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 به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

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

  .دارد عهده به را تانداردهای ملی )رسمی( ایراناس نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب

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

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

 پژوهشی، مؤسسات علمی، و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد وینتد

 از که است تجاری و تولیدی، فناوری به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی

 تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت

 اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی نویس استانداردهای پیش  .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها،

 به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها از دریافت پس و شودیم ارسال مربوط فنی های کمیسیون

 .شود می منتشر و ایران چاپ ملی )رسمی( استاندارد عنوان

 ملی میتۀکنند درک می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

 که شوند می تلقی ملی بدین ترتیب، استانداردهایی  .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طرح

 شکیلسازمان ملی استاندارد ایران ت مربوط که ملی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی

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

(IEC) سازمان و 

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

 کدکس غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)در .کند  می فعالیت کشور در 

 جهان صنعتی و فنی علمی ، پیشرفت های آخرین از کشور ، خاص های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین

  .شودمی گیریبهره المللی بین استانداردهای و

 ایمنی و سالمت کنندگان ، حفظ مصرف از حمایت برای ون ،قان در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمان ملی استاندارد ایران می

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

 حفظ منظور به تواند می سازمان نماید.  یاجبار استاندارد، عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تولیدی محصوالت برای

 اطمینان برای همچنین نماید . اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای کشور ، محصوالت برای المللی بین بازارهای

 سیستم صدور گواهی و ممیزی ،بازرسی  آموزش ، مشاوره ، در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن

 سازمان ملی استاندارد ایران سنجش ، وسایل کالیبراسیون ) واسنجی ( و مراکز ها آزمایشگاه محیطی ،زیست مدیریت و کیفیت مدیریت های

 تأیید گواهینامۀ الزم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این

 تعیین سنجش ، وسایل کالیبراسیون ) واسنجی ( یکاها ، المللی بین دستگاه ترویج .کند نظارت می آن ها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت

 .است  سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی انجام و گرانبها فلزات عیار

                                                 

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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 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 

                                                        تايید صالحیت الزامات عمومی برای نهادهای –ارزيابی انطباق 

تايید صالحیت می کنند انطباق را که نهادهای ارزيابی  

 

  سمت و / يا نمايندگی

 رئیس مرکز ملی تایید صالحیت ایران و 

 مشاور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

  :رئیس

 سید محمد حسین  ، کالنترمعتمدی

 )فوق لیسانس مهندسی صنایع( 

 

 

معاون تایید صالحیت شرکتهای گواهی کننده و امور بین 

 الملل مرکز ملی تایید صالحیت ایران

 سازمان ملی استاندارد ایران 

 

  :دبیر

 علی ،قنواتی

 نیک( )لیسانس مهندسی مکا

 

 

 

 )اسامی به ترتیب حروف الفبا(  :اعضاء

 

رئیس گروه نظارت بر اجرای استاندارد برق و مهندسی 

 پزشکی سازمان ملی استاندارد ایران 

 

 جمیله  ،ایازی

 ( )لیسانس مهندسی الکترونیک

 شرکت بازرسی ایکا 

 

 

 کارشناس مرکز ملی تایید صالحیت ایران 

  سازمان ملی استاندارد ایران

 خلیل ،خلیلیان

 )فوق لیسانس مهندسی مکانیک( 

 

 الهام، زرین چنگ

 (شیمی )لیسانس مهندسی 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران  ارشد کارشناس

   

 نادر ، سرکاری نژاد

 )فوق لیسانس مهندسی شیمی (
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 کمیسیون فنی تدوين استاندارد )ادامه(

ه سرپرست گروه پژوهشی سیستم های کیفیت پژوهشگا

 استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران

 

 شیخ حسینی، شکوفه 

 )فوق لیسانس مهندسی صنایع ( 

 

 معین  ،طاهر زاده معاون صدور گواهی شرکت مشارکتی توف نورد ایران 

 )لیسانس مهندسی شیمی ( 

 

معاون تایید صالحیت در امور مشاوران و سیستم های 

ان سازمان ملی مدیریتی مرکز ملی تایید صالحیت ایر

 استاندارد ایران

 

 

 منیژه  ،طهماسبی افشار

 )لیسانس علوم تغذیه(

رئیس گروه تایید صالحیت نهادهای گواهی کننده سیستم 

های مدیریتی مرکز ملی تایید صالحیت ایران سازمان ملی 

 استاندارد ایران

 سهیال  ، طوماریان

 ( )لیسانس مهندسی الکترونیک

 

 مشاوره سیستم های مدیریت رئیس مرکز آموزش و 

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

 

 مسعود  ،عزیزی

 )فوق لیسانس مهندسی صنایع ( 

 

 مدیر عامل شرکت مرجعان خاتم 

 

 اعظم السادات  ،مشکانی

 )لیسانس زیست شناسی (

 

 مشاور معاونت برنامه ریزی و تدوین استاندارد 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

 هوسپ  ،سرکسیان هوسپ

 )لیسانس مهندسی برق(
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ز گفتار پیش

 ح مقدمه

 1 هدف و دامنه کاربرد 1

 1 مراجع الزامی  9

 9 اصطالحات و تعاریف  3

 3 نهاد تایید صالحیت  2

 3 مسئولیت قانونی  2-1

 3 ساختار  2-9

 3 بی طرفی  2-3

 19 محرمانگی  2-2

 19 مسئولیت مدنی و تامین مالی  2-3

 11 فعالیت تایید صالحیت  2-6

 11 مدیریت  3

 11 کلیات  3-1

 19 سیستم مدیریت  3-9

 19 کنترل مدارک  3-3

 13 سوابق  3-2

 13 عدم انطباق ها و اقدامات اصالحی  3-3

 12 اقدامات پیشگیرانه  3-6

 12 های داخلی  ممیزی 3-3

 13 مدیریت های  بازنگری 3-3

 16 شکایات   3-2

 16 منابع انسانی  6

 16 نهاد تایید صالحیت  کارکنان مرتبط با 6-1



 

1329:  13911آی ای سی  –ایزو  –استاندارد ایران   

 و  

  ()ادامه فهرست مندرجات 

 

 16 کارکنان دخیل در فرآیند تایید صالحیت 6-9

 13 پایش 6-3

 13 سوابق کارکنان  6-2

 13 فرآیند تایید صالحیت  3

 13 حیت تایید صال معیارها و اطالعات 3-1

 12 درخواست تایید صالحیت  3-9

 99 بازنگری منابع  3-3

 99 واگذاری ارزیابی به پیمانکار فرعی   3-2

 91 آماده شدن برای ارزیابی  3-3

 99 بازنگری مدارک و سوابق  3-6

 93 ارزیابی در محل  3-3

 93 تحلیل یافته ها و گزارش ارزیابی  3-3

 93 ایید صالحیت گیری و اعطاء ت تصمیم 3-2

 96 درخواست رسیدگی مجدد    3-19

 93 ارزیابی مجدد و بازبینی    3-11

 93 گسترش تایید صالحیت    3-19

 93 تایید صالحیت ساختنتعلیق، ابطال یا محدود     3-13

 92 نهادهای ارزیابی انطباقدر مورد سوابق     3-12

 92 ها های مربوط به آزمایشگاه آزمون کفایت تخصصی و سایر مقایسه    3-13

 39 مسئولیتهای نهاد تایید صالحیت و نهاد ارزیابی انطباق  3

 39 نهاد ارزیابی انطباق  کالیفت 3-1

 31 نهاد تایید صالحیت  کالیفت 3-9

 39 نمادها استفاده ازبه تایید صالحیت و  دادن ارجاع 3-3

 33 نامه  کتاب
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 گفتار پیش

 

های ارزیابی انطباق را تایید که نهادالزامات عمومی برای نهادهای تایید صالحیت  ـ زیابی انطباقار"  استاندارد

 تدوین و ایران تهیه استاندارد سازمان ملی مربوط فنی درکمیسیون آن نویس پیش که " کنند میصالحیت 

 مورد 3/19/1329 مورخ های مدیریت کیفیتاستاندارد ملی کمیتۀ اجالس صدو چهل و دومینیکدر  و شده

 و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانین اصالح قانون 3 مادۀ یک بند استناد به اینک است، گرفته قرار تصویب

  .شود منتشر می ایرانملی  استاندارد عنوان به ایران صنعتی تحقیقات

خدمات،  و معلو صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی های پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ برای

این  تکمیل و اصالح برای که پیشنهادی هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران استانداردهای

 باید بنابراین .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها

مگر آنکه در استاندارد به صورت دیگری  ،کرد ادهاستف ایرانملی  استانداردهای تجدیدنظر آخرین از همواره

 مشخص شده باشد.

 المللی زیر تدوین شده و معادل آن به زبان فارسی است: این استاندارد بر مبنای استاندارد بین

ISO/IEC 17011: 2004 (Corrected version 2005) Conformity assessment ـ General requirements 

for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies 
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 مقدمه

خدمات(  شاملمحصوالت ) تایید، قوانینی را که در برگیرنده ، مراجع دولتی1مقررات قانونی مرتبط با در بخش

اجرا بازار  ، یا رعایت انصاف درمحیطی، پیشگیری از تقلب زیست دالیل ایمنی، بهداشت، حفاظته ب است

سطح در هم و  یاقتصاد یک منطقهدر هم صنعتی، های  زیادی از شاخه تعداد در ،اختیاریبخش  . درکنند می

قابلیت مقایسه  ایجاد، یسطح فنحداقل با هدف دستیابی به تایید ی برای ارزیابی انطباق و ئها سیستم که یجهان

  .شود میاستقرار داده  دارند، برابراطمینان از رقابت در شرایط  حصولو همچنین 

منطقه طور رسمی در یک ه بکه خدمات(  شامل) این است که هر محصولی برابردر شرایط  تجارتپیش نیاز 

آزمون نیاز به انجام گسترده بدون ی قتصاداهای  منطقههمچنین در سایر شده باشد، باید  پذیرفته یاقتصاد

بایستی بدون  شرایطاین  ه باشد.گردش داشتبطور آزادانه  ن مجدد و غیر آنمجدد، بازرسی مجدد، گواهی کرد

یا  باشد می مقررات قانونی با بخش مرتبط مشمول جزءاًیا  خدمات( کامالً شاملدر نظر گرفتن اینکه محصول )

 باشد. صادق ،نه

ضروری  مشخص شده،خدمات( با الزامات  )شاملانطباق محصوالت  9واقع گرایانه اظهار غالبادر جامعه امروزی 

بیان کنند. این نهادهای ارزیابی انطباق واقع گرایانه را  یانطباق چنین توانند می 3یابی انطباق. نهادهای ارزاست

 راکالیبراسیون  ،این استاندارد مضمون درنیز و شامل گواهی کردن، بازرسی، آزمون ارزیابی انطباق  های فعالیت

  کنند میاجرا 

 هادهای ارزیابی انطباق برای اجرایاین ن بدانندکه است مقررات قانونی و عموم مهم ه تنظیم کنندبرای خریدار، 

چنین است.  رو به افزایش آنهاطرفانه صالحیت  برای تصدیق بی تقاضا به این دلیلهستند. ذیصالح  خود وظایف

هم نهادهای ارزیابی انطباق و هم با رابطه که در دارای اختیار نهادهای تایید صالحیت توسط  تصدیقی

مراجعه  1)به شکل  کنند میکار 2غیرانتفاعی و معموال به نحو شود میانجام  ،طرف هستند ا بیآنه کارفرمایان

 شود(.

