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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 1قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1121تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای ملتی ررستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جلسته رتورای عتادی اداری متور  30/6/73بته
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  706/13313مور  30/2/72جهت اجرا ابالغ رده است.
تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کاررناسان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکتز و مؤسستات
علمی ،پژوهشی ،تودیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام میرود وکورشی همگام با مصادح ملتی و بتا توجته بته رترایط تودیتدی،
فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان
و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمآنهای دودتی و غیر دودتی حاصل میرود .پیش نویس استتانداردهای ملتی
ایران برای نظرخواهی به مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظرهتا و پیشتنهادها
در کمیتۀ ملی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب بهعنوان استاندارد ملی ررسمی ایران چاپ و منتشر میرود.
پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمآنهای عالقه مند و ذی صالح نیز با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصتورت تصتویب  ،بتهعنتوان استتاندارد ملتی ایتران چتاپ و منتشتر متیرتود  .بتدین ترتیتب ،
استانداردهایی ملی تلقی میروند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد ملی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ ملی استاندارد
مربوط که سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل میدهد به تصویب رسیده بارد.
7
1
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین ادمللی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمللی ادکتروتکنیک ) (IECو
سازمان بین ادمللی اندازه رناسی قانونی ) 1(OIMLاست و بهعنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند  .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجته بته رترایط کلتی و نیازمنتدی هتای ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفتهای علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بینادمللی بهرهگیری میرود .
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون  ،برای حمایت از مصرف کنندگان  ،حفظ سالمت و
ایمنی فردی و عمتومی  ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتادی  ،اجترای بعضتی از
استانداردهای ملی ایران را برای محصوتت تودیدی داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورای عادی استاندارد ،اجباری نماید.
سازمان میتواند بهمنظور حفظ بازارهای بین ادمللی برای محصوتت کشور  ،اجرای استاندارد کاتهای صادراتی و درجهبندی آن را
اجباری نماید  .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمآنها و مؤسسات فعتال در زمینتۀ مشتاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممیزی و صدور گواهی سیستت هتای متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی  ،آزمایشتگاه هتا و مراکتز
کادیبراسیون ر واسنجی وسایل سنجش  ،سازمان ملی استاندارد ایران این گونه سازمآنها و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم  ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آنها اعطاء و بر عملکترد آنهتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ادمللی یکاها  ،کادیبراسیون ر واسنجی وسایل سنجش  ،تعیین عیار فلتزات گرانبهتا و انجتام
تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
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

ب
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کمیسیون فنی تدوين استاندارد
"ارزيابی انطباق -الزامات نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستمهای مديريت"
سمت و /يا نمايندگی
انجمن علمی کیفیت ایران

رئیس :
روزبه ،میر محمد
ردکترای مدیریت منابع انسانی
دبیر :
ادریس ،رادی
ردیسانس زیست رناسی

مرکز ملی تائید صالحیت ایران-
سازمان ملی تائید صالحیت ایران

طهماسبی افشار ،منیژه
ردیسانس علوم تغییه

مرکز ملی تائید صالحیت ایران-
سازمان ملی تائید صالحیت ایران

اعضاء  :ر اسامی به ترتیب حروف ادفبا (
ابراهی غفوری ،کسری
رفوق دیسانس مدیریت انرژی

ررکت گواهی کننده مودی اینترنشنال

انصاریان ،امیر
ردیسانس مهندسی مکانیک

ررکت کننده گواهی مودی اینترنشنال
سازمان ملی استاندارد ایران

ایازی ،جمیله
ردیسانس مهندسی ادکترونیک

ررکت ارزیابان کیفیت خاورمیانه

ایاز ،رادی
ردیسانس زبان انگلیسی

پژوهشگاه استاندارد-
سازمان ملی استاندارد ایران

ریخ حسینی ،رکوفه
ر فوق دیسانس مهندسی صنایع

کاررناس اررد مدیریت-
سرممیز سیست های مدیریت

تجلی سیامک
ر فوق دیسانس مهندسی مدیریت فنّآوری

ررکت گواهی کننده انطباق کیفیت آسیا

جلوداری ،بهرام
ر دکترای علوم استراتژیک
ج
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ررکت گواهی کنندهCCPL

رامین ،یاسین
ردیسانس اررد مدیریت
رسودی ،حسنعلی
ردیسانس مهندسی مکانیک

ررکت مشاوران فنّآوری اطالعات آگاهان

روح بخشان ،سامان
ردیسانس مهندسی مکانیک

مرکز ملی تائید صالحیت ایران-
سازمان ملی استاندارد ایران

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

مرکز ملی تائید صالحیت ایران-
سازمان ملی استاندارد ایران

راهوردی ،عاطفه
ردیسانس آمار

مرکز ملی تائید صالحیت ایران-
سازمان ملی استاندارد ایران

طاهرزاده ،معین
رکاررناس مهندسی ریمی

ررکت گواهی کننده توف نورد ایران

طوماریان ،سهیال
ردیسانس مهندسی ادکترونیک

مرکز ملی تائید صالحیت ایران-
سازمان ملی استاندارد ایران

علی عسگری ،علیرضا
ر فوق دیسانس مهندسی صنایع

ررکت گواهی کننده توف نورد ایران

هوسپ سرکسیان ،هوسپ
ردیسانس مهندسی ادکترونیک

کاررناس استاندارد-
بازنشسته سازمان ملی استاندارد ایران

د
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فهرست مندرجات
صفحه

عنوان
پیش گفتار
مقدمه
هدف و دامنه کاربرد
1
مراجع ادزامی
7
اصطالحات و تعاریف
1
اصول
2
 1-2کلیات
 7-2بیطرفی
 1-2رایستگی
 2-2مسئودیت
 3-2در دسترس قراردادن اطالعات
 6-2محرمانگی
 2-2پاسخگویی به رکایات
ادزامات عمومی
3
 1-3موضوعات حقوقی و قراردادی
 7-3مدیریت بیطرفی
 1-3مسئودیت مدنی و تامین مادی
ادزامات مربوط به ساختار
6
 1-6ساختار سازمانی و مدیریت رده بات
 7-6کمیته محافظت از بیطرفی
ادزامات مربوط به منابع
2
 1-2رایستگی مدیریت و کارکنان
 7-2کارکنان دخیل در فعادیت های گواهی کردن
 1-2به کارگیری افراد ممیز بیرون از سازمان و یا کاررناسان فنی بیرون از سازمان
 2-2سوابق کارکنان
 3-2برونسپاری
ادزامات مربوط به اطالعات
3
1-3
7-3

اطالعات قابل دسترس عموم
مدارک مربوط به گواهی کردن

ز
ح
1
1
1
2
2
3
3
3
6
6
6
2
2
2
3
3
3
10
11
11
11
12
13
13
16
16
16
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1-3
2-3
3-3
6-3
3
1-3
7-3
1-3
2-3
3-3
6-3
2-3
3-3
3-3
10
1-10
7-10
1-10

فهرست کارفرماهای گواهی رده
ارجاع به گواهی و استفاده از عالمتها
محرمانگی
تبادل اطالعات مابین نهاد گواهی کننده و کارفرماهای آن
ادزامات مربوط به فرایند
ادزامات عمومی
ممیزی و گواهی کردن اودیه
فعادیتهای بازبینی
گواهی کردن مجدد
ممیزیهای ویژه
تعلیق ،ابطال یا محدود ساختن دامنه رمول گواهی
درخواست رسیدگی مجدد
رکایات
سوابق مربوط به درخواست کنندگان و کارفرماها
ادزامات مربوط به سیست مدیریت در مورد نهادهای گواهی کننده
گزینهها
گزینه  : 1ادزامات مربوط به سیست مدیریت مطابق با استاندارد ایران-ایزو 3001
گزینه  :7ادزامات عمومی مربوط به سیست مدیریت
پیوست ادف -دانش و مهارتهای مورد نیاز
پیوست ب -روشهای ممکن ارزیابی
پیوست ج -مثالهائی از گردش فرآیند برای تعیین و حفظ رایستگی
پیوست د -رفتارهای مناسب کارکنان
پیوست ه -فرآیند ممیزی و گواهی کردن رخص ثادث
پیوست و -مالحظاتی برای برنامه ،دامنه رمول یا طرح ممیزی
کتابنامه

و

12
12
13
13
71
71
11
12
16
12
12
13
13
20
21
21
21
21
26
22
30
37
32
36
33
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پیش گفتار
استاندارد " ارزیابی انطباق -ادزامات نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیست های متدیریت"
که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط تدوین رده است و در یکصد و چهل و هفتمین اجالس کمیته ملی
استاندارد مدیریت کیفیت مور  1131/07/01مورد تصویب قرار گرفته است  ،اینک به استناد بند یتک متاده 1
قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  ،مصوب بهمن متاه  ،1121بتهعنتوان
استاندارد ملی ایران منتشر میرود .
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوتت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینته صتنایع  ،علتوم و ختدمات ،
استانداردهای ملی ایران در مواقع دزوم تجدید نظر خواهد رد و هر پیشنهادی که بترای اصتالح و تکمیتل ایتن
استانداردها ارائه رود  ،هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قترار خواهتد گرفتت  .بنتابراین ،
باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد مگر آن کته در استتاندارد بته صتورت دیگتری
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

ز
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مقدمه
گواهی کردن سیست مدیریت یک سازمان ،ماننتد سیستت متدیریت کیفیتت یتا سیستت متدیریت زیستت
محیطی ،یکی از روشهایی است که اطمینان میدهد سازمان سیستمی را برای مدیریت جنبههای مرتبط بتا
فعادیتهای خود در راستای خط مشی خود اجرا کرده است.
این استاندارد ،ادزاماتی را برای نهادهای گواهی کننده تعیین میکند .هدف از رعایتت ایتن ادزامتات ،حصتول
اطمینان از این است که فعادیت گواهی کردن سیست مدیریت به روری رایسته ،باثبات و بیطرفانته توستط
نهادهای گواهی کننده انجام می رود .تا بدینوسیله رناسایی این گونه نهادهتا و پتییرش گتواهی 1آنهتا بتر
مبنایی ملی و بینادمللی آسان گردد .این استاندارد ،بهعنوان پایهای برای تسهیل رناستایی گتواهی سیستت
مدیریت در تجارت بینادمللی کاربرد دارد.
گواهی کردن سیست مدیریت ،اثبات مستقلی در مورد این است که سیست مدیریت سازمان رترایط زیتر را
دارد:
ادف -با ادزامات مشخص رده انطباق دارد
ب -بهصورت مداوم قادر به دستیابی به خط مشی و اهداف بیان رده میبارد
ج -بهطور اثربخش اجرا میرود
ارزیابی انطباق مانند گواهی کردن سیست مدیریت ،برای سازمان ،مشتریان آن و طترفهتای ذینفتع ایجتاد
ارزش میکند.
بند  2این استاندارد اصودی را تشریح میکند که معتبر بودن گواهی کردن بر آنها مبتنی است .این اصول به
استفاده کننده کمک میکند تا ماهیت اساسی گواهی کردن را درک کند و مقدمهای ضروری برای بندهای 3
تا  10میبارد .این اصول اساس کلیه ادزامات این استاندارد را تشکیل میدهد اما چنتین اصتودی بته ختودی
خود جزء ادزامات قابل ممیزی نمیبارند .بند  10دو روش جایگزین بهمنظور پشتیبانی ادزامات این استاندارد
و ایجاد دستیابی مداوم به آنها را از طریق استقرار یک سیست متدیریت توستط یتک نهتاد گتواهی کننتده
تشریح میکند.
این استاندارد برای استفاده توسط نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیست های متدیریت
در نظر گرفته رده است .این استاندارد ،ادزامات عام را برای آن دسته از نهادهای گواهی کنندهای که ممیزی
و گواهی کردن در زمینه کیفیت ،زیست محیطی و سایر انواع سیست های مدیریت را انجام متیدهنتد ،ارائته
میدهد .چنین نهادهایی بهعنوان نهادهای گواهی کننده نامیده میروند .این طرز بیان نبایستی مانعی بترای
استفاده از این استاندارد توسط نهادهائی با عناوین دیگر که فعادیتهتای تحتت پورتش دامنته رتمول ایتن
استاندارد را انجام میدهند ،به حساب آید.

 -1در این استاندارد برای اصطالح  Certificationکه در استاندارد بین ادمللی ماخی به کتار رفتته استت دو اصتطالح در زبتان فارستی در نظتر
گرفته رده است ،یکی به معنای فرآیند "گواهی کردن" و دیگری به معنای نتیجه فرآیند یعنی "گواهی" است که برحسب ضترورت بته کتار
می روند.

ح
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فعادیتهای گواهی کردن در برگیرندۀ ممیزی سیست مدیریت سازمان میبارد .نوع تایید انطباق 1با سیست
مدیریت سازمان با یک استاندارد سیست مدیریت خا یا سایر ادزامات مقرر رده 7بهطور معمول بتهصتورت
یک مدرک گواهی کردن یا یک گواهینامه میبارد این استاندارد رامل متن استاندارد ISO/IEC 17021
ویرایش سال  7006و اصالحاتی در خصو حیف ارجاعات به استاندارد ایران  -ایزو  13011و افزایش متن
جدید در مورد ادزامات خا ممیزی گواهی کردن رخص ثادتث و متدیریت رایستتگی کارکنتان دخیتل در
گواهی کردن است.
نیازهای خا عرضه و تقاضا در نتیجه فقدان ادزامات پییرفتته رتده و ختا بترای ممیتزان سیستت هتای
مدیریت رخص ثادث قبالً مشخص رده است ،مانند سیست هتای متدیریت کیفیتت ،سیستت هتای متدیریت
زیست محیطی یا سیست های مدیریت ایمنی مواد غیائی .فقدان ادزامات برای رایستگی ممیز و رورتی کته
این ممیزان ،مدیریت رده و بهکار گرفته میروند ،توسط طرفهای ذینفع کلیدی از قبیل طرفهای ذینفع
صنعت بهعنوان وجود یک مانع مشخص رده است.
این استاندارد مجموعهای از ادزامات ممیزی سیست های مدیریت در سطح عام را با هدف ارائه تعیین مطمئن
انطباق با ادزامات مربوط به گواهی کردن قابل کاربرد ارائه میدهد که توسط یک تی ممیزی رایسته با منابع
کافی و پیروی از فرایند باثبات و نتایج گزارش رده به روری همخوان اجرا رده است.
این استاندارد در مورد ممیزی و گواهی کردن هر نوع سیست مدیریت کاربرد دارد .ایتن امتر پییرفتته رتده
است که برخی از ادزامات و به ویژه آنهائی را که به رایستگی ممیز مرتبط متیبارتند متیتتوان بتهمنظتور
دستیابی به انتظارات طرفهای ذینفع با در نظر گرفتن معیارهای بیشتر تکمیل کرد.
در این استاندارد واژه "باید" بیانگر ادزام و و واژه "بایستی" بیانگر توصیه میبارد.

1-Attestation
2-Normative requirements

ط
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ارزيابی انطباق -الزامات نهادهای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستمهای مديريت
1

هدف و دامنه کاربرد

این استاندارد اصول و ادزامات مربوط به صالحیت ،1ثبتات 7و بتیطرفتی 1در ممیتزی و گتواهی کتردن انتواع
سیست های مدیریت رمانند سیست های مدیریت کیفیت یا سیست های مدیریت زیستمحیطی و نهادهتای
ارائه کننده این فعادیتها را در بر میگیرد .نهادهای گواهی کننده که طبق این استاندارد فعادیت می نمایند،
نیازی به ارائه همه انواع خدمات گواهی کردن سیست مدیریت ندارند.
گواهی کردن سیست های مدیریت رکه در این استاندارد "گواهی کردن" نامیده میرود یک فعادیت ارزیابی
انطباق توسط رخص ثادث است ربه بند  3-3استاندارد ایران– ایزو– آیایسی 12000سال  1132مراجعته
رود  .بنابراین نهادهایی که این فعادیت را انجام میدهند ،نهادهای ارزیابی انطباق رخص ثادث میبارند رکه
در این استاندارد بهعنوان "نهاد /نهادهای گواهی کننده" نامیده میروند .
يادآوری -1گواهی کردن یک سیست مدیریت گاهی اوقات "ثبتت کتردن" 2و نهادهتای گتواهی کننتده گتاهی اوقتات "ثبتت
کننده"  3ه نامیده میروند.
يادآوری -7یک نهاد گواهی کننده میتواند غیردودتی یا دودتی بارد ربا یا بدون اختیار تنظی مقررات. 6
يادآوری -1این استاندارد میتواند بهعنوان یک مدرک معیار برای تایید صالحیت یتا ارزیتابی همتترازی یتا ستایر فراینتدهای
ممیزی مورد استفاده قرار گیرد.

7

مراجع الزامی

مدارک ارجاع رده در زیر برای کاربرد این استاندارد ادزامی میبارند .برای مراجع دارای تتاریخ انتشتار فقتط
ویرایش ذکر رده مورد نظر است .برای مراجع بدون تاریخ ،آخرین چتاپ متدرک ارجتاع داده رتده ر رتامل
هرگونه اصالحات آن کاربرد دارد.
استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد ادزامی است:
1-7
7-7
1

استاندارد ایران – ایزو  3000سال  ،1132سیست های مدیریت کیفیت -مبانی و واژگان
استاندارد ایران – ایزو -آیایسی  00111سال  ،0830ارزیابی انطباق -واژگان و اصول عمومی
اصطالحات و تعاريف

در این استاندارد ،اصطالحات و تعاریف ارائه رده در استانداردهای ایران – ایزو  0111و ایران – ایزو-
آیایسی  00111و نیز اصطالحات و تعاریف زیر بهکار میرود.
1-Competence
2-Consistency
3-Impartiality
4-Registration
5-Registrars
6-Regulatory authority

1
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1-1
کارفرمای گواهی شده

سازمانی که سیست مدیریت آن گواهی رده است
7-1
بیطرفی

وجود واقعگرائی 1بهصورت واقعی و تلقی رده
يادآوری  -1واقع گرائی به معنای آن است که تعارض منافع وجود ندارد یا برطرف رده است ،بته نحتوی کته بتر فعادیتتهتای
بعدی نهاد گواهی کننده تاثیر سوء ندارته بارد.
يادآوری  -7سایر اصطالحاتی که در بیان عنصر بیطرفی مفید هستند ،عبارتند از  :واقع گرائی ،استقالل ،7مبرا بودن از تعارض
منافع ،1مبرا بودن از گرایش ،2فقدان پیشداوری ، 3عتدم جانبتداری ، 6انصتاف ، 2دارتتن فکتر بتاز ، 3برختورد یکستان ،3عتدم
وابستگی ،10توازن .11

1-1
مشاوره سیستم مديريت

مشارکت در طراحی ،اجرا یا برقرار نگه دارتن یک سیست مدیریت
مثالها:
ادف -آمادهسازی یا تهیه کردن نظامنامهها یا روشهای اجرایی
ب -ارائه راهنمائی خا  ،تعلیمات یا راهحلهایی بهمنظور ایجاد و اجرای یک سیست مدیریت
يادآوری -برگزاری دوره آموزری و مشارکت بهعنوان آموزش دهنده ،مشاوره تلقی نمیرود ،مشروط بر این که هرگاه دوره
آموزری در ارتباط با سیست های مدیریت یا انجام ممیزی بارد ،این دوره محدود به ارائه اطالعات عام بارد که به راحتی برای
عموم قابل دسترس است ،بهطور مثال آموزش دهنده نبایستی راه حل های خا مربوط به سازمان را ارائه دهد.

4-1
ممیزی مربوط به گواهی کردن شخص ثالث

ممیزی انجام رده توسط سازمان ممیزی کننده مستقل از کارفرما یا استفاده کننده بهمنظور گواهی کردن
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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يادآوری -1در تعاریف زیر اصطالح "ممیزی" برای سهودت ارجاع به ممیزی مربوط به گواهی کردن رخص ثادث استفاده
رده است.
يادآوری -7ممیزیهای مربوط به گواهی کردن رخص ثادث رامل ممیزیهای اودیه ،بازبینی ،گواهی کردن مجدد و همچنین میتواند
رامل ممیزیهای ویژه بارد.

يادآوری -1ممیزیهای مربوط به گواهی کردن رخص ثادث عموما توسط تی های ممیزی نهادهای ارائه کننده خدمات
گواهی کردن در خصو

انطباق با ادزامات استاندارد های سیست مدیریت انجام میرود.

يادآوری -4ممیزی مشترک 1نوعی ممیزی است که دو یا چند سازمان ممیزی کننده برای ممیزی یک کارفرما همکاری می-
کنند.
يادآوری -5ممیزی ترکیبی 7نوعی ممیزی است که یک کارفرما بر مبنای ادزامات دو یا چند استاندارد سیست مدیریت با ه
مورد ممیزی قرار میگیرد.
يادآوری -6ممیزی یکپارچه 1هنگامی انجام میرود که یک کارفرما ادزامات دو یا چند استاندارد سیست مدیریت را در قادب
یک سیست مدیریت واحد 2به کار میگیرد و این سیست بر اساس چند استاندارد مورد ممیزی قرار میگیرد.

