیزی باید رامل یک ممیزی اودیه دومرحله   3-1-1-7

سه ساده  دورهگواهی کردن مجدد در سال سوم، قبل از انقضای اعتبار گواهی بارد. برای سال و یک ممیزی 

رود. در تعیین برنامه ممیزی گواهی کردن مجدد آغاز می برای گواهی کردن یاگیری گواهی کردن با تصمی  

بعدی باید اندازه سازمان کارفرما، دامنه رمول و پیچیدگی سیست  مدیریت، محصوتت  حیحاتصو هر گونه ت

های قبلی های آن و همچنین میزان اثبات رده اثربخشی سیست  مدیریت و نتایج هرگونه ممیزیفرآیندو 

 مدنظر قرار گیرد.

 نمودار گردش کار مربوط به یک فرایند نوعی ممیزی رخص ثادث و گواهی کردن ارائه رده است.  "ه"در پیوست   -1دآوریيا

د در موقع تدوین یا تجدید نظر برنامه ممیزی مورد توجه قرار گیرد، توان میموضوعات تکمیلی که   "و"در پیوست   -7يادآوری

 فهرست رده است.

کارفرما  در موردهایی که قبال گواهی کننده، خدمات گواهی کردن یا سایر ممیزیهر گاه نهاد    3-1-1-1

در  تصحیحاترا مد نظر قرار دهد، باید اطالعات قابل تصدیق برای توجیه و ثبت هر گونه است رده  نجاما

 آوری کند .جمع در حد کفایتبرنامه ممیزی را  مورد

 طرح ممیزی 3-1-7

 کلیات  3-1-7-1

یک طرح ممیزی  ،ه باید اطمینان دهد که برای هر ممیزی تعیین رده در برنامه ممیزینهاد گواهی کنند 

های ممیزی فراه  رود. این رده است تا مبنایی برای توافق در خصو  اجرا و زمان بندی فعادیت تدوین

 ادزامات مدون نهاد گواهی کننده بارد. بر مبنای طرح ممیزی باید 
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 ممیزی یمعیارهاو دامنه شمول  ،تعیین اهداف    3-1-7-7

ممیزی،  یمعیارهاو تعیین رود. دامنه رمول  نندهاهداف ممیزی باید توسط نهاد گواهی ک   3-1-7-7-1

 رود.عیین پس از میاکره با کارفرما ت نندهرامل هرگونه تغییرات، باید توسط نهاد گواهی ک

ررح دهد و باید  ،به دست آیدچه را که قرار است از طریق ممیزی  اهداف ممیزی باید آن   3-1-7-7-7

 رامل موارد زیر بارد:

 تعیین انطباق سیست  مدیریت کارفرما یا بخش هائی از آن، با معیارهای ممیزی -ادف

 از اینکه سازمان کارفرما ادزامات قانونی، مقرراتی و ایجاد اطمینانارزیابی توانائی سیست  مدیریت برای  -ب

 قراردادی مربوط را برآورده می کند

 نیست. 1ممیزی گواهی کردن سیست  مدیریت یک ممیزی مطابقت با قانون   -يادآوری

مداوم  طور بهاثربخشی سیست  مدیریت برای حصول اطمینان از این است که سازمان کارفرما  ارزیابی -ج

 می کندبرآورده  را رده خود مشخصاهداف 

 سیست  مدیریت ۀحوزه های بهبود بادقو ص کردنخمش، دارتنموضوعیت در صورت  -د

فیزیکی،  هایمانند محل ،ممیزی را تشریح کند حدود دامنه رمول ممیزی باید گستره و  3-1-7-7-1

و فرایندهائی که قرار است مورد ممیزی قرار گیرد. چنانچه فرایند گواهی کردن  هاواحدهای سازمانی، فعادیت

دامنه ممکن است مختلف ،  هایمحلرمانند پورش دادن  از چند ممیزی را رامل گردداودیه و مجدد بیش 

کلیت یا ، دیکن پورش دهدکامل  طور بهگواهی کردن را به تنهائی نتواند دامنه رمول  رمول یک ممیزی

 بارد.  همخوان باید با دامنه رمول در مدرک گواهی کردن هامجموعه ممیزی

د در موقع تعیین یا تجدید نظر دامنه رمول ممیزی مورد توجه قرار توان میموارد تکمیلی که   "و"در پیوست    -يادآوری

 گیرد، فهرست رده است.

تعیین انطباق مورد استفاده قرار گیرد، و باید رامل برای  مبنائی عنوان بهمعیارهای ممیزی باید   3-1-7-7-4

 موارد زیر بارد:

 که برای سیست  مدیریت تعیین رده است 7ماترک حاوی ادزاامدمندرج در ادزامات  -

 رده توسط کارفرما تدوینرده و مستندات سیست  مدیریت  یینتعهای فرایند -

 تهیه طرح ممیزی 3-1-7-1

 طرح ممیزی باید متناسب با اهداف و دامنه رمول ممیزی بارد. طرح ممیزی باید حداقل رامل موارد زیر

 :دهدیا به آنها ارجاع  بارد

 اهداف ممیزی -ادف

                                                 
1-Legal compliance audit 

2-Normative documents 
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 معیارهای ممیزی - ب

یا فرایندهائی است که  کاری هایهحوزدامنه رمول ممیزی، رامل رناسائی واحدهای سازمانی و  - ج

 قرار است ممیزی روند

 ازممیزی در محل قرار است انجام رود، رامل بازدیدهائی  هایکه فعادیتهائی و محلتاریخ ها  - د

 ءاقتضاموقتی، در صورت  هایمحل

 ممیزی در محل هایفعادیتزمان مورد انتظار و مدت انجام زمان  - ه

 اعضای تی  ممیزی و افراد همراه هایو مسئودیت هانقش - و

 د در بیش از یک مدرک ذکر رده بارد.توان میاطالعات مربوط به طرح ممیزی   -1يادآوری 

طرح ممیزی مورد نظر بارد، فهرست رده د در تهیه و تجدید نظر توان میموارد تکمیلی که  "و"در پیوست   -7يادآوری 

 است.

 تیم ممیزیاعضای انتخاب و انتصاب  3-1-1

رامل راهبر تی  اعضای آن نهاد گواهی کننده باید فرایندی برای انتخاب تی  ممیزی و انتصاب    3-1-1-1

تی  دستیابی به اهداف ممیزی دارته بارد. اگر  منظور بهممیزی با مدنظر قرار دادن رایستگی مورد نیاز 

ی براه   ایف مربوط به راهبر تی  ممیزی رایک ممیز بارد، ممیز باید رایستگی انجام وظرامل فقط ممیزی 

 انجام ممیزی دارته بارد.

 گیرد:برای تعداد و ترکیب اعضای تی  ممیزی، موارد زیر باید مورد توجه قرار  گیری تصمی  هنگام   3-1-1-7

 معیارها، دامنه رمول و اهداف ممیزی و زمان تخمینی برای انجام ممیزی -ادف

 این که آیا ممیزی از کدام نوع تلفیقی، تجمیع رده یا مشترک بارد -ب

 رایستگی کلی مورد نیاز تی  ممیزی برای دست یافتن به اهداف ممیزی -ج

 قانونی، مقرراتی یا قراردادی مربوط  ررامل هرگونه ادزامات گواهی کردنمربوط به ادزامات  -د

 زبان و فرهنگ -ه

 این که آیا اعضای تی  ممیزی قبالً سیست  مدیریت کارفرما را ممیزی کرده بارند -و

کاررناسان کمک  هد بتوان میتی  ممیزی و ممیزان برای مورد نیاز راهبر  یها مهارتدانش و    3-1-1-1

 هرگاه یک ممیز انجام وظیفه کنند، تکمیل رود. هدایتتحت که باید  1مترجمان رفاهین و انی، مترجمف

نامطلوب  تاثیرکه بایستی به نحوی انتخاب روند  ها آنگرفته روند، به کاررفاهی  نامترجمن و اکه مترجم

 بر ممیزی نگیارند.

یزی و دامنه رمول مزهای تی  ممعیارها برا ی انتخاب کاررناسان فنی بر مبنای مورد به مورد با توجه به نیا  - يادآوری

 .گرددممیزی تعیین می

                                                 
1-Interpreter  



1131: 12071آی ای سی –ایزو  -استاندارد ایران  

 

72 

 

مشروط بند کننده حضور یا مشارکت عنوان بهند در تی  ممیزی توان میممیزان در حال آموزش   3-1-1-2

کننده برای برعهده گرفتن وظایف و  ارزیابیرود.  منصوبکننده  ارزیابی عنوان به انممیز ی ازبر اینکه یک

 بارد. باید واجد ررایط ،ی ممیز در حال آموزشها یافتهو  ها-فعادیت مورددر مسئودیت نهائی 

راهبر تی  ممیزی، در مشاوره با سایر اعضای تی ، باید مسئودیت هر یک از اعضای تی  را برای   3-1-1-3

چنین تعیین تکادیف باید در تعیین کند. خا   هاییا فعادیت هاحوزه ها،محلبخش ها،  ،ممیزی فرایندها

ممیزان،  هایو مسئودیت های تی  ممیزی، همچنین نقشئاثربخش و کارا کارگیریبهنیاز به رایستگی، 

ممیزان ممکن  واگیار رده بهارهای کمدنظر قرارگیرد. تغییرات در  ممیزان در حال آموزش و کاررناسان فنی

 دستیابی به اهداف ممیزی صورت گیرد. ازنان حصول اطمی منظور بهممیزی روی پیشبا توجه به است 

 زمان ممیزیمدت تعیین  3-1-4

در های اجرایی مدونی برای تعیین زمان ممیزی بارد و باید نهاد گواهی کننده باید دارای روش   3-1-2-1

اثربخش سیست  مدیریت  اجرای یک ممیزی کامل و و ریزیطرحزمان مورد نیاز برای مدت ارفرما مورد هرک

. زمان ممیزی تعیین رده توسط نهاد گواهی کننده و توجیه آن باید ثبت رود. نهاد گواهی کندآن را تعیین 

 های زیر توجه کند:کننده در تعیین زمان ممیزی باید، عالوه بر سایر موارد، به جنبه

 ادزامات استاندارد سیست  مدیریت مرتبط -ادف

  اندازه و پیچیدگی -ب

 قانونی و مقرراتوری آفنّ ررایط مرتبط با -ج

 مندرج در دامنه رمول سیست  مدیریت  هایهر گونه برون سپاری در خصو  فعادیت -د

 های قبلینتایج هر گونه ممیزی -ه

 محل فعادیت مالحظات مربوط به وجود چندو فعادیت  هایمحلتعداد  -و

  سازمان هایفعادیت ریسک های مرتبط با محصوتت، فرایندها یا -ز

 یا مشترک بارد یکپارچه، رکیبیاین که آیا ممیزی از کدام نوع ت - ح

ایران  ملی استاندارد مانند  بارد،معیارهای خا  ممیزی برای طرح خا  گواهی کردن تعیین رده  هرگاه

 ،  باید این موارد نیز دحاظ رود.72006و استاندارد ملی ایران به رماره  11311به رماره 

مانند کاررناسان  ررود میممیز محسوب ن عنوان بهرده توسط هر عضو تی  که  صرفزمان مدت    3-1-4-7

  نباید در مدت زمان ممیزی تعیین  و ممیزان در حال آموزش نناظرا، مترجمان رفاهین، افنی، مترجم

 گردد. دحاظرده، 

 .رودموجب  برای ممیزیرا دت زمان بیشتری م دتوان میمترجمان و مترجمان رفاهی  کارگیریبه  -يادآوری
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 یمحلری چند گینمونه  3-1-5

های یکسان فعادیتدر برگیرنده ی برای ممیزی سیست  مدیریت یک کارفرما که محلچند  نمونه گیریهرگاه 

 منظور به نمونه گیرینهاد گواهی کننده باید یک برنامه  ،، مورد استفاده قرار گیرداستهای مختلف در محل

باید برای  گیرینمونهطرح  1مبنای منطقی .حصول اطمینان از ممیزی مناسب سیست  مدیریت تدوین کند

 هرکارفرما مدون گردد.