نهاد ارزیابی انطباق بایستی اطمینان را ارائه شده توسط  برای تایید صالحیت خدمات ارزیابی انطباقیک سیستم 

که گونه  آنایستی تجارت فرامرزی را ب سیستمی چنین. کند ایجاد مقررات قانونی هکنند تنظیمبرای خریدار و 

 و هیک بار تایید صالحیت تسهیل نماید. هدف نهایی دستیابی به است،ی تجاری ها سازمانو مراجع  مورد نظر

خوب کار کند که نهادهای  تواند میسیستم تسهیل تجارت فرامرزی درصورتی  است. هیک بار ارزیابی انطباق

 با روشی همسان کارجهانی شده در سطح  پذیرفتهنطباق کامال با الزامات تایید صالحیت و نهادهای ارزیابی ا

 د.نقرار ده مدنظررا  مربوط های طرفو منافع کلیه  کرده

                                                 
1
 Regulatory sector 

2
 Objectively 

3
 Conformity Assessment Bodies (CABs) 

4
 Non-profit distributing manner 
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کارهای ارزیابی همترازی در  و ساز مشخص می سازد.این استاندارد الزامات عمومی را برای نهادهای تایید صالحیت 

نهادهای تایید صالحیت  که شود میآن اطمینان حاصل از طریق ، که د شده استایجاالمللی  ای و بین سطوح منطقه

عضو ترتیبات  توانند می ،باشند ارزیابی موفق شده چنیندر که  یینهادها. کنند می کاربر اساس این استاندارد 

 .شود مین حاصل اطمینااین استاندارد  از تداوم رعایتمجدد منظم  های ارزیابی از طریقمتقابل شوند. شناسایی 

های انطباق تایید  ارزیابی پذیرشو ترویج  شناسایی،متقابل فرآیند یک باره را بوسیله  شناساییاین اعضاء ترتیبات 

 یاقتصادمنطقه ست که یک نهاد ارزیابی انطباق در یک ی امعن بدیننمایند. این  تسهیل مییکدیگر صالحیت شده 

 متفاوت تایید صالحیت گردد.تایید صالحیت دامنه شمول توسط نهادهای همان بار برای  نیازی ندارد بیش از یک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار جريان -1شکل 

 ارزیابی صالحیت

 )شامل خدمات(به کار می رود          کننده محصوالت واژه تامین کننده به معنای عرضه  - يادآوری 

 

نهادهای تایید صالحیت، صالحیت نهادهای ارزیابی انطباق را 

 پذیرشتوانند تجارت را بوسیله ترویج کنند. آنها میارزیابی می

جهانی نتایج ارزیابی انطباق صادر شده توسط نهادهای ارزیابی 

ند. در صورتیکه آنها مورد انطباق تایید صالحیت شده تسهیل کن

متقابل  شناساییارزیابی همترازی قرار گرفته باشندو عضو ترتیبات 

 موارد فوق تقویت می گردد. ،بین نهادهای تایید صالحیت باشند

خدمات و  نهادهای ارزیابی انطباق، انطباق محصوالت،

 . کنند میمشخصات و/یا الزامات ارزیابی  بامطابق کنندگان را  تامین

 نهاد تايید صالحیت

 نهادهای ارزيابی انطباق

 

 محصوالت

 )شامل خدمات(

 تامین کننده

 ارزیابی انطباق

یابند که با  خدمات( دست می شاملخریداران، به محصوالتی )

کنند  می مشخصات انطباق دارد یا از تامین کنندگانی خریداری

 که با الزامات خاص انطباق دارند .

الزاماتی را برای  توانند میقررات قانونی م تنظیم کنندگان

 محصوالت و تامین کنندگان تعیین نمایند 
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 الزامات عمومی برای نهادهای تايید صالحیت –ارزيابی انطباق 
 کنند میکه نهادهای ارزيابی انطباق را تايید صالحیت 

 هدف و دامنه کاربرد          1

ا ارزیابی و تایید نهادهای تایید صالحیت که نهادهای ارزیابی انطباق ر برای این استاندارد الزامات عمومی

ت در فرآیند ارزیابی الزاما حاوی مدرک عنوان به . این استاندارد همچنیننمایدمی  مشخص  ،کنند می صالحیت

 متقابل بین نهادهای تایید صالحیت مناسب است. شناساییترتیبات  همترازی مربوط به

 درتایید صالحیت را  خدمات نیستندملزم ، کنند میفعالیت حیت که بر اساس این استاندارد نهادهای تایید صال

 نمایند. ارائهانواع نهادهای ارزیابی انطباق  همه رابطه با

: کنند میرا ارائه  زیرهایی هستند که خدمات ارزیابی انطباق  در این استاندارد نهادهای ارزیابی انطباق سازمان

این مضمون کردن محصول و در  ، گواهیاشخاصگواهی کردن ، ، گواهی کردن سیستم مدیریتآزمون، بازرسی

  .کالیبراسیون ،استاندارد

یی از آنها در )مثالها مربوطهمثال در استانداردها و راهنماهای  الزامات عمومی تعیین شده است، برایبرای این نهادها  -يادآوری

 . (ارائه شده استکتابنامه 

 مراجع الزامی          1

که در زیر به آنها ارجاع شده است برای به کارگیری این استاندارد ضروری هستند. در مورد مدارکی 

کارگیری در ب ویرایش مربوط به آن تاریخ برای ا ارجاع شده، تنها نهایی که با ذکر تاریخ انتشار به آاستاندارده

ها ارجاع شده، انداردهایی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنارتباط با این استاندارد معتبر است. در مورد است

های بعدی آن( برای به کارگیری در اصالحیه دارد ارجاع شده )از جمله هر گونههمواره آخرین ویرایش استان

 .تباط با این استاندارد معتبر استار

 1واژگان مبانی و-مدیریت کیفیت های : سیستم1339سال  2999ایزو  –استاندارد ایران 

 واژگان و اصول عمومی  –: ارزیابی انطباق 1333سال  13999آی ای سی  -ایزو –استاندارد ایران 

  9ها و اصطالحات پایه و عمومی اندازه شناسی واژه: 1333 سال 2393 ایراناستاندارد ملی 

                                                 

 است.1333سال  2999 ایزو-ابطال شده و جایگزین آن استاندارد ایران 1339سال  2999ایزو –استاندارد ایران   1

 ISO/IEC Guide 99:2007است که بر مبنای  1329سال 2393ارد ملی ایرانابطال شده و جایگزین آن استاند 1333سال 2393ملی ایران استاندارد   9

 تدوین شده است.
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 اصطالحات و تعاريف     9

است ارائه شده  13999آی ای سی -ایزو  -ندارد ایراناصطالحات و تعاریف که در استا استاندارد عالوه بر در این

-ایزو -هرگاه اصطالحات و تعاریف نه در این استاندارد و نه در استاندارد ایران روند. به کار می نیز زیر اصطالحات

 2393یا استاندارد ملی  2999ایزو -ذکر نشده باشد، اصطالحات و تعاریف استاندارد ایران 13999آی ای سی 

ی آورده شود، تعاریف ختشنا گیرد. هرگاه تعاریف متفاوت برای اصطالحات خاص اندازه استفاده قرار میمورد 

 ارجحیت دارند. 2393استاندارد ملی 

 

9-1  

  1تايید صالحیت

تایید انطباق توسط شخص ثالث در ارتباط با یک نهاد ارزیابی انطباق که حاکی از اثبات رسمی صالحیت آن 

 .باشد میارزیابی انطباق خاص  وظایف نهاد برای انجام

 

9-1              

9نهاد تايید صالحیت
  

 نمایدنهاد مرجعی که تایید صالحیت می

 د.یرگیک نهاد تایید صالحیت از دولت نشات میاختیار عموما  -يادآوری

 

9-9              

   3تايید صالحیت نهاد نشان 
 خود ندنیت برای شناسانهاد تایید صالحتوسط نشان استفاده شده 

 

9-4             

2گواهینامه تايید صالحیت
                                                                                                                     

 .اشدب می دامنه شمول معیندر تایید صالحیت  اعطاء بیانگر کهمدارک رسمی  مجموعهمدرک یا 
                                                 

1 Accreditation 

2 Accreditation body 

3 Accreditation body logo  

4 Accreditation certificate 
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9-5                

  1تايید صالحیت نماد 
 منظور  بهانطباق تایید صالحیت شده که  نهاد تایید صالحیت برای استفاده نهادهای ارزیابی که توسط نمادی

 .شود میشده آنها ارائه وضعیت تایید صالحیت  مشخص کردن
 

شده داشته  محفوظ نگهاز الزامات  با مجموعه ای دیتوجومانطباق مستقیم یک  مشخص کردنبرای  "عالمت "اصطالح -يادآوری

 است.

 

9-6             

9درخواست رسیدگی مجدد 
  

اتخاذ  مجدد در خصوص هر گونه تصمیم نامطلوببررسی  منظور بهیک نهاد ارزیابی انطباق  توسط درخواست

 شودداده می ن نهادآشده بوسیله نهاد تایید صالحیت در ارتباط با وضعیت تایید صالحیت مورد نظر 

 موارد زیر است: شامل نامطلوب های تصمیم -يادآوری

 3درخواست امتناع از پذیرش -

  ارزیابی ادامه امتناع از  -

 اقدام اصالحی  های درخواست -

 تغییرات در دامنه شمول تایید صالحیت  -

 تعلیق یا ابطال تایید صالحیت  ،تایید صالحیت عدم ها در مورد گیری تصمیم -

 تایید صالحیت باشد.دستیابی به که مانع  دیگری اقدامهر -
 

9-1              

  2ارزيابی

 (یها)نهاد تایید صالحیت جهت ارزیابی صالحیت نهاد ارزیابی انطباق، بر اساس استانداردتوسط فرآیندی که 

 .شود و برای دامنه شمول معین تایید صالحیت انجام می 3حاوی الزاماتخاص و/یا سایر مدارک 

شایستگی از جمله نهاد ارزیابی انطباق  های فعالیتارزیابی صالحیت کلیه  شامل ارزیابی صالحیت نهاد ارزیابی انطباق -آوریياد

 .باشد می نتایج ارزیابی انطباق اعتبارارزیابی انطباق و  های روش اعتبار کارکنان، 

                                                 

1 Accreditation symbol 

2 Appeal 

3 Application 

4 Assessment 

5 Normative documents 
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9-8              

1ارزياب
  

 تیمعضوی از عنوان  هبه تنهایی یا ب جام ارزیابی نهاد ارزیابی انطباقبرای ان نهاد تایید صالحیتتوسط که  شخصی

 .شود تعیین میارزیابی 
 

9-3             

9شکايت
  

غیر از درخواست رسیدگی مجدد توسط هر فرد یا سازمان به نهاد تایید صالحیت در ارتباط با ه بیان نارضایتی ب

انتظار  هرگاه پاسخگوئی مورد ،ابی انطباق تایید صالحیت شدهینهاد تایید صالحیت یا نهاد ارز آن های فعالیت

 باشد.

 

 9-10              

   3نهاد ارزيابی انطباق 

 دهد تایید صالحیت باشد، ارائه می 2"مورد"تواند  نهادی که خدمات ارزیابی انطباق را که می

برای هر دو نهاد ارزیابی انطباق اصطالح استفاده شود این  "نهاد ارزیابی انطباق"اصطالح استاندارد  این هرگاه در متن -يادآوری

 مگر اینکه به نحو دیگری مشخص شده باشد. رود کار می درخواست کننده و تایید صالحیت شده به

 

9-11              

  3مشاوره

  گیرد میقرار  تایید صالحیتکه مورد نهاد ارزیابی انطباق  های فعالیتمشارکت در هر یک از 

 ها:  لمثا

 نهاد ارزیابی انطباق  برای اجرایی های روشها یا  نظامنامه یا تدوین تهیه -

 یا مدیریت سیستم نهاد ارزیابی انطباق اجرا مشارکت در  -

                                                 

1 Assessor 

2 Complaint 

3 Conformity assessment body 

4 Object 

5 Consultancy 
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در رابطه با احراز یا /سیستم مدیریت و اجرایو ایجاد در جهت خاص یا آموزش خاص راهنمائی ارائه  -

  ارزیابی انطباق صالحیت نهاد

ارزیابی  در نهاد عملیاتیاجرایی  های روش یتدوین و اجرادر جهت خاص یا آموزش خاص مائی راهنارائه  -

 انطباق

 

9-11              

1کارشناس
  

با توجه به دامنه شمول  9خصص کارشناسیجهت ارائه دانش خاص یا ت شخصی که توسط نهاد تایید صالحیت

  .تعیین گردیده است تایید صالحیت مورد ارزیابی

 

9-19         

   3تايید صالحیت گسترش

 دامنه شمول تایید صالحیت  به وسعت دادنفرآیند 

 

9-14             

  2ذينفع های طرف

   باشند می غیر مستقیم در تایید صالحیت یامستقیم که دارای نفع  یهای طرف

آنهایی  منافع غیر مستقیم بهنفع ی گیرند و قرار متایید صالحیت مورد که اشاره دارد آنهایی  منافع مستقیم به نفع -يادآوری

 متکی هستند.استفاده نموده یا به آن  شده خدمات ارزیابی انطباق تایید صالحیت از که اشاره دارد

 

9-15              

   3سر ارزياب

 .ص شده بر عهده وی گذاشته شده استمشخارزیابی  های فعالیتارزیابی که مسئولیت کلی 

                                                 

1 Expert 

2 Expertise 

3 Extending accreditation 

4 Interested parties 
 

5 Lead assessor 
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9-16              

  1تايید صالحیت ساختنمحدود 

 فرآیند لغو تایید صالحیت برای بخشی از دامنه شمول تایید صالحیت 

 

9-11             

   9 دامنه شمول تايید صالحیت

 .شده است یا اعطاء شود میدرخواست تایید صالحیت در مورد آن ارزیابی انطباق که  خاص خدمات

 

9-18              

   3بازبینی

توسط برای پایش تداوم برآورده شدن الزامات تایید صالحیت  ،غیر از ارزیابی مجدده ب، ها وعه ای از فعالیتمجم

 ارزیابی انطباق تایید صالحیت شده های نهاد

 :باشد می مانند موارد زیربازبینی  های فعالیتر سایهم و  بازبینی منظور به ارزیابی ها در محل همبازبینی شامل  –يادآوری 

 تایید صالحیت  مربوط به های در مورد جنبهاز نهاد ارزیابی انطباق تایید صالحیت  نهاد توسط اطالعکسب  (لفا

 باشد میهای نهاد ارزیابی انطباق در مورد آنچه که شامل تایید صالحیت  بازنگری اظهاریه  ب(