5-1
کارفرما

سازمانی که سیست مدیریت آن بهمنظور گواهی کردن مورد ممیزی قرار میگیرد
6-1
ممیز

رخصی که یک ممیزی را انجام میدهد
2-1
شايستگی

توانائی بهکار گیری دانش و مهارتها برای دستیابی به نتایج مورد نظر
8-1
راهنما

رخصی که توسط کارفرما برای کمک به تی ممیزی منصوب میرود
3-1
ناظر

رخصی که تی ممیزی را همراهی میکند اما خود ممیزی نمیکند

1-Joint audit
2-Combined audit
3-Integrated audit
4-Single management system

8
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10-1
زمینه فنی

حوزهای که ویژگی های آن به وسیله ارتراکات فرایندهای مربوط به نوع خاصی از سیست مدیریت مشخص
میرود
اصول

4
1-4

کلیات

 1-1-4این اصول مبنایی برای ادزامات بعدی عملکردی و تشریحی خا در این استاندارد میبارد .این
استاندارد ادزامات خاصی را برای همه وضعیتهایی که میتواند روی دهد ،ارائه نمیکند .این اصول بایستی
بهعنوان راهنما برای تصمیماتی که ممکن است در مورد وضعیتهای غیرقابل پیشبینی مورد نیاز بارد،
بهکار گرفته روند .این اصول از زمره ادزامات نیستند.
 7-1-4هدف کلی گواهی کردن ،اطمینان دادن به همه طرفها در مورد این است که سیست مدیریت
ادزامات مشخص رده را برآورده میکند .ارزش گواهی کردن ،میزان اطمینان و اعتماد عمومی است که از
طریق یک ارزیابی بیطرفانه و رایسته توسط یک رخص ثادث حاصل میرود .طرفهای ذینفع در گواهی
کردن به ررح زیر میبارند ،ودی به آنها محدود نمیرود:
ادف -کارفرماهای نهادهای گواهی کننده
ب -مشتریان سازمانهایی که سیست مدیریت آنها گواهی میرود
ج -مراجع دودتی
د -سازمانهای غیردودتی
ه -مصرف کنندگان و سایر اعضای جامعه
1-1-4

اصودی که موجب ایجاد اطمینان میبارند عبارتند از:

 بیطرفی رایستگی مسئودیت -در دسترس قراردادن اطالعات

1

 محرمانگی -پاسخگو بودن به رکایات

1-Openness

4
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7-4

بیطرفی

 1-7-4بیطرف بودن و بیطرف انگارته ردن برای ارائه خدمات گواهی کردن توسط یک نهاد گواهی
کننده بهصورتی که ایجاد اطمینان نماید ،ضروری است.
 7-7-4این موضوع که کارفرما منبع درآمد برای یک نهاد گواهیکننده است و هزینههای گواهی کردن را
پرداخت می کند و این که این امر ،تهدیدی بادقوه برای بیطرفی است ،پییرفته رده است.
 1-7-4برای دستیابی و حفظ اطمینان ،تزم است که تصمیمات نهاد گواهی کننده بر اساس رواهد عینی
مربوط به انطباق ریا عدم انطباق بارد که نهاد به دست میآورد و این که تصمیمات آن توسط سایر
ذینفعان یا سایر طرفها تحت تاثیر قرار نمیگیرد.
 4-7-4تهدیدهای مربوط به بیطرفی رامل موارد زیر میبارد:
ادف -تهدیدهای مرتبط با منافع رخصی : 1تهدیدهایی که از سوی یک رخص یا نهاد که در جهت منافع
خود فعادیت میکند ،به وجود میآید .منافع مادی رخصی بهعنوان تهدیدی برای بیطرفی محسوب
میرود که یک دغدغه در خصو گواهی کردن است
ب -تهدیدهای مرتبط با خود بازنگری :7تهدیدهایی که از سوی یک رخص یا نهادی که کار انجام رده
توسط خود را خود بازنگری میکند ،به وجود میآید .ممیزی کردن سیست های مدیریت کارفرما که
نهاد گواهی کننده ،مشاوره سیست های مدیریت به آن را ارائه کرده است ،تهدید مرتبط با خود بازنگری
میبارد
ج -تهدیدهای مرتبط با آرنایی ریا اعتماد  :1تهدیدهایی که از سوی رخص یا نهادی که به علت آرنایی یا
اعتماد بیش از حد به رخص دیگر به وجود میآید ،بجای اینکه در جستجوی رواهد ممیزی بارد
د -تهدیدهای مرتبط با ارعاب :2تهدیدهایی از سوی رخص یا نهادی که تصور میکند تحت اجبار آرکار یا
مخفیانه میبارد ،مانند تهدید به جایگزین کردن یا گزارشدهی به مافوق
1-4

شايستگی

رایستگی کارکنان پشتیبانی رده توسط سیست مدیریت نهاد گواهی کننده برای ارائه خدمات گواهی کردن
به نحوی که ایجاد اطمینان کند ،ضروری است.
4-4

مسئولیت

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

1-Self–interest threats
2-Self–review threats
3-Familiarity threats
4-Intimidation threats
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 7-4-4نهاد گواهی کننده ،مسئودیت دارد تا رواهد عینی کافی که مبنای تصمی گیری برای گواهی کردن
است را ارزیابی نماید .بر اساس نتیجهگیریهای ممیزی در صورت وجود رواهد انطباق کافی ،تصمی گیری
در مورد اعطاءی گواهی گرفته میرود یا بادعکس گواهی اعطاء نمی گردد.
يادآوری -هرگونه ممیزی بر اساس نمونه گیری در محدوده سیست مدیریت سازمان میبارد و بنابراین تضمینی برای انطباق
صد درصد با ادزامات نیست.

5-4

در دسترس قراردادن اطالعات

 1-5-4یک نهاد گواهی کننده تزم است امکان دسترسی عموم به اطالعات مقتضی و به هنگام ،یا امکان
افشای آنها را دربارۀ فرایند ممیزی و گواهی کردن خود و دربارۀ وضعیت گواهی ریعنی اعطاء ،گسترش دامنه
رمول ،حفظ ،تجدید ،تعلیق ،محدود ساختن دامنه رمول ،یا ابطال گواهی برای هر سازمان بهمنظور حصول
اطمینان از درستی 1و اعتبار 7گواهی را فراه کند .در دسترس قرار دادن اطالعات یک اصل در مورد
دستیابی یا افشای اطالعات مقتضی میبارد.
 7-5-4نهاد گواهی کننده برای حصول یا حفظ اطمینان در گواهی کردن ،بایستی دسترسی مقتضی به
اطالعات غیرمحرمانه ،یا افشای آنها ،را دربارهی نتیجه گیری ممیزیهای خا رمانند ممیزیها در پاسخ به
رکایات برای طرفهای ذینفع خا فراه نماید.
6-4

محرمانگی

1

برای دستیابی به دسترسی ویژه 2به اطالعات مورد نیاز نهاد گواهی کننده ،بهمنظور ارزیابی انطباق با ادزامات
مربوط به گواهی کردن در حد کفایت ،ضروری است نهاد گواهی کننده هرگونه اطالعات دارای مادک
اختصاصی دربارۀ کارفرما را بهطور محرمانه نگهداری کند.
2-4

پاسخگويی 3به شکايات

طرفهایی که به گواهی کردن اتکا می کنند ،انتظار دارند رکایات مورد رسیدگی قرار گیرند و اگر مشخص
رود که رکایات وارد است ،بایستی اطمینان دارته بارند که رکایات به نحو مقتضی مورد توجه قرار گرفته
و تالش معقول برای حل و فصل آنها انجام خواهد رد .پاسخگو بودن به رکایات بهصورت اثر بخش ،از
روشهای حفاظتی مه برای نهاد گواهی کننده ،کارفرماهای آن نهاد و سایر استفاده کنندگان از گواهی در
برابر ارتباهات ،غفلتها ،یا رفتار نامعقول میبارد  .اطمینان به فعادیتهای گواهی کردن هنگامی محافظت
میرود که رکایات به نحو مقتضی مورد رسیدگی قرار گیرند .
يادآوری -برقراری توازن مناسبی بین اصول در دسترس قراردادن اطالعات و محرمانگی از جمله پاسخ گو بودن به رکایات
بهمنظور اثبات درستی و اعتبار گواهی کردن برای کلیه استفاده کنندگان ،ضروری است.
1-Integrity
2-Credibility
3-Confidentiality
4-Privileged
5-Responsiveness
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5

الزامات عمومی

1-5

موضوعات حقوقی و قراردادی

1-1-5

مسئولیت حقوقی

نهاد گواهی کننده باید دارای موجودیت حقوقی یا بخش تعریف ردهای از آن بارد به نحوی که بتوان آن را
در مورد تمام فعادیتهای گواهی کردن از نظر حقوقی مسئول دانست .یک نهاد گواهی کننده دودتی بر اساس
وضعیت دودتی بودن آن بهعنوان موجودیت حقوقی ،محسوب می رود.
7-1-5

موافقتنامه گواهی کردن

نهاد گواهیکننده باید موافقت نامهای با قابلیت اجرایی قانونی برای ارائه فعادیتهای گواهی کردن به
کارفرمای خود دارته بارد .افزون بر این ،اگر نهاد گواهیکننده دارای چندین دفتر کار یا چنانچه کارفرما
دارای چندین محل فعادیت بارد ،نهاد گواهی کننده باید اطمینان دهد که موافقت نامه¬ای با قابلیت اجرایی
قانونی بین نهاد گواهی کننده که گواهی را اعطاء و صادر میکند ،وجود دارد و اینکه تمام محلهای فعادیت
تحت پورش دامنه رمول گواهی ،قرار دارند.
1-1-5

مسئولیت تصمیمگیری های مربوط به گواهی کردن

نهاد گواهی کننده باید مسئول تصمی گیری ها و حفظ اختیارات خود در ارتباط با گواهی کردن رامل اعطاء،
حفظ ،تجدید ،گسترش و محدود ساختن دامنه رمول ،تعلیق و ابطال گواهی بارد.
7-5

مديريت بیطرفی

 1-7-5نهاد گواهی کننده باید از تعهد مدیریت رده بات در خصو بیطرفی در فعادیتهای گواهی کردن
سیست مدیریت برخوردار بارد .نهاد گواهی کننده باید دارای بیانیه ای با قابلیت دسترسی برای عموم بارد
که در آن به اهمیت بیطرفی در انجام فعادیتهای گواهی کردن سیست مدیریت خود تاکید کرده بارد،
تعارض منافع را مدیریت نموده و در خصو واقعگرائی در فعادیتهای گواهی کردن سیست مدیریت خود
اطمینان دهد.
 7-7-5نهاد گواهی کننده باید امکانات بروز تعارض منافع ناری از ارائه خدمات گواهی کردن رامل هرگونه
تعارض های حاصل از روابط خود را رناسایی ،تحلیل و مدون کند .دارتن روابط ،ادزاماً تعارض منافع برای
یک نهاد گواهی کننده ایجاد نمی کند .اما اگر هر گونه روابطی باعث تهدیدی برای بیطرفی رود ،نهاد
گواهی کننده باید آن را مدون کند و قادر به اثبات این امر بارد که چگونه چنین تهدیدهایی را بر طرف
نموده یا به حداقل می رساند .این اطالعات باید در اختیار کمیته تعیین رده در بند  7-6قرار گیرد .چنین
اثباتی باید تمامی منابع بادقوه رناسایی ردۀ تعارض منافع ،چه آنهایی که از درون نهاد گواهی کننده ناری
میرود یا آنهایی که از فعادیتهای سایر ارخا  ،نهادها یا سازمانها ناری میرود را پورش دهد.
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يادآوری -رابطه ای که بیطرفی نهاد گواهی کننده را تهدید میکند میتواند بر اساس مادکیت ،حاکمیت ،مدیریت ،کارکنان،
منابع رراکتی ،امور مادی ،قراردادها ،بازاریابی ،پرداخت کمیسیون فروش یا سایر انگیزهها برای معرفی کارفرماهای جدید و غیره
بارد.

 1-7-5هر گاه رابطه ای موجب تهدید غیرقابل قبودی برای بیطرفی بارد رمانند درخواست گواهی کردن
یک ررکت تابعه که کالً متعلق به نهاد گواهی کننده مادر است ،از نهاد مادر خود  ،در این صورت گواهی
کردن نباید ارائه رود.
يادآوری -به یادآوری بند  7-7-3مراجعه رود.

 4-7-5یک نهاد گواهی کننده نباید نهاد گواهی کننده دیگری را برای فعادیتهای گواهی کردن سیست
مدیریت گواهی کند.
يادآوری -به یادآوری بند  7-7-3مراجعه رود.

 5-7-5نهاد گواهی کننده و هر بخشی از همان موجودیت حقوقی ،نباید پیشنهاد ارائه خدمات مشاورۀ
سیست مدیریت بدهد یا آن خدمات را ارائه نماید .این امر در مورد بخشی از دودت که بهعنوان نهاد گواهی
کننده رناخته رده است ،نیزصادق است.
 6-7-5نهاد گواهی کننده و هر بخشی از همان موجودیت حقوقی ،نباید انجام یا ارائه خدمات ممیزیهای
داخلی برای کارفرماهای گواهی رده اش را پیشنهاد بدهد .نهاد گواهی کننده نباید سیست مدیریتی را که
ممیزیهای داخلی آن را انجام داده است ،ظرف مدت دو سال پس از پایان ممیزیهای داخلی گواهی کند.
این بند در مورد بخشی از دودت که بهعنوان نهاد گواهی کننده رناخته رده است ،نیزصادق است.
يادآوری -به یادآوری بند  7-7-3مراجعه رود.

 2-7-5هر گاه رابطه فی مابین سازمان ارائه دهنده خدمات مشاوره ای و نهاد گواهی کننده موجب تهدید
غیرقابل قبودی برای بی طرفی نهاد گواهی کننده گردد ،نهاد گواهی کننده نباید سیست مدیریتی که در
مورد آن ،کارفرما خدمات مشاورۀ سیست مدیریت یا ممیزیهای داخلی دریافت کرده است را گواهی کند.
يادآوری  -1اجازه دادن برای گیرت مدت زمان حداقل  7سال پس از ارائه خدمات مشاورۀ سیست مدیریت طریقی برای
کاهش تهدید بی طرفی در یک سطح قابل قبول است.
يادآوری -7به یادآوری بند  7-7-3مراجعه رود.

 8-7-5نهاد گواهی کننده نباید فعادیتهای ممیزی خود را به یک سازمان ارائه دهنده خدمات مشاورۀ
سیست مدیریت برون سپاری کند ،زیرا این اقدام یک تهدید غیرقابل قبول برای بیطرفی نهاد گواهی کننده
ایجاد می کند ربه بند  3-2مراجعه رود  .این امر در مورد افرادی که بر طبق بند  1-2بعنوان ممیز با آنها
قرارداد بسته رده است صادق نیست.
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 3-7-5فعادیتهای نهاد گواهی کننده نباید در ارتباط با فعادیت های سازمانی که خدمات مشاورۀ سیست
مدیریت را ارائه میکند ،بازاریابی یا پیشنهاد رود .نهاد گواهی کننده باید برای اصالح ادعاهای نامناسب
صریح یا تلویحی هر سازمان مشاوره دهنده مبنی بر اینکه اگر از خدمات آن نهاد گواهی کننده استفاده رود،
گواهی کردن سادهتر ،آسانتر ،سریعتر و ک هزینهترخواهد بود ،اقدام نماید .یک نهاد گواهی کننده نباید
بهطور صریح یا تلویحی بیان نماید که اگر از خدمات سازمان مشاوره دهنده مشخص ردهای استفاده رود،
گواهی کردن سادهتر ،آسانتر ،سریعتر و ک هزینهتر خواهد بود.
 10-7-5برای حصول اطمینان از این که هیچ گونه تعارض منافع وجود ندارد ،کارکنانی که مشاورۀ سیست
مدیریت را ارائه مینمایند ،ازجمله کسانی که در سطح مدیریتی فعادیت دارند ،اگر در مشاورۀ سیست
مدیریت به کارفرمای مورد نظر دخیل بوده اند نباید ظرف مدت دو سال پس از پایان ارائه خدمات مشاورهای
 ،توسط نهاد گواهی کننده در ممیزی یا سایر فعادیتهای گواهی کردن به کار گرفته روند.
 11-7-5نهاد گواهی کننده باید برای پاسخگویی به هرگونه تهدید برای بیطرفی خود ناری از اقدامات سایر
ارخا  ،نهادها و سازمانها اقدام کند.
 17-7-5کلیه کارکنان نهاد گواهی کننده اع از درون سازمان یا بیرون از سازمان ،یا کمیتههایی که می-
توانند بر فعادیتهای گواهی کردن تاثیرگیار بارند ،باید بیطرفانه عمل کنند و نباید اجازه دهند فشارهای
تجاری ،مادی یا سایر فشارها باعث خدرهدار ردن بیطرفی رود.
 11-7-3نهادهای گواهی کننده باید کارکنان درون سازمان و بیرون از سازمان خود را ملزم کنند تا هر
وضعیت رناخته ای که برای آن کارکنان یا نهادهای گواهی کننده ممکن است تعارض منافع ایجاد کند را
آرکار نمایند .نهادهای گواهی کننده باید از این اطالعات بهعنوان درونداد برای رناسایی تهدیدهای بیطرفی
ناری از فعادیتهای این کارکنان یا سازمانهایی که آنها را به کار میگیرند ،استفاده کنند و نباید از این
کارکنان ،درون سازمان یا بیرون از سازمان ،استفاده کنند ،مگر آنکه بتوانند اثبات کنند هیچ گونه تعارض
منافع وجود ندارد.
 1-5مسئولیت مدنی و تامین مالی
 1-1-5نهاد گواهی کننده باید قادر بارد که اثبات نماید ریسکهای ناری از فعادیتهای گواهی کردن را
ارزیابی کرده است و دارای ترتیبات کافی رمانند بیمه یا اندوخته برای پورش هزینههای ناری از فعادیت
های خود در هر یک از حوزههای فعادیت و مناطق جغرافیایی که در آن فعادیت می کند ،میبارد.
 7-1-5نهاد گواهی کننده باید منابع مادی و منابع درآمد خود را ارزیابی کند و در ابتدا و بهطور مستمر
برای کمیته مشخص رده در بند  7-6اثبات کند که فشارهای تجاری ،مادی و سایر فشارها ،بیطرفی آن را
خدرهدار نمی سازد.
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 6الزامات مربوط به ساختار
1-6

ساختار سازمانی و مديريت رده باال

 1-1-6نهاد گواهی کننده باید ساختار سازمانی خود را با نشان دادن وظایف ،مسئودیتها و اختیارات
مدیریت و سایر کارکنان دخیل در گواهی کردن و همه کمیته ها مدون کند .هرگاه نهاد گواهی کننده بخش
تعریف رده ای از موجودیت حقوقی بارد ساختار آن باید سلسله مراتب اختیارات و رابطه با سایر بخش ها را
در درون همان موجودیت حقوقی رامل گردد.
 7-1-6نهاد گواهی کننده باید مدیریت رده بات رهیات ،گروهی از ارخا
مسئودیت تام برای موارد زیر میبارد ،مشخص کند:

یا رخص را که دارای اختیار و

ادف -تدوین خط مشیهای مرتبط با اداره نهاد
ب -نظارت بر اجرای خط مشیها و روشهای اجرایی
ج -نظارت بر امور مادی نهاد
د -ایجاد و توسعه خدمات و طرح های گواهی کردن سیست مدیریت
ه -انجام ممیزیها و گواهی کردن و پاسخگو بودن در قبال رکایات
و -تصمی گیریها در خصو

گواهی کردن

ز -تفویض اختیار به کمیتهها یا افراد ،در صورت دزوم ،بهمنظور انجام فعادیتهای تعریف رده از طرف خود
ح -ترتیبات قراردادی
ط -فراه کردن منابع کافی برای فعادیتهای گواهی کردن
 1-1-6نهاد گواهی کننده باید برای انتصاب ،ررح ماموریت 1و فعادیت کمیتههایی که در فعادیتهای
گواهی کردن دخیل هستند مقررات رسمی دارته بارد.
7-6

کمیته محافظت از بیطرفی

 1-7-6ساختار نهاد گواهی کننده باید از بیطرفی فعادیتهای نهاد گواهی کننده محافظت کند و کمیتهای
برای منظورهای زیر ایجاد نماید:
ادف -کمک نمودن در تدوین خطمشیهای مرتبط با بیطرفی فعادیتهای گواهی کردن نهاد گواهی کننده
ب -مقابله با هرگونه گرایش از سوی نهاد گواهی کننده برای اجازه دادن در این مورد که موضوعات تجاری
یا سایر مالحظات از ارائۀ واقعگرایانه و مداوم فعادیت های گواهی کردن جلوگیری می کند.
ج -راهنمائی دادن در خصو موضوعات تاثیرگیار بر اطمینان دارتن به گواهی کردن رامل در دسترس
بودن اطالعات و تلقی عمومی از نهاد گواهی کننده

1-Terms of reference
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بیطرفی فرایندهای ممیزی ،گواهی کردن و تصمی گیری نهاد گواهی کننده

د -انجام بازنگری در خصو
حداقل یک بار در سال
کارها یا وظایف دیگری نیز ممکن است به کمیته واگیار رود ،مشروط بر این که کارها یا وظایف بیشتر،
نقش اصلی کمیته را در ایجاد اطمینان از بی طرفی خدره¬دارننماید.