 تیم ممیزیی هاکاردر خصوص  اطالع رسانی  3-1-6

و تی  ممیزی  اطالع داده رودسازمان کارفرما  باید بهو  ودرمحول رده به تی  ممیزی باید تعیین  هایکار

 :باید به رعایت موارد زیر ملزم رود

های اجرایی، سوابق و مدارک مربوط به سازمان ها، روشفرآیندها، مشیبررسی و تصدیق ساختار، خط -ادف

 کارفرما مرتبط با سیست  مدیریت 

 کنندآورده میکلیه ادزامات مرتبط با دامنه رمول مورد نظر گواهی کردن را برفوق تعیین این که موارد  -ب

سیست  طمینان ازاحصول مبنایی برای  آوردنهای اجرایی برای فراه  ها و روشفرآیندتعیین این که  -ج

 روند میدارته  اثربخش ایجاد، اجرا و برقرار نگه طور بهمدیریت کارفرما 

اهداف بلند مشی، بین خطما عدم همخوانیوی در خصو  هرگونه  جهت اقداممطلع ساختن کارفرما  -د

حاوی با انتظارات استاندارد سیست  مدیریت یا سایر مدارک  مخوانمدت و کوتاه مدت کارفرما ره

  و نتایجادزامات مربوطه 

 اطالع رسانی مربوط به اعضای تیم ممیزی        3-1-2

نهاد گواهی کننده باید نام و در صورت درخواست، اطالعات مربوط به سوابق هر یک از اعضای تی  ممیزی را  

به  تمایل نسبتدر دسترس سازمان کارفرما قرار دهد تا در صورت  ،زمان کافیضمن در نظر گرفتن مدت 

به  بودن گو پاسخ نظورم بهنهاد گواهی کننده  مخادفت نماید و انتصاب هر ممیز یا کاررناس فنی خا 

 دهد.تشکیل تی  را مجدداً ، بارد معتبر ی کهمخادفت

 اطالع رسانی در مورد طرح ممیزی    3-1-8

های ممیزی باید از قبل با سازمان کارفرما مورد  اطالع داده رود و تاریخبه سازمان کارفرما طرح ممیزی باید 

 توافق قرار گیرد.

 "در محل های ممیزی"اجرای    3-1-3

 کلیات    3-1-3-1

دارته بارد. این فرایند باید رامل یک  "در محل یهاممیزی"برای اجرای فرایندی هی کننده باید نهادگوا

 ممیزی بارد.  پایان درجلسه افتتاحیه در رروع ممیزی و جلسه اختتامیه 

                                                 
1-Rational 
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تواند رامل دسترسی از راه دور به در محل میهای  فیزیکی رمانند کارخانه ، ممیزی افزون بر بازدید از محلر  -يادآوری

 های ادکترونیکی بارد که حاوی اطالعات مرتبط با ممیزی سیست  مدیریت است. سایت

 برگزاری جلسه افتتاحیه   3-1-3-7

یا  هاهائی که مسئول بخش0آنبا در صورت مقتضی،  وبا مدیریت کارفرما باید  جلسه رسمی افتتاحیه

هدف  .باید ثبت گردد افراد در جلسهحضور  .رودبرگزارد، باید قرار گیرنممیزی  تی موردبایسفرایندهائی که 

ارائه ررح کوتاهی از چگونگی  ،رودهدایت معمول باید توسط راهبر تی  ممیزی  طور بهجلسه افتتاحیه، که 

 همخوان باو رامل موارد زیر است. میزان جزئیات باید  بارد می قرار است انجام رود،های ممیزی که فعادیت

 آرنائی کارفرما با فرایند ممیزی بارد.

 هانقش آن از ایخالصه از جمله راملمعرفی ررکت کنندگان  -ادف

 تائید دامنه رمول گواهی کردن -ب

ونه تغییرات و تائید طرح ممیزیر رامل نوع و دامنه رمول ممیزی، اهداف و معیارهای ممیزی  ، هرگ -ج

تی  ممیزی و  بینما میانیسایر ترتیبات مرتبط با کارفرما مانند تاریخ و زمان جلسه اختتامیه، جلسات 

 مدیریت کارفرما

 ارتباطی بین تی  ممیزی و کارفرما مجاریتائید  - د

 تائید اینکه منابع و امکانات مورد نیاز برای تی  ممیزی قابل دسترس است -ه

 مربوط به محرمانگیتائید موضوعات  -و

 و امنیتی مرتبط برای تی  ممیزی اجرائی ایمنی کاری ، موارد اضطراری های روشتائید  -ز

 ناظرانو  هاراهنمااز  یکهر  هویتو  هاتائید قابلیت دسترسی، نقش - ح

 ی ممیزیها یافتهبندی  درجه، رامل هرگونه یدهروش گزارش - ط

 خاتمه یابد پیش از موعداطالعات در خصو  ررایطی که تحت آن ممیزی ممکن است  -ی

اینکه راهبر تی  ممیزی و اعضای تی  به نمایندگی از طرف نهاد گواهی کننده مسئول انجام  تائید -ک

ممیزی تحت  1هایخط سیرممیزی هستند و باید اجرای طرح ممیزی رامل فعادیت های ممیزی و 

 بارد ها آنکنترل 

  موضوعیت دارتن در صورتیا ممیزی قبلی،  بازنگری مربوط بهی ها یافتهتائید وضعیت  -ل

 رود به کارگیری که بایستی برای انجام ممیزی مبتنی بر نمونهاجرائی  های روشو  طرق -م

 تائید زبان مورد استفاده در حین ممیزی  -ن 

 مطلع خواهد رد ایدغدغه و هر گونهممیزی  رفتنپیش کارفرما از  تائید اینکه، در حین ممیزی -س

 فرما برای پرسیدن سواتتبه کارفرصت دادن  - ع

                                                 
1-Trails 
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 تبادل اطالعات در حین ممیزی     3-1-3-1

را  و اطالعات ی کندممیزی را ارزیاب ویپیشرمتناوب  طور بهدر حین ممیزی، تی  ممیزی باید     3-1-3-1-1

اعضای تی   به ممیزی هایکارنسبت به واگیاری مجدد باید در صورت نیاز  مبادده نماید. راهبر تی  ممیزی

 فرما اطالع دهد.به کاررا  ای دغدغهممیزی و هرگونه  ویپیشر متناوب طور بهو  نماید اقدام

چنانچه رواهد عینی قابل دسترس نشان دهد که اهداف ممیزی دست یافتنی نیست یا وجود    3-1-3-1-7

فرما و در به کارایمنی ، راهبر تی  ممیزی باید این موضوع را  درمانن کند معلومیک ریسک فوری و مه  را 

رامل است  ممکنگزارش کند. چنین اقدامی  قتضیصورت امکان، به نهاد گواهی کننده برای تعیین اقدام م

خاتمه یا تغییر طرح ممیزی، تغییراتی در اهداف ممیزی یا دامنه رمول ممیزی یا  تائید در مورد تجدید

 زی باید نتایج اقدام انجام گرفته را به نهاد گواهی کننده گزارش کند.ی. راهبر تی  ممباردممیزی 

را که با  دامنه رمول ممیزی برای تغییرز باید هرگونه نیاهمراه با کارفرما   ممیزی یراهبر ت   3-1-3-1-1

را به نهاد گواهی کننده  آنو گزارش کند  بازنگری، رود میمعلوم فعادیت های ممیزی در محل  ویپیشر

 ارسال نماید.

 راهنماها يا ناظران   3-1-3-4

 ناظران   3-1-3-4-1

-نهاد گواهی بیندر حین فعادیت ممیزی باید قبل از اجرای ممیزی  ناظرانوجود و توجیه حضور در مورد 

یا دخادتی در فرایند ممیزی یا بر تاثیر  ناظران. تی  ممیزی باید اطمینان دهد که توافق رودو کارفرما  کننده

 .ندارندنتایج ممیزی 

، بارند میائید صالحیت که راهد ممیزی ند از اعضای سازمان کارفرما، مشاوران، کارکنان نهاد تتوان میناظران  -يادآوری

 .مقررات یا سایر افراد پشتیبانی بارند ههای تنظی  کنند نمایندگان سازمان

 راهنماها   3-1-3-4-7

راهبر تی  ممیزی و کارفرما توافق کرده که هر ممیز باید با یک راهنما همراهی رود، مگر به نحو دیگری 

 یابد. تی  ممیزی باید اطمینان روند میبرای تی  ممیزی تعیین  ممیزیتسهیل  منظور بهبارند. راهنمارها  

 نتایج ممیزی ندارند. فرایند یایا دخادتی در بر  یرکه راهنماها تاثی

 مسئودیت های راهنما رامل موارد زیر است:  -يادآوری

 هاو تعیین زمان مصاحبه هابرقرارکردن تماس -ادف

 در محل یا سازمان های کاری خا بخشترتیب دادن بازدیدها برای  -ب

و  بارد میاجرائی امنیتی برای اعضای تی  ممیزی معلوم  های روشحصول اطمینان از اینکه مقررات مرتبط با ایمنی محل و  -ج

 گرددرعایت می ها آنتوسط 

 راهد بودن بر ممیزی از طرف کارفرما -د

 یارائه توضیح یا اطالعات به ممیز در صورت درخواست و -ه
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 و تصديق اطالعات آوری جمع     3-1-3-5

ررامل  در حین ممیزی، اطالعات مرتبط با اهداف ممیزی، دامنه رمول و معیارهای ممیزی   3-1-3-5-1

مناسب  گیری نمونهها و فرایندها  باید از طریق  ، فعادیتکاری هایحوزهبین  ارتراکاتاطالعات مربوط به 

 رواهد عینی محسوب روند. عنوان بهگردند تا و تصدیق  آوری جمع

 :رود میمحدود ن ها آنودی به  ،اطالعات باید رامل موارد زیر بارد آوری جمع های روش   3-1-3-5-7

 هامصاحبه -ادف

 ها ها و فعادیت فرایند ناظر بودن بر -ب

 مستندات و سوابق بازنگری -ج

 ی ممیزیها يافتهشناسائی و ثبت     3-1-3-6

است و رواهد  ها انطباقاز موارد انطباق و ررح جزئیات عدم  ایی ممیزی رامل خالصهها یافته   3-1-3-6-1

یا حفظ گواهی کردن ر مورد آگاهانه د گیری تصمی کننده آنها باید ثبت و گزارش گردد تا  اثباتممیزی 

 رود. پییر امکانگواهی 

گواهی کردن طرح یک در ادزامات اینکه ، مگر کردرناسائی و ثبت  توان میرا بهبود  های فرصت   3-1-3-6-7

 "ج"و  "ب"های بندبا  مطابقعدم انطباق که ی ممیزی، ها یافتهبه هر حال سیست  مدیریت منع رده بارد. 

 بهبود ثبت گردند.  هایفرصت عنوان بهباید ن ،بارند می 13-1-3بند از 

 ، دارایگرددثبت معیارهای ممیزی  ی ازخاص ادزامدم انطباق باید بر اساس عاز نوع  یافتهیک    3-1-3-6-1

 بر آن است را مشخصکه عدم انطباق مبتنی را رواهد عینی  به تفصیلو بارد رورنی از عدم انطباق  بیان

 بارد میصحیح قرار گیرد تا اطمینان حاصل رود که رواهد  میاکرهباید با کارفرما مورد  ها انطباق. عدم کند

ها  اعالم نظر در خصو  علت عدم انطباقرده است. ممیز در هر حال باید از  مفهوم ها انطباقعدم این که و 

 رفع آنها خودداری کند.راه حل یا 

طبقه بندی کرد، حال آنکه سایر عدم  "عمده" عنوان به توان می 13-1-3از بند  "ب"را طبق ادزمات  ها انطباقعدم   -يادآوری

 طبقه بندی کرد. "جزئی"ی ها انطباقعدم  عنوان به   13-1-3از بند  "ج"ر بند  توان میرا  ها انطباق

در بین تی  ممیزی و کارفرما  فصل اختالف نظراتدر مورد حل و راهبر تی  ممیزی باید    3-1-3-6-4

 .دروحل و فصل نشده باید ثبت  نکاتو  تالش کندممیزی ی ها یافتهبا رواهد یا  ارتباط

 ممیزی   یها گیری نتیجه آماده کردن    3-1-3-2

 قبل از جلسه اختتامیه، تی  ممیزی باید:

اهداف  در برابررده در حین ممیزی  آوری جمع دیگرو هرگونه اطالعات مقتضی  ی ممیزیها یافته -ادف

 کند بازنگری ممیزی

 ته بارددار توافق فرایند ممیزیذاتی عدم قطعیت  گرفتندر نظری ممیزی ضمن ها گیری نتیجهدر مورد  -ب
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 را مشخص کند هرگونه اقدامات پیگیری مورد نیاز -ج

زمان، مدت رمانند دامنه رمول،  مورد نیازتغییر کند یا هر گونه تائید را مناسب بودن برنامه ممیزی  -د