ممیزی، نتایج کنترل کیفیت  های درخواست از نهاد ارزیابی انطباق جهت ارائه مدارک و سوابق )مثال گزارش  (ج

 داخلی برای تصدیق کردن اعتبار خدمات نهاد ارزیابی انطباق، سوابق شکایات، سوابق بازنگری مدیریت(

 پایش عملکرد نهاد ارزیابی انطباق )مانند نتایج مشارکت در آزمون کفایت تخصصی( (د

 

9-13               

  2 تعلیق تايید صالحیت

 کردن موقت تایید صالحیت بطور کامل یا بخشی از دامنه شمول تایید صالحیتنا معتبرفرآیند 

                                                 

1 Reducing accreditation 

2 Scope of accreditation 

3 Surveillance 

4 Suspending accreditation 
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9-10                

  1 ابطال تايید صالحیت

 فرآیند لغو کامل تایید صالحیت 

 

9-11              

  9شاهد بودن

  آن الحیتنهاد ارزیابی انطباق در دامنه شمول تایید ص توسط انجام خدمات ارزیابی انطباقبرناظر بودن 
 

 نهاد تايید صالحیت     4

 مسئولیت قانونی     4-1

 . ثبت شده باشد 3موجودیت حقوقیباید نهاد تایید صالحیت 

 

نهاد تایید هرگاه  شوند. تلقی میموجودیت حقوقی برمبنای وضعیت دولتی خود ، نهادهای تایید صالحیت دولتی -يادآوری

که طریقی به ، نهاد تایید صالحیت بودهمشخص کردن باشد، دولت مسئول  گتربزر دولتیموجودیت صالحیت دولتی بخشی از 

دارای این استاندارد  ونهاد تایید صالحیت در مضم. این ننیاید پیشارزیابی انطباق دولتی  هایبا نهاد منافعیهیچگونه تعارض 

 . شود میتلقی ثبت شده موجودیت حقوقی 

 

 ساختار        4-1

ایجاد خود  های تایید صالحیتمورد نهاد تایید صالحیت باید بگونه ای باشد که در  یتساختار و فعال 4-1-1

 اطمینان کند.

اط با تایید صالحیت از خود در ارتب های تصمیم ید دارای اختیار باشد و باید مسئولنهاد تایید صالحیت با 4-1-1

 باشد.ل تایید صالحیت تعلیق و ابطا، محدود کردن، توسعهبر قرار نگه داشتن،  ،ءجمله اعطا

نام  ،در صورت موضوعیت داشتن ،خود از جمله حقوقینهاد تایید صالحیت باید توصیفی از وضعیت      4-1-9

 . ، داشته باشددارندکنترل تحت را  که آناشخاصی  نام ،متفاوت بودنو در صورت  ،مالکان خود

                                                 

1 Withdrawing accreditation 

2 Witnessing 

3 Legal entity 
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مرتبط و  یارات مدیریت رده باال و سایر کارکنان، مسئولیتها و اختنهاد تایید صالحیت باید وظایف     4-1-4

 مدون نماید. ،داشته باشند فیت تایید صالحیت تاثیربر کی توانند میکه  را وابسته به نهاد تایید صالحیت

زیر موارد کلی برای هر یک از دارای اختیار و مسئولیت نهاد تایید صالحیت باید مدیریت رده باال را که     4-1-5

 . ص کندمشخ ،باشد

 نهاد تایید صالحیت  فعالیت در ارتباط با  ها مشیتدوین خط  (الف

 اجرایی  های روشو  ها مشیخط  ینظارت بر اجرا  (ب

 نظارت بر امور مالی نهاد تایید صالحیت   (ج

 در مورد تایید صالحیت  تصمیمات  (د

 ترتیبات قراردادی   (ه

مدیریت  جانبمعین را از  های فعالیتتا اینکه گونه که الزم است،  آن ،تفویض اختیار به کمیته ها یا افراد  (و

 بر عهده گیرندرده باال 

راهنمایی نهاد تایید صالحیت درباره الزم جهت کارشناسی تخصص  نهاد تایید صالحیت باید به   4-1-6

  . دسترسی داشته باشد ،موضوعاتی که مستقیما به تایید صالحیت مربوط می باشند
 

یا یا برای موارد خاص ) مشورتی های کمیتهتعداد بیشتری از از طریق یک یا  تواند میالزم  یتخصصدانش دسترسی به  -يادآوری

 . می باشند، بدست آیدم مسئول در حوزه فعالیت خود که هر کدا (دائمی

 

 درکه ی ئها تهکمی فعالیتو  1 ها شرح ماموریت، یت باید مقررات رسمی برای انتصابنهاد تایید صالح   4-1-1

 مشارکت کننده را مشخص کند. های طرفداشته باشد و باید  ،هستند دخیل فرآیند تایید صالحیت

 مدون ،اختیار و مسئولیت را نشان دهدسلسله مراتب که  خود راساختار کل نهاد تایید صالحیت باید    4-1-8

 نماید.

 

 طرفی  بی        4-9

 های فعالیتبی طرفی  واقع گرایی و و کار کند کهشده گونه ای سازماندهی ه بنهاد تایید صالحیت باید     4-9-1

 کند.  محافظترا خود 

                                                 

1 Terms of reference 
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و برقرار نگه داشتن وجود آوردن ه بطرفی و برای  بیمحافظت از  منظور به نهاد تایید صالحیت باید  4-9-1

رای فراهم آوردن امکان ساختاری ب ،خودتایید صالحیت  سیستم عمده مربوط به کارهای  اصول و خط مشی

در مورد مشارکت متوازن  نهاد تایید صالحیت باید ذینفع را مدون و اجرا نماید. های طرفدخیل بودن اثر بخش 

 . اطمینان حاصل نماید ،به تنهائی غالب نباشد ها طرف یک از ذینفع به نحوی که هیچ های طرف نمایندگان

ایید صالحیت باید بدون تبعیض بوده و باید به شیوه بدون ی نهاد تئاجرا های روشها و  خط مشی  4-9-9

خدمات خود را در دسترس کلیه درخواست کنندگانی قرار دهد . نهاد تایید صالحیت باید شودمدیریت تبعیض 

های تعیین  و محدودیتمراجعه شود(  1-6-2)به بند که درخواستهای تایید صالحیت آنها در حوزه فعالیت ها 

دسترسی نباید مشروط به اندازه نهاد ارزیابی انطباق . آن قرار داردها و مقررات  خط مشی شده در چارچوب

و تایید صالحیت نباید مشروط به تعداد نهادهای ارزیابی  باشدانجمن یا گروه هر درخواست کننده یا عضویت در 

 باشد.  ،اند انطباقی که قبال تایید صالحیت شده

 گذارندبر فرآیند تایید صالحیت تاثیر  توانند مینهاد تایید صالحیت که  های کلیه کارکنان و کمیته  4-9-4

بر  ای خدشه تواند میمالی و غیره که  ،و باید از هر گونه فشار نابجای تجاری نمایند اقدام انهگرای واقعبه نحو باید 

 . باشند مبرا ،وارد نمایدطرفی  بی

م در مورد تایید صالحیت توسط که هر تصمینماید  حاصلنهاد تایید صالحیت باید اطمینان   4-9-5

 ،دهند ( ذیصالح و متفاوت از اشخاصی که ارزیابی را انجام میهای )اشخاص( شایسته یا کمیته )کمیتهشخص

 . شود میاتخاذ 

 ،دهد طرفی آن را تحت تاثیر قرار می که بی را مانند موارد زیر نهاد تایید صالحیت نباید خدماتی   4-9-6

 کند:  هارائ

  دهند میارائه ارزیابی انطباق  هایآن دسته از خدمات ارزیابی انطباق که نهاد (الف

 دادنمشاوره   (ب

هیچ . داشته باشد ارتباطمشاوره  ارائه به گونه ای معرفی گردد که بانباید نهاد تایید صالحیت  های فعالیت

 تر، تر، آسان ساده تواند میتایید صالحیت که  باشدتلویحا اظهار شود که بیانگر آن نباید گفته شود یا موضوعی 

 . استفاده شودای  مشخص شدهای  یا خدمات مشاورهشخص )اشخاص(  ازاگر د باشتر  یا ارزان تر سریع

 ای بر با آن خدشهنهادهای مرتبط  های فعالیتکه حاصل نماید نهاد تایید صالحیت باید اطمینان    4-9-1

خدمات  تواند مینهاد مرتبط حال  کند. با این تایید صالحیت آن وارد نمیبی طرفی  و انهواقع گرای ،محرمانگی

ارائه دهد به  ،کند می ، تایید صالحیتآنهارا مشاوره یا آن دسته از خدمات ارزیابی انطباق که نهاد تایید صالحیت

 :باشد)در ارتباط با نهاد تایید صالحیت( شرط آنکه نهاد مرتبط دارای شرایط زیر 

 3-9-2توصیف شده در بند  های فعالیتبرای  ،متفاوت یمدیریت رده باال (الف
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  هستند دخیل تایید صالحیت گیری تصمیمهای  که در فرآیند کارکنان متفاوت از آنهائی  (ب

 تاثیر گذاری بر نتیجه ارزیابی تایید صالحیت عدم امکان   (ج

 باشنداوت متف که بصورت متمایزی یینمادهاو  ها ، نشاننام  (د

با روابط توصیف شده است باید  9-3-2که در بند   گونه ذینفع آن های طرفنهاد تایید صالحیت با مشارکت 

 های فعالیتاز درون نهاد تایید صالحیت یا از یا تعارض منافع که امکان بالقوه تعیین  منظور بهنهادهای مرتبط را 

گاه تعارضاتی مشخص شده باشد اقدام مقتضی هر .کند ونمدتحلیل و مشخص، را  شود مینهادهای مرتبط ناشی 

  باید صورت گیرد.

 

یا ترتیبات قراردادی به نهاد تایید  مشترککه توسط یک مالکیت  ،مجزا است حقوقی موجودیتنهاد مرتبط یک  -1يادآوری 

 پیوند دارد.توصیف گردیده،  1-2صالحیت که در بند 

عنوان یک ه توصیف شده است ب 1-2گونه که در بند  از نهاد تایید صالحیت دولتی آن خارج ،دولت یک بخش متمایز -1يادآوری 

 . شود می محسوبنهاد مرتبط 

 

 محرمانگی       4-4 

 های فعالیتدست آمده در فرآیند ه حفاظت از محرمانگی اطالعات بمنهاد تایید صالحیت باید ترتیباتی جهت 

نهادهای بیرونی یا افرادی که از  ویید صالحیت از جمله کمیته ها تایید صالحیت خود در کلیه سطوح نهاد تا

در حد کفایت داشته باشد. نهاد تایید صالحیت نباید اطالعات محرمانه درباره نهاد  کنند میطرف آن اقدام 

مگر  ،کتبی نهاد ارزیابی انطباق افشاء کنداجازه از نهاد تایید صالحیت بدون  در بیرونارزیابی انطباق خاص را 

 . الزام نمایداجازه ای ن افشاء آن اطالعات را بدون چنین اینکه قانو

 

 1مالی تامین و مسئولیت مدنی        4-5

خود  های فعالیتناشی از  مدنی های دادن مسئولیت نهاد تایید صالحیت باید ترتیباتی برای پوشش -2-3-1

 داشته باشد. 

برای انجام اثبات شده است،  را که بوسیله سوابق و/یا مدارکالزم  نهاد تایید صالحیت باید منابع مالی -2-3-9

 . بع )منابع( درآمد خود داشته باشداز منشرحی داشته باشد. نهاد تایید صالحیت باید  خود های فعالیت

                                                 
1
 Liability and financing 
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 فعالیت تايید صالحیت  4-6

اها به استانداردها، راهنمتایید صالحیت خود را با ارجاع  های فعالیتنهاد تایید صالحیت باید بطور واضح  4-6-1

 توصیف نماید.  حاوی الزامات بین المللی مربوطهیا سایر مدارک 

و/یا در تدوین آنها مشارکت مدارک کاربردی یا مدارک راهنما را بپذیرد،  تواند مینهاد تایید صالحیت  4-6-1

صالحیت یا  واجد های تهکمی توسط که چنین مدارکیحاصل نماید نهاد تایید صالحیت باید اطمینان نماید. 