 7-7-6ترکیب اعضاء ،ررح ماموریت ها ،وظایف ،اختیارات ،رایستگی اعضاء و مسئودیتهای این کمیته
باید بطور رسمی مدون رود و توسط مدیریت رده باتی نهاد گواهی کننده تصویب رود تا از موارد زیر
اطمینان حاصل گردد:
ادف -نمایان بودن ترکیب متوازنی از ذینفعان به نحوی که هیچیک از گروه های ذینفعان به تنهائی 1غادب
نبارد ر کارکنان درون سازمان یا بیرون از سازمان نهاد گواهی کننده بهعنوان یک گروه ذینفع
محسوب رده و نباید غادب بارند
ب -دسترسی دارتن به کلیه اطالعات تزم برای توانمند کردن کمیته در انجام وظایف خود ربه بندهای
 7 -7-3و  7-1-3مراجعه رود
ج -اگر مدیریت رده باتی نهاد گواهی کننده به مشورت این کمیته اهمیت ندهد ،کمیته باید حق انجام اقدام
مستقل را دارته بارد رمانند مطلع کردن مراجع ،نهادهای تایید صالحیت و سایر ذینفعان  .کمیته ها
باید در انجام یک اقدام مستقل ،ادزامات مربوط به محرمانگی اراره رده در بند  3-3مرتبط با کارفرما و
نهاد گواهی کننده را رعایت کنند.
 1-7-6اگر چه این کمیته نمیتواند نمایندگی تمامی ذینفعان را دارته بارد ،اما یک نهاد گواهی کننده
بایستی تمامی ذینفعان کلیدی را رناسایی و دعوت کند .چنین ذینفعانی ممکن است رامل کارفرماهای
نهاد گواهی کننده ،مشتریان سازمانهایی که سیست های مدیریتی آنها گواهی رده است ،نمایندگان
اتحادیه های تجاری صنعتی ،نمایندگان نهادهای دودتی تنظی کننده مقررات یا سایر ارائه کنندگان خدمات
دودتی ،یا نمایندگان سازمانهای غیردودتی از جمله سازمانهای مربوط به مصرف کننده ،بارند.
2
1-2

الزامات مربوط به منابع
شايستگی مديريت و کارکنان

 1-1-2مالحظات عمومی

نهاد گواهیکننده باید دارای فرایندهایی بارد تا اطمینان حاصل نماید که کارکنان دارای دانش مناسب
مرتبط با انواع سیست های مدیریتی و حوزه های جغرافیایی که نهاد در آنها فعادیت می نماید ،هستند.
نهاد گواهی کننده باید رایستگی تزم مربوط به هر زمینه فنی رمانند موارد مربوط به طرح گواهی کردن
خا و هر حوزه کاری در فعادیت گواهی کردن را تعیین کند.
نهاد گواهیکننده باید روشهای اثبات رایستگی را قبل از انجام وظایف کاری خا تعیین کند.
1-No single interest
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 7-1-2تعیین معیار های شايستگی

نهاد گواهی کننده باید فرایند مدونی برای تعیین رایستگی کارکنان دخیل در مدیریت و اجرای ممیزی ها و
گواهی کردن دارته بارد .معیارهای رایستگی باید با در نظر گرفتن ادزامات استاندارد یا مدرک حاوی
مشخصات 1مربوط به هر نوع سیست مدیریت در مورد هر زمینه فنی و برای هر وظیفه در فرایند گواهی
کردن ،تعیین گردد .برونداد این فرایند باید معیارهای مدون در خصو دانش و مهارتهای تزم بارد که
برای انجام اثربخش وظایف ممیزی و گواهی کردن مورد نیاز بایستی برآورده رود تا به نتایج مورد نظر دست
یافت .پیوست "ادف" دانش و مهارتهائی که یک نهاد گواهی کردن باید برای حوزههای کاری خا تعیین
کند را مشخص میکند .هر گاه معیارهای تکمیلی رایستگی خا برای یک طرح گواهی کردن خا تعیین
رده بارد این معیار ها باید به کار رود ،بهعنوان مثال استاندارد ملی ایران به رماره  11311رسیست های
مدیریت ایمنی مواد غیائی .
يادآوری -اصطالح زمینه فنی میتواند به طرق متفاوتی بر اساس استاندارد سیست مدیریت مورد نظر به کار رود .برای هر
سیست مدیریت ،این اصطالح به محصوتت و فرایندهای مشمول دامنه کاربرد آن استاندارد سیست مدیریت مربوط می گردد.
زمینه فنی میتواند بوسیله طرح گواهی کردن خا تعریف رود ر بهطور مثال استاندارد ملی ایران به رماره  ، 11311یا اینکه
زمینه فنی میتوان د توسط نهاد گواهی کننده تعیین گردد .مثال هائی از کاربرد اصطالح زمینه فنی برای انواع مختلف
سیست های مدیریتی به ررح زیر است:
 برای استاندارد سیست مدیریت کیفیت ،اصطالح زمینه فنی به فرایندهای مورد نیتاز بترای بترآورده کتردن انتظتاراتمشتری و ادزامات قانونی و مقرراتی قابل اعمال در خصو خدمات و محصوتت سازمان ،مربوط میرود.
 برای استاندارد سیست مدیریت زیست محیطی ،اصطالح زمینه فنی به رده فعادیت ها ،محصوتت و خدمات در ارتبتاطبا جنبه های زیست محیطی اثرگیار بر هوا ،آب ،زمین ،منابع طبیعی ،گیاهان ،جانوران و انسان مربوط میرود.
 برای استاندارد سیست مدیریت ایمنی زنجیره تامین ،اصطالح زمینه فنتی بته فراینتدهای ریستک ایمنتی مربتوط بتهتدارکات مانند حمل و نقل ،ذخیره و اطالعات مربوط میرود.
 در استاندارد سیست مدیریت امنیت اطالعات ،اصطالح زمینه فنی ،از جمله به ردههای مربوط به فنّآوریها و رویههایامنیت اطالعات و فنّآوری اطالعات و ارتباطات و فعادیت های کسب و کار مربوط متیرتود کته در ارتبتاط بتا انتختاب
کنترل های کافی و متناسب امنیتی که دارائی های اطالعاتی را حفاظت کند ،میبارد.

 1-1-2فرايند های ارزيابی

نهاد گواهی کردن باید فرایندهای مدونی برای ارزیابی رایستگی اودیه ،و پایش مداوم رایستگی و عملکرد
کلیه کارکنان دخیل در مدیریت و اجرای ممیزی ها و گواهی کردن با به کار گیری معیارهای رایستگی
تعیین رده ،دارته بارد .نهاد گواهی کردن باید اثبات کند که روشهای ارزیابی آن اثربخش است .برونداد
این فرایند ها باید منجر به رناسائی کارکنانی رود که سطح مورد نیاز رایستگی را برای حوزههای کاری
مختلف فرایند ممیزی و گواهی کردن اثبات کرده اند.

1-Specification

17

استاندارد ایران -ایزو – آی ای سی1131 :12071
يادآوری -چند روش ارزیابی که میتوانند برای ارزیابی دانش و مهارتها مورد استفاده قرار گیرد در پیوست "ب" ارائه رده
است.

 4-1-2ساير مالحظات

 1-4-1-2نهاد گواهی کننده در تعیین ادزامات مربوط به رایستگی برای کارکنان خود که گواهی کردن را
انجام میدهند ،باید عالوه بر آنهائی که بهطور مستقی فعادیتهای ممیزی و گواهی کردن را اجرا میکنند،
حوزههای کاری که بر عهده کارکنان مدیریتی و اداری میبارد را نیز در نظر گیرد.
 7-4-1-2نهاد گواهی کننده باید به کاررناسی فنی مورد نیاز برای راهنمائی در مورد موضوعاتی که
مستقیما مرتبط با گواهی کردن در خصو زمینه های فنی ،انواع سیست های مدیریت و حوزه جغرافیائی
که نهاد گواهی کننده در آن فعادیت می کند ،دسترسی دارته بارد .چنین راهنمائی میتواند به وسیله افراد
بیرون از سازمان یا از طریق کارکنان نهاد ارائه گردد.
7-2

کارکنان دخیل در فعالیتهای گواهی کردن

 1-7-2نهاد گواهی کننده ،بهعنوان بخشی از سازمان متبوع خود ،باید کارکنانی دارای رایستگی کافی برای
اداره کردن هر نوع و گسترهای از برنامههای ممیزی و سایر امور گواهی کردنی که انجام میرود را دارته
بارد.
 7-7-2نهاد گواهی کننده باید تعداد کافی از ممیزان رامل راهبران تی ممیزی و کاررناسان فنی برای
پورش دادن به تمام فعادیتهای خود و اداره کردن حج کار ممیزی که انجام میرود ،استخدام کند یا به
آنها دسترسی دارته بارد.
 1-7-2نهاد گواهی کننده باید وظایف ،مسئودیتها و اختیارات هر فرد مرتبط با وظایفش را برای وی
بهصورت واضح مشخص سازد.
 4-7-2نهاد گواهیکننده برای انتخاب ،آموزش و انتصاب رسمی ممیزان و نیز برای انتخاب کاررناسان فنی
به کار گرفته رده در فعادیت گواهی کردن باید فرایند های تعریف رده دارته بارد .ارزیابی اودیه رایستگی
یک ممیز باید رامل توانایی بهکار گیری دانش و مهارتهای تزم در حین ممیزی بارد که توسط یک
ارزیابی کننده رایسته که بر فعادیت های آن ممیز در حین اجرای ممیزی نظارت می کند ،مشخص میرود.
يادآوری -در حین فرایند انتخاب و آموزش مشروح در فوق ،رفتار رخصی مطلوب کارکنان میتواند مد نظر قرار گیرد .این
موارد ویژگی هائی میبارند که بر توانائی فردی برای انجام وظایف خا اثر میگیارد .بنابراین دانستههای مربوط به رفتارهای
افراد ،یک نهاد گواهی کننده را برای به ره مند ردن از نقاط قوت و به حداقل رساندن نقاط ضعف آنها ،توانا میکند .رفتارهای
رخصی مطلوب کارکنان که برای آن دسته از کارکنان دخیل در فعادیت های گواهی کردن اهمیت دارد در پیوست "د" ارائه
رده است.
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 5-7-2نهاد گواهی کننده باید فرایندی برای دستیابی به ممیزی اثربخش و اثبات آن دارته بارد که
رامل بهکارگیری ممیزان و راهبران تی ممیزی دارای مهارتها و دانش عمومی ممیزی و نیز مهارتها و
دانش عمومی مناسب برای زمینه های فنی خا میبارد.
 6-7-2نهاد گواهی کننده باید اطمینان دهد که ممیزان رو در صورت نیاز کاررناسان فنی در خصو
فرایندهای ممیزی ،ادزامات مربوط به گواهی کردن و سایر ادزامات مرتبط با آن نهاد مطلع هستند .نهاد
گواهی کننده باید مجموعۀ روزآمد ردۀ روشهای اجرایی مدون حاوی دستورادعمل های ممیزی و تمام
اطالعات مرتبط با فعادیت های گواهی کردن را در دسترس ممیزان و کاررناسان فنی قرار دهد.
 2-7-2نهاد گواهی کننده باید ممیزان و کاررناسان فنی را فقط برای آن دسته از فعادیتهای گواهی
کردن بهکار گیرد که رایستگی آنها به اثبات رسیده است.
يادآوری -انتصاب ممیزان و کاررناسان فنی در تی ها برای ممیزیهای خا

در بند  1-1-3بیان رده است.

 8-7-2نهاد گواهی کننده بهمنظور حصول اطمینان از اینکه ممیزان ،کاررناسان فنی و سایر کارکنان
دخیل در فعادیتهای گواهی کردن برای حوزههای کاری که بر عهده می گیرند ،رایستگی دارند ،باید
نیازهای آموزری را مشخص کند و آموزشهای خا را ارائه دهد یا دسترسی به آنها را فراه نماید.
 3-7-2گروه یا فردی که در خصو اعطاء ،حفظ ،تجدید ،گسترش و محدود ساختن دامنه رمول،
تعلیق یا ابطال گواهی تصمی میگیرد باید استاندارد ذیربط و ادزامات گواهی کردن مربوط به آن را درک
کند و باید رایستگی خود را برای ارزیابی فرایندهای ممیزی و توصیه های مربوط به تی ممیزی اثبات کرده
بارد.
 10-7-2نهاد گواهی کننده باید در مورد عملکرد رضایت بخش کلیه کارکنان دخیل در فعادیتهای ممیزی
و گواهی کردن اطمینان دهد .همچنین باید روشهای اجرایی مدون و معیارهایی برای پایش و اندازهگیری
عملکرد کلیه کارکنان دخیل بر اساس دفعات به کار گیری آنها و سطح ریسک مرتبط با فعادیتهای آنها
وجود دارته بارد .به ویژه ،نهاد گواهی کننده باید رایستگی کارکنان خود را با توجه به عملکرد آنها
بهمنظور رناسایی نیازهای آموزری بازنگری کند.
 11-7-2روشهای اجرایی مدون پایش در مورد ممیزان باید رامل ترکیبی از ناظر بودن در محل ،بازنگری
گزارشهای ممیزی و بازخور از کارفرماها یا از بازار بارد و باید به گونهای طراحی رود که اختالل در
فرایندهای عادی گواهی کردن به خصو از نقطه نظرکارفرماها به حداقل برسد.
 17-7-2نهاد گواهی کننده باید متناوباً ناظر بر عملکرد هر ممیز در محل ممیزی بارد .دفعات موارد ناظر
بودن در محل باید بر مبنای نیاز تعیین رده با استفاده از تمام اطالعات پایش در دسترس بارد.
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 1-2بهکارگیری افراد ممیز بیرون از سازمان يا کارشناسان فنی بیرون از سازمان

نهاد گواهی کننده باید ممیزان بیرون از سازمان و کاررناسان فنی بیرون از سازمان را به امضای یک
موافقتنامه مکتوب ملزم نماید که در آن افراد خود را به مطابقت با خطمشیها و روشهای اجرایی ذیربط به
همان صورتیکه توسط نهاد گواهی کننده تعریف رده است ،متعهد نمایند .موافقتنامه باید جنبههای مرتبط
با محرمانگی و استقالل از منافع تجاری و سایر منافع را مد نظر قرار داده و باید ممیزان بیرون از سازمان و
کاررناسان فنی بیرون از سازمان را ملزم کند تا نهاد گواهی کننده را از هر گونه وابستگی قبلی یا فعلی خود
با هر سازمانی که ممکن است برای ممیزی آن انتخاب روند ،مطلع نمایند.
يادآوری -بهکارگیری افراد ممیز یا کاررناس فنی تحت چنین موافقتنامههائی  ،آنگونه که در بند  -2تشریح رده است،
برون سپاری محسوب نمیرود.

 4-2سوابق کارکنان

نهاد گواهی کننده باید سوابق کارکنان خود رامل ررایط احراز رده ،آموزش ،تجربه ،وابستگیها ،رتبه
حرفهای و رایستگی مرتبط و هرگونه خدمات مشاورهای مربوط را که ممکن است ارائه رده بارد بهصورت
روزآمد نگهداری کند .این ادزام ،کارکنان مدیریتی و اداری را عالوه بر آنهائی که فعادیتهای گواهی کردن را
انجام میدهند ،رامل میگردد.
 5-2برونسپاری

 1-5-2نهاد گواهی کننده باید فرایندی دارته بارد که درآن ررایطی را تشریح کند که برونسپاری رکه به
معنی واگیاری کار به سازمان دیگر بهعنوان پیمانکار فرعی بهمنظور انجام بخشی از فعادیت های گواهی
کردن از طرف نهاد گواهی کننده میبارد ممکن است انجام رود .نهاد گواهی کننده باید موافقتنامه با
قابلیت اجرائی قانونی که دربرگیرنده ترتیباتی رامل محرمانگی و تعارض منافع است با هر نهادی که خدمات
برونسپاری را ارائه میدهد ،دارته بارد.
يادآوری -1این بند میتواند برونسپاری به سایر نهادهای گواهی کننده را رامل گردد .بهکارگیری ممیزان و کاررناسان فنی
طرف قرارداد در بند  1-2مد نظر قرار گرفته است.
يادآوری -7در این استاندارد اصطالحات "برون سپاری" و " واگیاری به پیمانکار فرعی" مترادف در نظر گرفته رده است.

 7-5-2تصمی گیری ها برای اعطاء ،حفظ ،تجدید ،گسترش و محدود ساختن دامنه رمول ،تعلیق یا ابطال
گواهی هرگز نباید برون سپاری رود.
 1-5-2نهاد گواهی کننده باید:
ادف -مسئودیت کلیه فعادیتهای برون سپاری رده به نهاد دیگر را بر عهده گیرد
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ب -اطمینان دهد نهاد ارائه دهنده خدمات برون سپاری رده و افرادی که نهاد آنها را بهکار میگیرد با
ادزامات نهاد گواهی کننده و همچنین با ضوابط ذیربط این استاندارد از جمله رایستگی ،بیطرفی و
محرمانگی انطباق دارند
ج -اطمینان دهد نهاد ارائه دهنده خدمات برونسپاری و افرادی که نهاد آنها را بهکار میگیرد بهطور مستقی
یا از طریق سایر کارفرماها در سازمان مورد ممیزی بته نحتوی کته بتیطرفتی خدرتهدار گتردد ،دخیتل
نمیبارند
 4-5-2نهاد گواهی کننده باید روشهای اجرایی مدونی برای احراز ررایط و پایش کلیه نهادهایی که
خدمات برونسپاری رده در خصو فعادیت های گواهی کردن ارائه می کنند را دارته بارد و باید اطمینان
دهد که سوابق مربوط به رایستگی ممیزان و کاررناسان فنی نگهداری میروند.
 8الزامات مربوط به اطالعات
 1-8اطالعات قابل دسترس عموم

 1-1-8نهاد گواهی کننده باید اطالعات تشریحی مربوط به فرایندهای ممیزی و فرایندهای گواهی کردن در
مورد اعطاء ،حفظ ،گسترش ،تجدید ،محدود ساختن ،تعلیق یا ابطال گواهی و در مورد فعادیتهای گواهی
کردن ،انواع سیست های مدیریت و حوزه های جغرافیایی که در آن فعادیت میکند را حفظ کند و برای عموم
قابل دسترس سازد یا در صورت درخواست آنها را ارائه دهد.
 7-1-8اطالعات ارائه رده توسط نهاد گواهی کننده به هر کارفرما یا به بازار از جمله تبلیغات باید صحیح
بوده وگمراه کننده نبارد .
 1-1-8نهاد گواهی کننده باید اطالعات مربوط به گواهیهای اعطاء رده ،تعلیق رده یا ابطال رده را برای
عموم قابل دسترس سازد.
 4-1-8بنا بر درخواست هر طرف ،نهاد گواهی کننده باید روشهای تزم را برای تائید اعتبار گواهی داده
رده ،فراه نماید.
يادآوری - 1اگر مجموعه اطالعات بین چندین منبع تقسی رده بارد ربرای مثال بهصورت چاپی یا ادکترونیکی یا تلفیقی از
هر دو روش سیستمی بهمنظور حصول اطمینان از قابلیت ردیابی و عدم وجود ابهام بین منابع میتواند اجرا گردد رمانند
سیست رمارهگیاری منحصر به فرد یا فراپیوندها 1در اینترنت .
يادآوری - 7در موارد استثنایی دسترسی به اطالعات خا

میتواند بنا به درخواست کارفرما محدود رود رمثال به دتیل

امنیتی .