 را تعیین کند   ، رایستگیبازبینیممیزی  دفعاتهای ممیزی،  تاریخ

 برگزاری جلسه اختتامیه    3-1-3-8

های حوزهآنهائی که مسئول با در صورت مقتضی،  وبا مدیریت کارفرما  تتاحیهخجلسه رسمی ا   3-1-3-8-1

باید  افراد در جلسهحضور  ،رود برگزارد، باید قرار گیرنممیزی  بایستی موردکه  بارند مییا فرایندهائی  کاری

 هایگیری یجهارائه نت، رودهدایت باید توسط راهبر تی  ممیزی  وتًعممکه  تتاحیهخهدف جلسه ا .ثبت گردد

 گردد که درکباید ارائه به نحوی  ها انطباقعدم  رامل توصیه برای گواهی کردن است. هر یک از ممیزی

 باید مورد موافقت قرار گیرد.  بودن گوبرای پاسخ زمانی چارچوبو  رود

 .اند ردهبه وسیله کارفرما پییرفته  ها انطباقدرک ردن ضرورتاً، به این معنی نیست که عدم    - يادآوری

با آرنائی  متناسبجلسه اختتامیه باید همچنین رامل موارد زیر بارد. میزان جزئیات باید   3-1-3-8-7

 فرایند ممیزی بارد: کارفرما با

 ای از اطالعاتبرمبنای نمونهرده  آوری جمعاین خصو  که رواهد ممیزی  کارفرما در راهنمائی -ادف

 رود می در نظر گرفتهعامل عدم قطعیت  از این طریق که بارد می

 ممیزیی ها یافتهرامل هر گونه درجه بندی  ،دهیگزارش چارچوب زمانیروش و  -ب

وضعیت  به مربوط تبعاترامل هرگونه  ها انطباقرسیدگی به عدم  در موردفرایند نهاد گواهی کننده  -ج

 کارفرما گواهی کردن 

اصالح و اقدام اصالحی هرگونه عدم انطباق رناسائی  در مورد طرحیارائه  جهتکارفرما  چارچوب زمانی -د

 رده در حین ممیزی

 ممیزی نهاد گواهی کنندهبعد از  هایفعادیت -ه

 درخواست رسیدگی مجدداطالعات در خصو  فرایند رسیدگی به رکایات و  -و

ی ها یافتهمرتبط با  نظراتاختالف فرصت داده رود. هرگونه باید فرما به کار طرح سواتتبرای    3-1-3-8-1

حل و  صورت امکانقرار گیرد و در  میاکره مابین تی  ممیزی و کارفرما مورد باید ها گیری نتیجهممیزی یا 

 باید ثبت و به نهاد گواهی کننده ارجاع داده رود. اند شدهکه حل و فصل ن ینظراتاختالف فصل رود. هرگونه 

 گزارش ممیزی     3-1-10

د فرصت توان مینهاد گواهی کننده باید یک گزارش کتبی برای هر ممیزی ارائه کند. تی  ممیزی    3-1-10-1

را توصیه کند. مادکیت گزارش ممیزی باید توسط  یهای خاص حلبرای بهبود را رناسائی کند اما نباید راه

 ظ رود.فنهاد گواهی کننده ح
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و باید در خصو  مفاد آن  باید از تهیه گزارش ممیزی اطمینان حاصل کندراهبر تی  ممیزی    3-1-10-7

 گیری تصمی  تا را ارائه کند، مختصر و رورن از ممیزی صحیح مسئول بارد. گزارش ممیزی باید یک سابقه

 :ارجاع دهد ها آنیا به  گردد و باید رامل موارد زیر بارد پییر امکانگواهی کردن آگاهانه در مورد 

 نندهنهاد گواهی ک مشخصات -ادف

 ت کارفرمارییکارفرما و نماینده مدنشانی نام و  -ب

 یا مجدد  بازبینیرمانند ممیزی اودیه،  نوع ممیزی -ج

 معیارهای ممیزی -د

 اهداف ممیزی -ه

ممیزی رده و یا فرایندهای کاری حوزهواحدهای سازمانی یا  مشخص کردندامنه رمول ممیزی، به ویژه  -و

 زمان ممیزی

 راهبر تی  ممیزی، اعضای تی  ممیزی و هر گونه افراد همراه مشخصات -ز

 انجام رده است رممیزی در محل یا خارج از محل  های ممیزی ئی که فعادیتها ناها و مک تاریخ -ح

 نوع ممیزی مربوط به با ادزامات  مطابق ها گیری یجههای ممیزی، رواهد و نت یافته -ط

 در صورتی که مشخص رده بارد ،هرگونه موضوعات حل و فصل نشده -ی

 ها انطباقتحلیل علت عدم     3-1-11

خا  انجام رده یا  اصالحیاقدامات  وح اصالح یشرتتحلیل علت و  راینهاد گواهی کننده باید کارفرما را ب

 .ادزام کند مدت زمان معین اسائی رده دری رنها انطباقرفع عدم  منظور به انجام، رده برای ریزیطرح

 اثربخشی اصالحات و اقدامات اصالحی    3-1-17

را رده توسط کارفرما  عالمرناسائی رده و اقدامات اصالحی ا هایعلتنهاد گواهی کننده باید اصالحات، 

هرگونه  یکند. نهاد گواهی کننده باید اثربخش بازنگریقابل قبول هستند،  ها آن که آیا تعیین این منظور به

حل و فصل عدم  اثباتاصالح و اقدامات اصالحی انجام رده را تصدیق کند. رواهد بدست آمده برای 

 و تصدیق مطلع رود. بازنگریباید ثبت رود. کارفرما باید از نتایج  ها انطباق

مستندات ارائه رده توسط کارفرما انجام گیرد،  بازنگرید بر مبنای توان میتصدیق اثربخشی اصالح و اقدام اصالحی   -يادآوری

 یا در صورت نیاز از طریق تصدیق در محل.

 تکمیلی های ممیزی   3-1-11

بودن اصالح و اقدامات اصالحی، انجام ممیزی تکمیلی کامل، ممیزی تکمیلی بخش هرگاه برای تصدیق اثر

بازبینی آتی مورد تائید قرار گیرد  مورد  های ممیزیمحدود یا دستیابی به رواهد مدون رکه بایستی در حین 

 نیاز بارد، کارفرما باید مطلع گردد.
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 برای گواهی کردن گیری تصمیم   3-1-14

گواهی کردن یا گواهی کردن مجدد هائی که برای  افراد یا کمیته که اطمینان دهدنهاد گواهی کننده باید 

 .اند دادهانجام ها را  که ممیزی بارند میئی ها آنکنند متفاوت از  می گیری تصمی 

 گیری تصمیماقدامات قبل از    3-1-15

 موارد زیر را تائید کند: گیری تصمی نهاد گواهی کننده باید قبل از 

در اطالعات ارائه رده توسط تی  ممیزی با توجه به ادزامات گواهی کردن و دامنه رمول گواهی کردن -ادف

 بارد می حد کفایت

قرار  بازنگریمورد  ،بارند میئی که نمایانگر موارد زیر ها انطباقح و اقدامات اصالحی برای کلیه عدم اصال -ب

  ست:تصدیق رده ا ها آناثربخشی و  اند رده ، پییرفتهگرفته اند

 سیست  مدیریت استاندارد شدن یک یا چند ادزام نبرآورده  -1

مدیریت کارفرما برای دستیابی به نتایج مورد نظتر  در مورد توانائی سیست  را  مهمیوضعیتی که تردید  -7

  کندایجاد می

قرار  بازنگری تحت ها انطباقکارفرما برای هرگونه عدم  ه توسطرد ریزیاصالحی طرح اتاصالح و اقدام -ج

 .و پییرفته رده است گرفته

 ممیزی و گواهی کردن اولیه   3-7

 درخواست  3-7-1

تا اطالعات مورد نیاز برای  دکنرا ملزم  درخواست کنندهسازمان  دارای اختیارنهاد گواهی کننده باید نماینده 

 :تعیین موارد زیر را ارائه دهد

 کردن دامنۀ رمول مورد نظر گواهی -ادف

 هایویژگیهای  فیزیکی، محلر رهای ینشانرامل نام و درخواست کننده ات عمومی سازمان مشخص -ب

 قانونی مرتبط کادیفهرگونه ت آن و هایفعادیتو  هامه  فرایند

مانند  درخواست کننده در خصو  سازماندرخواست، اطالعات عمومی مرتبط با زمینۀ گواهی مورد  -ج

 یک ررکت بزرگتر، در صورت وجود  باها، منابع انسانی و فنی، وظایف و ارتباط آن فعادیت

بر انطباق با  می کند و استفاده ها آنکه سازمان از سپاری رده  اطالعات مربوط به تمام فرایندهای برون -د

 واهند دارتخادزامات تاثیر 

 داردکردن  درخواست گواهی ها آنمبنای  برایدرخواست کننده استانداردها یا سایر ادزامات که سازمان  -ه

 در مورد سیست  مدیریت اطالعات در خصو  استفاده از مشاوره - ی
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 درخواست بازنگری    3-7-7

و اطالعات تکمیلی  درخواستقبل از اقدام به ممیزی، اطالعات مربوط به  نهاد گواهی کننده باید    3-7-7-1

 کند: بازنگریحصول اطمینان از موارد زیر  منظور بهبرای گواهی کردن را 

 در حد کفایت استممیزی  انجام و سیست  مدیریت آن برایدرخواست کننده اطالعات درباره سازمان  -ادف

 ارائه رده استدرخواست کننده اند و به سازمان ادزامات برای گواهی کردن به وضوح تعیین و مدون رده -ب

 حل و فصل رده استدرخواست کننده مابین نهاد گواهی کننده و سازمان  آرکارهر گونه اختالف نظر  -ج

 نهاد گواهی کننده صالحیت و توانایی انجام فعادیت گواهی کردن را دارد -د

زمان تزم برای مدت ، درخواست کنندهسازمان  فعادیتهای  رده، محلر درخواستدامنه رمول گواهی  -ه

رزبان، ررایط  اند ردهگواهی کردن، در نظر گرفته  بر فعادیتاثرگیار ها و سایر نکات ممیزی تکمیل

  هاغیر آن طرفی وبیمربوط به ایمنی و تهدیدهای 

 ستانجام ممیزی نگهداری رده ادر مورد  گیری تصمی سوابق مربوط به توجیه  -و

، نهاد گواهی کننده باید درخواست را قبول یا رد کند. در صورتی که درخواست بازنگریبه دنبال     3-7-7-7

مدون را ، درخواست را نپییرد، باید دتئل برای رد درخواست بازنگرینهاد گواهی کننده با توجه به نتایج این 

 .نمایدفرما اعالم به کاررورن  ورتص بهد و کن

هرگاه در خواست گواهی کردن پییرفته نشود، نهاد گواهی کننده باید دقت کند برخالف اصول تعیین رده در بند   -يادآوری

 اقدام نکند. 2

که تی  ممیزی تزم است دارا بارد ی یهاباید رایستگی بازنگریبر اساس این  نهاد گواهی کننده   3-7-7-1

 را تعیین کند. مورد نیاز است، گواهی کردن در گیری تصمی برای و 

از ممیزانی رو در صورت دزوم کاررناسان فنی  تشکیل رود که منصوب رود و تی  ممیزی باید     3-7-7-4

برای  1-7-7-3گونه که در بند بارد آن های تعیین رده توسط نهاد گواهی کننده لیه رایستگیکدارای 

به  مربوط 7-3-2بر مبنای بند رده است. انتخاب تی  باید  درخواست کننده ذکرگواهی کردن سازمان 

منابع انسانی  هر دوکارگیری هتعیین رایستگی ممیزان و کاررناسان فنی انجام گیرد و ممکن است رامل ب

 سازمان بارد.از رون یدرون سازمان و ب

منصوب روند که اطمینان  ای به گونه می گیرند، بایدگواهی کردن تصمی  که برای  فرد رافرادی    3-7-7-5

 .رود  مراجعه  3-7-2ربه بند  بارند می تناسبحاصل رود دارای رایستگی م

 اولیهممیزی برای گواهی کردن   3-7-1

 دومو مرحله  اولمرحله انجام گیرد: مرحله  دوسیست  مدیریت باید در  اودیهممیزی برای گواهی کردن 

 میزی مرحله اولم 3-7-1-1

 رود: نجامموارد زیر باید ا منظور بهممیزی مرحله اول  3-7-1-1-1
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 سیست  مدیریت کارفرما اتممیزی مستند -ادف

با کارکنان کارفرما برای تعیین آمادگی در خصو   وگوگفت محلمحل کارفرما و ررایط ویژۀ  ارزیابی -ب

