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  خدا به نام 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 9مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداای میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 5965 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   13/7/30دومتین جیسته رتورای عتادی اداری متور        و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  . جهت  اجرا ابالغ رده است 12/6/30مور   91393/107سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره 

مؤسستات   و مراکتز  نظتران  صتاحب  ستازمان ، کاررناستان   از مرکب فنی اای کمیسیون در مختیف اای حوزه در استاندارد تدوین

تودیتدی،   بته رترایط   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تودیدی پژواشی، عیمی،

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

 میتی  نویس استتاندارداای  پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اایسازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراکز کنندگان، وارد

 در پیشنهاداا و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اای کمیسیون اعضای و نفعذی مراجع به نظرخواای برای ایران

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

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نیز صالح ذی و مند عالقه اایسازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،  بتدین ترتیتب    .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  ، تصتویب  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 1 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که دنرو می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی تشکیلسازمان میی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضای از ایران سازمان میی استاندارد
1ادمییی ادکتروتکنیتک   بین کمیسیون، 5

(IEC) و 

9 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
1
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از ، کشتور  ختا   اتای ازمنتد نی و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضتمن  ایتران  میتی  استاندارداای تدوین در . کند می فعادیت

  .رودمی گیریبهره ادمییی بین استاندارداای و جهان صنعتی و فنی ، عیمی اایپیشرفت

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

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

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

 آن بندیو درجه صادراتی کاتاای استاندارد اجرای ، کشور محصوتت برای ادمییی بین بازاراای حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشتاوره  در زمینتۀ  فعال مؤسسات و ااسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای امچنین . نماید اجباری را

 و مراکتز  اتا آزمایشتگاه  ، محیطتی زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتای سیستت   گتواای  صتدور  و ممیزی ، بازرسی ، آموزش

 نظتام  ضتوابط  استاس  بتر  را مؤسسات و ااسازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س

 اتا آن عمیکترد  بتر  و اعطا ااآن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ، تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیتزات  عیتار  تعیین ، سنجش وسایل   واسنجی کادیبراسیون س ، یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

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

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 "يندها و خدماتفرا الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصوالت، -ارزيابی انطباق"

 

 سمت و/ يا نمايندگی رئیس: 

 کاررناس استاندارد اوسپ سرکسیان، اوسپ

 استاندارد ایران بازنشسته سازمان میی سدیسانس مهندسی برق 

 

 دبیر:

 

 -مرکز میی تایید صالحیت ایران طوماریان، سهیال

 سازمان میی استاندارد ایران دیسانس مهندسی ادکترونیک س

 

 )ساسامی به ترتیب حروف ادفبا: ء اعضا

 

 

 عیی اکبر، آژیده

 

 -پژواشگاه استاندارد

 سازمان میی استاندارد ایران  بیوتکنودوژیکاررناسی اررد مهندسی س

  

 ایازی، جمییه

 سدیسانس مهندسی ادکترونیک 

 -نظارت بر اجرای استاندارد

 سازمان میی استاندارد

 

 رادی، ایاز

  کاررناسی زبان انگییسیس

 

 ررکت ارزیابان کیفیت خاور میانه

 
  

 میر محمد، روزبه

  دکترای مدیریتس

 کیفیت ایرانانجمن عیمی دبیر 

 

  

 مشاور اررد ررکت مشاوران فنّاوری  حسنعیی،رسودی
 اطالعات آگااان   سدیسانس مهندسی مکانیک 
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 )ادامه( کمیسیون فنی تدوين استاندارد

 

 -مرکز میی تایید صالحیت ایران زرین چنگ، ادهام

 سازمان میی استاندارد ایران سدیسانس مهندسی ریمی صنایع غیایی 

 

 -پژواشگاه استاندارد ریخ حسینی، رکوفه 

 سازمان میی استاندارد ایران سفوق دیسانس مهندسی صنایع 

 

 -مرکز میی تایید صالحیت ایران    رااوردی، عاطفه

 سازمان میی استاندارد ایران سکاررناسی آمار 

 