1-Hyperlink
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7-8

مدارک مربوط به گواهی کردن

 1-7-8نهاد گواهی کننده باید مدارک مربوط به گواهی کردن را برای کارفرمای گواهی رده با هر روری که
خود انتخاب میکند ،فراه نماید.
 7-7-8تاریخ اعتبار یک مدرک گواهی ،نباید قبل از تاریخ تصمی گیری برای گواهی کردن بارد.
 1-7-8مدرک رمدرکهای گواهی کردن باید موارد زیر را مشخص کند:
ادف -نام و محل جغرافیایی هر کارفرما که سیست مدیریت آن گواهی رده است ریا محل جغرافیایی دفاتر
اصلی و هر یک از محلهائی که در دامنه رمول گواهی کردن چند -محلی 1قرار دارد
ب -تاریخ های اعطاء ،گسترش یا تجدید گواهی
ج -تاریخ انقضاء یا تاریخ مقرر برای گواهی کردن مجدد مطابق با دوره گواهی کردن مجدد
د -کد رناسایی منحصر به فرد
ه -استاندارد و /یا سایر مدارک حاوی ادزامات رامل رماره صدور و /یا تجدیدنظر که برای ممیزی کارفرمای
گواهی رده مورد استفاده قرار گرفته است
و -دامنه رمول گواهی کردن در ارتباط با محصول ررامل خدمت  ،فرایند و غیرآن ،آنگونه که در هر محل
قابل کاربرد است
ز -نام ،نشانی و عالمت گواهی نهاد گواهی کننده ،سایر عالمتها رمانند نماد تایید صالحیت به ررطی که
گمراه کننده یا مبه نبارد ،میتواند مورد استفاده قرار گیرد
ح -هرگونه اطالعات ادزام ردۀ دیگر در استاندارد و /یا سایر مدارک حاوی ادزامات برای گواهی کردن مورد
استفاده قرار میگیرد
ط -در صورت صدور هرگونه مدارک گواهی تجدید نظر رده ،وجود روشهائی برای تشخیص مدارک تجدید
نظر رده از هر گونه مدارک منسو قبلی
 1-8فهرست کارفرماهای گواهی شده

نهاد گواهی کننده باید فهرستی از گواهیهای معتبر را به هر ترتیبی که انتخاب میکند نگهداری نماید و آن
را برای عموم قابل دسترس سازد ،یا بنا به درخواست ارائه دهد ،این فهرست حداقل باید نام ،مدارک حاوی
ادزامات مرتبط ،دامنۀ رمول و محل جغرافیایی رمانند رهر یا کشور مربوط به هر کارفرمای گواهی رده را
نشان دهد ریا محل جغرافیایی دفاتر اصلی و هر یک از محلهائی که در دامنه رمول گواهی کردن چند-
محلی قرار دارد .
يادآوری -فهرست فوق از زمره دارایی اختصاصی نهاد گواهی کننده محسوب میرود.

1-Multi-site
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4-8

ارجاع به گواهی و استفاده از عالمتها

 1-4-8نهاد گواهی کننده باید خطمشی برای کنترل کردن هر عالمتی که نهاد اختیار استفاده از آن را به
کارفرماهای گواهی رده میدهد ،دارته بارد .این خطمشی عالوه بر سایر موارد باید قابلیت ردیابی به نهاد
گواهی کننده را تضمین کند .هیچ ابهامی نباید در عالمت یا متن همراه در خصو آنچه که گواهی رده و
نهاد گواهی کنندهای که گواهی را اعطاء کرده است ،وجود دارته بارد .این عالمت نباید بر روی محصول یا
بستهبندی محصول که توسط مصرف کننده مشاهده میرود یا به هر روش دیگری که ممکن است به مفهوم
انطباق محصول تفسیر گردد ،مورد استفاده قرار گیرد.
يادآوری استاندارد ایران -ایزو -آیایسی رماره  ،12010ادزامات برای استفاده عالمتهای رخص ثادث را ارائه میدهد.

 7-4-8نهاد گواهی کننده نباید اجازه دهد کته عالمتتهتای آن بترای گتزارشهتای آزمتون آزمایشتگاهی،
کادیبراسیون یا بازرسی استفاده رود ،زیرا در این مضمون گزارشهائی از این قبیل بهعنوان محصوتت تلقتی
میروند.
 1-4-8نهاد گواهی کننده باید سازمان کارفرما را به رعایت موارد زیر ملزم کند :
ادف -هنگام اراره به وضعیت گواهی خود در رسانه های ارتباطی مانند اینترنت ،برورورها یا تبلیغات یا سایر
مدارک با ادزامات نهاد گواهی کننده منطبق بارد
ب -هیچ گونه مطادب گمراه کننده ای در خصو

گواهی خود را بیان نکند یا اجازه آن را ندهد

ج -استفاده یا اجازه استفاده از مدرک گواهی یا هر بخشی از آن را بهصورت گمراه کننده ندهد
د -به محض تعلیق یا ابطال گواهی خود ،استفاده از هر گونه مطلب که رامل ارجاع به گواهی است را ،آن-
گونه که نهاد گواهی کننده مقرر کرده است ،متوقف نماید .ربه بندهای  1-6-3و  6-6-3مراجعه رود
ه -تمام مطادب تبلیغاتی را هرگاه دامنه رمول گواهی محدود رده بارد ،اصالح کند
و -اجازه ندهد اراره به گواهی سیست مدیریت خود به گونه ای انجام رود که چنین استنباط گردد که نهاد
گواهی کننده یک محصول ررامل خدمت یا فرایند را گواهی کرده است
ز -بهطور تلویحی بیان نکند که گواهی در مورد فعادیتهائی که خارج از دامنۀ رمول گواهی هستند ،صادق
است
ح -از گواهی خود به گونهای استفاده نکند که موجب خدره در وجهه نهاد گواهی کننده و/یا سیست گواهی
کردن و از دست رفتن اعتماد مردم رود
 4-4-8نهاد گواهی کننده باید بر حق مادکیت خود کنترل مناسب دارته بارد و باید نسبت به اراره
نادرست به وضعیت گواهی کردن یا استفاده گمراه کننده از مدارک گواهی کردن ،عالمتها یا گزارشهای
ممیزی اقدام کند.
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يادآوری -چنین اقدامی میتواند رامل درخواستهائی برای اصالح و اقدام اصالحی ،تعلیق ،ابطال گواهی ،افشای تخلف 1و
در صورت دزوم ،اقدام قانونی بارد.

5-8

محرمانگی

 1-5-8نهاد گواهی کننده باید از طریق موافقتنامههائی با قابلیت اجرائی قانونی ،خطمشی و ترتیباتی برای
محافظت از محرمانگی اطالعات به دست آمده یا ایجاد رده در طول انجام فعادیت های گواهی کردن در همه
سطوح ساختاری آن از جمله کمیتهها و نهادهای بیرون از سازمان یا افرادی که از طرف آن عمل می کنند،
دارته بارد.
 7-5-8نهاد گواهی کننده باید کارفرما را از قبل در خصو اطالعاتی که در نظر دارد آنها را در دسترس
عموم قرار دهد ،مطلع کند .کلیه اطالعات دیگر به غیر از اطالعاتی که توسط کارفرما در دسترس عموم قرار
میگیرد ،باید محرمانه تلقی رود.
 1-5-8به استثناء آنچه در این استاندارد ادزامی است ،اطالعات در مورد یک کارفرما یا فرد خا نباید
بدون رضایت کتبی کارفرما یا فرد مرتبط برای یک رخص ثادث آرکار رود .هرگاه نهاد گواهی کننده به
موجب قانون ملزم به انتشار اطالعات محرمانه برای رخص ثادث بارد کارفرما یا فرد مرتبط باید از قبل در
جریان اطالعات فراه رده قرار گیرد مگر اینکه منع قانونی وجود دارته بارد.
 4-5-8اطالعات مربوط به کارفرما از منابعی به غیر از کارفرما رمانند راکی ،سازمانهای تنظی کننده
مقررات باید مطابق با خط مشی نهاد گواهی کننده محرمانه تلقی رود .
 5-5-8کارکنان ،از جمله اعضای هر کمیته ،پیمانکاران ،کارکنان نهادهای بیرون از سازمان یا افرادی که از
طرف نهاد گواهی کننده عمل میکنند ،باید کلیه اطالعات به دست آمده یا ایجاد رده در طول اجرای
فعادیتهای نهاد گواهی کننده را محرمانه نگهدارند .
 6-5-8نهاد گواهی کننده باید تجهیزات و اماکنی در اختیار دارته بارد و مورد استفاده قرار دهد به نحوی
که جا به جایی امن اطالعات رمانند مدارک و سوابق را تامین نماید.
 2-5-8اگر اطالعات محرمانه در دسترس سایر نهادها رمانند نهاد تایید صالحیت ،گروه ه پیمان یک طرح
ارزیابی ه ترازی قرار گیرد ،نهاد گواهی کننده باید کارفرما را از این اقدام مطلع کند.
6-8

تبادل اطالعات مابین نهاد گواهی کننده و کارفرماهای آن

1-6-8

اطالعات در خصوص فعالیت و الزامات گواهی کردن

نهاد گواهی کننده باید موارد زیر را به کارفرماها ارائه کند و آنها را در جریان آخرین اطالعات قرار دهد :
ادف -ررح مفصلی از فعادیت گواهی کردن اودیه و ادامه آن رامل درخواست ،ممیزیهای اودیه ،ممیزیهای

1-Transgression
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بازبینی 1و فرآیند اعطاء ،حفظ ،محدود ساختن ،گسترش ،تعلیق و ابطال گواهی و گواهی کردن مجدد
ب -ادزامات مندرج در مدارک حاوی ادزامات مقرر رده برای گواهی کردن
ج -اطالعات در مورد هزینه های مربوط به درخواست ،گواهی کردن اودیه و تداوم گواهی کردن
د -ادزامات نهاد گواهی کننده در مورد کارفرماهای احتمادی 7در موارد زیر :
 -1ادزام در مورد برآورده کردن ادزامات گواهی کردن
 -7ادزاام در مورد ایجاد کلیه ترتیبات مورد نیاز بهمنظور انجام ممیزیها رامل طرحریتزی بترای بررستی
مستندات و دسترسی به کلیه فرآیندها و حوزهها ،سوابق و کارکنان بتهمنظتور گتواهی کتردن اودیته،
بازبینی ،گواهی کردن مجدد و حل و فصل رکایتها
 -1ادزام در مورد ایجاد آمادگیهائی بهمنظور همراهی در خصو
صالحیت یا ممیزان تحت آموزش در صورت اقتضاء

حضتور نتاظران رماننتد ممیتزان تاییتد

ه -مدارک تشریح کنندۀ حقوق و وظایف کارفرماهای گواهی رده از جمله ادزامات مربوط به آنها ،هنگامی
که در هرگونه ارتباطات مطابق با ادزامات بند  2-3به گواهی خود اراره می کند
و -اطالعات در خصو روشهای اجرایی مربوط به رسیدگی به رکایتها و درخواستهای رسیدگی مجدد
 7-6-8اطالع دادن تغییرات توسط نهاد گواهی کننده

نهاد گواهی کننده باید هرگونه تغییرات در مورد ادزامات خود در خصو گواهی کردن را به موقع به
کارفرماهای گواهی رده خود اطالع دهد .نهاد گواهی کننده باید تصدیق کند که هر یک از کارفرماهای
گواهی رده ادزامات جدید را برآورده می نماید.
يادآوری -بهمنظور حصول اطمینان از اجرای این ادزامات ،ممکن است ترتیبات قراردادی با کارفرماهای گواهی رده ضروری
بارد .ادگوئی از یک موافقت نامه اعطای پروانه 1در مورد استفاده از گواهی رامل جنبه های مربوط به اطالع دادن تغییرات تا
حدی که قابل کاربرد بارد در پیوست  Eدر راهنمای  ISO/IEC Guide 28ویرایش سال 7002بیان رده است.

 1-6-8اطالع دادن تغییرات توسط يك کارفرما

نهاد گواهی کننده باید ترتیباتی با قابلیت اجرائی قانونی دارته بارد تا اطمینان دهد کارفرمای گواهی رده
بدون معطلی ،نهاد گواهی کننده را از موضوعاتی که ممکن است بر توانمندی سیست مدیریت برای تداوم
برآورده ردن ادزامات استاندارد مورد استفاده برای گواهی کردن تاثیر گیارد ،مطلع میکند .این موضوعات
بهطور مثال رامل تغییراتی مرتبط با موارد زیر است:
ادف -وضعیت حقوقی ،تجاری ،سازمانی یا مادکیتی
ب -سازمان و مدیریت رمانند کارکنان کلیدی مدیریت ،تصمی گیری یا فنی
1-Surveillance audit
2-Prospective
3-Licence
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ج -محل ها و نشانی های تماس
د -دامنۀ رمول فعادیتهای تحت پورش سیست مدیریت گواهی رده
ه -تغییرات عمده مربوط به سیست مدیریت و فرآیندها
يادآوری -ادگوئی از موافقت نامه اعطای پروانه برای استفاده از گواهی رامل جنبههای مربوط به اطالع دادن تغییرات تا حدی
که قابل کاربرد بارد در پیوست  Eدر راهنمای  ISO/IEC Guide 28ویرایش سال  7002بیان رده است.

 3الزامات مربوط به فرآيند
1-3

الزامات عمومی

1-1-3

برنامه ممیزی

 1-1-1-3یک برنامه ممیزی برای دوره کامل گواهی کردن بهمنظور اثبات اینکه سیست مدیریت کارفرما
ادزامات در مورد گواهی کردن را بر اساس استانداردرهای انتخاب رده یا سایر مدرکرمدارک حاوی
ادزامات برآورده سازد و به وضوح فعادیت رهای مورد نیاز را تعیین کند ،باید تدوین رود.
 7-1-1-3برنامه ممیزی باید رامل یک ممیزی اودیه دومرحلهای ،ممیزیهای بازبینی در اودین و دومین
سال و یک ممیزی برای گواهی کردن مجدد در سال سوم ،قبل از انقضای اعتبار گواهی بارد .دوره سه ساده
گواهی کردن با تصمی گیری برای گواهی کردن یا گواهی کردن مجدد آغاز میرود .در تعیین برنامه ممیزی
و هر گونه تصحیحات بعدی باید اندازه سازمان کارفرما ،دامنه رمول و پیچیدگی سیست مدیریت ،محصوتت
و فرآیندهای آن و همچنین میزان اثبات رده اثربخشی سیست مدیریت و نتایج هرگونه ممیزیهای قبلی
مدنظر قرار گیرد.
يادآوری -1در پیوست "ه" نمودار گردش کار مربوط به یک فرایند نوعی ممیزی رخص ثادث و گواهی کردن ارائه رده است.
يادآوری -7در پیوست "و" موضوعات تکمیلی که میتواند در موقع تدوین یا تجدید نظر برنامه ممیزی مورد توجه قرار گیرد،
فهرست رده است.

 1-1-1-3هر گاه نهاد گواهی کننده ،خدمات گواهی کردن یا سایر ممیزیهایی که قبال در مورد کارفرما
انجام رده است را مد نظر قرار دهد ،باید اطالعات قابل تصدیق برای توجیه و ثبت هر گونه تصحیحات در
مورد برنامه ممیزی را در حد کفایت جمعآوری کند .
7-1-3

طرح ممیزی

 1-7-1-3کلیات

نهاد گواهی کننده باید اطمینان دهد که برای هر ممیزی تعیین رده در برنامه ممیزی ،یک طرح ممیزی
تدوین رده است تا مبنایی برای توافق در خصو اجرا و زمان بندی فعادیتهای ممیزی فراه رود .این
طرح ممیزی باید بر مبنای ادزامات مدون نهاد گواهی کننده بارد.
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 7-7-1-3تعیین اهداف ،دامنه شمول و معیارهای ممیزی

 1-7-7-1-3اهداف ممیزی باید توسط نهاد گواهی کننده تعیین رود .دامنه رمول و معیارهای ممیزی،
رامل هرگونه تغییرات ،باید توسط نهاد گواهی کننده پس از میاکره با کارفرما تعیین رود.
 7-7-7-1-3اهداف ممیزی باید آن چه را که قرار است از طریق ممیزی به دست آید ،ررح دهد و باید
رامل موارد زیر بارد:
ادف -تعیین انطباق سیست مدیریت کارفرما یا بخش هائی از آن ،با معیارهای ممیزی
ب -ارزیابی توانائی سیست مدیریت برای ایجاد اطمینان از اینکه سازمان کارفرما ادزامات قانونی ،مقرراتی و
قراردادی مربوط را برآورده می کند
يادآوری -ممیزی گواهی کردن سیست مدیریت یک ممیزی مطابقت با قانون 1نیست.

ج -ارزیابی اثربخشی سیست مدیریت برای حصول اطمینان از این است که سازمان کارفرما بهطور مداوم
اهداف مشخص رده خود را برآورده می کند
د -در صورت موضوعیت دارتن ،مشخص کردن حوزه های بهبود بادقوۀ سیست مدیریت
 1-7-7-1-3دامنه رمول ممیزی باید گستره و حدود ممیزی را تشریح کند ،مانند محلهای فیزیکی،
واحدهای سازمانی ،فعادیتها و فرایندهائی که قرار است مورد ممیزی قرار گیرد .چنانچه فرایند گواهی کردن
اودیه و مجدد بیش از چند ممیزی را رامل گردد رمانند پورش دادن محلهای مختلف  ،ممکن است دامنه
رمول یک ممیزی به تنهائی نتواند دامنه رمول گواهی کردن را بهطور کامل پورش دهد ،دیکن کلیت یا
مجموعه ممیزیها باید با دامنه رمول در مدرک گواهی کردن همخوان بارد.
يادآوری -در پیوست "و" موارد تکمیلی که میتوان د در موقع تعیین یا تجدید نظر دامنه رمول ممیزی مورد توجه قرار
گیرد ،فهرست رده است.

 4-7-7-1-3معیارهای ممیزی باید بهعنوان مبنائی برای تعیین انطباق مورد استفاده قرار گیرد ،و باید رامل
موارد زیر بارد:
 ادزامات مندرج در مدارک حاوی ادزامات 7که برای سیست مدیریت تعیین رده است فرایندهای تعیین رده و مستندات سیست مدیریت تدوین رده توسط کارفرما 1-7-1-3تهیه طرح ممیزی

طرح ممیزی باید متناسب با اهداف و دامنه رمول ممیزی بارد .طرح ممیزی باید حداقل رامل موارد زیر
بارد یا به آنها ارجاع دهد:
ادف -اهداف ممیزی
1-Legal compliance audit
2-Normative documents
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ب -معیارهای ممیزی
ج -دامنه رمول ممیزی ،رامل رناسائی واحدهای سازمانی و حوزههای کاری یا فرایندهائی است که
قرار است ممیزی روند
د -تاریخ ها و محلهائی که فعادیتهای ممیزی در محل قرار است انجام رود ،رامل بازدیدهائی از
محلهای موقتی ،در صورت اقتضاء
ه -زمان انجام و مدت زمان مورد انتظار فعادیتهای ممیزی در محل
و -نقشها و مسئودیتهای اعضای تی ممیزی و افراد همراه
يادآوری  -1اطالعات مربوط به طرح ممیزی میتواند در بیش از یک مدرک ذکر رده بارد.
يادآوری  -7در پیوست "و" موارد تکمیلی که میتواند در تهیه و تجدید نظر طرح ممیزی مورد نظر بارد ،فهرست رده
است.

1-1-3

انتخاب و انتصاب اعضای تیم ممیزی

 1-1-1-3نهاد گواهی کننده باید فرایندی برای انتخاب تی ممیزی و انتصاب اعضای آن رامل راهبر تی
ممیزی با مدنظر قرار دادن رایستگی مورد نیاز بهمنظور دستیابی به اهداف ممیزی دارته بارد .اگر تی
ممیزی فقط رامل یک ممیز بارد ،ممیز باید رایستگی انجام وظایف مربوط به راهبر تی ممیزی را ه برای
انجام ممیزی دارته بارد.
 7-1-1-3هنگام تصمی گیری برای تعداد و ترکیب اعضای تی ممیزی ،موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
ادف -معیارها ،دامنه رمول و اهداف ممیزی و زمان تخمینی برای انجام ممیزی
ب -این که آیا ممیزی از کدام نوع تلفیقی ،تجمیع رده یا مشترک بارد
ج -رایستگی کلی مورد نیاز تی ممیزی برای دست یافتن به اهداف ممیزی
د -ادزامات مربوط به گواهی کردن ررامل هرگونه ادزامات قانونی ،مقرراتی یا قراردادی مربوط
ه -زبان و فرهنگ
و -این که آیا اعضای تی ممیزی قبالً سیست مدیریت کارفرما را ممیزی کرده بارند
 1-1-1-3دانش و مهارتهای مورد نیاز راهبر برای تی ممیزی و ممیزان میتواند به کمک کاررناسان
فنی ،مترجمان و مترجمان رفاهی 1که باید تحت هدایت یک ممیز انجام وظیفه کنند ،تکمیل رود .هرگاه
که مترجمان و مترجمان رفاهی به کارگرفته روند ،آنها بایستی به نحوی انتخاب روند که تاثیر نامطلوب
بر ممیزی نگیارند.
يادآوری  -معیارها برا ی انتخاب کاررناسان فنی بر مبنای مورد به مورد با توجه به نیازهای تی ممیزی و دامنه رمول
ممیزی تعیین میگردد.