 ممیزی مرحله دوم

جنبه های ادزامات استاندارد به ویژه در رابطه با رناسایی مورد  وی در درکوضعیت کارفرما و  بازنگری -ج

 مدیریت اجرای سیست ، فرایندها، اهداف و جنبه های مه عملکرد یا کلیدی 

-رهای  کارفرما و جنبهفرایندها و محل ،سیست  مدیریترمول آوری اطالعات تزم با توجه به دامنه جمع -د

های قانونی های کیفی، زیست محیطی، جنبهرمانند جنبهدارتن  مرتبط و مطابقت های قانونی و مقرراتی

  ها آنغیر مرتبط، و  ریسک هایعملکرد کارفرما، 

 مرحله دومجزئیات ممیزی  در موردتخصیص منابع برای ممیزی مرحله دوم و توافق با کارفرما  بازنگری -ه

از سیست  مدیریت  کافیدرک دستیابی به  طریقاز طرح ریزی ممیزی مرحله دوم  بر متمرکز ردن -و

 احتمادیهای مه  زمینۀ جنبهدر فعادیت ها در محل کارفرما و 

روند و این که می نجامریزی و اهای داخلی و بازنگری مدیریت، طرح این که آیا ممیزی ارزیابی در مورد -ز

 رحله دوم آماده است کند که کارفرما برای ممیزی ماجرای سیست  مدیریت اثبات میسطح 

دستیابی  منظور بهاز ممیزی مرحله اول  بخشیرود که حداقل های مدیریت توصیه میسیست مورد اکثر  در

 کارفرما انجام گیرد. محلبه اهداف بیان ردۀ فوق در 

تواند حین ممیزی های دغدغه که میهای ممیزی مرحله اول از جمله رناسایی زمینهیافته  3-7-1-1-7

 فرما اطالع داده رود. به کارروند، باید مدون رده و بندی عدم انطباق طبقه عنوان بهمرحله دوم 

های دغدغه  در تعیین فاصله زمانی بین ممیزی مرحله اول و دوم، برای حل و فصل زمینه  3-7-1-1-1

رناسایی رده در حین مرحله اول ممیزی باید به نیازهای کارفرما توجه رود. ممکن است نهاد گواهی کننده 

 یاز دارته بارد در ترتیبات خود برای مرحله دوم تجدیدنظر کند.ن

 ممیزی مرحله دوم    3-7-1-7

اجرای سیست  مدیریت کارفرما از جمله اثربخشی آن است. ممیزی  بررسیهدف از ممیزی مرحله دوم، 

 گیرد و حداقل موارد زیر را دربرگیرد:رهای  کارفرما انجام محلمرحله دوم باید در 

یا سایر مدارک  ذیربطانطباق با کلیه ادزامات استاندارد سیست  مدیریت  اطالعات و رواهدی دربارۀ -ادف

 حاوی ادزامات

با رهمخوان کلیدی  یعملکرد بر اساس اهداف عملکرد بازنگریدهی و گیری، گزارشپایش، اندازه -ب

  حاوی ادزاماتیا سایر مدارک  ذیربطانتظارات استاندارد سیست  مدیریت 

 قانونبا مطابقت  در خصو سیست  مدیریت و عملکرد کارفرما  -ج

 کنترل عملیاتی فرایندهای کارفرما -د

 ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت -ه
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 خط مشی های کارفرما در موردمسئودیت مدیریت  -و

با انتظارات  طابقمر یمدت عملکرد اهداف کوتاه، خط مشی، اهداف و رده مقررارتباطات بین ادزامات  -ز

، ذیربط، هرگونه ادزامات قانونی حاوی ادزامات یا سایر مدارک  ذیربطاستاندارد سیست  مدیریت 

های ممیزی و یافته یهای عملکردهای اجرایی، دادهکارکنان، عملیات، روش ها، رایستگیمسئودیت

 اه گیری داخلی و نتیجه

 ممیزی گواهی کردن اولیه نتايج  3-7-4

های مرحله اول و دوم را در حین ممیزی آوری ردهباید تمام اطالعات و رواهد ممیزی جمعتی  ممیزی 

 تحلیل کند. ممیزی یها گیری نتیجهی ممیزی و توافق بر روی ها یافته بازنگری منظور به

 ی گواهی اولیهاعطاءطالعات برای ا 3-7-5

گواهی در مورد گیری تصمی  منظور به نهاد گواهی کننده تی  ممیزی بهتوسط  ۀرد ارائهاطالعات   3-7-5-1

 کردن باید حداقل دارای موارد زیر بارد:

 های ممیزیگزارش-ادف

، اصالح و اقدامات اصالحی انجام رده توسط موضوعیتها و در صورت عدم انطباقنظرات در خصو   -ب

 کارفرما 

به رود   مراجعه 7-7-3د ربه بن درخواست بازنگرینهاد گواهی کننده که در  بهتایید اطالعات ارائه رده  -ج

 رفته است کار

 یا مالحظات وطهمراه با هر گونه رر اعطاءی گواهی یا عدم اعطاءدر مورد  توصیه -د 

و هر گونه اطالعات  ها گیری نتیجههای ممیزی و یافته بازنگری نهاد گواهی کننده باید بر اساس  3-7-5-7

 گیری کند.گزارش ممیزی  تصمی  در مورد کارفرمانظرات عموم، در دسترس مرتبط دیگر رمانند اطالعات 

 های بازبینیفعالیت     3-1

 کلیات     3-1-1

های  حوزهها و هزمینکه  به نحوی تدوین کندخود را بازبینی های نهاد گواهی کننده باید فعادیت   3-1-1-1

ند و تغییرات در بارپایش تحت  نظ م طور بهرمول سیست  مدیریت  تحت پورش دامنه کاری معرف

 خصو  کارفرمای گواهی رده و سیست  مدیریت آن مورد توجه قرار گیرند.

ه در رد تعیینتا برآورده ردن ادزامات  بارد محلدر  های ممیزی باید راملبازبینی های فعادیت   3-1-1-7

رده  اعطاءسیست  مدیریت کارفرمای گواهی رده با در نظر گرفتن استانداردی که گواهی طبق آن  مورد

 . گردد ارزیابیاست، 

 ممکن است رامل موارد زیر بارد:بازبینی های سایر فعادیت

 ارفرمای گواهی رده کنهاد گواهی کننده دربارۀ وضعیت گواهی  ازاستعالم  -ادف
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  مطادب تبلیغاتی، پایگاه اینترنتیرمانند  خود عملیاترما در ارتباط با کارف اظهارات بازنگری -ب

 های ادکترونیکی  کاغیی یا رسانه صورت بهمدارک و سوابق ر ارائهدرخواست از کارفرما برای  -ج

 گواهی رده یهای پایش عملکرد کارفرماسایر روش -د

 بازبینی ممیزی   3-1-7

و باید  بارند مینسیست   ممیزی کلاما دزوما  است محلدر  هایممیزی بازبینی،های ممیزی   3-1-7-1

که  دهدکه نهاد گواهی کننده بتواند اطمینان  ریزی روند به نحوی طرح بازبینیهای همراه با سایر فعادیت

را  دزاماتمداوم ا طور به گواهی کردن مجدد های ممیزیمابین در فاصله زمانی سیست  مدیریت گواهی رده 

 برگیرد: در باید حداقل موارد زیر رابازبینی ریزی ممیزی طرح  کند. برآورده می

 های داخلی و بازنگری مدیریتممیزی -ادف

 های رناسایی رده طی ممیزی قبلیعدم انطباق در موردبازنگری اقدامات انجام رده   -ب

  رسیدگی به رکایات -ج

 به اهداف کارفرمای گواهی ردهاثربخشی سیست  مدیریت با توجه به دستیابی  -د

 بهبود مداوم با هدف هریزی ردهای طرح پیشرفت فعادیت -ه

 کنترل عملیاتی مداوم -و

 هر گونه تغییرات  ازنگریب -ز

 ها و/یا هر گونه ارجاع به گواهیاستفاده از عالمت -ح

پس از  بازبینیودین ممیزی باید حداقل یک بار در سال انجام گیرد. تاریخ ا بازبینیهای ممیزی   3-1-7-7

 از آخرین روز ممیزی مرحله دوم بارد.پس ماه  17گواهی کردن اودیه نباید بیشتر از 

 گواهی  حفظ   3-1-1

سیست  استاندارد برآورده کردن ادزامات در اثبات این که کارفرما  ر مبناینهاد گواهی کننده باید گواهی را ب

مثبت توسط  گیریهنتیج بر اساسکارفرما ممکن است  گواهی کردن. ، تمدید کندتداوم داردمدیریت 

 که: مشروط بر این، گردددیگر تمدید  جداگانۀ سرممیز، بدون بازنگری

دیگری که ممکن است به تعلیق یا ابطال گواهی منجر رود، نهاد  در مورد هر عدم انطباق یا وضعیت -ادف

ممیزی را ملزم می کند به نهاد گواهی کننده گزارش گواهی کننده دارای سیستمی است که راهبر تی  

گواهی نیاز به انجام یک بازنگری توسط کارکنان دارای  حفظبودن  پییر امکاندهد آیا جهت تعیین 

 یا خیر بارد می اند مراجعه رود  ، غیر از آنهایی که ممیزی را انجام داده 3-7-2ر به بند رایستگی 

نهاد را پایش کنند، از جمله پایش  بازبینیهای  نهاد گواهی کننده فعادیت رایستگی کارکنان دارای -ب

 رود اجرا میاثربخش  طور بهکه فعادیت گواهی کردن  تایید این منظور بهدهی توسط ممیزان نهاد  گزارش
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 گواهی کردن مجدد    3-4

 گواهی کردن مجدد در موردريزی ممیزی طرح   3-4-1

برآورده ردن مداوم کلیه ادزامات استاندارد ارزیابی ی کردن مجدد باید برای گواهبرای ممیزی   3-4-1-1

گواهی برای ریزی و اجرا رود. هدف ممیزی ، طرح حاوی ادزاماتسیست  مدیریت یا سایر مدارک مرتبط 

آن مداوم  یئو قابلیت اجرا 1و مرتبط بودنسیست  مدیریت  کلکردن مجدد، تایید انطباق و اثربخشی مداوم 

 دامنۀ رمول گواهی است. با توجه به

گواهی کردن مجدد باید عملکرد سیست  مدیریت در طول دوره گواهی کردن برای ممیزی  در   3-4-1-7

 قبلی بارد.بازبینی های ممیزی مورد توجه قرار گیرد و رامل بازنگری گزارش

سیست  در آن که  ایینهزمدر سیست  مدیریت، کارفرما یا  مهمیکه تغییرات  وضعیتیدر   3-4-1-1

برای های ممیزی ، ممکن است در فعادیتاسترمانند تغییرات در قانون ، وجود دارته  رود میاجرا مدیریت 

 .گواهی کردن مجدد به ممیزی مرحله اول نیاز بارد

مبنای چند  توسط نهاد گواهی کننده برکردن یا گواهی مواردی که که محل ها متعدد بارند در    3-4-1-4

در حد کفایت  دادن در مورد پورشریزی ممیزی باید  طرحاستاندارد سیست  مدیریت انجام می گردد، 

 گردد. اعتماد به گواهی کردنتا ممیزی در محل اطمینان ایجاد کند 

 گواهی کردن مجددبرای ممیزی   3-4-7

 پردازد: میموارد زیر به بارد که  محلکردن مجدد باید رامل یک ممیزی در ممیزی برای گواهی   3-4-7-1

و قابلیت مرتبط بودن به دحاظ تغییرات داخلی و خارجی و کل سیست  اثربخشی سیست  مدیریت در  -ادف

 دامنۀ رمول گواهی  آن با توجه بهمداوم  یئاجرا

 عملکرد کلی رتقاءا منظور بهتعهد اثبات رده برای حفظ اثربخشی و بهبود سیست  مدیریت  -ب

 آیا اجرای سیست  مدیریت گواهی رده در دستیابی به خط مشی و اهداف سازمان تاثیر دارد که -ج

هایی از عدم انطباق یا فقدان رواهد گواهی کردن مجدد، نمونهبرای هنگامی که در طول ممیزی    3-4-7-7

ای انجام اصالح و های زمانی بر مهلتانطباق رناسایی روند، نهاد گواهی کننده باید قبل از انقضای گواهی 

 را تعیین کند.، اقدامات اصالحی که بایستی انجام رود

 گواهی مجدد یاعطااطالعات برای     3-4-1

 ، همچنینگواهی کردن مجددبرای بر اساس نتایج ممیزی  گواهینهاد گواهی کننده باید برای تجدید 