 مدیر عامل ررکت بازرسی تاک    غیبی، میر بهروز

 پزرکی سکاررناسی اررد گیاه 

 

 -مرکز میی تایید صالحیت ایران  ، منیژهطهماسبی افشار

 سازمان میی استاندارد ایران سدیسانس عیوم تغییه 

  

 مدیر صدور گواای مرکز صنایع فیروزه، نگین

 انفورماتیک سکاررناسی اررد مهندسی صنایع 

   

 مرکز تحقیقات و اطالع رسانی اتاق  موسوی، سمانه

 اسالمی مشاوره سکاررناسی 

 

 مرکز تحقیقات و اطالع رسانی اتاق عیی یاری، سمیرا

 اسالمی سکاررناس مترجمی زبان 
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 فهرست مندرجات

 عنوان
 

 صفحه

 پیش گفتار

 مقدمه

 ز

 ح

 5 دادف و دامنه کاربر 5

 5 مراجع ادزامی 1

 5 اصطالحات و تعاریف 9

 7 ادزامات کیی 2

 7 و قراردادی حقوقیموضوعات  2-5

 3 طرفیمدیریت بی 2-1

 50 مسئودیت مدنی و تامین مادی 2-9

 50 ررایط بدون تبعیض 2-2

 55 محرمانگی 2-1

 55 دسترس عموم دراطالعات  2-7

 51 ساختار مربوط به ادزامات 1

 51 ساختار سازمانی و مدیریت رده بات 1-5

 51 طرفیحفاظت از بیممربوط به  سازوکار 1-1

 52 مربوط به منابعادزامات  7

 52 کارکنان نهاد گواای کننده 7-5

 57 منابع برای ارزیابی 7-1

 53 یندادزامات مربوط به فرا 6

 53 کییات 6-5

 53 درخواست 6-1

 53 بازنگری درخواست 6-9

 10 ارزیابی 6-2

 15 بازنگری 6-1

 15 در مورد گواای کردن گیریتصمی  6-7

 11 گواای کردنمستندات  6-6

 19 فهرست محصوتت گواای رده 6-3
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  )ادامه( فهرست مندرجات 

 12 بازبینی 6-3

 12 تغییرات تاثیر گیار بر گواای کردن 6-50

 11 ، تعییق یا ابطال گواای محدود ساختنخاتمه،  6-55

 17 سوابق 6-51

 16 اای رسیدگی مجددرکایات و درخواست 6-59

 16 مدیریتادزامات سیست   3

 16 ااگزینه 3-5

 16 سیست  مدیریت سگزینه ادف عمومی مستندات  3-1

 13 کنترل مدارک سگزینه ادف  3-9

 13 کنترل سوابق سگزینه ادف  3-2

 13 بازنگری مدیریت سگزینه ادف  3-1

 90 ی درون سازمانی سگزینه ادف ااممیزی 3-7

 95 اقدامات اصالحی  3-6

 95 پیشگیرانه سگزینه ادف اقدامات  3-3
 

 99                                      اصول مربوط به نهاداای گواای کننده محصول و پیوست ادف سجهت آگاای 

 اااای گواای کردن آنفعادیت

 97                                         ینداا و خدماتفراکاربرداین استاندارد در مورد سجهت آگاای  ب  پیوست

 96                                                 نامهکتاب
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 پیش گفتار

که پیش  "فراینداا و خدمات ادزامات مربوط به نهاداای گواای کننده محصوتت، -ارزیابی انطباق"استاندارد 

رده است و در یکصد و چهل و پنجمین اجالس کمیته میی  تهیه و تدوین اای مربوطنویس آن در کمیسیون

 9مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده 53/51/5931استاندارد مدیریت کیفیت مور  

، به عنوان 5965مصوب بهمن ماه   قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،

 رود.یران منتشر میاستاندارد میی ا

اای میی و جهانی در زمینه صنایع، عیوم و خدمات، برای حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت

استاندارداای میی ایران در مواقع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این 

 فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت. بنابراین، استاندارداا ارائه رود، انگام تجدید نظر در کمیسیون 

 باید امواره از آخرین تجدید نظر استاندارداای میی استفاده کرد.