ذینفع تدوین شده است.  های طرفاشخاصی که دارای شایستگی الزم می باشند و بر حسب اقتضاء، با مشارکت 

 . بایستی مورد استفاده قرار گیرد ،راهنمای بین المللی موجود باشد مدارک در صورتیکه مدارک کاربردی یا

به  در پاسخگوئیخود و  های فعالیتگسترش  منظور به اجرایی های روشنهاد تایید صالحیت باید  4-6-9

عبارتند  ،اجرایی گنجانده شوند های روش. عناصری که ممکن است در این ذینفع ایجاد کند های طرفتقاضاهای 

 از: 

، منابع و سایر موارد در گستره، مناسب بودن صالحیت وضعیت کنونی نهاد تایید صالحیت از لحاظ تحلیل (الف

  حوزه جدید

 از سایر منابع بیرونی  یتخصصدانش و به کارگیری  داشتن دسترسی (ب

 ارزیابی نیاز برای مدارک کاربردی یا مدارک راهنما  (ج

 آموزش ارزیابان و  اولیه انتخاب (د

 آموزش کارکنان نهاد تایید صالحیت در حوزه جدید  (ه

 

 مديريت   5

 کلیات   5-1

          طور مداوم اجرا نماید و برقرار نگه دارد و به وسیستم مدیریت را ایجاد نهاد تایید صالحیت باید یک   5-1-1

. الزامات سیستم مدیریت که ماهیت خاص نهادهای لزامات این استاندارد بهبود بخشداثر بخشی آن را برطبق ا

 . اند شدهتعیین  2-3تا  9-3دهند در بندهای  تایید صالحیت را مد نظر قرار می

 این ،اجرایی داشته باشد یا ایجاد کند های روشنهاد تایید صالحیت  که گاه در این استاندارد الزام شودهر  5-1-1

 ، اجراء و برقرار نگه داشته شود و هرگاه مناسب باشداجرایی باید مدون های روشکه این  بدین معنی است امر

 . مدون باشند های مشیبر مبنای خط  باید
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 سیستم مديريت    5-1

و اهداف را که شامل خط مشی کیفیت  ها مشینهاد تایید صالحیت باید خط  یمدیریت رده باال   5-1-1

ه کیفیت و بخود  چنین باید شواهدی دال بر تعهد، و هممعین و مدون کند باشد میخود  های فعالیتبرای 

 های طرف های بخش در مورد نیاز. مدیریت باید از ارتباطات اثر فراهم آورد را مطابقت با الزامات این استاندارد

در کلیه سطوح نهاد  ها مشیکه خط  نماید . مدیریت همچنین باید اطمینان حاصلنمایدذینفع اطمینان حاصل 

 بوده و گیری اندازه. اهداف بایستی قابل شود میرآمده و برقرار نگه داشته ، به اجراء دشدهدرک  تایید صالحیت

 . صالحیت همخوان باشدنهاد تایید  های مشیبا خط  باید

 

 تکالیف خود به های مشیدر خط  توانند می ،الحیت که امضاء کننده ترتیبات شناسائی متقابل هستندنهادهای تایید ص –يادآوری

 متقابل اشاره کنند. شناسائی ترتیبات 

 

جام گستره و حجم کاری که ان ،نوع نهاد تایید صالحیت باید یک سیستم مدیریت متناسب با   5-1-1

 وابسته ه و یا در مدارکمکلیه الزامات قابل اعمال این استاندارد باید یا در یک نظامنا .را به کار گیرد دهند می

وابسته مربوط در دسترس  که این نظامنامه و مدارکنماید . نهاد تایید صالحیت باید اطمینان حاصل لحاظ شود

 . نمایداجرایی سیستم اطمینان حاصل  ایه روشو باید از اجرای اثر بخش  باشد میکارکنان آن 

نماید که جدا از سایر  نهاد تایید صالحیت باید یکی از مدیران خود را منصوب یمدیریت رده باال   5-1-9

 : باشد ها و اختیاراتی شامل موارد زیر باید دارای مسئولیت ها مسئولیت

 ی سیستم مدیریت ایجاد شده است اجرایی مورد نیاز برا های روشحصول اطمینان از اینکه   (الف

 دهی به مدیریت رده باال در مورد عملکرد سیستم مدیریت و هر نوع نیاز به بهبود  گزارش  (ب

 

 کنترل مدارک    5-9

تایید  های فعالیت( که به بیرون سازمانی و درون سازمانی) مدارکتمامی نهاد تایید صالحیت باید برای کنترل 

 مورد نیاز را های اجرایی باید کنترل های روش. این اجرایی ایجاد کند های روش ،شود می آن نهاد مربوط صالحیت

 : معین کند در رابطه با موارد زیر

 تصویب مدارک از نظر کفایت پیش از صدور   (الف

 و تصویب مجدد مدارک  ،نیازدر صورت ، بازنگری و روزآمد کردن  (ب
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 تجدیدنظر مدارک مشخص است  وضعیت جارین از اینکه تغییرات و حصول اطمینا   (ج

دسترس کارکنان،  استفاده دری ها محلحصول اطمینان از اینکه نسخ مربوطه از مدارک ذیربط در   (د

 باشد می، ارزیابان و کارشناسان نهاد تایید صالحیت و نهادهای ارزیابی انطباق پیمانکاران فرعی

 انا باقی می مانند و به سهولت قابل شناسایی هستند حصول اطمینان از اینکه مدارک به صورت خو  (ه

که   پیشگیری از استفاده سهوی از مدارک منسوخ شده و مشخص کردن آنها به نحو مناسب درصورتی  (و

 این نوع مدارک برای هر منظوری نگهداری شوند 

  در موارد مرتبط ،حفاظت از محرمانگی مدارکم  (ز

 

 سوابق    5-4

رسی، ، دستاجرایی برای شناسایی، جمع آوری، فهرست کردن های روشاید یید صالحیت بنهاد تا   5-4-1

 سوابق خود ایجاد کند. وارهائی  ، نگهداری وبایگانی کردن، ذخیره کردن

 تکالیف بامطابق یک دوره در اجرایی برای نگهداری سوابق  های روشنهاد تایید صالحیت باید    5-4-1

 . با ترتیبات محرمانگی باشد مطابق . دسترسی به این سوابق بایدکند جادخود ای حقوقیی و قرارداد

 

 و اقدامات اصالحی  ها انطباقعدم    5-5

خود ایجاد  فعالیت هایدر  ها انطباقاجرایی برای شناسایی و مدیریت عدم  های روشنهاد تایید صالحیت باید 

یری از وقوع جلوگ منظور به ها انطباقعدم  للرفع ع باید در صورت لزوم برای همچنین . نهاد تایید صالحیتکند

ایی باید اجر های روش. ه باشده. اقدامات اصالحی باید متناسب با پیامد مسائل مورد مواجمجدد آنها اقدام کند

 : موارد زیر را در برگیرد

 داخلی (  های ممیزی)مثال از طریق شکایات و  ها انطباقشناسایی عدم   (الف

  ل عدم انطباقتعیین عل  (ب

  ها انطباقاصالح عدم  (ج

 مجددا رخ ندهند  ها انطباقه عدم نیاز به اقدامات جهت حصول اطمینان از اینک ارزیابی  (د

 کردن به موقع آنها  ن اقدامات مورد نیاز و اجراتعیی  (ه

 ثبت نتایج اقدامات انجام گرفته  (و

 اقدامات اصالحی  یاثر بخش بازنگری (ز



 1329:  13911آی ای سی  –ایزو  –استاندارد ایران 

12 

 

 مات پیشگیرانه اقدا   5-6

های بهبود ایجاد کرده و اقدامات پیشگیرانه برای فرصتاجرایی برای شناسایی  های روشنهاد تایید صالحیت باید 

ناسب با پیامد مسائل بالقوه . اقدامات پیشگیرانه انجام شده باید متی بالقوه انجام دهدها انطباقعدم  رفع علل

 :زاماتی برای موارد زیر تعیین شودپیشگیرانه باید الاجرایی برای اقدامات  های روشدر . باشد

 ی بالقوه و علل آنها ها انطباقشناسایی عدم   (الف

 تعیین و انجام اقدامات پیشگیرانه مورد نیاز  (ب

 سوابق مربوط به نتایج اقدامات انجام گرفته ثبت   (ج

 اقدامات پیشگیرانه انجام گرفته  یبازنگری اثر بخش  (د

 

 داخلی  های زیممی   5-1

های داخلی ایجاد نموده تا  اجرایی برای ممیزی های روشباید به طور معمول نهاد تایید صالحیت    5-1-1

داشته شده  راء و بر قرار نگهدر انطباق با الزامات این استاندارد بوده و سیستم مدیریت اج تصدیق کند که آن نهاد

 . است

 . است شده های داخلی ارائه ممیزی برای انجام هایی ودنمهر 12911ایزو  –یراناستاندارد ا در جهت اطالع،  –يادآوری

داخلی  های ممیزی. دفعات د حداقل یک بار در سال انجام شودهای داخلی معموال بای ممیزی  5-1-1

طور اثر بخش بر اساس این ه ب آن که نهاد تایید صالحیت بتواند اثبات کند که سیستم مدیریت درصورتی

. برنامه ممیزی باید با توجه به اهمیت ممکن است کاهش یابد ی اثبات شده دارد،ندارد اجراء شده و پایداراستا

 . قبلی طرح ریزی شود های ممیزیو نیز نتایج  هایی که الزم است ممیزی شوند فرآیندها و حوزه

 : کهنماید نهاد تایید صالحیت باید اطمینان حاصل   5-1-9

مات ، ممیزی و الزاارای دانش در زمینه تایید صالحیتی توسط کارکنان واجد شرایط و دداخل های ممیزی (الف

   شود میاین استاندارد انجام 

انجام  ،کنند میتحت ممیزی را اجراء  های فعالیتکه  ت از آنهائیداخلی توسط کارکنان متفاو های ممیزی (ب

  شود می

  یابند می ممیزی اطالع ممیزی شده از نتیجهحوزه کارکنان مسئول در   (ج

  گیرد میاقدامات به موقع و به روش مناسب انجام   (د

 برای بهبود شناسایی گردد هایی  فرصتهر گونه   (ه
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 های مديريت  بازنگری   5-8

در خود اجرایی برای بازنگری سیستم مدیریت  های روشنهاد تایید صالحیت باید  یرده باال یتمدیر  5-8-1 

ریزی شده ایجاد کند تا از تداوم کفایت و اثر بخشی تامین الزامات مربوطه از جمله این  نامهفواصل زمانی بر

تی حداقل یکبار در معموال بایس ها بازنگری. این نماید و اهداف بیان شده اطمینان حاصل ها مشیاستاندارد و خط 

 . سال انجام شود

در  ،با موارد زیر مرتبط بهبودفرصتهای کرد جاری و مدیریت باید شامل عمل یها بازنگریهای ادونددر   5-8-1

 :باشدصورت وجود، 

  ها ممیزینتایج  (الف

 در صورت مربوط بودن  همترازی های نتایج ارزیابی ب(

 المللی در صورت مربوط بودن  بین های فعالیتمشارکت در  (ج

 های ذینفع  بازخور از طرف (د

 جدید تایید صالحیت  زمینه های (ه

  ها انطباقدهای عدم رون (و

 وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصالحی  (ز

  ی مدیریت قبلیها بازنگریمربوط به  پیگیرانهاقدامات  (ح

 برآورده کردن اهداف  (ط

 بر سیستم مدیریت تاثیر گذارد  تواند میتغییراتی که  (ی

 رسیدگی مجدد  های درخواست (ک

 تحلیل شکایات     (ل

  قدامات مربوط به موارد زیر باشد باید شامل انگری مدیریت باز بروندادهای  5-8-9

 آن  های بهبود سیستم مدیریت و فرآیند  (الف

 ذینفع  های طرففرآیند تایید صالحیت در انطباق با استانداردهای مربوطه و انتظارات و بهبود خدمات   (ب

 نیازهای مربوط به منابع   (ج

 اهداف کالن و اهداف  ،ها مشیخط  تعیین کردن یا تعیین کردن مجدد  (د

 



 1329:  13911آی ای سی  –ایزو  –استاندارد ایران 

16 

 

 شکايات   5-3

 باید:. نهاد تایید صالحیت رای رسیدگی به شکایات داشته باشداجرایی ب های روشنهاد تایید صالحیت باید 

  د نمای گیری تصمیممورد اعتبار شکایات  در (الف

د صالحیت شده در نطباق تاییکه شکایت مربوط به نهاد ارزیابی انماید ، اطمینان حاصل برحسب اقتضاء (ب

  د ارزیابی انطباق ارجاع شده است نها اول به وهله

  و اثربخشی آنها را ارزیابی کند  اقدامات مناسب انجام داده (ج

 سوابق کلیه شکایات و اقدامات انجام شده را نگهداری کند  (د

 به شاکی پاسخ دهد  (ه

 

 منابع انسانی    6

 هاد تايید صالحیت ن کارکنان مرتبط با   6-1 

موقتی یا  ،بیرون از سازمان ،تعداد کافی کارکنان شایسته )درون سازمانینهاد تایید صالحیت باید به    6-1-1

، انجام نوع منظور بهو تجربه الزم ، مهارت ها ( دارای تحصیالت، آموزش، دانش فنیتمام وقت یا پاره وقت ،دائمی

 . داشته باشد ،شود میانجام  ی کهگستره و حجم کار

تحت پوشش  منظور بهو کارشناسان  ارزیابانسر نهاد تایید صالحیت باید به تعداد کافی ارزیابان شامل   6-1-1

 . خود دسترسی داشته باشد های فعالیتکلیه  داشتن

ت ها و اختیارا ، مسئولیتوظایف ، گستره و حدودهر شخص مورد نظر نهاد تایید صالحیت باید برای   6-1-9