استفاده کنندگان یافت رده از نتایج بازنگری سیست  در طول دوره گواهی کردن و رکایات در برمبنای

 گیری کند.گواهی، تصمی 

 

                                                 
1-Relevance 
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 های ويژهممیزی 3-5

 دامنۀ شمول گسترش 3-5-1

انجام رده است،  اعطاءگسترش دامنۀ رمول گواهی که قبال  درخواستنهاد گواهی کننده باید در پاسخ به 

در مورد این که آیا  گیری تصمی برای و تعیین هرگونه فعادیت های ممیزی مورد نیاز  درخواست ازنگریب

یک ممیزی  همزمان به همراه صورت بهد توان میاقدام کند. این اقدام  رود یا خیر، اعطاءد توان میگسترش 

 انجام گیرد. بازبینی

 1عاجلهای ممیزی  3-5-1

گواهی رده برای  کارفرماهای قبلی را درخصو  عاجل های ممیزیممکن است تزم بارد نهاد گواهی کننده 

رود  یا  مراجعه 1-6-3رود  یا در پاسخگویی به تغییرات ربه بند  مراجعه 3-3کایات ر به بند رسیدگی به ر

 انجام دهد. در چنین مواردی: ،رجوع رود  6-3تعلیق رده ر به بند اهای کارفرممورد پیگیری در 

 1-6-3گواهی رده ربرای مثال در مدارکی که طبق بند  هاینهاد گواهی کننده باید از قبل کارفرما -ادف

به و  وضیح دهدبایستی انجام گیرد را ت عاجلهای ممیزیاند  در خصو  ررایطی که این تشریح رده

 برساند. ها آناطالع 

اعتراض به  برایکارفرما  ، زیرانهاد گواهی کننده باید توجه بیشتری در تعیین تی  ممیزی دارته بارد -ب

 فرصتی ندارد ای تی  ممیزیاعض

 دامنۀ شمول گواهی محدود ساختنتعلیق، ابطال يا    3-6

محدود های  اجرایی مدون برای تعلیق، ابطال یا مشی و روشرنهاد گواهی کننده باید دارای خط   3-6-1

 دامنۀ رمول گواهی بارد و باید اقدامات بعدی توسط نهاد گواهی کننده را مشخص کند.ساختن 

 که:هنگامی بطور مثال  ،نهاد گواهی کننده باید در موارد زیر گواهی را تعلیق کند   3-6-7

جدی ادزامات مربوط به گواهی کردن از جمله  طور بهسیست  مدیریت گواهی ردۀ کارفرما مداوماً یا  -

 ادزامات مربوط به اثربخشی سیست  مدیریت را برآورده نکرده بارد

تزم انجام  دفعاتهای بازبینی یا گواهی کردن مجدد در ندهد که ممیزیه زکارفرمای گواهی رده اجا -

 پییرد

 کارفرمای گواهی رده داوطلبانه درخواست تعلیق کرده بارد -

گردد. نهاد گواهی موقت بی اعتبار می طور بهتحت ررایط تعلیق، گواهی سیست  مدیریت کارفرما    3-6-1

حصول اطمینان از اینکه در  منظور بهخود  کارفرماهای دربارۀ قانونیبا قابلیت اجرائی  یکننده باید ترتیبات

کند، دارته بارد. نهاد گواهی کننده ود خودداری میخ در مورد گواهی ادامه تبلیغحادت تعلیق، کارفرما از 

                                                 
1-Short notice 



1131: 12071آی ای سی –ایزو  -استاندارد ایران  

 

13 

 

رود  و باید سایر  مراجعه 1-1-3واهی را برای عموم قابل دسترس سازد ربه بند گباید وضعیت تعلیق 

 انجام دهد. خود مناسب می داند، ی را که به نظراقدامات

توسط نهاد گواهی زمان تعیین رده مدت موضوعاتی که منتج به تعلیق در و فصل در حل  قصور   3-6-4

 منجر رود.محدود ساختن دامنۀ رمول گواهی یا گواهی باید به ابطال کننده رده است، 

 کشد.ماه طول نمی 6موارد، تعلیق بیشتر از در بیشترین يادآوری  

هایی از بخشکردن را در مورد گواهی مربوط به جدی ادزامات  طور به مداوما یاکه کارفرما  هرگاه   3-6-5

 محدود سازد، نهاد گواهی کننده باید دامنۀ رمول گواهی کارفرما را برآورده نکرده بارددامنه رمول گواهی 

باید در  محدودسازی . هر گونهحیف گردندکنند از دامنه رمول  نمیبرآورده ادزامات را هائی که تا بخش

 بارد. کردن راستای ادزامات استاندارد مورد استفاده در گواهی

دربارۀ کارفرمای گواهی رده در ارتباط با  با قابلیت اجرائی قانونی ینهاد گواهی کننده باید ترتیبات   3-6-6

ابطال  یابد به محض اعالماطمینان دارته بارد تا رود   مراجعه 1-2-3از بند   "د"ابطال ربه بند  ررایط

است را وضعیت گواهی رده  به رجاعهر گونه ا رامل تبلیغاتی که مطادب کلیۀکارفرما استفاده از  ،گواهی

  متوقف می نماید.

سیست   گواهیوضعیت  صحیح طور بهبر اساس درخواست توسط هر طرفی، نهاد گواهی کننده باید    3-6-2

 اعالم کند.را  محدود رده است گواهییا دامنۀ رمول  رده استکه تعلیق یا ابطال  مدیریت کارفرما

 درخواست رسیدگی مجدد 3-2

ها در خصو   گیریو تصمی  ارزیابی مدونی برای دریافت، فرآیندنهاد گواهی کننده باید    3-2-1

 خواست رسیدگی مجدد دارته بارد.در

  بارد. قابل دسترس برای عمومخواست رسیدگی مجدد باید ررحی از فرآیند رسیدگی به در   3-2-7

خواست در بررسی فرآیندها در کلیه سطوح گیری  نهاد گواهی کننده باید در تمامی تصمی    3-2-1

 بررسی فرآیندرسیدگی مجدد، مسئول بارد. نهاد گواهی کننده باید اطمینان حاصل کند که افراد دخیل در 

دهند و برای گواهی کردن تصمی  که ممیزی را انجام میبارند خواست رسیدگی مجدد متفاوت از آنهایی در

  .گیرندمی

به هرگونه اقدام  جرخواست رسیدگی مجدد نباید منگیری در خصو  درو تصمی  بررسیتسلی ،    3-2-4

 آمیز در مقابل درخواست کنندۀ رسیدگی مجدد رود.تبعیض

 های زیر بارد: و روش مواردی رسیدگی مجدد باید حداقل رامل ها درخواست بررسی فرآیند   3-2-5

گیری در مورد  رسیدگی مجدد و برای تصمی  خواستدر بررسیو دریافت، تائید  خالصه ای از فرآیند -ادف

انجام  ،ی رسیدگی مجدد قبلیها درخواست بررسیدر پاسخ به آن با توجه به نتایج  بایستیاقداماتی که 

  .رود
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 ی رسیدگی مجدد از جمله اقدامات انجام گرفته برای برطرف کردن آنهاها درخواستردیابی و ثبت  -ب

 حصول اطمینان از اینکه هرگونه اصالح و اقدامات اصالحی مقتضی انجام گرفته است - ت

های پیشرفت و نهاد گواهی کننده باید وصول درخواست رسیدگی مجدد را اعالم کند و گزارش   3-2-6

 به درخواست کنندۀ رسیدگی مجدد ارائه کند.نتیجه را 

اطالع داده رود باید توسط فرد رافرادی   1درخواست کنندۀ رسیدگی مجددتصمیمی که بایستی به    3-2-2

 بازنگری و تصویب رود. اند اتخاذ،که قبال در موضوع درخواست رسیدگی مجدد دخیل نبوده

به  درخواستهای رسیدگی مجدد، نتیجه را رسما بررسی یندفرآدر پایان باید نهاد گواهی کننده     3-2-8

 درخواست کنندۀ رسیدگی مجدد برساند. اطالع

 شکايات  3-8

  قابل دسترس بارد. باید برای عمومرکایات  گی بهدفرآیند رسیررحی از   3-8-1

های گواهی فعادیتآیا رکایت به که نهاد گواهی کننده باید به محض دریافت یک رکایت تایید کند  3-8-7

به د. اگر رکایت کنآن اقدام  در موردارتباط دارد و اگر چنین است باید  ،کردن که نهاد مسئول آن است

رکایت باید اثربخشی سیست  مدیریت گواهی  صورت هنگام بررسی در این ارتباط دارد گواهی ردهفرمای کار

 .گیردرده مورد توجه قرار 

مناسب توسط نهاد  زمان مدتدر همچنین یک کارفرمای گواهی رده باید هرگونه رکایت دربارۀ   3-8-1

 ارجاع داده رود.   ردۀ مورد بحث گواهی فرماهایبه کارگواهی کننده 

ها در مورد رکایات  گیریمدون برای دریافت، ارزیابی و تصمی  فرآیندنهاد گواهی کننده باید یک   3-8-4

موضوع  اراکی و ب ازیرا ب انجام رود،محرمانگی مربوط به ادزامات  بر طبقباید  این فرآینددارته بارد. 

 رکایت ارتباط دارد.

 های زیر بارد:و روش مواردبررسی رکایات باید حداقل رامل  فرآیند  3-8-5

در  بایستیگیری در مورد اقداماتی که  رکایت و تصمی  بررسیو دریافت، تائید  خالصه ای از فرآیند -ادف

 انجام رود پاسخ به آن 

 ردیابی و ثبت رکایات از جمله اقدامات انجام گرفته در خصو  پاسخ به رکایات -ب

 حصول اطمینان از این که هرگونه اصالح و اقدامات اصالحی مناسب انجام گرفته است - ث

 دهد.راهنمایی در مورد رسیدگی به رکایات را ارائه می  10007ایزو  -استاندارد ایران  -يادآوری

آوری و تایید کلیه اطالعات جمع کند باید مسئول که رکایت را دریافت می ای نهاد گواهی کننده   3-8-6

 مورد نیاز برای تصدیق رکایت بارد.
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پیشرفت و های گزارشدر صورت امکان، نهاد گواهی کننده باید دریافت رکایت را اعالم کند و    3-8-2

 نتیجه را به راکی ارائه کند.

ی که بایستی به راکی اطالع داده رود یا مورد بازنگری و تائید قرارگیرد باید توسط فرد تصمیم   3-8-8

 اند، انجام گیرد.رافرادی  که قبال در موضوع رکایت دخیل نبوده

 رکایت را رسما به راکی اعالم کند. بررسیفرآیند در صورت امکان پایان  نهاد گواهی کننده باید   3-8-3

تصمی  بگیرد که آیا موضوع رکایت و حل و فصل هی کننده باید به اتفاق کارفرما و راکی نهاد گوا    3-8-10

 باید در این مورد اقدام رود. در چه حدیردن آن باید به اطالع عموم برسد و اگر چنین بارد 

 هاو کارفرما مربوط به درخواست کنندگانسوابق     3-3

های گواهی کردن در خصو  کلیه ممیزی و سایر فعادیتمربوط به نهاد گواهی کننده باید سوابق    3-3-1

-اند و کلیه سازمانخود را تسلی  کرده یها درخواستهایی که تمام سازمانمربوط به رامل سوابق ها کارفرما

 .ها تعلیق یا ابطال رده است را نگهداری کنداند، یا گواهی آناند، گواهی ردههایی که ممیزی رده

 فرمایان گواهی رده باید رامل موارد زیر بارد:به کارمربوط سوابق   3-3-7

 و گواهی کردن مجدد بازبینی، اودیههای ممیزی و گزارش مربوط به درخواستاطالعات  -ادف

 نامۀ گواهی کردنموافقت-ب

 گیریمورد استفاده در نمونه ها روشدر خصو   توجیه -ج

 رجوع رود 2-1-3بند  تعیین زمان ممیزی ربهدر مورد  توجیه -د

 اصالحی اقدامات اصالح و  موردتایید در  -ه

 ی مجدد و هر گونه اصالح یا اقدامات اصالحی بعدیگسوابق رکایات و درخواست رسید -و

 موضوعیت دارتندر صورت  هاگیری تصمی و  بررسی هاکمیته  -ز

 گواهی کردنمربوط به  هایگیریتصمی مربوط به مستندات  -ح

موضوعیت  یا خدمت در صورت فرآیندرامل دامنۀ رمول گواهی در مورد محصول،  مدارک گواهی کردن -ط