 

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

ISO/IEC 17065:2012   Conformity assessment-Requirements for bodies certifying products, 

processes and services
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 مقدمه
نفع در مورد ذیاای ینداا یا خدمات اطمینان دادن به تمامی طرفادف کیی گواای کردن محصوتت، فرا

 5ارزش گواای کردنسازد. ادزامات مشخص رده را برآورده می ییا خدمت ییند، فرایمحصود کهاست این 

به نحو  برآورده ردن ادزامات مشخص توسط رخص ثادثاثبات مادی است که از طریق اطمینان و اعتمیزان 

رامل موارد زیر است اما  بارندمینفع اایی که در گواای کردن ذیطرف رود.ایجاد می ،رایسته و بی طرف

 رود:محدود نمی اابه آن

 کارفرمایان نهاداای گواای کننده -ادف 

 اا گواای رده استینداا یا خدمات آناایی که محصوتت، فراتریان سازمانمش -ب

 مراجع دودتی -ج

 اای غیر دودتیسازمان –د

 .مصرف کنندگان و سایر اعضای جامعه -ه

توانند انتظار دارته بارند یا ادزام نمایند که نهاد گواای کننده ادزامات این استاندارد و نفع میذی اایطرف

"طرح گواای کردن"ادزامات  نیز در موارد مرتبط،
 را برآورده سازند . 1

اا با ادزامات مشخص که آن کندمیتضمین ینداا یا خدمات روری است که گواای کردن محصوتت، فرا

اای گواای کردن برخی از طرح مطابقت دارند. حاوی ادزاماتاین استاندارد و سایر مدارک  رده در

اای مدیریت سیست بازرسی اودیه و ارزیابی ینداا یا خدمات ممکن است رامل آزمون یا محصوتت، فرا

کیفیت و  تکه سیست  مدیریرود اایی انجام مییخود بارد که به دنبال آن بازبینکیفیت تامین کنندگان 

بازبینی  آزموناودیه و  آزموناا بر سایر طرح گیرد.ی از تودید و بازار را در نظر میاایآزمون یا بازرسی نمونه

 رود.را رامل می ینوع آزموناا صرفا برخی از طرح انوز متکی استند در حادی که

است که نهاداای گواای از این  حصول اطمینانبرای رعایت آن و  کندین استاندارد ادزامات را مشخص میا

به  بدین وسییهو  کننداجرا می انهو بی طرف ، امسانرایستهگواای کردن را به روری  اایطرحکننده 

میی و بین در سطح واای رده خدمات گ و ینداامحصوتت، فراچنین نهاداایی و پییرش  رسمیت رناختن

 اامعیارحاوی مدرک  عنوان تواند بهاستاندارد می این. دکنمیکمک تجارت بین ادمییی پیشرفت  به ادمییی

9برگزیدنیا برای تایید صالحیت یا ارزیابی امترازی 
2مادکان طرح ،دودتیتوسط مراجع  

و دیگران استفاده  

 رود.

ای که  کنندهگواای ای کیی برای نهاداای به عنوان معیارا در وایه اولاین استاندارد  میکوردر ادزامات

کن این ادزامات مم .اندتدوین رده ،کننداجرا میینداا یا خدمات را محصوتت، فراکردن اای گواای طرح

اصی ادزامات خ یا ارگاه ادزامی کنندآن را  کاربرداا سایر بخشخاصی یا  یصنعتبخش انگامی که است 

                                                 
که در استاندارد بین ادمییی ماخی به کار رفته است دو اصطالح در زبان فارسی در نظر  Certification استاندارد برای اصطالحدر این  -5

است که برحسب ضرورت به کار  "گواای"و دیگری به معنای نتیجه فرآیند یعنی  "گواای کردن"گرفته رده است، یکی به معنای فرآیند 

 روند.می

2-Certification  scheme 
3- Designation 

4- Scheme owner 
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پیوست ادف رامل اصول مرتبط با  روند. گرفته روند، تقویتدر نظر  مانند سالمت و ایمنی نیز بایستی