1-Interpreter
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 2-1-1-3ممیزان در حال آموزش میتوانند در تی ممیزی بهعنوان مشارکت کننده حضور یابند مشروط
بر اینکه یکی از ممیزان بهعنوان ارزیابی کننده منصوب رود .ارزیابی کننده برای برعهده گرفتن وظایف و
مسئودیت نهائی در مورد فعادیت-ها و یافتههای ممیز در حال آموزش ،باید واجد ررایط بارد.
 3-1-1-3راهبر تی ممیزی ،در مشاوره با سایر اعضای تی  ،باید مسئودیت هر یک از اعضای تی را برای
ممیزی فرایندها ،بخش ها ،محلها ،حوزهها یا فعادیتهای خا تعیین کند .در چنین تعیین تکادیف باید
نیاز به رایستگی ،بهکارگیری اثربخش و کارائی تی ممیزی ،همچنین نقشها و مسئودیتهای ممیزان،
ممیزان در حال آموزش و کاررناسان فنی مدنظر قرارگیرد .تغییرات در کارهای واگیار رده به ممیزان ممکن
است با توجه به پیشروی ممیزی بهمنظور حصول اطمینان از دستیابی به اهداف ممیزی صورت گیرد.
4-1-3

تعیین مدت زمان ممیزی

 1-2-1-3نهاد گواهی کننده باید دارای روشهای اجرایی مدونی برای تعیین زمان ممیزی بارد و باید در
مورد هرکارفرما مدت زمان مورد نیاز برای طرحریزی و اجرای یک ممیزی کامل و اثربخش سیست مدیریت
آن را تعیین کند .زمان ممیزی تعیین رده توسط نهاد گواهی کننده و توجیه آن باید ثبت رود .نهاد گواهی
کننده در تعیین زمان ممیزی باید ،عالوه بر سایر موارد ،به جنبههای زیر توجه کند:
ادف -ادزامات استاندارد سیست مدیریت مرتبط
ب -اندازه و پیچیدگی
ج -ررایط مرتبط با فنّآوری و مقررات قانونی
د -هر گونه برون سپاری در خصو

فعادیتهای مندرج در دامنه رمول سیست مدیریت

ه -نتایج هر گونه ممیزیهای قبلی
و -تعداد محلهای فعادیت و مالحظات مربوط به وجود چند محل فعادیت
ز -ریسک های مرتبط با محصوتت ،فرایندها یا فعادیتهای سازمان
ح -این که آیا ممیزی از کدام نوع ترکیبی ،یکپارچه یا مشترک بارد
هرگاه معیارهای خا ممیزی برای طرح خا گواهی کردن تعیین رده بارد ،مانند استاندارد ملی ایران
به رماره  11311و استاندارد ملی ایران به رماره  ،72006باید این موارد نیز دحاظ رود.
 7-4-1-3مدت زمان صرف رده توسط هر عضو تی که بهعنوان ممیز محسوب نمیرودر مانند کاررناسان
فنی ،مترجمان ،مترجمان رفاهی ،ناظران و ممیزان در حال آموزش نباید در مدت زمان ممیزی تعیین
رده ،دحاظ گردد.
يادآوری -بهکارگیری مترجمان و مترجمان رفاهی میتواند مدت زمان بیشتری را برای ممیزی موجب رود.
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 5-1-3نمونه گیری چند محلی

هرگاه نمونه گیری چند محلی برای ممیزی سیست مدیریت یک کارفرما که در برگیرنده فعادیتهای یکسان
در محلهای مختلف است ،مورد استفاده قرار گیرد ،نهاد گواهی کننده باید یک برنامه نمونه گیری بهمنظور
حصول اطمینان از ممیزی مناسب سیست مدیریت تدوین کند .مبنای منطقی 1طرح نمونهگیری باید برای
هرکارفرما مدون گردد.
 6-1-3اطالع رسانی در خصوص کارهای تیم ممیزی

کارهای محول رده به تی ممیزی باید تعیین رود و باید به سازمان کارفرما اطالع داده رود و تی ممیزی
باید به رعایت موارد زیر ملزم رود:
ادف -بررسی و تصدیق ساختار ،خطمشیها ،فرآیندها ،روشهای اجرایی ،سوابق و مدارک مربوط به سازمان
کارفرما مرتبط با سیست مدیریت
ب -تعیین این که موارد فوق کلیه ادزامات مرتبط با دامنه رمول مورد نظر گواهی کردن را برآورده میکنند
ج -تعیین این که فرآیندها و روشهای اجرایی برای فراه آوردن مبنایی برای حصول اطمینان از سیست
مدیریت کارفرما بهطور اثربخش ایجاد ،اجرا و برقرار نگه دارته میروند
د -مطلع ساختن کارفرما جهت اقدام وی در خصو هرگونه عدم همخوانی مابین خطمشی ،اهداف بلند
مدت و کوتاه مدت کارفرما رهمخوان با انتظارات استاندارد سیست مدیریت یا سایر مدارک حاوی
ادزامات مربوطه و نتایج
 2-1-3اطالع رسانی مربوط به اعضای تیم ممیزی

نهاد گواهی کننده باید نام و در صورت درخواست ،اطالعات مربوط به سوابق هر یک از اعضای تی ممیزی را
ضمن در نظر گرفتن مدت زمان کافی ،در دسترس سازمان کارفرما قرار دهد تا در صورت تمایل نسبت به
انتصاب هر ممیز یا کاررناس فنی خا مخادفت نماید و نهاد گواهی کننده بهمنظور پاسخگو بودن به
مخادفتی که معتبر بارد ،تی را مجدداً تشکیل دهد.
 8-1-3اطالع رسانی در مورد طرح ممیزی

طرح ممیزی باید به سازمان کارفرما اطالع داده رود و تاریخ های ممیزی باید از قبل با سازمان کارفرما مورد
توافق قرار گیرد.
 3-1-3اجرای "ممیزیهای در محل"
 1-3-1-3کلیات

نهادگواهی کننده باید فرایندی برای اجرای "ممیزیهای در محل" دارته بارد .این فرایند باید رامل یک
جلسه افتتاحیه در رروع ممیزی و جلسه اختتامیه در پایان ممیزی بارد.
1-Rational
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يادآوری -افزون بر بازدید از محلرهای فیزیکی رمانند کارخانه  ،ممیزی در محل میتواند رامل دسترسی از راه دور به
سایتهای ادکترونیکی بارد که حاوی اطالعات مرتبط با ممیزی سیست مدیریت است.

 7-3-1-3برگزاری جلسه افتتاحیه

جلسه رسمی افتتاحیه باید با مدیریت کارفرما و در صورت مقتضی ،با آن0هائی که مسئول بخشها یا
فرایندهائی که بایستی مورد ممیزی قرار گیرند ،باید برگزاررود .حضور افراد در جلسه باید ثبت گردد .هدف
جلسه افتتاحیه ،که بهطور معمول باید توسط راهبر تی ممیزی هدایت رود ،ارائه ررح کوتاهی از چگونگی
فعادیتهای ممیزی که قرار است انجام رود ،میبارد و رامل موارد زیر است .میزان جزئیات باید همخوان با
آرنائی کارفرما با فرایند ممیزی بارد.
ادف -معرفی ررکت کنندگان از جمله رامل خالصهای از نقش آنها
ب -تائید دامنه رمول گواهی کردن
ج -تائید طرح ممیزیر رامل نوع و دامنه رمول ممیزی ،اهداف و معیارهای ممیزی  ،هرگونه تغییرات و
سایر ترتیبات مرتبط با کارفرما مانند تاریخ و زمان جلسه اختتامیه ،جلسات میانی مابین تی ممیزی و
مدیریت کارفرما
د -تائید مجاری ارتباطی بین تی ممیزی و کارفرما
ه -تائید اینکه منابع و امکانات مورد نیاز برای تی ممیزی قابل دسترس است
و -تائید موضوعات مربوط به محرمانگی
ز -تائید روشهای اجرائی ایمنی کاری  ،موارد اضطراری و امنیتی مرتبط برای تی ممیزی
ح -تائید قابلیت دسترسی ،نقشها و هویت هر یک از راهنماها و ناظران
ط -روش گزارشدهی ،رامل هرگونه درجه بندی یافتههای ممیزی
ی -اطالعات در خصو

ررایطی که تحت آن ممیزی ممکن است پیش از موعد خاتمه یابد

ک -تائید اینکه راهبر تی ممیزی و اعضای تی به نمایندگی از طرف نهاد گواهی کننده مسئول انجام
ممیزی هستند و باید اجرای طرح ممیزی رامل فعادیت های ممیزی و خط سیرهای 1ممیزی تحت
کنترل آنها بارد
ل -تائید وضعیت یافتههای مربوط به بازنگری یا ممیزی قبلی ،در صورت موضوعیت دارتن
م -طرق و روشهای اجرائی که بایستی برای انجام ممیزی مبتنی بر نمونهگیری به کار رود
ن  -تائید زبان مورد استفاده در حین ممیزی
س -تائید اینکه ،در حین ممیزی کارفرما از پیش رفتن ممیزی و هر گونه دغدغهای مطلع خواهد رد
ع  -فرصت دادن به کارفرما برای پرسیدن سواتت

1-Trails
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1-3-1-3

تبادل اطالعات در حین ممیزی

 1-1-3-1-3در حین ممیزی ،تی ممیزی باید بهطور متناوب پیشروی ممیزی را ارزیابی کند و اطالعات را
مبادده نماید .راهبر تی ممیزی باید در صورت نیاز نسبت به واگیاری مجدد کارهای ممیزی به اعضای تی
اقدام نماید و بهطور متناوب پیشروی ممیزی و هرگونه دغدغهای را به کارفرما اطالع دهد.
 7-1-3-1-3چنانچه رواهد عینی قابل دسترس نشان دهد که اهداف ممیزی دست یافتنی نیست یا وجود
یک ریسک فوری و مه را معلوم کند رمانند ایمنی  ،راهبر تی ممیزی باید این موضوع را به کارفرما و در
صورت امکان ،به نهاد گواهی کننده برای تعیین اقدام مقتضی گزارش کند .چنین اقدامی ممکن است رامل
تائید در مورد تجدید یا تغییر طرح ممیزی ،تغییراتی در اهداف ممیزی یا دامنه رمول ممیزی یا خاتمه
ممیزی بارد .راهبر تی ممیزی باید نتایج اقدام انجام گرفته را به نهاد گواهی کننده گزارش کند.
 1-1-3-1-3راهبر تی ممیزی همراه با کارفرما باید هرگونه نیاز برای تغییر دامنه رمول ممیزی را که با
پیشروی فعادیت های ممیزی در محل معلوم میرود ،بازنگری کند و گزارش آن را به نهاد گواهی کننده
ارسال نماید.
 4-3-1-3ناظران يا راهنماها
 1-4-3-1-3ناظران

در مورد وجود و توجیه حضور ناظران در حین فعادیت ممیزی باید قبل از اجرای ممیزی بین نهاد گواهی-
کننده و کارفرما توافق رود .تی ممیزی باید اطمینان دهد که ناظران تاثیر بر یا دخادتی در فرایند ممیزی یا
نتایج ممیزی ندارند.
يادآوری -ناظران میتوانند از اعضای سازمان کارفرما ،مشاوران ،کارکنان نهاد تائید صالحیت که راهد ممیزی میبارند،
نمایندگان سازمانهای تنظی کننده مقررات یا سایر افراد پشتیبانی بارند.

 7-4-3-1-3راهنماها

هر ممیز باید با یک راهنما همراهی رود ،مگر به نحو دیگری که راهبر تی ممیزی و کارفرما توافق کرده
بارند .راهنمارها بهمنظور تسهیل ممیزی برای تی ممیزی تعیین میروند .تی ممیزی باید اطمینان یابد
که راهنماها تاثیری بر یا دخادتی در فرایند یا نتایج ممیزی ندارند.
يادآوری -مسئودیت های راهنما رامل موارد زیر است:
ادف -برقرارکردن تماسها و تعیین زمان مصاحبهها
ب -ترتیب دادن بازدیدها برای بخشهای کاری خا در محل یا سازمان
ج -حصول اطمینان از اینکه مقررات مرتبط با ایمنی محل و روشهای اجرائی امنیتی برای اعضای تی ممیزی معلوم میبارد و
توسط آنها رعایت میگردد
د -راهد بودن بر ممیزی از طرف کارفرما
ه -ارائه توضیح یا اطالعات به ممیز در صورت درخواست وی
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5-3-1-3

جمعآوری و تصديق اطالعات

 1-5-3-1-3در حین ممیزی ،اطالعات مرتبط با اهداف ممیزی ،دامنه رمول و معیارهای ممیزی ررامل
اطالعات مربوط به ارتراکات بین حوزههای کاری ،فعادیتها و فرایندها باید از طریق نمونهگیری مناسب
جمعآوری و تصدیق گردند تا بهعنوان رواهد عینی محسوب روند.
 7-5-3-1-3روشهای جمعآوری اطالعات باید رامل موارد زیر بارد ،ودی به آنها محدود نمیرود:
ادف -مصاحبهها
ب -ناظر بودن بر فرایندها و فعادیتها
ج -بازنگری مستندات و سوابق
 6-3-1-3شناسائی و ثبت يافتههای ممیزی

 1-6-3-1-3یافتههای ممیزی رامل خالصهای از موارد انطباق و ررح جزئیات عدم انطباقها است و رواهد
ممیزی اثبات کننده آنها باید ثبت و گزارش گردد تا تصمی گیری آگاهانه در مورد گواهی کردن یا حفظ
گواهی امکانپییر رود.
 7-6-3-1-3فرصتهای بهبود را میتوان رناسائی و ثبت کرد ،مگر اینکه در ادزامات یک طرح گواهی کردن
سیست مدیریت منع رده بارد .به هر حال یافتههای ممیزی ،که عدم انطباق مطابق با بندهای "ب" و "ج"
از بند  13-1-3میبارند ،نباید بهعنوان فرصتهای بهبود ثبت گردند.
 1-6-3-1-3یک یافته از نوع عدم انطباق باید بر اساس ادزام خاصی از معیارهای ممیزی ثبت گردد ،دارای
بیان رورنی از عدم انطباق بارد و به تفصیل رواهد عینی را که عدم انطباق مبتنی بر آن است را مشخص
کند .عدم انطباقها باید با کارفرما مورد میاکره قرار گیرد تا اطمینان حاصل رود که رواهد صحیح میبارد
و این که عدم انطباقها مفهوم رده است .ممیز در هر حال باید از اعالم نظر در خصو علت عدم انطباقها
یا راه حل رفع آنها خودداری کند.
يادآوری -عدم انطباقها را طبق ادزمات "ب" از بند  13-1-3میتوان بهعنوان "عمده" طبقه بندی کرد ،حال آنکه سایر عدم
انطباقها را میتوان ر بند "ج" از بند  13-1-3بهعنوان عدم انطباقهای "جزئی" طبقه بندی کرد.

 4-6-3-1-3راهبر تی ممیزی باید در مورد حل و فصل اختالف نظرات بین تی ممیزی و کارفرما در
ارتباط با رواهد یا یافتههای ممیزی تالش کند و نکات حل و فصل نشده باید ثبت رود.
 2-3-1-3آماده کردن نتیجهگیریهای ممیزی

قبل از جلسه اختتامیه ،تی ممیزی باید:
ادف -یافتههای ممیزی و هرگونه اطالعات مقتضی دیگر جمعآوری رده در حین ممیزی در برابر اهداف
ممیزی بازنگری کند
ب -در مورد نتیجهگیریهای ممیزی ضمن در نظرگرفتن عدم قطعیت ذاتی فرایند ممیزی توافق دارته بارد
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ج -هرگونه اقدامات پیگیری مورد نیاز را مشخص کند
د -مناسب بودن برنامه ممیزی را تائید کند یا هر گونه تغییر مورد نیاز رمانند دامنه رمول ،مدت زمان،
تاریخهای ممیزی ،دفعات ممیزی بازبینی ،رایستگی را تعیین کند
 8-3-1-3برگزاری جلسه اختتامیه

 1-8-3-1-3جلسه رسمی اختتاحیه با مدیریت کارفرما و در صورت مقتضی ،با آنهائی که مسئول حوزههای
کاری یا فرایندهائی میبارند که بایستی مورد ممیزی قرار گیرند ،باید برگزار رود ،حضور افراد در جلسه باید
ثبت گردد .هدف جلسه اختتاحیه که معموتً باید توسط راهبر تی ممیزی هدایت رود ،ارائه نتیجهگیریهای
ممیزی رامل توصیه برای گواهی کردن است .هر یک از عدم انطباقها به نحوی باید ارائه گردد که درک
رود و چارچوب زمانی برای پاسخگو بودن باید مورد موافقت قرار گیرد.
يادآوری  -درک ردن ضرورتاً ،به این معنی نیست که عدم انطباقها به وسیله کارفرما پییرفته ردهاند.

 7-8-3-1-3جلسه اختتامیه باید همچنین رامل موارد زیر بارد .میزان جزئیات باید متناسب با آرنائی
کارفرما با فرایند ممیزی بارد:
ادف -راهنمائی کارفرما در این خصو که رواهد ممیزی جمعآوری رده برمبنای نمونهای از اطالعات
میبارد که از این طریق عامل عدم قطعیت در نظر گرفته میرود
ب -روش و چارچوب زمانی گزارشدهی ،رامل هر گونه درجه بندی یافتههای ممیزی
ج -فرایند نهاد گواهی کننده در مورد رسیدگی به عدم انطباقها رامل هرگونه تبعات مربوط به وضعیت
گواهی کردن کارفرما
د -چارچوب زمانی کارفرما جهت ارائه طرحی در مورد اصالح و اقدام اصالحی هرگونه عدم انطباق رناسائی
رده در حین ممیزی
ه -فعادیتهای بعد از ممیزی نهاد گواهی کننده
و -اطالعات در خصو

فرایند رسیدگی به رکایات و درخواست رسیدگی مجدد

 1-8-3-1-3برای طرح سواتت به کارفرما باید فرصت داده رود .هرگونه اختالف نظرات مرتبط با یافتههای
ممیزی یا نتیجهگیریها باید مابین تی ممیزی و کارفرما مورد میاکره قرار گیرد و در صورت امکان حل و
فصل رود .هرگونه اختالف نظراتی که حل و فصل نشدهاند باید ثبت و به نهاد گواهی کننده ارجاع داده رود.
10-1-3

گزارش ممیزی

 1-10-1-3نهاد گواهی کننده باید یک گزارش کتبی برای هر ممیزی ارائه کند .تی ممیزی میتواند فرصت
برای بهبود را رناسائی کند اما نباید راهحلهای خاصی را توصیه کند .مادکیت گزارش ممیزی باید توسط
نهاد گواهی کننده حفظ رود.
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 7-10-1-3راهبر تی ممیزی باید از تهیه گزارش ممیزی اطمینان حاصل کند و باید در خصو مفاد آن
مسئول بارد .گزارش ممیزی باید یک سابقه صحیح ،مختصر و رورن از ممیزی را ارائه کند تا تصمی گیری
آگاهانه در مورد گواهی کردن امکانپییر گردد و باید رامل موارد زیر بارد یا به آنها ارجاع دهد:
ادف -مشخصات نهاد گواهی کننده
ب -نام و نشانی کارفرما و نماینده مدیریت کارفرما
ج -نوع ممیزی رمانند ممیزی اودیه ،بازبینی یا مجدد
د -معیارهای ممیزی
ه -اهداف ممیزی
و -دامنه رمول ممیزی ،به ویژه مشخص کردن واحدهای سازمانی یا حوزهکاری یا فرایندهای ممیزی رده و
زمان ممیزی
ز -مشخصات راهبر تی ممیزی ،اعضای تی ممیزی و هر گونه افراد همراه
ح -تاریخها و مکانهائی که فعادیتهای ممیزی رممیزی در محل یا خارج از محل انجام رده است
ط -یافتههای ممیزی ،رواهد و نتیجهگیریها مطابق با ادزامات مربوط به نوع ممیزی
ی -هرگونه موضوعات حل و فصل نشده ،در صورتی که مشخص رده بارد
 11-1-3تحلیل علت عدم انطباقها

نهاد گواهی کننده باید کارفرما را برای تحلیل علت و تشریح اصالح و اقدامات اصالحی خا انجام رده یا
طرحریزی رده برای انجام ،بهمنظور رفع عدم انطباقهای رناسائی رده در مدت زمان معین ادزام کند.
 17-1-3اثربخشی اصالحات و اقدامات اصالحی

نهاد گواهی کننده باید اصالحات ،علتهای رناسائی رده و اقدامات اصالحی اعالم رده توسط کارفرما را
بهمنظور تعیین این که آیا آنها قابل قبول هستند ،بازنگری کند .نهاد گواهی کننده باید اثربخشی هرگونه
اصالح و اقدامات اصالحی انجام رده را تصدیق کند .رواهد بدست آمده برای اثبات حل و فصل عدم
انطباقها باید ثبت رود .کارفرما باید از نتایج بازنگری و تصدیق مطلع رود.
يادآوری -تصدیق اثربخشی اصالح و اقدام اصالحی میتواند بر مبنای بازنگری مستندات ارائه رده توسط کارفرما انجام گیرد،
یا در صورت نیاز از طریق تصدیق در محل.