 دارتن

ستگی ممیزان و کاررناسان یرامربوط به ط مورد نیاز برای تعیین اعتبار گواهی مانند رواهد تبسوابق مر -ی

 فنی

ها در رزیابی سیست  مدیریت خا  و یا انتخاب محل کار رفته برای اگیری بهگیری رامل نمونه نمونههای روش  -يادآوری

 .بارد میمضمون ارزیابی چند محلی 

 حصول اطمینان از این منظور بهرا  هاو کارفرما درخواست کنندگاننهاد گواهی کننده باید سوابق    3-3-1

سوابق باید به روری حمل، ارسال یا انتقال . ، نگهداری کندرود می محافظتمحرمانه  صورت بهکه اطالعات 

 .رود میدهد محرمانگی حفظ که اطمینان بارد 
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نگهداری سوابق دارته بارد.  برایی اجرایی مدونی ها روشمشی و نهاد گواهی کننده باید خط   3-3-4

 نگهداری روند. ندکریک دوره کامل گواهی  فعلی به اضافه ۀدورزمان مدت  برایسوابق باید 

 در برخی از نظام های حقوقی در قانون تجویز رده است که سوابق برای مدت طوتنی تری نیاز به نگهداری دارند.    -ياد آوری

 های گواهی کنندهنهاد در موردسیستم مديريت مربوط به الزامات  10

 گزينه ها 10-1

ردن مداوم به پشتیبانی و اثبات دستیابی به برآورده سیست  مدیریت که قادر یک نهاد گواهی کننده باید 

 منظور بهنهاد گواهی کننده باید  بر این برقرار نگهدارد. افزونآن را ایجاد کند و  است را استاندارداین ادزامات 

 ، سیست  مدیریتی را مطابق یکی از ادزامات زیر اجرا کند:3تا  3برآورده کردن ادزامات بندهای 

 رود مراجعه  7-10ربه بند  3001ایزو -ادزامات سیست  مدیریت مطابق با استاندارد ایران -ادف

 رود  مراجعه 1-10ادزامات عمومی سیست  مدیریت ربه بند  -ب

 3001ايزو -سیستم مديريت مطابق با استاندارد ايرانمربوط به : الزامات  1گزينه  10-7

 کلیات 10-7-1

 آن راو ایجاد کند  3001ایزو  -نهاد گواهی کننده باید یک سیست  مدیریت مطابق با ادزامات استاندارد ایران

، ادزامات این استانداردبه پشتیبانی و اثبات دستیابی به برآورده ردن مداوم که قادر به نحوی دارد برقرار نگه

  ررح داده رده است.  2-7-10تا  7-7-10 فرعی هایدر بند بارد آن گونه که به تفصیل

 دامنۀ کاربرد  10-7-7

ادزامات ، دامنۀ رمول سیست  مدیریت باید رامل 3001ایزو  -ارد ایرانگیری ادزامات استاندکاربه منظور به

 خدمات گواهی کردن آن بارد. در مورد تکوینطراحی و مربوط به 

 مشتری محوری 10-7-1

، به هنگام ایجاد سیست  مدیریت، 3001ایزو  -گیری ادزامات استاندارد ایرانکار بهمنظور  بهنهاد گواهی کننده 

است  متکی بر  ررح داده رده 7-1-2گونه که در بند آن  هائی که ر نیازهای همه طرفو  گواهیباید اعتبار 

 خود را در نظر بگیرد. کارفرماهایممیزی و خدمات گواهی کردن نهاد هستند و نه فقط 

 بازنگری مديريت 10-7-4

 مرتبط باعات باید اطال 3001ایزو  -گیری ادزامات استاندارد ایرانکار به منظور بهنهاد گواهی کننده 

 عنوان بههای گواهی کردن را فعادیتاز  استفاده کنندگان ازواصله های رسیدگی مجدد و رکایات  درخواست

  یرد.بازنگری مدیریت در نظر بگ داددرون
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 سیستم مديريت مربوط به : الزامات عمومی 7گزينه  10-1

 کلیات 10-1-1

به قادر که برقرار نگهدارد آن را سیست  مدیریت را ایجاد، مدون و اجرا کند و یک نهاد گواهی کننده باید 

 بارد. ادزامات این استانداردپشتیبانی و اثبات دستیابی به برآورده ردن مداوم 

های خود ایجاد و مدون کند. ها و اهدافی را برای فعادیتمدیریت رده باتی نهاد گواهی کننده باید خط مشی

بات باید رواهد تعهد خود به ایجاد و اجرای سیست  مدیریت را مطابق با ادزامات این استاندارد  مدیریت رده

ها در همه سطوح سازمانی نهاد گواهی ارائه دهد. مدیریت رده بات باید اطمینان حاصل کند که خط مشی

 .اند ردهکننده درک، اجرا و نگهداری 

-نظر از سایر مسئودیترخصی از مدیران را منصوب کند تا صرف مدیریت رده باتی نهاد گواهی کننده باید

 در موارد زیر مسئودیت و اختیار دارته بارد:های وی 

های اجرایی مورد نیاز سیست  مدیریت ایجاد، اجرا و برقرار حصول اطمینان از این که فرایندها و روش -ادف

 .اند ردهنگهدارته 

 و هرگونه نیاز به بهبود  خصو  اجرای سیست  مدیریتبات در گزارش دهی به مدیریت رده  -ب

 نظامنامه سیستم مديريت  10-1-7

قرار گیرند. نهاد توجه د ورم وابستهباید در یک نظامنامه یا مدارک  این استاندارد مربوط بهکلیه ادزامات 

یه کارکنان مرتبط ذیربط در اختیار کل وابستهگواهی کننده باید اطمینان حاصل کند که نظامنامه و مدارک 

 قرار گرفته اند.

 کنترل مدارک   10-1-1

به اجرای های اجرایی برای کنترل مدارک ردرون سازمانی یا برون سازمانی  که نهاد گواهی کننده باید روش

موارد زیر  منظور بههای مورد نیاز را های اجرایی باید کنترلتدوین کند. روش مرتبط است رااین استاندارد 

 تعیین کند:

 تصویب مدارک از نظر کفایت قبل از صدور -ادف

 بازنگری و روزآمدکردن برحسب نیاز و تصویب مجدد مدارک -ب

 حصول اطمینان از این که تغییرات و وضعیت کنونی تجدیدنظر مدارک مشخص رده است -ج

 ارندحصول اطمینان از اینکه نسخ مرتبط از مدارک ذیربط در مکانهای استفاده در دسترس قرار د -د

 مانند و به سهودت قابل رناسایی هستندحصول اطمینان از این که مدارک خوانا باقی می -ه

 رود و توزیع آنها کنترل می اند ردهسازمان رناسایی از رون یحصول اطمینان از این که مدارک با منشاء ب -ه

در صورتی که  ،هاسایی آنمناسب رناگیری  نحوه به کارجلوگیری از استفاده سهوی از مدارک منسو  و  -و

 برای هر منظوری نگهداری روند.
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  توانند به هر رکلی یا نوعی از رسانه بارند.مستندات می  -يادآوری

 کنترل سوابق  10-1-4

های مورد نیاز برای رناسایی، بایگانی و  های اجرایی را برای تعیین کنترلنهاد گواهی کننده باید روش

را تدوین  نگهداری و تعیین تکلیف سوابق مربوط به اجرای این استاندارد ذخیره، حفاظت، بازیابی، مدت زمان

 کند. 

 تکادیفبا  همخوانهای اجرایی را برای نگهداری سوابق برای یک دوره زمانی نهاد گواهی کننده باید روش

 قراردادی و قانونی تدوین کند. دسترسی به این سوابق باید از ترتیبات محرمانگی تبعیت کند. 

 رود. نیز مراجعه 3-3به بند  مربوط به سوابق کارفرماهای گواهی رده،ادزامات  در مورددآوری يا

 بازنگری مديريت 10-1-5

 کلیات 10-1-5-1

بازنگری سیست  مدیریت خود را در  در موردهای اجرایی مدیریت رده باتی نهاد گواهی کننده باید روش

های بیان ن، کفایت و اثربخشی خط مشیفواصل زمانی طرح ریزی رده تدوین کند تا از تداوم مناسب بود

این بازنگری ها باید حداقل  اطمینان حاصل کند. رده و اهداف مربوط به برآورده کردن ادزامات این استاندارد

 یکبار در سال انجام گیرد.

 های بازنگریداددرون  10-1-5-7

 بازنگری مدیریت باید رامل اطالعاتی مربوط به موارد زیر بارد: درونداد

 های داخلی و خارجییج ممیزینتا  -ادف

  این استاندارد اجرایمربوط به  نفع ذیهای و طرف کارفرماها از بازخور  -ب

 طرفیاز کمیته محافظت از بی بازخور  -ج

 وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصالحی  -د

 های قبلی مدیریت اقدامات پیگیرانه بازنگری  -ه

 برآورده کردن اهداف  -و

 تواند بر سیست  مدیریت تاثیر گیاردکه میتغییراتی   -ز

 ی رسیدگی مجدد و رکایاتها درخواست  -ح

 بروندادهای بازنگری   10-1-5-1

 بروندادهای بازنگری مدیریت باید رامل تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد زیر بارد:

 بهبود اثربخشی سیست  مدیریت و فرآیندهای آن  -ادف

  این استاندارد اجرایبهبود خدمات گواهی کردن مربوط به   -ب

 نیازهای مربوط به منابع - ج
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 های داخلیممیزی   10-1-6

گردند و سیست   تصدیق اینکه ادزامات این استاندارد برآورده می منظور بهنهاد گواهی کننده    10-1-6-1

 های اجرایی ممیزی داخلی را تدوین کند.باید روش روددارته می طور اثربخش اجرا و برقرار نگهمدیریت به

 ارائه رده است. 13011ایزو   -هائی در مورد اجرای ممیزی داخلی در استاندارد ایران راهنمایی -يادآوری

برنامه ممیزی باید با توجه به اهمیت فرآیندها و حوزه هائی که بایستی ممیزی روند همچنین   10-1-6-7

 زی رود.ریهای قبلی، طرحنتایج ممیزی

-های داخلی میماه انجام گیرند. تعداد ممیزی 17هر در یکبار های داخلی باید حداقل ممیزی 10-1-6-1

اثتربخش   طتور  بهتواند تقلیل یابد در صورتی که  نهاد گواهی کننده بتواند اثبات کند اجرای سیست  مدیریت 

 تائید رده است. آن مطابق با این استاندارد ادامه دارد و تداوم

 که: دهدنهاد گواهی کننده باید اطمینان   10-1-6-4

های داخلی توسط کارکنان واجد ررایط که به گواهی کردن، ممیزی و ادزامات این استاندارد ممیزی  -ادف

 گیرد.آگاهی دارند، انجام می

 کنندممیزان کار خود را ممیزی نمی -ب

 روندهای ممیزی رده از نتایج ممیزی مطلع می هزمینکارکنان مسئول  -ج

 گیرد میبندی رده انجام  های داخلی طبق برنامه مناسب و زمانممیزی هر گونه اقدام منتج از -د

 روندهای بهبود رناسایی میهرگونه فرصت -ه

 اقدامات اصالحی  10-1-2

تدوین را خود  های فعادیت یها انطباقهای اجرایی برای رناسایی و مدیریت عدم نهاد گواهی کننده باید روش

 منظور بهها ند. نهاد گواهی کننده همچنین باید در صورت دزوم اقداماتی را برای حیف علل عدم انطباقک

ه همواجمورد مشکالت  ها انجام دهد. اقدامات اصالحی باید متناسب با اثراتجلوگیری از وقوع مجدد آن

 های اجرایی باید ادزامات زیر را تعیین کنند: بارد. روش

 های داخلی ها ر مانند موارد ناری از رکایات و ممیزیم انطباقرناسایی عد -ادف

 هاتعیین علل عدم انطباق -ب

 هااصالح عدم انطباق -ج

 ها انطباقحصول اطمینان از عدم بروز مجدد عدم  منظور بهانجام اقدامات  هنیاز بارزیابی  -د

 نیازتعیین و اجرای برنامه زمان بندی رده در خصو  اقدامات مورد  -ه

 اقدامات انجام گرفته  از ثبت نتایج ناری -و

 اثربخشی اقدامات اصالحی بازنگری -ز
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 اقدامات پیشگیرانه  10-1-8

های حیف علل عدم انطباق منظور بههای اجرایی برای انجام اقدامات پیشگیرانه نهاد گواهی کننده باید روش