 .داندانجام میکه این نهاداا اای گواای کردن است ده و فعادیتنهاداای گواای کنن

انتخاب کند و قصد ندارد نقش یا اا را تعیین نمیآن ایجاداا و چگونگی این استاندارد ادزامات مربوط به طرح

ادزامات این ار یک از  این ادزامات طرح نبایستی با ، با وجودمادکان طرح را محدود سازداا توسط گزینه

 .کند یا آن را مستثنی استاندارد در تضاد بارد

 اانامهرکل گواایتواند به می حاوی ادزاماتیا سایر مدارک  کاربردقابل اای انطباق با استاندارداای بیانیه

اای صوتت یا گروهمحکردن به گواای مربوط  اایرحارد. در بسیاری از موارد طانطباق ب اایعالمت یاو/

به  ،رده مشخص حاوی ادزاماتاستاندارداا یا سایر مدارک  بر اساسینداا و خدمات خا  محصول، فرا

 .اا نیاز دارندطرحاستفاده از مستندات تشریحی خود 

رود، بسیاری یند یا خدمت مربوط میمحصول، فراگواای کننده ثادث ارخا  ارچند که این استاندارد به 

 د.ناول و دوم نیز مفید بار اایانطباق محصول طرفارزیابی  اجرایی اایدر روش ضوابط آن ممکن استاز 

 روند:به کار می زیر افعال معین وجهیدر این استاندارد 

 نشان دانده ادزام است "باید"

 نشان دانده توصیه است "بایستی"

 نشان دانده مجاز بودن است "ممکن است"

 .امکان یا توانمندی است نشان دانده "توانمی"

، مقررات مربوط به ساختار و ریوه نگارش 59375: 1رمارهایران استاندارد میی  در توانرا می جزئیات بیشتر

 به دست آورد.استاندارداای میی ایران 

                                                 
 بارد.ویرایش جدید این استاندارد در دست تدوین می -5
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 خدمات ويندها فرا الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصوالت، -ارزيابی انطباق

 5دامنه کاربرد هدف و  5

 ویند فرا محصول،ننده ای کانهاداای گو طرفانهو بی سانام فعادیت ادزامات مربوط به صالحیت، استاندارداین 

نیست که  تزمکنند ه مطابق با این استاندارد عمل مینهاداای گواای کننده ای ک گیرد.در بر می خدمات را

ینداا کردن محصوتت، فراگواای  .کنندینداا و خدمات را ارائه فرا محصول،کردن گواای خدمات تمامی انواع 

آی ای  -ایزو -راناستاندارد ای 1-1 زیربند سبه تعریف یک فعادیت ارزیابی انطباق رخص ثادث استو خدمات 

  .مراجعه رود 5936سال :56000 سی

دی مگر در موار جایگزین کرد "خدمت"یا  "یندفرا" با اصطالحتوان را می "محصول"استاندارد، اصطالح در این 

 . مراجعه رودب بیان رده بارد سبه پیوست  "خدمات"یا  "ینداافرا"که ضوابط جداگانه ای برای 

 الزامیمراجع  1

تاریخ، فقط ویرایش استند. برای مراجع دارای  رای کاربرد این استاندارد ادزامیزیر بدر مدارک ارجاع داده رده 

برای مراجع بدون تاریخ ، آخرین چاپ مدرک ارجاع داده رده سرامل ار گونه  ذکر رده مورد نظر است.

 اصالحات آن  کاربرد دارد.