 11-1-3ممیزیهای تکمیلی

هرگاه برای تصدیق اثربخش بودن اصالح و اقدامات اصالحی ،انجام ممیزی تکمیلی کامل ،ممیزی تکمیلی
محدود یا دستیابی به رواهد مدون رکه بایستی در حین ممیزیهای بازبینی آتی مورد تائید قرار گیرد مورد
نیاز بارد ،کارفرما باید مطلع گردد.
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 14-1-3تصمیمگیری برای گواهی کردن

نهاد گواهی کننده باید اطمینان دهد که افراد یا کمیتههائی که برای گواهی کردن یا گواهی کردن مجدد
تصمی گیری میکنند متفاوت از آنهائی میبارند که ممیزیها را انجام دادهاند.
 15-1-3اقدامات قبل از تصمیمگیری

نهاد گواهی کننده باید قبل از تصمی گیری موارد زیر را تائید کند:
ادف-اطالعات ارائه رده توسط تی ممیزی با توجه به ادزامات گواهی کردن و دامنه رمول گواهی کردن در
حد کفایت میبارد
ب -اصالح و اقدامات اصالحی برای کلیه عدم انطباقهائی که نمایانگر موارد زیر میبارند ،مورد بازنگری قرار
گرفته اند ،پییرفته ردهاند و اثربخشی آنها تصدیق رده است:
 -1برآورده نشدن یک یا چند ادزام استاندارد سیست مدیریت
 -7وضعیتی که تردید مهمی را در مورد توانائی سیست مدیریت کارفرما برای دستیابی به نتایج مورد نظتر
ایجاد میکند
ج -اصالح و اقدامات اصالحی طرحریزی رده توسط کارفرما برای هرگونه عدم انطباقها تحت بازنگری قرار
گرفته و پییرفته رده است.
 7-3ممیزی و گواهی کردن اولیه
 1-7-3درخواست

نهاد گواهی کننده باید نماینده دارای اختیار سازمان درخواست کننده را ملزم کند تا اطالعات مورد نیاز برای
تعیین موارد زیر را ارائه دهد:
ادف -دامنۀ رمول مورد نظر گواهی کردن
ب -مشخصات عمومی سازمان درخواست کننده رامل نام و نشانیرهای محلرهای فیزیکی ،ویژگیهای
مه فرایندها و فعادیتهای آن و هرگونه تکادیف قانونی مرتبط
ج -اطالعات عمومی مرتبط با زمینۀ گواهی مورد درخواست ،در خصو سازمان درخواست کننده مانند
فعادیتها ،منابع انسانی و فنی ،وظایف و ارتباط آن با یک ررکت بزرگتر ،در صورت وجود
د -اطالعات مربوط به تمام فرایندهای برونسپاری رده که سازمان از آنها استفاده می کند و بر انطباق با
ادزامات تاثیر خواهند دارت
ه -استانداردها یا سایر ادزامات که سازمان درخواست کننده برای مبنای آنها درخواست گواهی کردن دارد
ی -اطالعات در خصو

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

 1-7-7-3نهاد گواهی کننده باید قبل از اقدام به ممیزی ،اطالعات مربوط به درخواست و اطالعات تکمیلی
برای گواهی کردن را بهمنظور حصول اطمینان از موارد زیر بازنگری کند:
ادف -اطالعات درباره سازمان درخواست کننده و سیست مدیریت آن برای انجام ممیزی در حد کفایت است
ب -ادزامات برای گواهی کردن به وضوح تعیین و مدون ردهاند و به سازمان درخواست کننده ارائه رده است
ج -هر گونه اختالف نظر آرکار مابین نهاد گواهی کننده و سازمان درخواست کننده حل و فصل رده است
د -نهاد گواهی کننده صالحیت و توانایی انجام فعادیت گواهی کردن را دارد
ه -دامنه رمول گواهی درخواست رده ،محلرهای فعادیت سازمان درخواست کننده ،مدت زمان تزم برای
تکمیل ممیزیها و سایر نکات اثرگیار بر فعادیت گواهی کردن ،در نظر گرفته ردهاند رزبان ،ررایط
ایمنی و تهدیدهای مربوط به بیطرفی و غیر آنها
و -سوابق مربوط به توجیه تصمی گیری در مورد انجام ممیزی نگهداری رده است
 7-7-7-3به دنبال بازنگری درخواست ،نهاد گواهی کننده باید درخواست را قبول یا رد کند .در صورتی که
نهاد گواهی کننده با توجه به نتایج این بازنگری ،درخواست را نپییرد ،باید دتئل برای رد درخواست را مدون
کند و بهصورت رورن به کارفرما اعالم نماید.
يادآوری -هرگاه در خواست گواهی کردن پییرفته نشود ،نهاد گواهی کننده باید دقت کند برخالف اصول تعیین رده در بند
 2اقدام نکند.

 1-7-7-3نهاد گواهی کننده بر اساس این بازنگری باید رایستگیهایی که تی ممیزی تزم است دارا بارد
و برای تصمی گیری در گواهی کردن مورد نیاز است ،را تعیین کند.
 4-7-7-3تی ممیزی باید منصوب رود و از ممیزانی رو در صورت دزوم کاررناسان فنی تشکیل رود که
دارای کلیه رایستگیهای تعیین رده توسط نهاد گواهی کننده بارد آن گونه که در بند  1-7-7-3برای
گواهی کردن سازمان درخواست کننده ذکر رده است .انتخاب تی باید بر مبنای بند  7-3-2مربوط به
تعیین رایستگی ممیزان و کاررناسان فنی انجام گیرد و ممکن است رامل بهکارگیری هر دو منابع انسانی
درون سازمان و بیرون از سازمان بارد.
 5-7-7-3فرد رافرادی که برای گواهی کردن تصمی می گیرند ،باید به گونهای منصوب روند که اطمینان
حاصل رود دارای رایستگی متناسب میبارند ربه بند  3-7-2مراجعه رود .
 1-7-3ممیزی برای گواهی کردن اولیه

ممیزی برای گواهی کردن اودیه سیست مدیریت باید در دو مرحله انجام گیرد :مرحله اول و مرحله دوم
 1-1-7-3ممیزی مرحله اول

 1-1-1-7-3ممیزی مرحله اول بهمنظور موارد زیر باید انجام رود:
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ادف -ممیزی مستندات سیست مدیریت کارفرما
ب -ارزیابی محل کارفرما و ررایط ویژۀ محل وگفتگو با کارکنان کارفرما برای تعیین آمادگی در خصو
ممیزی مرحله دوم
ج -بازنگری وضعیت کارفرما و درک وی در مورد ادزامات استاندارد به ویژه در رابطه با رناسایی جنبه های
کلیدی عملکرد یا جنبه های مه  ،فرایندها ،اهداف و اجرای سیست مدیریت
د -جمعآوری اطالعات تزم با توجه به دامنه رمول سیست مدیریت ،فرایندها و محلرهای کارفرما و جنبه-
های قانونی و مقرراتی مرتبط و مطابقت دارتن رمانند جنبههای کیفی ،زیست محیطی ،جنبههای قانونی
عملکرد کارفرما ،ریسک های مرتبط ،و غیر آنها
ه -بازنگری تخصیص منابع برای ممیزی مرحله دوم و توافق با کارفرما در مورد جزئیات ممیزی مرحله دوم
و -متمرکز ردن بر طرح ریزی ممیزی مرحله دوم از طریق دستیابی به درک کافی از سیست مدیریت
کارفرما و فعادیت ها در محل در زمینۀ جنبههای مه احتمادی
ز -ارزیابی در مورد این که آیا ممیزیهای داخلی و بازنگری مدیریت ،طرح ریزی و انجام میروند و این که
سطح اجرای سیست مدیریت اثبات میکند که کارفرما برای ممیزی مرحله دوم آماده است
در مورد اکثر سیست های مدیریت توصیه میرود که حداقل بخشی از ممیزی مرحله اول بهمنظور دستیابی
به اهداف بیان ردۀ فوق در محل کارفرما انجام گیرد.
 7-1-1-7-3یافتههای ممیزی مرحله اول از جمله رناسایی زمینههای دغدغه که میتواند حین ممیزی
مرحله دوم بهعنوان عدم انطباق طبقهبندی روند ،باید مدون رده و به کارفرما اطالع داده رود.
 1-1-1-7-3در تعیین فاصله زمانی بین ممیزی مرحله اول و دوم ،برای حل و فصل زمینههای دغدغه
رناسایی رده در حین مرحله اول ممیزی باید به نیازهای کارفرما توجه رود .ممکن است نهاد گواهی کننده
نیاز دارته بارد در ترتیبات خود برای مرحله دوم تجدیدنظر کند.
 7-1-7-3ممیزی مرحله دوم

هدف از ممیزی مرحله دوم ،بررسی اجرای سیست مدیریت کارفرما از جمله اثربخشی آن است .ممیزی
مرحله دوم باید در محلرهای کارفرما انجام گیرد و حداقل موارد زیر را دربرگیرد:
ادف -اطالعات و رواهدی دربارۀ انطباق با کلیه ادزامات استاندارد سیست مدیریت ذیربط یا سایر مدارک
حاوی ادزامات
ب -پایش ،اندازهگیری ،گزارشدهی و بازنگری عملکرد بر اساس اهداف عملکردی کلیدی رهمخوان با
انتظارات استاندارد سیست مدیریت ذیربط یا سایر مدارک حاوی ادزامات
ج -سیست مدیریت و عملکرد کارفرما در خصو

مطابقت با قانون

د -کنترل عملیاتی فرایندهای کارفرما
ه -ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت
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و -مسئودیت مدیریت در مورد خط مشی های کارفرما
ز -ارتباطات بین ادزامات مقرر رده ،خط مشی ،اهداف و اهداف کوتاه مدت عملکردی رمطابق با انتظارات
استاندارد سیست مدیریت ذیربط یا سایر مدارک حاوی ادزامات  ،هرگونه ادزامات قانونی ذیربط،
مسئودیتها ،رایستگی کارکنان ،عملیات ،روشهای اجرایی ،دادههای عملکردی و یافتههای ممیزی
داخلی و نتیجهگیریها
 4-7-3نتايج ممیزی گواهی کردن اولیه

تی ممیزی باید تمام اطالعات و رواهد ممیزی جمعآوری رده در حین ممیزیهای مرحله اول و دوم را
بهمنظور بازنگری یافتههای ممیزی و توافق بر روی نتیجهگیریهای ممیزی تحلیل کند.
5-7-3

اطالعات برای اعطاءی گواهی اولیه

 1-5-7-3اطالعات ارائه ردۀ توسط تی ممیزی به نهاد گواهی کننده بهمنظور تصمی گیری در مورد گواهی
کردن باید حداقل دارای موارد زیر بارد:
ادف-گزارشهای ممیزی
ب -نظرات در خصو
کارفرما

عدم انطباقها و در صورت موضوعیت ،اصالح و اقدامات اصالحی انجام رده توسط

ج -تایید اطالعات ارائه رده به نهاد گواهی کننده که در بازنگری درخواست ربه بند  7-7-3مراجعه رود به
کار رفته است
د  -توصیه در مورد اعطاءی گواهی یا عدم اعطاء همراه با هر گونه رروط یا مالحظات
 7-5-7-3نهاد گواهی کننده باید بر اساس بازنگری یافتههای ممیزی و نتیجهگیریها و هر گونه اطالعات
مرتبط دیگر رمانند اطالعات در دسترس عموم ،نظرات کارفرما در مورد گزارش ممیزی تصمی گیری کند.
1-3
1-1-3

فعالیتهای بازبینی
کلیات

 1-1-1-3نهاد گواهی کننده باید فعادیتهای بازبینی خود را تدوین کند به نحوی که زمینهها و حوزه های
کاری معرف تحت پورش دامنه رمول سیست مدیریت بهطور منظ تحت پایش بارند و تغییرات در
خصو کارفرمای گواهی رده و سیست مدیریت آن مورد توجه قرار گیرند.
 7-1-1-3فعادیتهای بازبینی باید رامل ممیزیهای در محل بارد تا برآورده ردن ادزامات تعیین رده در
مورد سیست مدیریت کارفرمای گواهی رده با در نظر گرفتن استانداردی که گواهی طبق آن اعطاء رده
است ،ارزیابی گردد.
سایر فعادیتهای بازبینی ممکن است رامل موارد زیر بارد:
ادف -استعالم از نهاد گواهی کننده دربارۀ وضعیت گواهی کارفرمای گواهی رده
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ب -بازنگری اظهارات کارفرما در ارتباط با عملیات خود رمانند مطادب تبلیغاتی ،پایگاه اینترنتی
ج -درخواست از کارفرما برای ارائه مدارک و سوابق ربهصورت کاغیی یا رسانههای ادکترونیکی
د -سایر روشهای پایش عملکرد کارفرمای گواهی رده
 7-1-3ممیزی بازبینی

 1-7-1-3ممیزیهای بازبینی ،ممیزیهای در محل است اما دزوما ممیزی کل سیست نمیبارند و باید
همراه با سایر فعادیتهای بازبینی طرح ریزی روند به نحوی که نهاد گواهی کننده بتواند اطمینان دهد که
سیست مدیریت گواهی رده در فاصله زمانی مابین ممیزیهای گواهی کردن مجدد بهطور مداوم ادزامات را
برآورده میکند .طرح ریزی ممیزی بازبینی باید حداقل موارد زیر را در برگیرد:
ادف -ممیزیهای داخلی و بازنگری مدیریت
ب -بازنگری اقدامات انجام رده در مورد عدم انطباقهای رناسایی رده طی ممیزی قبلی
ج -رسیدگی به رکایات
د -اثربخشی سیست مدیریت با توجه به دستیابی به اهداف کارفرمای گواهی رده
ه -پیشرفت فعادیتهای طرح ریزی رده با هدف بهبود مداوم
و -کنترل عملیاتی مداوم
ز -بازنگری هر گونه تغییرات
ح -استفاده از عالمتها و/یا هر گونه ارجاع به گواهی
 7-7-1-3ممیزیهای بازبینی باید حداقل یک بار در سال انجام گیرد .تاریخ اودین ممیزی بازبینی پس از
گواهی کردن اودیه نباید بیشتر از  17ماه پس از آخرین روز ممیزی مرحله دوم بارد.
 1-1-3حفظ گواهی

نهاد گواهی کننده باید گواهی را بر مبنای اثبات این که کارفرما در برآورده کردن ادزامات استاندارد سیست
مدیریت تداوم دارد ،تمدید کند .گواهی کردن کارفرما ممکن است بر اساس نتیجهگیری مثبت توسط
سرممیز ،بدون بازنگری جداگانۀ دیگر تمدید گردد ،مشروط بر این که:
ادف -در مورد هر عدم انطباق یا وضعیت دیگری که ممکن است به تعلیق یا ابطال گواهی منجر رود ،نهاد
گواهی کننده دارای سیستمی است که راهبر تی ممیزی را ملزم می کند به نهاد گواهی کننده گزارش
دهد آیا جهت تعیین امکانپییر بودن حفظ گواهی نیاز به انجام یک بازنگری توسط کارکنان دارای
رایستگی ر به بند  3-7-2مراجعه رود  ،غیر از آنهایی که ممیزی را انجام دادهاند میبارد یا خیر
ب -کارکنان دارای رایستگی نهاد گواهی کننده فعادیتهای بازبینی نهاد را پایش کنند ،از جمله پایش
گزارشدهی توسط ممیزان نهاد بهمنظور تایید اینکه فعادیت گواهی کردن بهطور اثربخش اجرا میرود
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 4-3گواهی کردن مجدد
 1-4-3طرح ريزی ممیزی در مورد گواهی کردن مجدد

 1-1-4-3ممیزی برای گواهی کردن مجدد باید برای ارزیابی برآورده ردن مداوم کلیه ادزامات استاندارد
سیست مدیریت یا سایر مدارک مرتبط حاوی ادزامات ،طرح ریزی و اجرا رود .هدف ممیزی برای گواهی
کردن مجدد ،تایید انطباق و اثربخشی مداوم کل سیست مدیریت و مرتبط بودن 1و قابلیت اجرائی مداوم آن
با توجه به دامنۀ رمول گواهی است.
 7-1-4-3در ممیزی برای گواهی کردن مجدد باید عملکرد سیست مدیریت در طول دوره گواهی کردن
مورد توجه قرار گیرد و رامل بازنگری گزارشهای ممیزی بازبینی قبلی بارد.
 1-1-4-3در وضعیتی که تغییرات مهمی در سیست مدیریت ،کارفرما یا زمینهای که در آن سیست
مدیریت اجرا میرود رمانند تغییرات در قانون  ،وجود دارته است ،ممکن است در فعادیتهای ممیزی برای
گواهی کردن مجدد به ممیزی مرحله اول نیاز بارد.
 4-1-4-3در مواردی که که محل ها متعدد بارند یا گواهی کردن توسط نهاد گواهی کننده بر مبنای چند
استاندارد سیست مدیریت انجام می گردد ،طرح ریزی ممیزی باید در مورد پورش دادن در حد کفایت
ممیزی در محل اطمینان ایجاد کند تا به گواهی کردن اعتماد گردد.
 7-4-3ممیزی برای گواهی کردن مجدد

 1-7-4-3ممیزی برای گواهی کردن مجدد باید رامل یک ممیزی در محل بارد که به موارد زیر میپردازد:
ادف -اثربخشی سیست مدیریت در کل سیست به دحاظ تغییرات داخلی و خارجی و مرتبط بودن و قابلیت
اجرائی مداوم آن با توجه به دامنۀ رمول گواهی
ب -تعهد اثبات رده برای حفظ اثربخشی و بهبود سیست مدیریت بهمنظور ارتقاء عملکرد کلی
ج -که آیا اجرای سیست مدیریت گواهی رده در دستیابی به خط مشی و اهداف سازمان تاثیر دارد
 7-7-4-3هنگامی که در طول ممیزی برای گواهی کردن مجدد ،نمونههایی از عدم انطباق یا فقدان رواهد
انطباق رناسایی روند ،نهاد گواهی کننده باید قبل از انقضای گواهی مهلت های زمانی برای انجام اصالح و
اقدامات اصالحی که بایستی انجام رود ،را تعیین کند.
 1-4-3اطالعات برای اعطای گواهی مجدد

نهاد گواهی کننده باید برای تجدید گواهی بر اساس نتایج ممیزی برای گواهی کردن مجدد ،همچنین
برمبنای نتایج بازنگری سیست در طول دوره گواهی کردن و رکایات دریافت رده از استفاده کنندگان
گواهی ،تصمی گیری کند.

1-Relevance
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5-3

ممیزیهای ويژه

1-5-3

گسترش دامنۀ شمول

نهاد گواهی کننده باید در پاسخ به درخواست گسترش دامنۀ رمول گواهی که قبال اعطاء رده است ،انجام
بازنگری درخواست و تعیین هرگونه فعادیت های ممیزی مورد نیاز برای تصمی گیری در مورد این که آیا
گسترش میتواند اعطاء رود یا خیر ،اقدام کند .این اقدام میتواند بهصورت همزمان به همراه یک ممیزی
بازبینی انجام گیرد.
 1-5-3ممیزیهای عاجل

1

ممکن است تزم بارد نهاد گواهی کننده ممیزیهای عاجل قبلی را درخصو کارفرماهای گواهی رده برای
رسیدگی به رکایات ر به بند  3-3مراجعه رود یا در پاسخگویی به تغییرات ربه بند  1-6-3مراجعه رود یا
پیگیری در مورد کارفرماهای تعلیق رده ر به بند  6-3رجوع رود  ،انجام دهد .در چنین مواردی:
ادف -نهاد گواهی کننده باید از قبل کارفرماهای گواهی رده ربرای مثال در مدارکی که طبق بند 1-6-3
تشریح ردهاند در خصو ررایطی که این ممیزیهای عاجل بایستی انجام گیرد را توضیح دهد و به
اطالع آنها برساند.
ب -نهاد گواهی کننده باید توجه بیشتری در تعیین تی ممیزی دارته بارد ،زیرا کارفرما برای اعتراض به
اعضای تی ممیزی فرصتی ندارد
 6-3تعلیق ،ابطال يا محدود ساختن دامنۀ شمول گواهی

 1-6-3نهاد گواهی کننده باید دارای خطمشی و روشرهای اجرایی مدون برای تعلیق ،ابطال یا محدود
ساختن دامنۀ رمول گواهی بارد و باید اقدامات بعدی توسط نهاد گواهی کننده را مشخص کند.
 7-6-3نهاد گواهی کننده باید در موارد زیر گواهی را تعلیق کند ،بطور مثال هنگامی که:
 سیست مدیریت گواهی ردۀ کارفرما مداوماً یا بهطور جدی ادزامات مربوط به گواهی کردن از جملهادزامات مربوط به اثربخشی سیست مدیریت را برآورده نکرده بارد
 کارفرمای گواهی رده اجازه ندهد که ممیزیهای بازبینی یا گواهی کردن مجدد در دفعات تزم انجامپییرد
 کارفرمای گواهی رده داوطلبانه درخواست تعلیق کرده بارد 1-6-3تحت ررایط تعلیق ،گواهی سیست مدیریت کارفرما بهطور موقت بی اعتبار میگردد .نهاد گواهی
کننده باید ترتیباتی با قابلیت اجرائی قانونی دربارۀ کارفرماهای خود بهمنظور حصول اطمینان از اینکه در
حادت تعلیق ،کارفرما از ادامه تبلیغ در مورد گواهی خود خودداری میکند ،دارته بارد .نهاد گواهی کننده

1-Short notice
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باید وضعیت تعلیق گواهی را برای عموم قابل دسترس سازد ربه بند  1-1-3مراجعه رود و باید سایر
اقداماتی را که به نظر خود مناسب می داند ،انجام دهد.
 4-6-3قصور در حل و فصل موضوعاتی که منتج به تعلیق در مدت زمان تعیین رده توسط نهاد گواهی
کننده رده است ،باید به ابطال گواهی یا محدود ساختن دامنۀ رمول گواهی منجر رود.
يادآوری در بیشترین موارد ،تعلیق بیشتر از  6ماه طول نمیکشد.