 . به وضوح تشریح نماید را وی

خود  آن معادلد که بطور رسمی از طریق امضاء یا را ملزم کن نهاد تایید صالحیت باید کلیه کارکنان   6-1-4

های  . این تعهد باید جنبهه توسط نهاد تایید صالحیت نمایندتعیین شد را متعهد به مطابقت داشتن با مقررات

نافع تجاری و سایر منافع و هر وابستگی فعلی یا قبلی با نهادهای ارزیابی مربوط به محرمانگی و استقالل از م

 . را مشخص کند مورد ارزیابی انطباق

 

 کارکنان دخیل در فرآيند تايید صالحیت    6-1

 . ح نمایدتشری موارد زیر را نهاد تایید صالحیت باید برای هر فعالیت دخیل در فرآیند تایید صالحیت   6-1-1
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 تجربه و شایستگی مورد نیاز  ،احراز یطشرا (الف

 مورد لزوم  مداومآموزش اولیه و    (ب

ارزیابان و  ، آموزش دادن و تایید رسمیاب کردناجرایی برای انتخ های روشنهاد تایید صالحیت باید    6-1-1

 . ده در فرآیند ارزیابی ایجاد کندکارشناسان استفاده ش

 ها شایستگی هر ارزیاب و کارشناسهای خاصی را که در آن نهاد تایید صالحیت باید دامنه شمول   6-1-9

 . کند است، مشخص اثبات شده

 :، کارشناسانند که ارزیابان و در صورت ارتباطنهاد تایید صالحیت باید اطمینان ایجاد ک   6-1-4

  هستند  د صالحیت و سایر الزامات مربوطمعیارهای تایی ،ی تایید صالحیتئاجرا های روشآشنا به  (الف

 آموزش مربوط به ارزیاب تایید صالحیت را دیده باشند  (ب

  ارزیابی مربوط را دارند  های روش دانش کامل از  (ج

  های مورد نیاز هستند  ، به زبانیهم کتبی و هم شفاهبه صورت ، ه برقراری ارتباطات بطور اثر بخشقادر ب  (د

  مناسب داشته باشند صفات شخصی   (ه

 

 . یافت 12911ایزو  –ی از قبیل استاندارد ایران می توان در مدارک را راهنمایی در مورد صفات شخصی  –يادآوری

 

 پايش    6-9

پایش عملکرد و شایستگی کارکنان اجرایی برای  های روشنهاد تایید صالحیت باید از طریق ایجاد    6-9-1

. تایید صالحیت اطمینان ایجاد کند در خصوص گیری تصمیمارزیابی و فرآیند  بخشانجام رضایت  در مورد لدخی

مشخص کردن نیازهای  منظور بهشایستگی کارکنان خود را  عملکرد و نهاد تایید صالحیت بایدبطور خاص 

  .آموزشی بازنگری کند

از سایر فنون از  استفادهبا ل یا ش کردن )مثال بوسیله مشاهدات در محباید پاینهاد تایید صالحیت    6-9-1

 منظور به( را توسط همترازان ارزیابان ای ارزیابی انطباق و پایشبازخور از نهاده ،های ارزیابی قبیل بازنگری گزارش

هر  فعالیت. توصیه اقدامات پیگیرانه مناسب برای بهبود عملکرد انجام دهد منظور بهارزیابی عملکرد ارزیابان و 

 شواهد پشتیباناینکه ، مگر کرد مشاهده ارزیابی ر منظم معموال هر سه سال یکبار در محلارزیاب را باید بطو

  ، وجود داشته باشد.کند میطور مداوم با شایستگی عمل  ارزیاب بهاین مورد که کافی در 
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 سوابق کارکنان   6-4

بق مربوط به الحیت سوانهاد تایید صالحیت باید برای هر یک از اشخاص دخیل در فرآیند تایید ص   6-4-1

داشته  پایش باید روزآمد نگه تجربه و ،. سوابق آموزشتجربه و شایستگی را نگهداری کند ،احراز شرایط، آموزش

 . شود

 ،روز آمد ارزیابان و کارشناسان را که حاوی حداقل موارد زیر است تایید صالحیت باید سوابق نهاد   6-4-1

 :نگهداری کند

 نام و نشانی   (الف

متبوع ان در سازمان سمتی که ایش مورد ارزیابان و کارشناسان بیرون از سازماندر  و تصدیسمت مورد  (ب

   بر عهده دارند.خود 

 حرفه ای  و رتبه مربوط به تحصیالتاحراز شده  شرایط (ج

 تجربه کاری   (د

  ارزیابی انطباق های فعالیتارزیابی و  ،مدیریت های آموزش در زمینه سیستم  (ه

 ارزیابیخاص شایستگی برای کار   (و

 تجربه ارزیابی و نتایج پایش منظم آنان  (ز

 

 فرآيند تايید صالحیت   1

 معیارها و اطالعات تايید صالحیت    1-1

باشد که در مدارک  تایید صالحیت نهادهای ارزیابی انطباق باید آنهایی منظور بهمعیارهای عمومی    1-1-1

ای ارزیابی انطباق تعیین نهاده فعالیتن المللی برای از قبیل استانداردها و راهنماهای بیمربوطه  حاوی الزامات

 . شده است

در فواصل زمانی کافی روز آمد نهاد تایید صالحیت باید موارد زیر را در دسترس عموم قرار داده و    1-1-1

 : کند

، حفظ، ، شامل ترتیبات برای اعطاءت خودحیارزیابی و تایید صال های اطالعات تفصیلی درباره فرآیند  (الف

 ، تعلیق و ابطال تایید صالحیت گسترش، محدود ساختن
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الزامات فنی  ، از جملهدر صورت موضوعیت داشتنو  مدرک یا مدارک مرجع حاوی الزامات تایید صالحیت  (ب

 خاص مربوط به هر زمینه تایید صالحیت 

 ط به تایید صالحیت های مربو اطالعات عمومی درباره هزینه  (ج

 نهادهای ارزیابی انطباق  تکالیف توصیفی از حقوق و  (د

شده  تشریح 1-9-3انطباق تایید صالحیت شده آن گونه که در بند  ارزیابی های اطالعات در مورد نهاد  (ه

 . است

 جدد و رسیدگی به شکایات و درخواست رسیدگی م 1اجرایی برای تسلیم های روشاطالعات در مورد   (و

  شود میی که تحت آن برنامه تایید صالحیت اجرا رباره اختیاراطالعات د  (ز

 توصیفی از حقوق و وظایف   ح(

 . آورد حیت پشتیبانی مالی بدست میی که بوسیله آن نهاد تایید صالهای روشاطالعات عمومی درباره   (ط

 . کند میآن نهاد تایید صالحیت کار  های اظهار شده که تحت اطالعات درباره فعالیت ها و محدودیت  (ی

 در صورت موضوعیت داشتن توصیف شده است، 3-3-2که در بند گونه نی مرتبط آدهادرباره نهااطالعات   (ک

  

 تايید صالحیت درخواست    1-1

اد ارزیابی انطباق نه از سوی دارای اختیار ای نماینده ید صالحیت باید الزام نماید کهنهاد تای   1-1-1

  :رسمی که شامل موارد زیر است را ارائه دهد رخواست کننده، درخواستد

و منابع  حقوقی، وضعیت نشانی ،سازمانی، نام موجودیتی نهاد ارزیابی انطباق شامل عموم های مشخصه  (الف

 انسانی و فنی 

 ،بزرگتر سازمان ، ارتباط آن باآن های فعالیتاطالعات عمومی مربوط به نهاد ارزیابی انطباق از قبیل   (ب

شمول تایید  دامنهقرار است تحت پوشش فیزیکی که  های کلیه مکان های ، و نشانیوجوددرصورت 

 . صالحیت باشد

 دامنه شمول تایید صالحیت که بطور واضح معین و درخواست شده است.   (ج

ونه گ نهاد ارزیابی انطباق آن کالیفت ردن الزامات تایید صالحیت و سایربرآورده ک منظور بهای  نامه موافقت  (د

 . توصیف شده است 1-3که در بند 

                                                 
1
 lodging 
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نهاد تایید صالحیت باید الزام نماید که نهاد ارزیابی انطباق درخواست کننده حداقل اطالعات زیر را    1-1-1

 . ت قبل از شروع ارزیابی ارائه دهددر ارتباط با تایید صالحی

یا  روش ها ،و فهرست استانداردها دهد میاد ارزیابی انطباق ارائه نه توصیفی از خدمات ارزیابی انطباق که  (الف

 حدود توانمندیاز جمله  ابی انطباق در پی تایید صالحیت استنهاد ارزی اجرایی که در مورد آن های روش

  هرگاه موضوعیت داشته باشد

یابی انطباق و مدارک و سوابق صورت کاغذی یا الکترونیکی( از نظامنامه کیفیت نهاد ارزه نسخه کپی )ب یک (ب

 13-3نه که در بند گومشارکت در آزمون کفایت تخصصی آن وابسته مربوط از قبیل اطالعات درباره 

 ، در صورت موضوعیت داشتن توصیف شده است

  .اق را از لحاظ کفایت بازنگری کندنهاد تایید صالحیت باید اطالعات ارائه شده توسط نهاد ارزیابی انطب   1-1-9

 

 بازنگری منابع    1-9

، بر هانجام ارزیابی نهاد ارزیابی انطباق درخواست کنند حیت باید توانایی خود را براینهاد تایید صال  1-9-1

 . ن و کارشناسان مناسب بازنگری کندداشتن ارزیابا خود و در دسترس صالحیت ،اساس خط مشی خود

 .قع ارزیابی اولیه را شامل گرددانجام به مو تایید صالحیت برایهاد این بازنگری باید همچنین توانایی ن  1-9-1

 

 واگذاری ارزيابی به پیمانکار فرعی     1-4

. انجام دهد ، خودمی باشد که تایید صالحیت بر آن مبنا را یابینهاد تایید صالحیت باید بطور معمول ارز   1-4-1

  . در صورتیکه نهاد تایید صالحیتفرعی واگذار نمایدا به پیمانکار ر گیری تصمیمنهاد تایید صالحیت نباید 

که تحت آن  ی استتوصیف کننده شرایط ای را که باید خط مشی ،نکار فرعی واگذار نمایدارزیابی ها را به پیما

در  به نحو مناسب مدون شده که ای . موافقتنامهداشته باشد انجام گیرد، تواند میمانکار فرعی واگذاری به پی

 . باشد، باید تنظیم شودمی  محرمانگی و تعارض منافعبا در رابطه  ترتیبات، از جمله گیرندهبر
 

 . ذاری به پیمانکار فرعی محسوب شودعنوان واگ عقد قرارداد با ارزیابان و کارشناسان منفرد بیرون از سازمان نبایستی به –يادآوری

 باید:نهاد تایید صالحیت      1-4-1

 گیری تصمیمصالحیت واگذار شده به پیمانکار فرعی را بپذیرد و باید خود  های ه ارزیابیمسئولیت کامل کلی (الف

 . را داشته باشد

 . ق یا ابطال تایید صالحیت حفظ کند، تعلیساختن، محدود گسترش، حفظ ،اعطاء منظور بهت خود را مسئولی  (ب
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کار فرعی پیمان عنوان بهکه ارزیابی به آنها  یکارکنان دخیل در فرآیند ارزیاباطمینان ایجاد کند که نهاد و   (ج

رائه شده توسط ی این استاندارد و ضوابط و راهنماهامی باشند و با الزامات ذیربط ا ، شایستهواگذار شده است

  .انطباق داشته باشد ،فرعی واگذار می نماید انبه پیمانکار ارزیابی را کهنهاد تایید صالحیت 

 فرعی خاص بدست آورد.  انپیمانکار از یک هر استفاده از منظور بهبی انطباق را رضایت کتبی نهاد ارزیا (د

تهیه  ،گیرد میارزیابی ها به خدمت  منظور بهنهاد تایید صالحیت باید فهرست پیمانکاران فرعی را که   1-4-9

 . ج داشته باشدثبت کردن نتای منظور بهارزیابی و پایش صالحیت آنها و  منظور بهی های روشنماید و باید 

 

 ارزيابی  برای آماده شدن  1-5

. این بازدید انجام شود ،تواند می یک بازدید مقدماتی با موافقت نهاد ارزیابی انطباق قبل از ارزیابی اولیه  1-5-1

. نهاد های آن منتج شود کننده یا صالحیت به شناسایی نواقص در سیستم نهاد ارزیابی انطباق درخواست تواند می

ی مراقبت اکید داشته باشد تا از های فعالیتیید صالحیت باید دارای مقررات واضحی بوده و باید در حین چنین تا

 . ائه خدمات مشاوره ای اجتناب گرددار

نهاد تایید صالحیت باید یک تیم ارزیابی شامل یک سر ارزیاب و در صورت نیاز تعدادی از ارزیابان و/یا   1-5-1

. هنگام انتخاب تیم ارزیابی، نهاد منصوب نماید به طور رسمی را دامنه شمول خاصهر ای کارشناسان مناسب بر

ویژه ه ، بکاری مناسب استمورد تایید صالحیت باید اطمینان دهد که دانش تخصصی بکار گرفته شده برای هر 