 یواژگان و اصول عموم –، ارزیابی انطباق 56000آی ای سی  –ایزو  -ستاندارد ایرانا  1-5

اای بازرسی معیاراای عمومی برای انواع مختیف سازمان، 56010آی ای سی  –ایزو  - ایران استاندارد 1-1

 کننده

اای آزمون ومی برای احراز صالحیت آزمایشگاه، ادزامات عم56011آی ای سی  –ایزو  -استاندارد ایران 1-9

 کادیبراسیونو 

خدمات ممیزی و گواای  کننده، ادزامات نهاداای ارائه 56015 آی ای سی–ایزو  –استاندارد ایران    1-4

 اای مدیریت کردن سیست 

 

 اصطالحات و تعاريف 9

 ،56000 آی ای سی –ایزو  -ایراندر این استاندارد عالوه بر اصطالحات و تعاریف ارائه رده در استاندارد 

 تعاریف زیر نیز کاربرد دارد.اصطالحات و 

 

9-5 

 کارفرما

                                                 
1-Scope 
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گواهی برای حصول اطمینان از این که ادزامات  گواای کننده یک نهاد برابر مسئول دررخص  سازمان یا

 اند، برآورده رده 3-9س الزامات محصول  رامل 6-9س کردن
ا  به مفهوم  "درخواست کننده"ا  به مفهوم  روداستفاده می "کارفرما" اصطالحانگامی که در این استاندارد از  -يادآوری

 .مشخص رده باردبه صورت دیگری مگر  ،است "کارفرما "

 

9-1 

 مشاوره

 :مشارکت در

 ردن گواایدر دست یا توزیع یک محصول گواای رده یا  نگهداریطراحی، ساخت، نصب،  -ادف 

 ردن گواای در دستیند گواای رده یا ، اجرا یا حفظ یک فرااستقرارطراحی،  - ب

 ردن گواایدر دست  خدمتگواای رده یا یک  خدمت ، اجرا یا حفظ یکاستقرار طراحی، - ج

 

، کارکنان نهاداای گواای کننده نندهگواای کاای نهاداای با فعادیت ر ارتباطد "مشاوره"در این استاندارد، اصطالح  -يادآوری

 رود.کار مینهاداای گواای کننده به اای وابسته یا مرتبط با و سازمان

 

9-9 

 ارزيابی
"انتخاب"کاراای ترکیبی از

"ینتعی"و  5
 اای ارزیابی انطباقفعادیت 1

 
 5936 سال :56000 آی ای سی - ایزو -ایران استاندارداز  9-و ادف 1-بنداای ادف در"تعیین"و  "انتخاب" کاراای -يادآوری

 .اندمشخص رده

 

9-4 

 محصول

 یندیک فرا نتیجه
 

 ذکر رده است :در مورد محصول چهار نوع کیی  5936ساال  :3000ایزو  –در استاندارد ایران  -5 يادآوری

  رودمراجعه  7-9بند عریف زیرسبه ت حمل و نقل  سبرای مثال خدمات -

 ، فرانگ دغت رایانه اینرم افزار سبرای مثال برنامه  -

  موتور قطعات مکانیکی مثالسخت افزار سبرای  -

 .اای روان کننده  رده س برای مثال روغن وریامواد فر -

خدمت، بارند. این که یک محصول به انواع کیی مختیفی از محصول میاجزایی استند که متعیق  متشکل ازبسیاری از محصوتت 

 رده نامیده رود به جزء غادب آن بستگی دارد.  اوری، سخت افزار یا مواد فرنرم افزار

                                                 
1-Selection 

2-Determination 
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 رود.کیل سایر منابع طبیعی را رامل میگیااان و تش پرورش، مانند ینداای طبیعیمحصوتت نتایج فرا -1 يادآوری

 .5936: سال 56000آی ای سی  -ایزو –استاندارد ایران  9-9 زیربندتعریف برگرفته از  -9 يادآوری

 

9-1 

 يندفرا

 کندتبدیل می اابرونداد اای مرتبط با ا  یا متعامل که درونداداا را بهفعادیتمجموعه 

یند تایید توانمندی فرانیازمند  ینداای ساخت، فراحرارتی عمییات، کاریینداای مهندسی جورفرا :اامثال

، ییغیامواد ینداای تودید  ، فرارده مشخصاای رواداریبا محصول یا تودید  برداریبهره سبرای مثال 

 .گیاه پرورشینداای فرا
 

 .5936: سال 3000ایزو  -از استاندارد ایران 5-2-9 زیربندتعریف برگرفته از  -يادآوری

 