 5-6-3هرگاه که کارفرما مداوما یا بهطور جدی ادزامات مربوط به گواهی کردن را در مورد بخشهایی از
دامنه رمول گواهی برآورده نکرده بارد ،نهاد گواهی کننده باید دامنۀ رمول گواهی کارفرما را محدود سازد
تا بخشهائی که ادزامات را برآورده نمیکنند از دامنه رمول حیف گردند .هر گونه محدودسازی باید در
راستای ادزامات استاندارد مورد استفاده در گواهی کردن بارد.
 6-6-3نهاد گواهی کننده باید ترتیباتی با قابلیت اجرائی قانونی دربارۀ کارفرمای گواهی رده در ارتباط با
ررایط ابطال ربه بند "د" از بند  1-2-3مراجعه رود دارته بارد تا اطمینان یابد به محض اعالم ابطال
گواهی ،کارفرما استفاده از کلیۀ مطادب تبلیغاتی که رامل هر گونه ارجاع به وضعیت گواهی رده است را
متوقف می نماید.
 2-6-3بر اساس درخواست توسط هر طرفی ،نهاد گواهی کننده باید بهطور صحیح وضعیت گواهی سیست
مدیریت کارفرما که تعلیق یا ابطال رده است یا دامنۀ رمول گواهی محدود رده است را اعالم کند.
2-3

درخواست رسیدگی مجدد

 1-2-3نهاد گواهی کننده باید فرآیند مدونی برای دریافت ،ارزیابی و تصمی گیریها در خصو
درخواست رسیدگی مجدد دارته بارد.
 7-2-3ررحی از فرآیند رسیدگی به درخواست رسیدگی مجدد باید برای عموم قابل دسترس بارد.
 1-2-3نهاد گواهی کننده باید در تمامی تصمی گیری ها در کلیه سطوح فرآیند بررسی درخواست
رسیدگی مجدد ،مسئول بارد .نهاد گواهی کننده باید اطمینان حاصل کند که افراد دخیل در فرآیند بررسی
درخواست رسیدگی مجدد متفاوت از آنهایی بارند که ممیزی را انجام میدهند و برای گواهی کردن تصمی
میگیرند.
 4-2-3تسلی  ،بررسی و تصمی گیری در خصو درخواست رسیدگی مجدد نباید منجر به هرگونه اقدام
تبعیضآمیز در مقابل درخواست کنندۀ رسیدگی مجدد رود.
 5-2-3فرآیند بررسی درخواستهای رسیدگی مجدد باید حداقل رامل موارد و روشهای زیر بارد:
ادف -خالصه ای از فرآیند دریافت ،تائید و بررسی درخواست رسیدگی مجدد و برای تصمی گیری در مورد
اقداماتی که بایستی در پاسخ به آن با توجه به نتایج بررسی درخواستهای رسیدگی مجدد قبلی ،انجام
رود.
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ب -ردیابی و ثبت درخواستهای رسیدگی مجدد از جمله اقدامات انجام گرفته برای برطرف کردن آنها
ت -حصول اطمینان از اینکه هرگونه اصالح و اقدامات اصالحی مقتضی انجام گرفته است
 6-2-3نهاد گواهی کننده باید وصول درخواست رسیدگی مجدد را اعالم کند و گزارشهای پیشرفت و
نتیجه را به درخواست کنندۀ رسیدگی مجدد ارائه کند.
 2-2-3تصمیمی که بایستی به درخواست کنندۀ رسیدگی مجدد 1اطالع داده رود باید توسط فرد رافرادی
که قبال در موضوع درخواست رسیدگی مجدد دخیل نبودهاند اتخاذ ،بازنگری و تصویب رود.
 8-2-3نهاد گواهی کننده باید در پایان فرآیند بررسی درخواستهای رسیدگی مجدد ،نتیجه را رسما به
اطالع درخواست کنندۀ رسیدگی مجدد برساند.
 8-3شکايات

 1-8-3ررحی از فرآیند رسیدگی به رکایات باید برای عموم قابل دسترس بارد.
 7-8-3نهاد گواهی کننده باید به محض دریافت یک رکایت تایید کند که آیا رکایت به فعادیتهای گواهی
کردن که نهاد مسئول آن است ،ارتباط دارد و اگر چنین است باید در مورد آن اقدام کند .اگر رکایت به
کارفرمای گواهی رده ارتباط دارد در اینصورت هنگام بررسی رکایت باید اثربخشی سیست مدیریت گواهی
رده مورد توجه قرار گیرد.
 1-8-3هرگونه رکایت دربارۀ یک کارفرمای گواهی رده باید همچنین در مدت زمان مناسب توسط نهاد
گواهی کننده به کارفرماهای گواهی ردۀ مورد بحث ارجاع داده رود.
 4-8-3نهاد گواهی کننده باید یک فرآیند مدون برای دریافت ،ارزیابی و تصمی گیریها در مورد رکایات
دارته بارد .این فرآیند باید بر طبق ادزامات مربوط به محرمانگی انجام رود ،زیرا با راکی و با موضوع
رکایت ارتباط دارد.
 5-8-3فرآیند بررسی رکایات باید حداقل رامل موارد و روشهای زیر بارد:
ادف -خالصه ای از فرآیند دریافت ،تائید و بررسی رکایت و تصمی گیری در مورد اقداماتی که بایستی در
پاسخ به آن انجام رود
ب -ردیابی و ثبت رکایات از جمله اقدامات انجام گرفته در خصو پاسخ به رکایات
حصول اطمینان از این که هرگونه اصالح و اقدامات اصالحی مناسب انجام گرفته است
ث-
يادآوری -استاندارد ایران -ایزو  10007راهنمایی در مورد رسیدگی به رکایات را ارائه میدهد.

 6-8-3نهاد گواهی کننده ای که رکایت را دریافت میکند باید مسئول جمع آوری و تایید کلیه اطالعات
مورد نیاز برای تصدیق رکایت بارد.

1-Appellant
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 2-8-3در صورت امکان ،نهاد گواهی کننده باید دریافت رکایت را اعالم کند و گزارشهای پیشرفت و
نتیجه را به راکی ارائه کند.
 8-8-3تصمیمی که بایستی به راکی اطالع داده رود یا مورد بازنگری و تائید قرارگیرد باید توسط فرد
رافرادی که قبال در موضوع رکایت دخیل نبودهاند ،انجام گیرد.
 3-8-3نهاد گواهی کننده باید در صورت امکان پایان فرآیند بررسی رکایت را رسما به راکی اعالم کند.
 10-8-3نهاد گواهی کننده باید به اتفاق کارفرما و راکی تصمی بگیرد که آیا موضوع رکایت و حل و فصل
ردن آن باید به اطالع عموم برسد و اگر چنین بارد در چه حدی باید در این مورد اقدام رود.
 3-3سوابق مربوط به درخواست کنندگان و کارفرماها

 1-3-3نهاد گواهی کننده باید سوابق مربوط به ممیزی و سایر فعادیتهای گواهی کردن در خصو کلیه
کارفرماها رامل سوابق مربوط به تمام سازمانهایی که درخواستهای خود را تسلی کردهاند و کلیه سازمان-
هایی که ممیزی ردهاند ،گواهی ردهاند ،یا گواهی آنها تعلیق یا ابطال رده است را نگهداری کند.
 7-3-3سوابق مربوط به کارفرمایان گواهی رده باید رامل موارد زیر بارد:
ادف -اطالعات مربوط به درخواست و گزارشهای ممیزی اودیه ،بازبینی و گواهی کردن مجدد
ب-موافقتنامۀ گواهی کردن
ج -توجیه در خصو روشها مورد استفاده در نمونهگیری
د -توجیه در مورد تعیین زمان ممیزی ربه بند 2-1-3رجوع رود
ه -تایید در مورد اصالح و اقدامات اصالحی
و -سوابق رکایات و درخواست رسیدگی مجدد و هر گونه اصالح یا اقدامات اصالحی بعدی
ز -کمیته بررسی ها و تصمی گیریها در صورت موضوعیت دارتن
ح -مستندات مربوط به تصمی گیریهای مربوط به گواهی کردن
ط -مدارک گواهی کردن رامل دامنۀ رمول گواهی در مورد محصول ،فرآیند یا خدمت در صورت موضوعیت
دارتن
ی -سوابق مرتبط مورد نیاز برای تعیین اعتبار گواهی مانند رواهد مربوط به رایستگی ممیزان و کاررناسان
فنی
يادآوری -روشهای نمونه گیری رامل نمونهگیری بهکار رفته برای ارزیابی سیست مدیریت خا

و یا انتخاب محل ها در

مضمون ارزیابی چند محلی میبارد.

 1-3-3نهاد گواهی کننده باید سوابق درخواست کنندگان و کارفرماها را بهمنظور حصول اطمینان از این
که اطالعات بهصورت محرمانه محافظت میرود ،نگهداری کند .حمل ،ارسال یا انتقال سوابق باید به روری
بارد که اطمینان دهد محرمانگی حفظ میرود.
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 4-3-3نهاد گواهی کننده باید خطمشی و روشهای اجرایی مدونی برای نگهداری سوابق دارته بارد.
سوابق باید برای مدت زمان دورۀ فعلی به اضافه یک دوره کامل گواهی کردن نگهداری روند.
ياد آوری -در برخی از نظام های حقوقی در قانون تجویز رده است که سوابق برای مدت طوتنی تری نیاز به نگهداری دارند.

10

الزامات مربوط به سیستم مديريت در مورد نهادهای گواهی کننده

1-10

گزينه ها

نهاد گواهی کننده باید یک سیست مدیریت که قادر به پشتیبانی و اثبات دستیابی به برآورده ردن مداوم
ادزامات این استاندارد است را ایجاد کند و آن را برقرار نگهدارد .افزون بر این نهاد گواهی کننده باید بهمنظور
برآورده کردن ادزامات بندهای  3تا  ،3سیست مدیریتی را مطابق یکی از ادزامات زیر اجرا کند:
ادف -ادزامات سیست مدیریت مطابق با استاندارد ایران-ایزو  3001ربه بند  7-10مراجعه رود
ب -ادزامات عمومی سیست مدیریت ربه بند  1-10مراجعه رود
7-10

گزينه  : 1الزامات مربوط به سیستم مديريت مطابق با استاندارد ايران-ايزو 3001

1-7-10

کلیات

نهاد گواهی کننده باید یک سیست مدیریت مطابق با ادزامات استاندارد ایران -ایزو  3001ایجاد کند و آن را
برقرار نگهدارد به نحوی که قادر به پشتیبانی و اثبات دستیابی به برآورده ردن مداوم ادزامات این استاندارد،
بارد آن گونه که به تفصیل در بندهای فرعی  7-7-10تا  2-7-10ررح داده رده است.
7-7-10

دامنۀ کاربرد

بهمنظور بهکارگیری ادزامات استاندارد ایران -ایزو  ،3001دامنۀ رمول سیست مدیریت باید رامل ادزامات
مربوط به طراحی و تکوین در مورد خدمات گواهی کردن آن بارد.
1-7-10

مشتری محوری

نهاد گواهی کننده بهمنظور بهکارگیری ادزامات استاندارد ایران -ایزو  ،3001به هنگام ایجاد سیست مدیریت،
باید اعتبار گواهی و نیازهای همه طرف هائی که ر آن گونه که در بند  7-1-2ررح داده رده است متکی بر
ممیزی و خدمات گواهی کردن نهاد هستند و نه فقط کارفرماهای خود را در نظر بگیرد.
4-7-10

بازنگری مديريت

نهاد گواهی کننده بهمنظور بهکارگیری ادزامات استاندارد ایران -ایزو  3001باید اطالعات مرتبط با
درخواستهای رسیدگی مجدد و رکایات واصله از استفاده کنندگان از فعادیتهای گواهی کردن را بهعنوان
درونداد بازنگری مدیریت در نظر بگیرد.

21

استاندارد ایران -ایزو – آی ای سی1131 :12071

1-10

گزينه  :7الزامات عمومی مربوط به سیستم مديريت

1-1-10

کلیات

نهاد گواهی کننده باید یک سیست مدیریت را ایجاد ،مدون و اجرا کند و آن را برقرار نگهدارد که قادر به
پشتیبانی و اثبات دستیابی به برآورده ردن مداوم ادزامات این استاندارد بارد.
مدیریت رده باتی نهاد گواهی کننده باید خط مشیها و اهدافی را برای فعادیتهای خود ایجاد و مدون کند.
مدیریت رده بات باید رواهد تعهد خود به ایجاد و اجرای سیست مدیریت را مطابق با ادزامات این استاندارد
ارائه دهد .مدیریت رده بات باید اطمینان حاصل کند که خط مشیها در همه سطوح سازمانی نهاد گواهی
کننده درک ،اجرا و نگهداری ردهاند.
مدیریت رده باتی نهاد گواهی کننده باید رخصی از مدیران را منصوب کند تا صرفنظر از سایر مسئودیت-
های وی در موارد زیر مسئودیت و اختیار دارته بارد:
ادف -حصول اطمینان از این که فرایندها و روشهای اجرایی مورد نیاز سیست مدیریت ایجاد ،اجرا و برقرار
نگهدارته ردهاند.
ب -گزارش دهی به مدیریت رده بات در خصو اجرای سیست مدیریت و هرگونه نیاز به بهبود
7-1-10

نظامنامه سیستم مديريت

کلیه ادزامات مربوط به این استاندارد باید در یک نظامنامه یا مدارک وابسته مورد توجه قرار گیرند .نهاد
گواهی کننده باید اطمینان حاصل کند که نظامنامه و مدارک وابسته ذیربط در اختیار کلیه کارکنان مرتبط
قرار گرفته اند.
1-1-10

کنترل مدارک

نهاد گواهی کننده باید روشهای اجرایی برای کنترل مدارک ردرون سازمانی یا برون سازمانی که به اجرای
این استاندارد مرتبط است را تدوین کند .روشهای اجرایی باید کنترلهای مورد نیاز را بهمنظور موارد زیر
تعیین کند:
ادف -تصویب مدارک از نظر کفایت قبل از صدور
ب -بازنگری و روزآمدکردن برحسب نیاز و تصویب مجدد مدارک
ج -حصول اطمینان از این که تغییرات و وضعیت کنونی تجدیدنظر مدارک مشخص رده است
د -حصول اطمینان از اینکه نسخ مرتبط از مدارک ذیربط در مکانهای استفاده در دسترس قرار دارند
ه -حصول اطمینان از این که مدارک خوانا باقی میمانند و به سهودت قابل رناسایی هستند
ه -حصول اطمینان از این که مدارک با منشاء بیرون از سازمان رناسایی ردهاند و توزیع آنها کنترل میرود
و -جلوگیری از استفاده سهوی از مدارک منسو و به کارگیری نحوه مناسب رناسایی آنها ،در صورتی که
برای هر منظوری نگهداری روند.
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يادآوری -مستندات میتوانند به هر رکلی یا نوعی از رسانه بارند.

 4-1-10کنترل سوابق

نهاد گواهی کننده باید روشهای اجرایی را برای تعیین کنترل های مورد نیاز برای رناسایی ،بایگانی و
ذخیره ،حفاظت ،بازیابی ،مدت زمان نگهداری و تعیین تکلیف سوابق مربوط به اجرای این استاندارد را تدوین
کند.
نهاد گواهی کننده باید روشهای اجرایی را برای نگهداری سوابق برای یک دوره زمانی همخوان با تکادیف
قراردادی و قانونی تدوین کند .دسترسی به این سوابق باید از ترتیبات محرمانگی تبعیت کند.
يادآوری در مورد ادزامات مربوط به سوابق کارفرماهای گواهی رده ،به بند  3-3نیز مراجعه رود.
5-1-10

بازنگری مديريت

 1-5-1-10کلیات

مدیریت رده باتی نهاد گواهی کننده باید روشهای اجرایی در مورد بازنگری سیست مدیریت خود را در
فواصل زمانی طرح ریزی رده تدوین کند تا از تداوم مناسب بودن ،کفایت و اثربخشی خط مشیهای بیان
رده و اهداف مربوط به برآورده کردن ادزامات این استاندارد اطمینان حاصل کند .این بازنگری ها باید حداقل
یکبار در سال انجام گیرد.
 7-5-1-10دروندادهای بازنگری

درونداد بازنگری مدیریت باید رامل اطالعاتی مربوط به موارد زیر بارد:
ادف -نتایج ممیزیهای داخلی و خارجی
ب -بازخور از کارفرماها و طرفهای ذینفع مربوط به اجرای این استاندارد
ج -بازخور از کمیته محافظت از بیطرفی
د -وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصالحی
ه -اقدامات پیگیرانه بازنگریهای قبلی مدیریت
و -برآورده کردن اهداف
ز -تغییراتی که میتواند بر سیست مدیریت تاثیر گیارد
ح -درخواستهای رسیدگی مجدد و رکایات
 1-5-1-10بروندادهای بازنگری

بروندادهای بازنگری مدیریت باید رامل تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد زیر بارد:
ادف -بهبود اثربخشی سیست مدیریت و فرآیندهای آن
ب -بهبود خدمات گواهی کردن مربوط به اجرای این استاندارد
ج -نیازهای مربوط به منابع
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6-1-10

ممیزیهای داخلی

 1-6-1-10نهاد گواهی کننده بهمنظور تصدیق اینکه ادزامات این استاندارد برآورده میگردند و سیست
مدیریت بهطور اثربخش اجرا و برقرار نگه دارته میرود باید روشهای اجرایی ممیزی داخلی را تدوین کند.
يادآوری -راهنماییهائی در مورد اجرای ممیزی داخلی در استاندارد ایران  -ایزو  13011ارائه رده است.