  باید دارای شرایط زیر باشد:تیم 

 . باشد میصالحیت مورد درخواست د آن تایید دانش مناسب در مورد دامنه شمول خاص که در مور (الف

ت در دامنه درک کافی برای انجام ارزیابی قابل اطمینان در مورد صالحیت نهاد ارزیابی انطباق برای فعالی  (ب

  شمول تایید صالحیت آن

قدام اطرفانه و بدون تبعیض  که اعضای تیم به نحو بی حاصل نمایدصالحیت باید اطمنیان نهاد تایید  1-5-9

 ویژه : ه ب کنند می

بر فرآیند تایید  ای خدشه تواند میتیم ارزیابی نباید خدمات مشاوره ای به نهاد ارزیابی انطباق که  یاعضا  (الف

  ارائه کرده باشند.  ،وارد نماید در مورد تایید صالحیت گیری تصمیمصالحیت و 

از ارزیابی درباره هر گونه ارتباط موجود، قبلی یا در  اعضاء تیم ارزیابی باید قبل 2-1-6بر اساس ضوابط بند   (ب

آنها و نهاد ارزیابی انطباق مورد ارزیابی را  متبوع نظر گرفته شده یا موقعیت رقابتی بین خود آنها یا سازمان

 . به نهاد تایید صالحیت اطالع دهند
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 کافی در فاصله زمانی ارند راآن تعلق دبه نهاد تایید صالحیت باید نام اعضای تیم ارزیابی و سازمانی که  1-5-4

انتصاب هر ارزیاب یا کارشناس خاص برای  به نهاد ارزیابی انطباق اطالع دهد تا امکان اعتراض به ارزیابیاز  پیش

  .داشته باشد را هااعتراض رسیدگی به این مشی خطیک باید  صالحیت تایید نهاد .نهادارزیابی انطباق فراهم گردد

نهاد تایید صالحیت باید بطور واضح مورد ارزیابی ارجاع شده به تیم ارزیابی را تعیین کند. وظیفه تیم   1-5-5

 . طباق و انجام ارزیابی در محل استارزیابی بازنگری مدارک گردآوری شده از نهاد ارزیابی ان

 باق در برگیرنده خدمات متنوعدامنه شمول نهاد ارزیابی انطدر مواردی که حیت باید نهاد تایید صال   1-5-6

 های روش. این ایجاد کند روش اجرایی نمونه گیری )در صورت موضوعیت داشتن( را است خاص ارزیابی انطباق

حصول اطمینان از  منظور به را که معرف بوده اند از نمونه ها یاجرایی باید اطمینان دهند که تیم ارزیابی تعداد

 . شاهد بوده است یابی انطباقسب صالحیت نهاد ارزارزیابی منا

تمامی دیگر  در ، بازدید ها بایداز دفتر اصلی یا مرکزی الوه بر بازدید، عاولیه های یابیمنظور ارز به 1-5-1

شمول  و در زمره دامنه شود میکلیدی انجام  های فعالیتنهاد ارزیابی انطباق که در آنها یک یا چندین  های محل

 . گیرد صورت ،تایید صالحیت هستند

 ،بر حسب اقتضا بازنگری قراردادفرآیند و/یا روش اجرایی و  ، تکوینتدوین خط مشیکلیدی شامل  های فعالیت –يادآوری 

 .باشد میانطباق  های در مورد نتایج ارزیابی گیری تصمیمتایید کردن و ، بازنگری ،های انطباق ریزی ارزیابی طرح

کند، نهاد تایید  مختلف فعالیت های هر گاه نهاد ارزیابی انطباق در محل ،در مورد بازبینی و ارزیابی مجدد 1-5-8

. کلیه ینان از ارزیابی مناسب ایجاد کندحصول اطم منظور بهاجرایی برای نمونه گیری  های روشصالحیت باید 

شده  مدت زمان تعیینبایستی در ظرف  شود میکلیدی انجام  های فعالیتکه در آنها یک یا چندین  ییمحل ها

 . ارزیابی شوند

در مورد تاریخ و برنامه  با هم نهاد ارزیابی انطباق و تیم ارزیابی تعیین شده باید یت،نهاد تایید صالح 1-5-3

طبق طرح هر حال این در مسئولیت نهاد تایید صالحیت خواهد بود که بر ه و بزمانبندی ارزیابی توافق نمایند 

 . یدپیگیری نما ین تاریخیبازبینی و ارزیابی مجدد در مورد تعی

، سوابق هاکه به تیم ارزیابی مدارک مناسب حاوی معیار حاصل کندنهاد تایید صالحیت باید اطمینان  1-5-10

 . اد ارزیابی انطباق ارائه شده استنهمربوط به ، و مدارک و سوابق ارزیابی قبلی

 

 بازنگری مدارک و سوابق   1-6

گونه  ناست )آ که توسط نهاد ارزیابی انطباق ارائه شده را دارک و سوابق مربوطتیم ارزیابی باید کلیه م  1-6-1

گونه  نبا استانداردها آسیستم آن نهاد  انطباق ارزیابی منظور به توصیف شده است( 9-9-3و  1-9-3بند که در 
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تایید صالحیت بازنگری لزامات ( مربوطه و سایر ایها انطباق با استاندارد )استاندارد ، از لحاظکه مدون شده است

 . کند

در  ،یافته شده در حین بازنگری مدارک و سوابق های بر اساس عدم انطباق تواند مینهاد تایید صالحیت   1-6-1

ه نهاد ب مکتوب. در این قبیل موارد عدم انطباق ها باید نماید گیری تصمیمانجام ندادن ارزیابی در محل مورد 

 . ارزیابی انطباق گزارش شود

 

 ارزيابی در محل    1-1

های تیم ارزیابی باید ارزیابی در محل را با یک جلسه افتتاحیه که در آن مقصود از ارزیابی و معیار   1-1-1

دامنه شمول ارزیابی تایید و برنامه زمانبندی ارزیابی و همچنین  شود می تایید صالحیت بطور واضح تشریح

 ، آغاز کند . شود می

ی ها محلتوسط نهاد ارزیابی انطباق را در  ارائه شده ی باید ارزیابی خدمات ارزیابی انطباقتیم ارزیاب   1-1-1

، انجام دهد و در صورت شود میکلیدی اجرا  های فعالیتتری نهاد ارزیابی انطباق که در آنها یک یا تعداد بیش

ل مربوطه نهاد ارزیابی انطباق دامنه شمو در جمع آوری شواهد عینی در مورد اینکه منظور بهمرتبط بودن باید 

های  در دیگر مکان ،( مربوط و سایر الزامات تایید صالحیت انطباق داردیذیصالح بوده و با استاندارد )استانداردها

 . ها باشد فعالیت بر شاهد ،کند میمنتخبی که نهاد ارزیابی انطباق فعالیت 

 حصول منظور  بهز کارکنان نهاد ارزیابی انطباق معرف ای عملکرد تعداد بر تیم ارزیابی باید شاهد 1-1-9

 . می دامنه شمول تایید صالحیت باشداطمینان از صالحیت نهاد ارزیابی انطباق در تما

 

  ها و گزارش ارزيابی حلیل يافتهت  1-8

ق و تیم ارزیابی باید کلیه اطالعات مربوطه و شواهد گردآوری شده در حین بازنگری مدارک و سواب  1-8-1

صالحیت و  میزان طوریکه تیم بتواند هبباشد حد کفایت  درباید . این تحلیل ارزیابی در محل را تحلیل کند

مربوط به بهبود  های . مالحظات تیم در زمینهرا تعیین کند اق با الزامات تایید صالحیتانطباق نهاد ارزیابی انطب

 هر حال، خدمات مشاوره ای نباید ارائه گردد. . در ه نهاد ارزیابی انطباق ارائه شوداحتمالی ممکن است ب

، تیم بایستی برای واضح دست یابد در مورد یک یافته گیری در صورتیکه تیم ارزیابی نتواند به نتیجه  1-8-1

 . نهاد تایید صالحیت مراجعه نماید دن موضوع در مورد آنها بهش

 . شود میکه الزامات زیر برآورده  طمینان دهددهی نهاد تایید صالحیت باید ا اجرایی گزارش های روش 1-8-9
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. در این جلسه تیم تشکیل شودجلسه ای بین تیم ارزیابی و نهاد ارزیابی انطباق قبل از ترک محل باید  (الف

ست آمده از تحلیل خود ارائه کند )به بند های بد ارزیابی باید یک گزارش کتبی و/یا شفاهی در مورد یافته

ها از جمله عدم  برای نهاد ارزیابی انطباق باید امکان پرسش سئواالت در مورد یافته .مراجعه شود( 3-3-1

 . ی آنها فراهم شودانو مب ،در صورت موجود بودن، ها انطباق

. این گزارش ارزیابی اطالع نهاد ارزیابی انطباق برسد گزارش مکتوب از نتیجه ارزیابی باید در اسرع وقت به (ب

یی را که در صورت موجود ها انطباقها در مورد صالحیت و انطباق باشد و باید عدم  باید حاوی اظهار نظر

 . مشخص نماید را بر طرف شوند، بایستی انطباق با تمامی الزامات تایید صالحیت منظور  بهبودن 

ده یا از نهاد ارزیابی انطباق باید دعوت بعمل آید به گزارش ارزیابی پاسخ دهد و اقدامات خاص انجام ش (ج
 تا ظرف مدت معین ی شناسایی شدهها انطباقجهت بر طرف کردن عدم را برای انجام ریزی شده  طرح

 . توصیف نماید

حتی اگر  باشد ها انطباقی گزارش ارزیابی از جمله عدم امسئول محتو نهاد تایید صالحیت باید  1-8-4

 نهاد تایید صالحیت نباشد.سرارزیاب از کارکنان دائمی 

های نهاد ارزیابی انطباق برای بر طرف کردن عدم  که پاسخ حاصل کندنهاد تایید صالحیت باید اطمینان   1-8-5

اگر  .گیرد میمورد بازنگری قرار  از اینکه اقدامات کافی و اثر بخش بوده است، حصول اطمینان منظور به ها انطباق

ه بر . عالوات بیشتری باید درخواست گرددطالعا ،نهاد تایید صالحیت کافی نیستندهای  مشخص شود که پاسخ

 یاجرا منظور به تواند میپیگیرانه ، یا ارزیابی درخواست شود تواند میبخش اقدامات ، شواهد در مورد انجام اثر این

 . ثر بخش اقدامات اصالحی انجام شودا

زیر  حداقل شامل موارد ایید صالحیت بایدت در مورد(گیران )تصمیم گیر ئه شده به تصمیماطالعات ارا  1-8-6

 : باشد

 نهاد ارزیابی انطباق  شناسایی منحصر به فرد (الف

 ( ارزیابی در محل های تاریخ )تاریخ (ب

 های( ارزیاب )ارزیابان( و/یا کارشناسان دخیل در ارزیابی  نام )نام (ج

 ی ارزیابی شده ها محلکلیه  شناسایی منحصر به فرد (د

 پیشنهاد شده که ارزیابی شده است  دامنه شمول تایید صالحیت (ه

 گزارش ارزیابی  (و

مورد پذیرش قرار گرفته توسط نهاد  اجرایی درون سازمانی های روشیت سازمان و بیانیه در مورد کفا (ز

گونه که از طریق برآورده کردن الزامات تایید  ، همانبرای ایجاد اطمینان به صالحیت آنارزیابی انطباق 

 است صالحیت معین شده 
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  ها انطباقاطالعاتی در مورد بر طرف کردن کلیه عدم  (ح

 برآورده کردن الزامات و صالحیت نهاد ارزیابی انطباق کمک کند   در تواند میکه  هر گونه اطالعات (ط

ها که توسط نهاد ارزیابی  درصورت موضوعیت داشتن، خالصه نتایج آزمون کفایت تخصصی یا سایر مقایسه (ی

 م شده و هر گونه اقدامات انجام شده در پیامد نتایج انطباق انجا

تایید صالحیت در دامنه شمول پیشنهاد  گسترشیا  ساختن محدود ،، توصیه در مورد اعطاءبرحسب اقتضا (ک

 شده  

 

 تايید صالحیت  ءو اعطا گیری تصمیم  1-3

مراجعه شود(  6-3-3ت )به بند اطالعا ، مطمئن شود کهگیری تصمیمصالحیت باید قبل از  نهاد تایید  1-3-1

 . صالحیت کفایت دارد در مورد برآورده شدن الزامات تایید گیری تصمیمبرای 

تایید صالحیت بر اساس ارزیابی  گسترشیا  ءخیر نابجا در مورد اعطانهاد تایید صالحیت باید بدون تا   1-3-1

 . کند گیری تصمیم  طالعات مربوطهمراجعه شود( و سایر ا 6-3-3فت شده )به بند کلیه اطالعات دریا

 است، هرگاه نهاد تایید صالحیت از نتایج ارزیابی که قبال توسط نهاد تایید صالحیت دیگر انجام شده   1-3-9

مات این استاندارد فعالیت باید اطمینان داشته باشد که نهاد تایید صالحیت دیگر بر اساس الزا ،استفاده کند