های اجرایی . روشاثرات احتمادی مشکالت بادقوه بارد اقدامات پیشگیرانه باید متناسب با کند. تدوینبادقوه 

 :اقدامات پیشگیرانه باید ادزامات زیر را تعیین کنند

 های بادقوه و علل آنهارناسایی عدم انطباق -ادف

 ها حصول اطمینان از عدم بروز مجدد عدم انطباق منظور بهبه انجام اقدامات نیاز ارزیابی  -ب

 ورد نیازتعیین و انجام اقدام م -ج

 ثبت نتایج اقدامات انجام گرفته -د

 بازنگری اثربخشی اقدامات پیشگیرانه انجام گرفته -و

 جدا از ه  بارند. که های اجرایی اقدامات پیشگیرانه و اصالحی دزومی نداردروش  -يادآوری
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 های مورد نیاز دانش و مهارت
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گواهی کردن خا  تعیین  هایفعادیت در موردکه نهاد گواهی کننده باید را  ها مهارتو  زیر دانشجدول 

و  دانشبه این معنی است که نهاد گواهی کننده باید معیارها و میزان  X عالمتنماید.  مشخص می ،کند

 .دهد میرا نشان  بیشتر ها مهارتدانش و نیاز به +X را مشخص کند.  ها مهارت

      

 گواهی کردنکاری های حوزه                

 

 

 ها مهارتو  دانش

 

درخواست برای  بازنگری انجام

تعیین شايستگی مورد نیاز تیم 

ممیزی، برای انتخاب اعضای تیم 

ممیزی و برای تعیین زمان 

 ممیزی

 

های بازنگری گزارش

ممیزی و 

درمورد  گیری تصمیم

 گواهی کردن

 

انجام 

  ممیزی

 

هدايت 

تیم 

 ممیزی

 X X   کسب و کارمدیریتی های  مربوط به رویهدانش 

 +X X+ X  ها و فنون ممیزی یهاصول، رومربوط به  دانش

حاوی استانداردها/مدارک  مربوط به دانش

 سیست  مدیریت خا  ادزامات

X X X+ X+ 

 X X X X فرایند های نهاد گواهی کنندهمربوط به دانش 

 +X X X+ X کارفرما کارکسب و حوزه مربوط به دانش 

سازمان و فرایندها  ،دانش در خصو  محصوتت

 کارفرما

X  X X 

کلیه سطوح  متناسب بای زبانی ها مهارت

 کارفرما یسازمان

  X X 

 X X   ی یاددارت برداری و گزارش نویسیها مهارت

 +X X   ی ارائه مطلبها مهارت

 X X   ی انجام مصاحبهها مهارت

 +X X   مدیریت ممیزیی ها مهارت

کاررناسی ، نیاز است تخصص را انجام دهد کار اینتی  ممیزی  گاهمحصوتت، فرایندها و سازمان کارفرما، هر مربوط به دانش  در خصو 

انجام رود، سطح  یک تی از طریق کاررناس فنی این نیاز برآورده رود. هرگاه هر ممیزی توسط د توان میوجود دارته بارد یا در تی  

 موجود بارد و نه توسط تک تک اعضای تی .  یک مجموعه عنوان به ی مورد نیاز بایستی در تی ها مهارت

بایستی حداقل در یکی از استانداردها دارای دانش کامل بارد و تزم است در خصو   یکپارچهیا ممیزی  رکیبیتهبر تی  یک ممیزی ار

 ممیزی خا  آگاهی دارته بارد. در آنسایر استانداردهای مورد استفاده 

مورد نیاز برای کاررناسی در خصو  سطح تخصص  گیری تصمی  هنگامکه  بارند میدیگری  مالحظاتریسک و پیچیدگی از  -يادآوری

 مد نظر قرار می گیرند.  های کاریحوزهاین هر یک از 
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 های ممکن ارزيابی روش
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 .رود کاربه الزامات  عنوان بهاست و قصد اين نیست که  اطالعاين پیوست جهت  –يادآوری مهم 

 

 کلیات  1-ب

 کمک به نهادهای گواهی کننده است.منظور به ارزیابی های روشهائی در مورد هدف از این پیوست ارائه مثال

، بازخورسوابق،  بازنگریبندی گردد:  رده مه  دسته پنجد در توان میرایستگی افراد  ارزیابی های روش

بندی گردند. توضیحات  تقسی های فرعی نیز  گروهند به توان می ها روش. این ها آزمونها، مشاهدات و  مصاحبه

در زیر  ها مهارتدانش و  ارزیابیهای آنها برای  یتو محدود مفید بودنو  ها روشمختصری در مورد هر یک از 

 بارد.رایستگی  تائید کنندۀبه تنهائی  ها روشهر یک از بعید است که ذکر رده است. 

ارائه کند،  ها مهارتد اطالعات مفیدی در مورد دانش و توان می 6-تا ب 7-ی ببندهادر ذکر رده  های روش

 مشخصمعیارهای رایستگی همراه با  گیریبه کارجهت که خواهند بود  بیشتر اثربخش هنگامی ها روشاین 

 طراحی رده بارند. 1-1-2و  7-1-2در بندهای مشخص رده از فرایند تعیین رایستگی  منتجرده 

فرایندی برای تعیین و حفظ رایستگی گردش مثادی از یک نمودار  صورت به "ج"این موضوع در پیوست 

 ه است.ارائه رد
 

 سوابق بازنگری   7-ب

که نشان دهنده  ررح سوابق کاری یا سوابق فردیمانند  ،بارند میهائی برای دانش راخص ،برخی سوابق

 است.ی، تجربه ممیزی، تحصیالت و آموزش به کارتجر

ی، به کارتجرمربوط به های ممیزی، سوابق مانند گزارش بارند می ها مهارتهائی برای راخص ،برخی سوابق

 تجربه ممیزی، تحصیالت و آموزش.

 .باردرایستگی کافی در مورد رواهد بعید است به تنهائی چنین سوابقی 

برای اثبات رواهد مستقیمی  ،عملکرد یک ممیز در حال انجام ممیزی ارزیابیسوابق مانند گزارری از سایر 

 .بارند میرایستگی 
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 بازخور   1-ب 

 رودبارد، اما مه  است که توجه  ها مهارتد راخصی برای دانش و توان می قبلی بازخور مستقی  از کارکنان

 .کنند را حیف میبرخی مواقع کارکنان مخصوصا اطالعات منفی 

 معرّفعنوان را به  یرخص نامزدبارد. بعید است  ها مهارتدانش و د راخصی برای ننتوا می فمعرّارخا  

 دهد.اطالعات منفی اعالم کند که ممکن است 

 د متاثر از ارتباطتوان میبارد. چنین بازخوری  ها مهارتدانش و د راخصی برای توان میبازخور از همترازان 
 بین همترازان بارد.ما

د متاثر از توان می بازخوربارد. برای یک ممیز،  ها مهارتدانش و د راخصی برای توان میبازخور از کارفرمایان 
 نتایج ممیزی بارد.

 رایستگی نیست.بازخور به تنهائی رواهد کافی در مورد 

 ها مصاحبه  4-ب

 رود. به کار  ها مهارتدانش و  در مورداطالعات کسب د برای توان میها  مصاحبه

ی پیشین به کارو تجر ررح سوابق کارید برای تکمیل اطالعات مربوط به توان میهای استخدامی  مصاحبه

 مفید بارد.  ها مهارتدانش و  راجع به

 ها مهارتدانش و د اطالعات خاصی را در خصو  توان میهای عملکرد بازنگریبخشی از  عنوان بهها  مصاحبه

 ارائه دهد.

 یها مهارتدانش و درمورد را د اطالعات مفیدی توان میممیزی بعد از  بازنگریزی برای تی  ممی بامصاحبه 

خاصی را اتخاذ کرده  هایگیریموقعیت فرصتی را برای درک اینکه چرا یک ممیز تصمی ممیز ارائه کند. این 

د بعد توان می فنون. این آن، فراه  می کند و غیراست  کردهانتخاب را  یممیزی خاصهای سیرخط است، چرا

گزارش کتبی هنگام بازنگری  ابعدد توان می همچنینمورد استفاده قرار گیرد و  ممیزی مشاهده ردهیک از 

 مفید بارد.فنی خا   زمینهک مرتبط با یدر تعیین رایستگی  به ویژهد توان می فن. این رود کار بهممیزی 

سوابق  داده رده همراه باسازمان مصاحبه یک د از طریق توان میاثبات رایستگی  در مورد مستقی رواهد 

 دست آید.ه بمشخص رده،  بر اساس معیارهای رایستگی ذیربط

مورد استفاده قرار  روابط بین افرادو  ارتباطاتی مربوط به زبان، ها مهارت ارزیابید برای توان میها  مصاحبه

 گیرد.
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 مشاهدات  5-ب

 فردناظر بودن بر  ررح داده رد،برای بدست آوردن نتایج مطلوب  ها مهارتدانش و گیری کاربههمانگونه که 

برای  ارزیابی. این روش فراه  کندرایستگی  در موردرا مستقیمی د رواهد توان میه  در حال انجام وظیفه 

 ،گواهی کردن گیرندگان در موردتصمی ها، کارکنان اداری و مدیریتی، همچنین برای ممیزان و کلیه فعادیت

اجرای ممیزی یک ممیز میزان چادشی است که از طریق  ناظر بودن بر نقاط ضعف. یکی از سودمند است

 آید. میبوجود  مشخصیممیزی 

 .تداوم رایستگی مفید استتائید ادواری برای  طور بهیک فرد  ناظر بودن بر

 هاآزمون  6-ب

ها  روش بسته به -مناسبی از دانش و رده و ویندتبه خوبی رواهد  و خوب د رواهدتوان میکتبی  هایآزمون

 کند. فراه را  ها مهارتهمچنین از  -

برای  محدودی ، و نتایج گرآزمونربسته به رایستگی  د رواهد خوبی از دانشتوان میرفاهی  آزمون

 .فراه  کند ها مهارت

 گیرنده آزمونو رایستگی  آزمونبسته به فرایند  ها مهارتاز دانش و توازنی  عملی میتواند هایآزموننتیجه 

ررایط تحت فشار سازی  های موردی، ربیهمطادعه، ایفای نقشد رامل توان میبرای مثال  ها روشارائه دهد. 

 های واقعی رغلی بارد. یا موقعیت
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 "ج"پیوست 

 )اطالعاتی(

 

 هايی از گردش فرآيندی برای تعیین و حفظ شايستگی مثال

 

01 

 

 عنوان الزامات به کار رود. اين پیوست جهت اطالع است و قصد اين نیست که به –يادآوری مهم 

 

از طریق  بایستیکه  دهد میبرای تعیین رایستگی کارکنان نشان را  روریدر این پیوست  یفرایند گردش

رود. کامل  ،به نتیجه مورد نظر بییا برای دستمورد نیاز  خا  دانش و مهارت تعیینخا ،  هایکار تعیین

 .رود میاستفاده  "ب"جدول پیوست در  فهرست رده های روش

 در صفحه بعد ارائه رده است. رایستگیو حفظ تعیین ار گردش فرایندی برای دمثادی از نمو
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 یراک یاه هزوح ییاسانر
هدننک یهاوگ داهن

 یگتسیار یاهرایعم نییعت
 یراک هزوح ره یارب

اهرایعم یبایزرا شور نییعت
 هیجوت

 )زاین تروصرد(
 نانکراک یدنمناوت ییاسانر

 یلعف

 دروم رد  دوبمک یبایزرا
 اه تراهم و شناد

 :یرگنزاب
شناد -
 تراهم -
هبرجت -

                 

    

اه تراهم و شناد تابثا

  تسا شخب تیاضر ایآ

 اب طبترم عوضوم ایآ
 یداصتقا یاه شخب

 تسا یصاخ

                       

         

 زیمم نداد تکراشم
 ینف سانرراک ای صصختم

 هدروآرب اهرایعم ایآ
  تسا هدر

 یاقترا ندوب یلمع
 اه تراهم

هدر زارحا یگتسیار

 ییاسانر دوبمک ایآ
 تسا هدر

   

   

      

   
   

   

PDCA

 شیاپ/شزومآ همانرب نییعت

 شخبرثا شزومآ ایآ
 تسا

   

   

   

   

                        

                  

              

   

   

PDCA      

 یرزومآ همانرب نییعت

 شخبرثا شزومآ ایآ
 تسا

       

   

 یا هرود یرگنزاب
یگتسیار

   

   

 یکتسیار ظفح و نییعت یارب یدنیآرف شدرگ رادومن زا یداثم  1-ج لکر

                    