 7-6-1-10برنامه ممیزی باید با توجه به اهمیت فرآیندها و حوزه هائی که بایستی ممیزی روند همچنین
نتایج ممیزیهای قبلی ،طرحریزی رود.
 1-6-1-10ممیزیهای داخلی باید حداقل یکبار در هر  17ماه انجام گیرند .تعداد ممیزیهای داخلی می-
تواند تقلیل یابد در صورتی که نهاد گواهی کننده بتواند اثبات کند اجرای سیست مدیریت بهطتور اثتربخش
مطابق با این استاندارد ادامه دارد و تداوم آن تائید رده است.
 4-6-1-10نهاد گواهی کننده باید اطمینان دهد که:
ادف -ممیزیهای داخلی توسط کارکنان واجد ررایط که به گواهی کردن ،ممیزی و ادزامات این استاندارد
آگاهی دارند ،انجام میگیرد.
ب -ممیزان کار خود را ممیزی نمیکنند
ج -کارکنان مسئول زمینههای ممیزی رده از نتایج ممیزی مطلع میروند
د -هر گونه اقدام منتج از ممیزیهای داخلی طبق برنامه مناسب و زمانبندی رده انجام میگیرد
ه -هرگونه فرصتهای بهبود رناسایی میروند
 2-1-10اقدامات اصالحی

نهاد گواهی کننده باید روشهای اجرایی برای رناسایی و مدیریت عدم انطباقهای فعادیتهای خود را تدوین
کند .نهاد گواهی کننده همچنین باید در صورت دزوم اقداماتی را برای حیف علل عدم انطباقها بهمنظور
جلوگیری از وقوع مجدد آنها انجام دهد .اقدامات اصالحی باید متناسب با اثرات مشکالت مورد مواجهه
بارد .روشهای اجرایی باید ادزامات زیر را تعیین کنند:
ادف -رناسایی عدم انطباقها ر مانند موارد ناری از رکایات و ممیزیهای داخلی
ب -تعیین علل عدم انطباقها
ج -اصالح عدم انطباقها
د -ارزیابی نیاز به انجام اقدامات بهمنظور حصول اطمینان از عدم بروز مجدد عدم انطباقها
ه -تعیین و اجرای برنامه زمان بندی رده در خصو اقدامات مورد نیاز
و -ثبت نتایج ناری از اقدامات انجام گرفته
ز -بازنگری اثربخشی اقدامات اصالحی
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 8-1-10اقدامات پیشگیرانه

نهاد گواهی کننده باید روشهای اجرایی برای انجام اقدامات پیشگیرانه بهمنظور حیف علل عدم انطباقهای
بادقوه تدوین کند .اقدامات پیشگیرانه باید متناسب با اثرات احتمادی مشکالت بادقوه بارد .روشهای اجرایی
اقدامات پیشگیرانه باید ادزامات زیر را تعیین کنند:
ادف -رناسایی عدم انطباقهای بادقوه و علل آنها
ب -ارزیابی نیاز به انجام اقدامات بهمنظور حصول اطمینان از عدم بروز مجدد عدم انطباقها
ج -تعیین و انجام اقدام مورد نیاز
د -ثبت نتایج اقدامات انجام گرفته
و -بازنگری اثربخشی اقدامات پیشگیرانه انجام گرفته
يادآوری -روشهای اجرایی اقدامات پیشگیرانه و اصالحی دزومی ندارد که جدا از ه بارند.
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پیوست "الف"
(الزامی)
دانش و مهارتهای مورد نیاز
جدول زیر دانش و مهارتها را که نهاد گواهی کننده باید در مورد فعادیتهای گواهی کردن خا تعیین
کند ،مشخص مینماید .عالمت  Xبه این معنی است که نهاد گواهی کننده باید معیارها و میزان دانش و
مهارتها را مشخص کند X+ .نیاز به دانش و مهارتها بیشتر را نشان میدهد.
حوزههای کاری گواهی کردن

انجام بازنگری درخواست برای

بازنگری گزارشهای

انجام

هدايت

تعیین شايستگی مورد نیاز تیم

ممیزی و

ممیزی

تیم

ممیزی ،برای انتخاب اعضای تیم

تصمیمگیری درمورد

ممیزی و برای تعیین زمان

گواهی کردن

دانش و مهارتها

ممیزی

ممیزی
X

X

X

X+

X+

دانش مربوط به استانداردها/مدارک حاوی
ادزامات سیست مدیریت خا

X

X

X+

X+

دانش مربوط به فرایند های نهاد گواهی کننده

X

X

X

X

دانش مربوط به حوزه کسب و کار کارفرما

X

X

X+

X+

X

X

مهارتهای زبانی متناسب با کلیه سطوح
سازمانی کارفرما

X

X

مهارتهای یاددارت برداری و گزارش نویسی

X

X

مهارتهای ارائه مطلب

X

X+

مهارتهای انجام مصاحبه

X

X

مهارتهای مدیریت ممیزی

X

X+

دانش مربوط به رویههای مدیریتی کسب و کار
دانش مربوط به اصول ،رویه ها و فنون ممیزی

دانش در خصو
کارفرما

محصوتت ،فرایندها و سازمان

X

در خصو دانش مربوط به محصوتت ،فرایندها و سازمان کارفرما ،هر گاه تی ممیزی این کار را انجام دهد ،نیاز است تخصص کاررناسی
در تی وجود دارته بارد یا میتواند از طریق کاررناس فنی این نیاز برآورده رود .هرگاه هر ممیزی توسط یک تی انجام رود ،سطح
مهارتهای مورد نیاز بایستی در تی بهعنوان یک مجموعه موجود بارد و نه توسط تک تک اعضای تی .
راهبر تی یک ممیزی ترکیبی یا ممیزی یکپارچه بایستی حداقل در یکی از استانداردها دارای دانش کامل بارد و تزم است در خصو
سایر استانداردهای مورد استفاده در آن ممیزی خا آگاهی دارته بارد.
يادآوری -ریسک و پیچیدگی از مالحظات دیگری میبارند که هنگام تصمی گیری در خصو
هر یک از این حوزههای کاری مد نظر قرار می گیرند.
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پیوست "ب"
(اطالعاتی)
روشهای ممکن ارزيابی
يادآوری مهم – اين پیوست جهت اطالع است و قصد اين نیست که بهعنوان الزامات به کار رود.

ب 1-کلیات
هدف از این پیوست ارائه مثالهائی در مورد روشهای ارزیابی بهمنظورکمک به نهادهای گواهی کننده است.
روشهای ارزیابی رایستگی افراد میتواند در پنج رده مه دستهبندی گردد :بازنگری سوابق ،بازخور،
مصاحبهها ،مشاهدات و آزمونها .این روشها میتوانند به گروههای فرعی نیز تقسی بندی گردند .توضیحات
مختصری در مورد هر یک از روشها و مفید بودن و محدودیتهای آنها برای ارزیابی دانش و مهارتها در زیر
ذکر رده است .بعید است که هر یک از روشها به تنهائی تائید کنندۀ رایستگی بارد.
روشهای ذکر رده در بندهای ب 7-تا ب 6-میتواند اطالعات مفیدی در مورد دانش و مهارتها ارائه کند،
این روشها هنگامی بیشتر اثربخش خواهند بود که جهت به کارگیری همراه با معیارهای رایستگی مشخص
رده منتج از فرایند تعیین رایستگی مشخص رده در بندهای  7-1-2و  1-1-2طراحی رده بارند.
این موضوع در پیوست "ج" بهصورت مثادی از یک نمودار گردش فرایندی برای تعیین و حفظ رایستگی
ارائه رده است.
ب7-

بازنگری سوابق

برخی سوابق ،راخصهائی برای دانش میبارند ،مانند ررح سوابق کاری یا سوابق فردی که نشان دهنده
تجربه کاری ،تجربه ممیزی ،تحصیالت و آموزش است.
برخی سوابق ،راخصهائی برای مهارتها میبارند مانند گزارشهای ممیزی ،سوابق مربوط به تجربه کاری،
تجربه ممیزی ،تحصیالت و آموزش.
چنین سوابقی به تنهائی بعید است رواهد کافی در مورد رایستگی بارد.
سایر سوابق مانند گزارری از ارزیابی عملکرد یک ممیز در حال انجام ممیزی ،رواهد مستقیمی برای اثبات
رایستگی میبارند.
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ب  1-بازخور
بازخور مستقی از کارکنان قبلی میتواند راخصی برای دانش و مهارتها بارد ،اما مه است که توجه رود
برخی مواقع کارکنان مخصوصا اطالعات منفی را حیف می کنند.
ارخا معرّف میتوانند راخصی برای دانش و مهارتها بارد .بعید است نامزد رخصی را به عنوان معرّف
اعالم کند که ممکن است اطالعات منفی دهد.
بازخور از همترازان میتواند راخصی برای دانش و مهارتها بارد .چنین بازخوری میتواند متاثر از ارتباط
مابین همترازان بارد.
بازخور از کارفرمایان میتواند راخصی برای دانش و مهارتها بارد .برای یک ممیز ،بازخور میتواند متاثر از
نتایج ممیزی بارد.
بازخور به تنهائی رواهد کافی در مورد رایستگی نیست.
ب 4-مصاحبهها
مصاحبهها میتواند برای کسب اطالعات در مورد دانش و مهارتها به کار رود.
مصاحبههای استخدامی میتواند برای تکمیل اطالعات مربوط به ررح سوابق کاری و تجربه کاری پیشین
راجع به دانش و مهارتها مفید بارد.
مصاحبهها بهعنوان بخشی از بازنگریهای عملکرد میتواند اطالعات خاصی را در خصو
ارائه دهد.

دانش و مهارتها

مصاحبه با تی ممیزی برای بازنگری بعد از ممیزی میتواند اطالعات مفیدی را درمورد دانش و مهارتهای
ممیز ارائه کند .این موقعیت فرصتی را برای درک اینکه چرا یک ممیز تصمی گیریهای خاصی را اتخاذ کرده
است ،چرا خطسیرهای ممیزی خاصی را انتخاب کرده است و غیر آن ،فراه می کند .این فنون میتواند بعد
از یک ممیزی مشاهده رده مورد استفاده قرار گیرد و همچنین میتواند بعدا هنگام بازنگری گزارش کتبی
ممیزی بهکار رود .این فن میتواند به ویژه در تعیین رایستگی مرتبط با یک زمینه فنی خا مفید بارد.
رواهد مستقی در مورد اثبات رایستگی میتواند از طریق یک مصاحبه سازمان داده رده همراه با سوابق
ذیربط بر اساس معیارهای رایستگی مشخص رده ،به دست آید.
مصاحبهها میتواند برای ارزیابی مهارتهای مربوط به زبان ،ارتباطات و روابط بین افراد مورد استفاده قرار
گیرد.

23

استاندارد ایران -ایزو – آی ای سی1131 :12071

ب 5-مشاهدات
همانگونه که بهکارگیری دانش و مهارتها برای بدست آوردن نتایج مطلوب ررح داده رد ،ناظر بودن بر فرد
در حال انجام وظیفه ه میتواند رواهد مستقیمی را در مورد رایستگی فراه کند .این روش ارزیابی برای
کلیه فعادیتها ،کارکنان اداری و مدیریتی ،همچنین برای ممیزان و تصمی گیرندگان در مورد گواهی کردن،
سودمند است .یکی از نقاط ضعف ناظر بودن بر اجرای ممیزی یک ممیز میزان چادشی است که از طریق
ممیزی مشخصی بوجود میآید.
ناظر بودن بر یک فرد بهطور ادواری برای تائید تداوم رایستگی مفید است.
ب 6-آزمونها
آزمونهای کتبی میتواند رواهد خوب و رواهد به خوبی تدوین رده و مناسبی از دانش و -بسته به روشها
 همچنین از مهارتها را فراه کند.آزمون رفاهی میتواند رواهد خوبی از دانش ربسته به رایستگی آزمونگر  ،و نتایج محدودی برای
مهارتها فراه کند.
نتیجه آزمونهای عملی میتواند توازنی از دانش و مهارتها بسته به فرایند آزمون و رایستگی آزمون گیرنده
ارائه دهد .روشها برای مثال میتواند رامل ایفای نقش ،مطادعههای موردی ،ربیهسازی ررایط تحت فشار
یا موقعیتهای واقعی رغلی بارد.
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پیوست "ج"
(اطالعاتی)
مثالهايی از گردش فرآيندی برای تعیین و حفظ شايستگی
يادآوری مهم – اين پیوست جهت اطالع است و قصد اين نیست که بهعنوان الزامات به کار رود.
گردش فرایندی در این پیوست روری را برای تعیین رایستگی کارکنان نشان میدهد که بایستی از طریق
تعیین کارهای خا  ،تعیین دانش و مهارت خا مورد نیاز برای دستیابی به نتیجه مورد نظر ،کامل رود.
روشهای فهرست رده در جدول پیوست "ب" استفاده میرود.
مثادی از نمودار گردش فرایندی برای تعیین و حفظ رایستگی در صفحه بعد ارائه رده است.
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توجیه
)درصورت نیاز(

رناسایی توانمندی کارکنان
فعلی

تعیین روش ارزیابی معیارها

تعیین معیارهای رایستگی
برای هر حوزه کاری

رناسایی حوزه های کاری
نهاد گواهی کننده

بازنگری:
 دانش مهارت -تجربه

ارزیابی کمبود در مورد
دانش و مهارت ها

تعیین برنامه آموزش/پایش

آیا آموزش اثربخش
است

اثبات دانش و مهارت ها

PDCA

آیا رضایت بخش است

آیا موضوع مرتبط با
بخش های اقتصادی
خاصی است

مشارکت دادن ممیز
متخصص یا کاررناس فنی

عملی بودن ارتقای
مهارت ها

آیا معیارها برآورده
رده است

رایستگی احراز رده

بازنگری دوره ای
رایستگی

رضایت بخش بودن
ارتقای مهارت ها

PDCA

آیا کمبود رناسایی
رده است

تعیین برنامه آموزری

آیا آموزش اثربخش
است

رکل ج 1-مثادی از نمودار گردش فرآیندی برای تعیین و حفظ رایستکی

PDCA
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پیوست "د"
(اطالعاتی)
رفتارهای مناسب کارکنان
يادآوری مهم – اين پیوست جهت اطالع است و قصد اين نیست که بهعنوان الزامات به کار رود.
مثالهائی از رفتارهای رخصی که برای کارکنان دخیل در فعادیتهای گواهی کردن برای هر نوع سیست
مدیریت حائز اهمیت میبارد ،به ررح زیر است:
ادف -پای بندی به اصول اخالقی1؛ یعنی منصف ،صادق ،مخلص ،درستکار و بصیر
ب -دارتن فکر باز7؛ یعنی در نظرگرفتن نظرات یا دیدگاههای متفاوت
ج -تدبیر1؛ یعنی رفتار سنجیده در معاررت با مردم
د –تشریک مساعی2؛ یعنی تعامل با دیگران بهطور اثربخش
ه -تیزبینی3؛ یعنی آگاهی نسبت به محیط فیزیکی پیرامون و فعادیتها بهطور فعال
ه -تیزفهمی6؛ یعنی آگاهی و توانایی درک موقعیتها بهطور غریزی
و -ذهنیت باز2؛ یعنی تطبیق آسان با ررایط مختلف
ز -استواری3؛ یعنی مصر بودن و تمرکز دارتن بر دستیابی به اهداف
ح -قاطعیت3؛ یعنی دستیابی به نتیجهگیری به هنگام بر پایۀ استدتل و تحلیل منطقی
ط -اعتماد بهنفس10؛ یعنی انجام اقدامات و کارها بهطور مستقل
ی -حرفه ای11؛ یعنی مبادی آداب ،وظیفه رناسی و رفتار مطلوب کسب و کار
ک -رجاعت اخالقی17؛ یعنی عالقه مندی به اقدام بهصورت مسئوتنه و اخالقی ،حتی اگر این اقدامات ممکن
است همواره معمول نبارد و در برخی مواقع ممکن است منجر به عدم توافق یا برخورد گردد
ل -نظ و ترتیب11؛ اعمال مدیریت زمان بهصورت اثر بخش ،ادویت بندی ،طرحریزی و کارائی
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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تعیین رفتارها به ررایط بستگی دارد ،و نقاط ضعف ممکن است فقط در رابطه با یک موضوع خا آرکار
رود .نهاد گواهی کننده بایستی در مورد هرگونه نقطه ضعف رناسائی رده که بر فعادیت گواهی کردن تاثیر
میگیارد ،اقدام مقتضی انجام دهد.
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پیوست "ه"
(اطالعاتی)
فرآيند ممیزی و گواهی کردن شخص ثالث
يادآوری مهم – اين پیوست جهت اطالع است و قصد اين نیست که بهعنوان الزامات به کار رود.
رکل ه  1-یک نمونۀ عام از گردش فرایندی برای فرایند ممیزی و گواهی کردن رخص ثادث را نشان
میدهد .سایر فعادیت های ممیزی بهطور مثال بازنگری مدارک و ممیزیهای خا ممکن است درگردش
فرایندی ارائه رود .درمورد تفاوت مابین دوره ممیزی و دوره گواهی کردن به بندهای  7-1-1-3و 7-7-1-3
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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تصمی گیری برای گواهی کردن اودیه/
گواهی کردن مجدد

نا قضاء گواهینامه
دوره گواهی سه ) (3ساده
فعادیت های بازبینی مداوم
گواهی کردن مجدد
فعادیت های گواهی کردن مجدد بایستی قبل از نا قضاء
گواهی کامل رود

ممیزی های بازبینی
اودین ممیزی بازبینی  12ماه بعد از ممیزی مرحله دوم است اما بعدا
حداقل سادی یکبار نا جام می رود

تبادل اطالعات بین کارفرما و نهاد گواهی کننده )به عنوان مثال :تغییر دامنه رمول( ،تعیین اینکه آیا برنامه ممیزی به تغییر نیاز دارد

گواهی کردن اودیه

دریافت درخواست کارفرما برای گواهی
کردن اودیه

نا تخاب و نا تصاب تی ممیزی واجد ررایط برای مرحله اول

تبادل اطالعات بین کارفرما و نهاد
گواهی کننده

طرح ریزی برای ممیزی مرحله اول
طرح ریز برای ممیزی گواهی
کردن مجدد

نا جام ممیزی مرحله اول
حل و فصل دغدغه های مرحله اول)در صورت کاربرد(

تایید برنامه ممیزی و اطالع به کارفرما

بازنگری درخواست برای گواهی کردن

رناسایی دغدغه ها و درخواست برای
اطالعات بیشتر )در صورت کاربرد(

تایید/انتصاب تی ممیزی واجد ررایط مرحله دوم

طرح ریزی برای گواهی کردن مجدد

طرح ریزی برای ممیزی بازبینی

نا جام ممیزی)های( گواهی کردن مجدد

نا جام ممیزی بازبینی

حل و فصل دغدغه های ممیزی گواهی کردن مجدد
)در صورت کاربرد(

حل و فصل دغدغه های ممیزی بازبینی )در صورت
کاربرد(

نتیجه گیری های ممیزی گواهی کردن مجدد

نتایج ممیزی بازبینی

طرح ریزی برای ممیزی )های( مرحله دوم

تدوین برنامه ممیزی

نا جام ممیزی )های( مرحله دوم

تصمیم برای گواهی کردن مجدد

حل و فصل دغدغه های مرحله دوم )در صورت
کاربرد(
نتایج ممیزی گواهی کردن اودیه

بازنگری مستقل گواهی کردن )در صورتیکه ادزام رده است(

اعطاء مدارک گواهی ردن مجدد و صدور گواهینامه

تصمیم گیری در مورد گواهی کردن اولیه
اعطاء گواهی کردن اودیه و صدور مدارک گواهی کردن

تایید یا تنظی برنامه ممیزی و پیگیری ممیزی در صورت مقتضی و فعادیت های بازبینی رامل دفعات و مدت ،همچنین ممیزی ویژه باید در نظر گرفته رود

شکل ه 1-نمونۀ عام از گردش فرايندی برای فرايند ممیزی و گواهی کردن شخص ثالث
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پیشنهاد برای گواهی کردن و
تایید برنامه ممیزی

نهاد گواهی کننده و کارفرما از طریق
توافقنامه رسمی برای گواهی کردن متعهد
می روند
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پیوست "و"
(اطالعاتی)
مالحظاتی برای برنامه  ،دامنه شمول يا طرح ممیزی
يادآوری مهم – اين پیوست جهت اطالع است و قصد اين نیست که بهعنوان الزامات به کار رود.
و  -1کلیات
این پیوست رامل فهرستی از موضوعاتی است که نهاد گواهی کننده میتواند آنها را هنگام تدوین یا تجدید
نظر یک برنامه ،دامنه رمول یا طرح ممیزی مدنظر قرار دهد.
و  -7فهرست موضوعات مورد نظر
فهرست رامل موارد زیر است:
ادف -دامنه رمول و پیچیدگی سیست مدیریت کارفرما
ب -محصوتت و فرایندها ر رامل خدمات
ج -اندازه سازمان کارفرما
د -محلهای مورد ممیزی
ه -زبان سازمان کارفرما و زبانهای گفتگو و نورتاری
و -طرحهای مربوط به بخشهای اقتصادی یا قانونی
ز -ادزامات و خواستههای کارفرما و مشتریان وی
ح -تعداد و زمان ریفت های کاری
ط -زمان مورد نیاز ممیزی برای هر فعادیت ممیزی
ی -رایستگی هر یک از اعضای تی ممیزی
ک -نیاز به ممیزیمحل های موقتی
ل -نتایج ممیزی مرحله یک یا سایر ممیزیهای قبلی
م -نتایج سایر فعادیتهای بازبینی
ن -میزان اثبات ردۀ اثربخشی سیست مدیریت
س -مناسب بودن نمونهگیری
ع -رکایات مشتری
ف -رکایات دریافت رده توسط نهاد گواهی کننده در خصو کارفرما
 ممیزیهای تلفیقی یا یکپارچهق  -تغییرات در سازمان کارفرما ،محصوتت ،فرایندها یا سیست مدیریت خود
ر -تغییرات در ادزامات گواهی کردن
ش – تغییرات در ادزامات قانونی
ت -تغییرات در ادزامات نهاد تائید صالحیت
ث  -ریسک و پیچیدگی
04
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 دادههای عملکرد سازمانی( بهطور مثال سطوح عیب ،دادههای راخصهای کلیدی عملکرد 1و غیر آنذ -دغدغههای طرفهای ذی نفع
ض -اطالعات بدست آمده در حین ممیزیهای قبلی

) 1-Key Performance Indicators ( KPIs
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