 . کند می

شده نهاد ارزیابی انطباق تایید صالحیت  به را باید گواهینامه تایید صالحیتیید صالحیت نهاد تا   1-3-4

 . در صورت امکان( مشخص کند ،اول . این گواهینامه تایید صالحیت باید موارد زیر را )بر روی صفحهنماید اعطاء

 هویت و نشان نهاد تایید صالحیت  (الف

 طباق تایید صالحیت شده فرد نهاد ارزیابی انه هویت منحصر ب (ب

شمول تایید  پوشش دامنه کلیدی که تحت های فعالیت از یی که یک یا تعداد بیشتریها محلکلیه   (ج

 . شود می، انجام صالحیت هستند

 د تایید صالحیت برای نهاد ارزیابی انطباق تایید صالحیت شده حصر بفرشماره من  (د

  ءصورت موضوعیت داشتن، تاریخ انقضاحیت و در تایید صال ءدر مورد اعطا تاریخ اجراء  (ه

 شرح کوتاه در مورد دامنه شمول تایید صالحیت یا ارجاع به آن   (و

شامل زمان صدور یا  ا ( یا سایر مدارک حاوی الزاماتبیانیه انطباق و ارجاع به استاندارد )استاندارده  (ز

 . د استفاده قرار گرفته استباق مورتجدیدنظر آنها که در ارزیابی نهاد ارزیابی انط
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 ید همچنین موارد زیر را مشخص کند:گواهینامه تایید صالحیت با   1-3-5

 گواهی کننده: های در مورد نهاد (الف

 نوع گواهی کردن  (1

 ی از آنها که بر اساسقانونی یا انواع ندارد ها یا مدارک حاوی الزامات یا الزامات مربوط به مقرراتاستا (9

  حسب مورد، گواهی می شوند. مدیریت های ، خدمات یا سیستماشخاص ،محصوالت آنها

 در صورت ارتباط  ی،بخشهای صنعت (3

  از محصوالت، در صورت ارتباط  هایی رده (2

 ، در صورت ارتباط هایی از اشخاص رده (3

 کننده:بازرسی  های در مورد نهاد  (ب

توصیف شده  13999آی ای سی  –یزوا –گونه که در استاندارد ایران نوع نهاد بازرسی )بطور مثال آن (1

 . است(

  ه است حوزه و گستره بازرسی که برای آن تایید صالحیت اعطاء شد (9

بر مبنای آن بازرسی  ها که شامل الزامات می باشند، استاندارد ها یا مشخصات یا انواعی از آنمقررات (3

 .شود میم انجاحسب مورد 

 های کالیبراسیون: ر مورد آزمایشگاهد (ج

بهترین توانمندی "، گیری اندازه های انجام شده، گستره های گیری اندازهراسیون شامل انواع کالیب (1

 یا معادل آن  1(BMC)"گیری اندازه

  :های آزمون در مورد آزمایشگاه (د

بکار  های روش ءبرحسب اقتضا صوالت آزمون شده ود یا محی انجام شده و مواها آزمونانواع  یا ها آزمون (1

 گرفته شده 

 رسیدگی مجدد  های درخواست  1-10

های رسیدگی مجدد  درخواست ظ نمودنلحا منظور بهرا  اجرایی های روشنهاد تایید صالحیت باید   1-10-1

 . ارزیابی انطباق ایجاد کند های توسط نهاد

 : نهاد تایید صالحیت باید  1-10-1

                                                 
1
 Best Measurement Capability 
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گروهی از اشخاص را منصوب کند که  یک شخص یا ،بررسی در مورد درخواست رسیدگی مجدد منظور  به (الف

 . و مستقل باشند یدگی مجدد شایستهدرخواست رسموضوع آنها در مورد 

 . نماید گیری تصمیمست رسیدگی مجدد در مورد معتبر بودن درخوا(  ب

 . نهاد ارزیابی انطباق ابالغ نمایدتصمیم )تصمیمات( نهایی نهاد تایید صالحیت را به پ(  

 . ، اقدام پیگیرانه انجام دهددر صورت لزومت(  

نه انجام گرفته را نگهداری اقدامات پیگیرا تصمیمات نهایی و ،های رسیدگی مجدد سوابق کلیه درخواستث( 

 . نماید

 

 ارزيابی مجدد و بازبینی    1-11

اینکه جز ه . بتوصیف شده است 2-3الی  3-3ندهای ارزیابی مجدد مشابه ارزیابی اولیه است که در ب   1-11-1

. ارزیابی بازبینی در محل جامعیت نظر گرفته شودقبلی نیز باید مد های تجربه بدست آمده در حین ارزیابی

 . مجدد دارند های کمتری از ارزیابی

بازبینی در  های ادواری ارزیابی انجام منظور بههایی  یی و طرحاجرا های روشنهاد تایید صالحیت باید   1-11-1

پایش تداوم  منظور بهمجدد در فواصل زمانی به حد کافی نزدیک  های بازبینی و ارزیابی ایه فعالیتسایر  ،محل

 . طباق تایید صالحیت شده ایجاد کندبرآورده شدن الزامات تایید صالحیت توسط نهاد ارزیابی ان

زیابی انطباق ار های نهادی مجدد و بازبینی هر یک از ارزیاب صالحیت باید طرح خود برای نهاد تایید  1-11-9

 ، معرفی از دامنه شمول تایید صالحیت بطور منظم ارزیابی شوند های طوریکه نمونهه تایید صالحیت شده را ب

 . طراحی کند

، به میزان پایداری تایید شده ای که خدمات نهاد ه زمانی مابین ارزیابی ها در محل، ارزیابی مجدد یا بازبینیفاصل

 . بستگی دارد ، یده استارزیابی انطباق به آن سطح رس

د و بازبینی بشرح زیر متکی تایید صالحیت باید یا به ارزیابی مجدد به تنهایی یا تلفیقی از ارزیابی مجد های نهاد

 باشد 

 9مانی بیش از ، در این حالت ارزیابی مجدد نباید در فواصل زارزیابی مجدد به تنهایی باشدفقط هرگاه مبنا  (الف

  سال انجام شود 

هرگاه اتکا به تلفیقی از ارزیابی مجدد و بازبینی باشد، در این حالت نهاد تایید صالحیت باید ارزیابی مجدد   (ب

محل نبایستی  بازبینی در های هر حال فاصله زمانی مابین ارزیابیه ب ،سال یکبار انجام دهد 3را حداقل هر 

 . سال تجاوز کند 9از 
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خ تایید صالحیت اولیه از تاریبعد ماه  19ارزیابی بازبینی در محل دیرتر از  که اولین شود می، توصیه الح با این

 . انجام نشود

 . بازبینی برنامه ریزی شود های فعالیتبازبینی در محل باید با در نظر گرفتن سایر  های ارزیابی  1-11-4

صالحیت باید ، نهاد تایید یی مشخص شودها انطباقمجدد عدم  های هرگاه در حین بازبینی یا ارزیابی  1-11-5

 . تعیین نماید حدود زمانی قطعی برای اقدامات اصالحی که بایستی انجام شود،

، تداوم تایید رزیابی مجدد تشریح شده در باالنهاد تایید صالحیت باید بر اساس نتایج بازبینی و ا   1-11-6

 . کند ریگی تصمیمتجدید تایید صالحیت در مورد  صالحیت را تایید نماید یا

، مراجعه شود( و سایر موارد 9-1-3)به بند نتیجه شکایات یا تغییرات  در تواند میاد تایید صالحیت نه   1-11-1

 . طالع نهاد ارزیابی انطباق برساندنهاد تایید صالحیت باید این امکان را به ا فوق العاده انجام دهد. های زیابیار
 

 تايید صالحیت  گسترش  1-11

شده  ءدامنه شمول تایید صالحیت که قبال اعطا گسترشبرای  درخواستدر پاسخ به د صالحیت باید نهاد تایی

. برحسب یا خیر انجام دهد شود ءاعطا تواند میتایید صالحیت  الزم برای تعیین اینکه گسترش های فعالیت ،ستا

 . ، باشدتعیین شده است 2-3الی  3-3 های دکردن باید آنگونه که در بن ءاجرایی ارزیابی و اعطا های روش، ءاقتضا
 

 تايید صالحیت  ساختن ، ابطال يا محدودعلیقت 1-19

منه شمول تایید دا محدود ساختن، ابطال یا تعلیق منظور بهاجرایی  های روشد نهاد تایید صالحیت بای  1-19-1

 . صالحیت ایجاد کند

 . متفاوت باشد تواند مییید صالحیت وسط نهاد تا، مقررات تعیین شده تبسته به نوع ارزیابی انطباق –يادآوری

زامات تایید صالحیت را برآورده هرگاه نهاد ارزیابی انطباق تایید صالحیت شده بطور مداوم نتواند ال  1-19-1

یا ابطال  / نهاد تایید صالحیت باید تصمیماتی در مورد تعلیق و ،د یا مقررات تایید صالحیت را رعایت نمایدساز

 . اذ نمایدالحیت اتختایید ص

 . ل تایید صالحیت را درخواست نمایدتعلیق یا ابطا تواند مینهاد ارزیابی انطباق  –يادآوری

ی که نهاد ارزیابی انطباق بطور مداوم های مستثنی کردن آن بخش منظور  به باید نهاد تایید صالحیت  1-19-9

را برآورده سازد، تصمیماتی در مورد  آن صالحیت اته است الزامات تایید صالحیت از جمله در رابطه بنتوانس

 . نهاد ارزیابی انطباق اتخاذ نمایددامنه شمول تایید صالحیت  ساختن محدود

 محدودکردن دامنه شمول تایید صالحیت خود را درخواست نماید.  تواند مینهاد ارزیابی انطباق  –يادآوری
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 ارزيابی انطباق های سوابق در مورد نهاد  1-14

اینکه الزامات تایید  اثبات منظور بهنهاد تایید صالحیت باید سوابق در مورد نهادهای ارزیابی انطباق را  1-14-1

 . داری کندنگه ،صالحیت بطور اثر بخشی برآورده شده است صالحیت، از جمله در رابطه با 

مینان از حصول اط منظور بهنهاد تایید صالحیت باید سوابق نهاد ارزیابی انطباق را بصورت امن  1-14-1

 2-3. سوابق در مورد نهادهای ارزیابی انطباق باید به نحوی مقتضی آنگونه که در بند محرمانگی نگهداری نماید

 . بطور مناسب مدیریت شود ،شده استتوصیف 

 : انطباق باید شامل موارد زیر باشدسوابق در مورد نهادهای ارزیابی  1-14-9

 مکاتبات مرتبط  (الف

 سوابق و گزارشات ارزیابی   (ب

  مربوط به تایید صالحیت، در صورت موضوعیت داشتن و تصمیمات کمیته ذاکراتسوابق م   (ج

 تایید صالحیت  های گواهی نامهکپی  های نسخه   (د
 

 ها  آزمايشگاهها مربوط به  و ساير مقايسه 1فايت تخصصیآزمون ک   1-15

در نظر گرفتن میزان مشارکت و عملکرد  منظور  بههای اجرایی را  روشنهاد تایید صالحیت باید  1-15-1

 . ایجاد کندخود  گیری تصمیمآزمایشگاه در آزمون کفایت تخصصی در حین ارزیابی و فرآیند 

، یا ها را خود سازماندهی نماید قایسها سایر مآزمون کفایت تخصصی ی تواند میحیت نهاد تایید صال 1-15-1

 های . نهاد تایید صالحیت باید فهرستی از آزمونیت را در این امر دخیل کندواجد صالح دیگر نهاد تواند می

 . داری کندنگه مقایسه ای را  های کفایت تخصصی مناسب و سایر برنامه

و  ISO/IEC 43-1در راهنمای شماره  زمون کفایت تخصصی و تعاریف مربوطی در مورد اجرا و انتخاب آهای راهنمایی –يادآوری

  9.است ارائه شده ISO /IEC 43-2هنمای شماره را

که آزمایشگاههای تایید صالحیت شده توسط آن در  حاصل نمایدنهاد تایید صالحیت باید اطمینان  1-15-9

مشارکت  ،، در صورت امکان دسترسی و مناسب بودنمقایسه ای های صصی و سایر برنامهآزمون کفایت تخ

واتر داقل تعداد آزمون کفایت تخصصی و ت. حگردیده استورت لزوم انجام نمایند و اقدامات اصالحی در ص می

                                                 
1
 Proficiency testing 

و استاندارد بین  شده ابطالISO/CASCO توسط کمیته ارزیابی انطباق ISO/IEC 43-2 و راهنمای شماره ISO/IEC 43-1راهنمای شماره     9

 جایگزین آنها شده است که استاندارد ملی مربوطه بر مبنای آن در دست تدوین می باشد. ISO/IEC 17043المللی 
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بازبینی مناسب  های فعالیتیر سا در رابطه باذینفع تعیین گردد و باید  های طرفدر همکاری با  مشارکت باید

 . باشد

 لی استخاصی انجام آزمون کفایت تخصصی غیر عم های این امر پذیرفته شده است که در زمینه -1يادآوری