     

 ندوب شخب تیاضر
 اه تراهم یاقترا

   

PDCA
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 "د"پیوست 

 )اطالعاتی(

 

 رفتارهای مناسب کارکنان

 

05 

 

 عنوان الزامات به کار رود. اين پیوست جهت اطالع است و قصد اين نیست که به –يادآوری مهم 

 

سیست  های گواهی کردن برای هر نوع که برای کارکنان دخیل در فعادیت رخصیهائی از رفتارهای مثال

 به ررح زیر است: ،بارد می مدیریت حائز اهمیت

 منصف، صادق، مخلص، درستکار و بصیر یعنی؛ 1یبه اصول اخالق بندی پای -ادف

 متفاوتهای  یا دیدگاه نظرات گرفتندر نظریعنی  ؛7دارتن فکر باز -ب

 در معاررت با مردم رفتار سنجیده یعنی ؛1تدبیر -ج

 اثربخش طور بهیعنی تعامل با دیگران  ؛2تشریک مساعی–د 

 فعال طور بهها و فعادیتپیرامون  محیط فیزیکی بهنسبت آگاهی یعنی  ؛3بینیتیز -ه

 غریزی طور به ها آگاهی و توانایی درک موقعیت ؛ یعنی6تیزفهمی -ه

 با ررایط مختلفتطبیق آسان  یعنی ؛2ذهنیت باز -و

 بر دستیابی به اهدافدارتن و تمرکز  مصر بودنیعنی  ؛3یاستوار -ز

 بر پایۀ استدتل و تحلیل منطقی هنگام  بهگیری یجهنت به یابییعنی دست ؛3قاطعیت -ح

  مستقل  طور بهکارها و  اقداماتانجام نی یع ؛10نفس بهاعتماد  -ط

 رفتار مطلوب کسب و کار، وظیفه رناسی و مبادی آدابیعنی  ؛11حرفه ای -ی

مسئوتنه و اخالقی، حتی اگر این اقدامات ممکن  صورت بهالقه مندی به اقدام ؛ یعنی ع17رجاعت اخالقی -ک

 نبارد و در برخی مواقع ممکن است منجر به عدم توافق یا برخورد گردد معمول است همواره

 ریزی و کارائیاثر بخش، ادویت بندی، طرح صورت به؛ اعمال مدیریت زمان 11نظ  و ترتیب -ل

                                                 
1-Ethical 

2-Open-minded  
3-Diplomatic  
4-Collaborative  
5-Observant 

6-Perceptive 

7-Versatile 

8-Tenacious 

9-Decisive  
10 - Self-reliant 

11-Professional  

12-Morally courageous   
13-Organized  
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آرکار بستگی دارد، و نقاط ضعف ممکن است فقط در رابطه با یک موضوع خا   به ررایطرفتارها  تعیین

نهاد گواهی کننده بایستی در مورد هرگونه نقطه ضعف رناسائی رده که بر فعادیت گواهی کردن تاثیر  رود.

 .گیارد، اقدام مقتضی انجام دهد می
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 "ه"پیوست 

  )اطالعاتی( 

 

 فرآيند ممیزی و گواهی کردن شخص ثالث 

 

04 

 

 عنوان الزامات به کار رود. اين پیوست جهت اطالع است و قصد اين نیست که به –يادآوری مهم 

 

یک نمونۀ عام از گردش فرایندی برای فرایند ممیزی و گواهی کردن رخص ثادث را نشان   1-رکل ه 

خا  ممکن است درگردش  های ممیزیرک و امد بازنگریمثال  طور به. سایر فعادیت های ممیزی دهد می

 7-7-1-3و  7-1-1-3فرایندی ارائه رود. درمورد تفاوت مابین دوره ممیزی و دوره گواهی کردن به بندهای 

 مراجعه رود.

یک نمونۀ عام از گردش فرایندی برای فرایند ممیزی و گواهی کردن رخص ثادث در صفحه بعد ارائه رده 

 است.
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هیدوا ندرک یهاوگ
 ینیبزاب یاه یزیمم

 ادعب اما تسا مود هلحرم یزیمم زا دعب هام 12 ینیبزاب یزیمم نیدوا
دور یم ماجنا رابکی یداس لقادح

ددجم ندرک یهاوگ
 ءاضقنا زا لبق یتسیاب ددجم ندرک یهاوگ یاه تیداعف

دور لماک یهاوگ

موادم ینیبزاب یاه تیداعف

همانیهاوگ ءاضقنا
 /هیدوا ندرک یهاوگ یارب یریگ  یمصت

ددجم ندرک یهاوگ

هداس )3( هس یهاوگ هرود

 یهاوگ یارب امرفراک تساوخرد تفایرد
هیدوا ندرک

 داهن و امرفراک نیب تاعالطا لدابت
هدننک یهاوگ

ندرک یهاوگ یارب تساوخرد یرگنزاب

 یارب تساوخرد و اه هغدغد ییاسانر
)دربراک تروص رد( رتشیب تاعالطا

یزیمم همانرب نیودت

 و ندرک یهاوگ یارب داهنشیپ
یزیمم همانرب دییات

 قیرط زا امرفراک و هدننک یهاوگ داهن
 دهعتم ندرک یهاوگ یارب یمسر همانقفاوت

دنور یم

لوا هلحرم یارب طیارر دجاو یزیمم  یت باصتنا و باختنا

لوا هلحرم یزیمم یارب یزیر حرط

لوا هلحرم یزیمم ماجنا

)دربراک تروص رد(لوا هلحرم یاه هغدغد لصف و لح

مود هلحرم طیارر دجاو یزیمم  یت باصتنا/دییات

مود هلحرم )یاه( یزیمم یارب یزیر حرط

مود هلحرم )یاه( یزیمم ماجنا

 تروص رد( مود هلحرم یاه هغدغد لصف و لح
)دربراک

هیدوا ندرک یهاوگ یزیمم جیاتن

هیلوا ندرک یهاوگ دروم رد یریگ میمصت

ندرک یهاوگ کرادم رودص و هیدوا ندرک یهاوگ ءاطعا

دراد زاین رییغت هب یزیمم همانرب ایآ هکنیا نییعت ،)لومر هنماد رییغت :لاثم ناونع هب( هدننک یهاوگ داهن و امرفراک نیب تاعالطا لدابت

 یهاوگ یزیمم یارب زیر حرط
ددجم ندرک

امرفراک هب عالطا و یزیمم همانرب دییات

 ینیبزاب یزیمم یارب یزیر حرطددجم ندرک یهاوگ یارب یزیر حرط

ددجم ندرک یهاوگ )یاه(یزیمم ماجنا

 ددجم ندرک یهاوگ یزیمم یاه هغدغد لصف و لح
)دربراک تروص رد(

ددجم ندرک یهاوگ یزیمم یاه یریگ هجیتن

ددجم ندرک یهاوگ یارب میمصت

 همانیهاوگ رودص و ددجم ندر یهاوگ کرادم ءاطعا

ینیبزاب یزیمم ماجنا

 تروص رد( ینیبزاب یزیمم یاه هغدغد لصف و لح
)دربراک

 ینیبزاب یزیمم جیاتن

)تسا هدر مازدا هکیتروص رد( ندرک یهاوگ لقتسم یرگنزاب

دور هتفرگ رظن رد دیاب هژیو یزیمم نینچمه ،تدم و تاعفد لمار ینیبزاب یاه تیداعف و یضتقم تروص رد یزیمم یریگیپ و یزیمم همانرب  یظنت ای دییات

 
 نمونۀ عام از گردش فرايندی برای فرايند ممیزی و گواهی کردن شخص ثالث 1-شکل ه 
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 "و"پیوست  

 )اطالعاتی(

 

 مالحظاتی برای برنامه ، دامنه شمول يا طرح ممیزی

 

04 

 

 

 عنوان الزامات به کار رود. اين پیوست جهت اطالع است و قصد اين نیست که به –يادآوری مهم 
 

 کلیات -1و 

تدوین یا تجدید  هنگامرا  ها آند توان میاست که نهاد گواهی کننده  یاین پیوست رامل فهرستی از موضوعات

 نظر یک برنامه، دامنه رمول یا  طرح ممیزی مدنظر قرار دهد.

 فهرست موضوعات مورد نظر -7و 

 فهرست رامل موارد زیر است:
 دامنه رمول و پیچیدگی سیست  مدیریت کارفرما -ادف
 محصوتت و فرایندها ر رامل خدمات  -ب
 اندازه سازمان کارفرما -ج
 های مورد ممیزیمحل -د
 ی گفتگو و نورتاریها نازبان سازمان کارفرما و زب -ه
 های اقتصادی یا قانونیهای مربوط به بخشطرح -و
 های کارفرما و مشتریان ویادزامات و خواسته -ز
 تعداد و زمان ریفت های کاری  -ح
 زمان مورد نیاز ممیزی برای هر فعادیت ممیزی -ط
 رایستگی هر یک از اعضای تی  ممیزی -ی
 محل های موقتینیاز به ممیزی -ک
 قبلی  های ممیزییا سایر مرحله یک نتایج ممیزی  -ل
 های بازبینینتایج سایر فعادیت -م
 میزان اثبات ردۀ اثربخشی سیست  مدیریت -ن
 گیریمناسب بودن نمونه -س
 رکایات مشتری -ع
 رکایات دریافت رده توسط نهاد گواهی کننده در خصو  کارفرما -ف
 یکپارچه تلفیقی یا های یممیز - 
 تغییرات در سازمان کارفرما، محصوتت، فرایندها یا سیست  مدیریت خود -ق 
 گواهی کردنادزامات تغییرات در  -ر

 تغییرات در ادزامات قانونی  – ش
 تغییرات در ادزامات نهاد تائید صالحیت -ت
 ریسک و پیچیدگی - ث
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 و غیر آن  1های کلیدی عملکرد های راخصه، دادسطوح عیب مثال طور به) عملکرد سازمانی های داده -  
 نفع ذی های طرف هایدغدغه -ذ

قبلی های ممیزیاطالعات بدست آمده در حین  -ض

                                                 
1-Key Performance Indicators ( KPIs )  
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 هنام کتاب 

 

                                                 
 تدوین رده است.ISO 9001: 2008بر مبنای استاندارد  1133 سال  3001ایزو  -استاندارد ایران   -1

 تدوین رده است.   ISO 10002: 2004استاندارد بر مبنای  1137سال  10007ایزو  -ستاندارد ایرانا -7

 تدوین رده است. ISO 9001: 1996ندارد  بر مبنای استا 1122سال  12001ایزو   –استاندارد ایران  -1

های مرتبط تدوین رده است و  ارجاعات در این استاندارد درخصو  رهنمود  ISO 19011: 2011بر مبنای استاندارد  13011ایزو  -استاندارد ایران -2

 های مدیریت نیز کاربرد دارد . در مورد ممیزی تمام انواع دیگر سیست   ISO 19011در استاندارد 

 است. تدوین ردهISO/IEC 17030: 2003بر مبنای  12010 سی ای آی-ایزو -استاندارد ایران -3

 تدوین رده است.ISO 22000  2005 :بر مبنای استاندارد 1133سال   11311 استاندارد ملی ایران به رماره -6

 تدوین رده است. ISO/ IEC 27006:2007 بر مبنای  11 32سال 72006 سی ای آی -ایزو –استاندارد ایران  -2
 

 

 

 

 

ISO 9001استاندارد  ]1[
 ادزامات -های مدیریت کیفیت سیست  1

 ISO 10002استاندارد ]7[
7 

 
راهنمایی  –رضایت مشتری  -مدیریت کیفیت

  ها ناهایی برای رسیدگی به رکایات در سازم
 ISO 14001  1 استاندارد ]1[

 
مشخصات  -مدیریت زیست محیطی های سیست 

 همراه با راهنمای استفاده

    ISO 19011 استاندارد ]2[
2 

 
 مدیریت  های سیست رهنمودهایی برای ممیزی 

  ISO /IEC 17030 استاندارد ]3[
3 

 

ادزامات عمومی برای عالی   -ارزیابی انطباق
 انطباق رخص ثادث 

]6[   ISO/IEC Guide 28:2004 
   

راهنمایی ها درخصو  سیست   -انطباقارزیابی 
 در مورد محصوتت گواهی کردن رخص ثادث

     ISO 22000   استاندارد ]2[
ادزاماتی  -مدیریت ایمنی مواد غیائی های سیست  6

برای نهادهای ارائه کننده ممیزی و گواهی کردن 
 مدیریت ایمنی مواد غیائی های سیست 