تی با این بایس 13-3. بند ع بازرسی مورد استفاده قرار گیردهمچنین در بسیاری از انوا تواند میآزمون کفایت تخصصی  -1يادآوری

 . مفهوم مد نظر قرار گیرد

 نهاد تايید صالحیت و نهاد ارزيابی انطباق  های مسئولیت   8

 نهاد ارزيابی انطباق  تکالیف   8-1

 انطباق با موارد زیر ملزم نماید:  منظور بهد صالحیت باید نهاد ارزیابی انطباق را نهاد تایی  8-1-1

توسط نهاد تایید  دن مداوم الزامات تایید صالحیت تعیین شدهنهاد ارزیابی انطباق باید متعهد به برآورده کر (الف

امر شامل موافقت برای خواسته شده یا اعطاء گردیده است، این ی که تایید صالحیت های حوزهصالحیت در 

 . تعیین شده است 2-9-3ه که در بند گون آن ،باشد میشده  با تغییرات در الزامات تایید صالحیت تطبیق

نا ساختن رزیابی انطباق باید چنین تطبیق و همکاری را آن گونه که برای توانهاد ا در صورت درخواست، ب(

. این امر فراهم سازد ،ضروری است یتمات تایید صالحتصدیق برآورده شدن الزا نهاد تایید صالحیت برای

 . شود میاعمال  ،ئی که خدمات ارزیابی انطباق انجام می گرددها محلبه کلیه 

مدارک و سوابق را آن گونه که ضروری است، جهت ارزیابی  ،نهاد ارزیابی انطباق باید دسترسی به اطالعات (ج

 . و حفظ تایید صالحیت فراهم نماید

طرفی نهاد ارزیابی  یکه میزان استقالل و برا د ارزیابی انطباق باید دسترسی به آن دسته از مدارکی نها (د

  ، فراهم نماید.دهد می نشان ،، در صورت موضوعیت داشتننهادهای مرتبط انطباق نسبت به

 ارائه رب شاهد بودن ترتیبات الزم را براینهاد ارزیابی انطباق باید  ،در صورت درخواست نهاد تایید صالحیت (ه

 . هاد ارزیابی انطباق فراهم نمایدن توسط خدمات

باط با دامنه شمولی که به آن تایید صالحیت اعطاء نهاد ارزیابی انطباق باید تایید صالحیت را فقط در ارت (و

 . ند، ادعا کشده

نهاد تایید صالحیت به وجهه  نهاد ارزیابی انطباق نباید تایید صالحیت خود را به نحوی استفاده نماید که  (ز

 . لطمه وارد شود

 . اد تایید صالحیت را پرداخت نمایدین شده توسط نهتعی های ارزیابی انطباق باید هزینهنهاد  (ح
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مهم  تغییرات را ملزم نماید، تا نهاد ارزیابی انطباق تایید صالحیت شده د تایید صالحیت بایدنها   8-1-1

بدون  ،باشد میفعالیت خود که مرتبط با موارد زیر  یا را در هر جنبه ای از وضعیتمرتبط با تایید صالحیت خود 

 . به نهاد تایید صالحیت اطالع دهد تاخیر

 ، مالکیت یا سازماندهی خود ، تجاریحقوقیوضعیت  (الف

 ، مدیریت رده باال و کارکنان کلیدی سازمان (ب

 اصلی  های مشیخط  (ج

 ها  منابع و مکان (د

 ه شمول تایید صالحیت دامن (ه

لزامات تایید برآورده کردن ا ایی نهاد ارزیابی انطباق دربر توان تواند میسایر موضوعاتی از این دست که  (و

 . صالحیت تاثیر گذارد

 نهاد تايید صالحیت  تکالیف 8-1

ارزیابی انطباق د در مورد وضعیت جاری تایید صالحیت که به نهارا نهاد تایید صالحیت باید اطالعاتی   8-1-1

مزبور باید  . اطالعاتعات باید بطور منظم روزآمد گردددر دسترس عموم قرار دهد. این اطال اعطاء کرده است،

 . شامل موارد زیر باشد

 ارزیابی انطباق تایید صالحیت شده  هاینام و نشانی هر یک از نهاد (الف

 موضوعیت داشتن  تاریخ اعطاء تایید صالحیت و تاریخ انقضاء در صورت  (ب

 های ه شمولکه فقط دامن در صورتی .خالصه شده و/یا بطور کامل ،تایید صالحیت  شمولهای دامنه   (ج

، بایستی بدست آوردچگونه شمول کامل را  های دامنه در مورد این که ، اطالعاتیخالصه شده ارائه گردد

 . باید ارائه گردد

ی در مورد طریق مناسب بدست آوردن قابلیت ردیابی نتایج نهاد تایید صالحیت باید اطالعات   8-1-1

 . نهاد ارزیابی انطباق ارایه نمایدبه  مورد تایید صالحیت در رابطه با دامنه شمول گیری اندازه

، اطالعاتی در مورد ترتیبات بین المللی که در حیت باید در صورت موضوعیت داشتننهاد تایید صال   8-1-9

 . نماید ارائه ،آن دخیل است

. موقع اعالم کند صالحیت خود را بهنهاد تایید صالحیت باید هر گونه تغییرات مرتبط با الزامات تایید    8-1-4

در مورد شکل دقیق و  گیری تصمیمذینفع را قبل از  های طرف حیت باید نظرات اظهار شده توسطنهاد تایید صال

و انتشار آن نهاد تایید  م، در خصوص الزامات تغییر یافتهدر پی یک تصمی .زمان اعمال تغییرات در نظر بگیرد

  دهد.می مورد نیاز را انجام  اصالحاتاد تایید صالحیت شده هر گونه که هر نهکند تصدیق صالحیت باید 
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 ادها به تايید صالحیت و استفاده از نم ارجاع دادن   8-9

کارگیری توسط نهادهای ارزیابی ه برای ب که حیتاد تایید صالنممالک  عنوان به، ایید صالحیتنهاد ت   8-9-1

داشته  را آن از باید خط مشی حاکم بر محافظت و استفاده ،انطباق تایید صالحیت شده در نظر گرفته شده است

 1ه که در بند )آنگونکدام فعالیت  نی در مورد اینکه تایید صالحیت بهروش اد تایید صالحیت باید درک. نمباشد

یت شده . نهاد ارزیابی انطباق تایید صالحباشددهی  چنین نشان همراه به، یا ( مربوط استه استنشان داده شد

دامنه شمول تایید صالحیت خود صادر شده در  های ها یا گواهینامه اد بر روی گزارشمجاز به استفاده از این نم

 . است

مینان از اینکه نهاد ارزیابی انطباق تایید حصول اط یت باید تدابیر اثر بخشی در موردنهاد تایید صالح   8-9-1

  اتخاذ نماید: ،دهد مییر را انجام صالحیت شده موارد ز

تایید صالحیت هنگام ارجاع  وضعیتدر خصوص  زامات نهاد تایید صالحیت در مورد ادعامطابقت کامل با ال (الف

 ، بروشورها یا تبلیغات کارتباطی مانند اینترنت، مدار های رسانهدادن به تایید صالحیت خود در 

ر خاص شامل تایید کار برد که بطوه نهاد ارزیابی انطباق ب های مکانتایید صالحیتی را برای  های ادفقط نم (ب

 . باشد میصالحیت 

آن را گمراه کننده یا غیر  تواند میونه اظهاری در مورد تایید صالحیت خود که نهاد تایید صالحیت گ هیچ (ج

 . نکند  ،مجاز تلقی کند

ننده ای مورد استفاده مراقبت بجا از اینکه هیچ گزارش یا گواهینامه و هیچ بخشی از آن به نحو گمراه ک (د

 . قرار نگیرد

 مطالب، استفاده از کلیه ود )هر گونه که تعیین شده باشد(به محض تعلیق یا ابطال تایید صالحیت خ  (ه

 . ایید صالحیت شده است، تداوم ندهدوضعیت تبه  اتیتبلیغاتی خود را که شامل ارجاع

، فرآیند ،برای بیان اینکه محصول تلویحیکه واقعیت مربوط به تایید صالحیت خود به صورت اجازه ندهد  (و

 . ورد تایید نهاد تایید صالحیت است، استفاده شودسیستم یا شخص م

صحیح به وضعیت تایید غیر عات رسیدگی به ارجا منظور بهنهاد تایید صالحیت باید اقدام مناسب   8-9-9

 . یید صالحیت ارائه شده در تبلیغات، کاتالوگ ها و غیره انجام دهدادهای تاحیت یا استفاده گمراه کننده از نمصال

، سایر اقدامات درصورت لزومو  1تخلف اعالن، ید صالحیت، ابطال تایشامل درخواست اقدام اصالحی اقدامات مناسب -يادآوری

 . قانونی است

 

                                                 
1
 Transgression 
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 نامه کتاب

 

13391 سال2991 ایزو – ایران استاندارد ]1[  الزامات – کیفیت مدیریت های سیستم
 

 اول نوع – محیطی زیست های اظهاریه و ها برچسب

  اجرایی های روش و اصول محیطی زیست گذاری برچسب

 ISO 14024:1998 استاندارد ]9[

 کیفیت مدیریت های سیستم ممیزی برای رهنمودهایی

  محیطی زیست یا / و

9 1336 سال 12911 ایزو – ایران استاندارد ]3[
 

 های سازمان مختلف انواع برای عمومی معیارهای

  کننده بازرسی

 سال13999 سی ای آی – ایزو – ایران استاندارد ]2[

1331 3
 

 گواهی های موسسه برای کلی الزامات – انطباق ارزیابی

  اشخاص کننده

 سال 13992 سی ای آی- ایزو – ایران استاندارد ]3[
2
1386  

 آزمایشگاههای صالحیت احراز برای عمومی الزامات

  کالیبراسیون و آزمون

 سال 13993 سی ای آی ایزو – ایران استاندارد]6[

1331 3
 

 –آزمایشگاهی بین مقایسه راه از تخصصی کفایت آزمون

 کفایت آزمون های طرح اداره و تهیه: اول قسمت

  تخصصی

]3[   ISO/IEC Guide 43-1:1997 6
 

 – آزمایشگاهی بین مقایسه راه از تخصصی کفایت آزمون

 کفایت آزمون های طرح کاربرد و انتخاب: دوم قسمت

  ها آزمایشگاه صالحیت تایید مراجع بوسیله تخصصی

]3[  ISO/IEC Guide 43-2:1997 3
 

  

                                                 

 می باشد. آن نیگزیجا 1333 سال 2991 زویا -رانیا رداستاندا واست  شده ابطال  1339  سال 2991 ایزو – ایران استاندارد  1

  شده است. نظر دیتجد 1329در سال  9911 سال ISO 19011 استاندارد مبنای بر 1336 سال 12911 ایزو – ایران استاندارد  9

 .جایگزین آن می باشد 1329 سال13999ی سی ای آ-زویا-رانیا استاندارد واست  شده ابطال 1331 سال 13999 سی ای آی – ایزو – ایران استاندارد  3

 .می باشد نظر دیتجد دست در  2012سال ISO/IEC 17024 استاندارد مبنای بر 1336 سال 13992 آی ای سی – ایزو – ایران استاندارد 2

 .جایگزین آن می باشد1336 سال 13993 یسی ای آ-زویا-رانیا استاندارد واست  شده ابطال 1331 سال 13993 سی ای آی – ایزو –ایران استاندارد  3

6  ISO/IEC Guide 43-1:1997 انطباق ارزیابی کمیته توسط ISO/CASCOالمللی بین استاندارد و است شده ابطال ISO/IEC 17043 

 می باشد. آن جایگزین

3  ISO/IEC Guide 43-2-1997 انطباق ارزیابی کمیته توسط ISO/CASCO المللی بین استاندارد و است شده ابطال ISO/IEC 17043            

 می باشد. آن جایگزین
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 (ادامه) نامه کتاب

 

 و ارزیابی کننده اجرا نهادهای عمومی الزامات

 کیفیت های سیستم کردن ثبت / کردن گواهی

]2ISO/IEC Guide 62:1996[
1 

 گواهی های سیستم کننده اجرا نهادهای عمومی الزامات

   محصول کردن

]19ISO/IEC Guide 65:1996[
9 

 و ارزیابی اجراکننده نهادهای عمومی الزامات

 زیست مدیریت های سیستم کردن ثبت/کردن گواهی

 (EMS) حیطیم

]11[ ISO/IEC  Guide 66:1999
3 

 

                                                 

1  ISO/IEC Guide 62:1996 انطباق ارزیابی کمیته توسطISO/CASCO المللی بین استاندارد و است شده ابطال ISO/IEC 17021 آن جایگزین     

 می باشد.

2  SO/IEC Guide 65:1996 انطباق ارزیابی کمیته توسط ISO/CASCO المللی بین استاندارد و است شده ابطال ISO/IEC 17065 آن جایگزین       

 می باشد.

3  ISO/IEC Guide 66:1999 انطباق ارزیابی کمیته توسط ISO/CASCO المللی بین استاندارد و شده است ابطال ISO/IEC 17021 جایگزین 

 می باشد.  آن

 