9-7 

 دمتخ

عموما  وگیرد ین تامین کننده و مشتری انجام میب 5حوزه تعاملدر  دزومااست که  حداقل یک فعادیت نتیجه

 میموس استنا

 
 تواند رامل موارد زیر بارد:برای مثال میارائه یک خدمت  -5 يادآوری

 تعمیر رود  خودرویی که بایستیسمانند  ضه رده توسط مشتریرانجام گرفته بر روی محصول میموس ع فعادیت -

ظهار د اطالعات ارائه رده برای تنظی  میموس عرضه رده توسط مشتری سمانننافعادیت انجام گرفته بر روی محصول  -

 نامه مادیاتی 

 س مانند اطالع رسانی در زمینه انتقال دانش ک محصول غیر میموس تحویل ی -

 .اا اا و رستوراناتل ایجاد ررایط محیطی مناسب یرای مشتری سمثال در -

 

 .5936: سال 3000ایزو  -از استاندارد ایران 1-2-9 زیربندتعریف برگرفته از  -1 يادآوری

 

9-6 

 گواهی کردن مربوط به الزامات

ی   به عنوان ررط5-9 بندسزیر کارفرماکه توسط   3-9بند زیرس الزامات محصولرامل  ،ردهادزامات مشخص 

 رودآورده میبر نگواای کردن یا حفظ آ برای
 

به نامه گواای کردن ستوافقممعموت از طریق ] گواای کننده که توسط نهاد ی استادزاماترامل  ادزامات گواای کردن -يادآوری

 باردادزاماتی  رامل  تواندمینیز   تا ادزامات این استاندارد برآورده رود ورود می تکییففرما بر کار [ رودمراجعه  1-5-2بند زیر

                                                 
1-Interface 
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رده  تکییف، ادزامات مطابق با این استاندارد "ادزامات گواای کردن". کییف رده استطرح گواای کردن بر کارفرما ت از طریق که

 رود.رامل نمیکردن را  طرح گواایاز طریق  نهاد گواای کنندهبر 

 ئه رده در زیر، ادزامات محصول نمی بارند:اادزامات گواای کردن ار :مثال

 گواای کردن موافقتنامهتکمیل  -

 ااازینه پرداخت -

 محصول گواای رده درخصو  تغییرات ن اطالعات درفراا  کرد -

 .اای بازبینیور فعادیتبه منظ فراا  کردن دسترسی به محصوتت گواای رده -

 

9-8 

 محصول مربوط به الزامات

تعیین رده حاوی ادزامات رود که در استاندارداا یا سایر مدارک ه محصول مربوط میب ادزاماتی که مستقیما

 .اندمشخص رده طرح گواای کردن،توسط 

 

 مشخص رود.تواند در مدارک حاوی ادزامات مانند مقررات، استاندارداا و مشخصات فنی ادزامات محصول می -يادآوری

 

9-3 

 طرح گواهی کردن

مشخص و  مقرراتاا ادزامات مشخص رده، محصوتت مشخص رده که در مورد آن سیست  گواای کردن مربوط به

 .اای اجرایی یکسانی اعمال می رودروش

 
 .5936: سال 56000آی ای سی  -ایزو- ایران  استاندارد 3-1تعریف  گرفته ازبر -5 يادآوری

 

آی ای سی  -ایزو- استاندارد ایران  6-1است که در تعریف  یسیست  ارزیابی انطباق "سیست  گواای کردن"یک  -1يادآوری 

 تعریف رده است. 5936: سال 56000

 

طرح گواای  که دریند و خدمت گواای کردن محصول، فرااجرای به منظور اای اجرایی و مدیریت ، روشمقررات -9يادآوری 

 اند.رده ادزامیکردن 

 

 ISO/IEC 17067رد ادر استانداا خصو  تدوین طرحدر راانمایی کیی -4يادآوری 
 ISO/IEC رمارهراانمااای به امراه  5

Guide 28  وISO/IEC Guide 53 ارائه رده است. 

 

9-50 

 گواهی کردنشمول دامنه 

 :کردن موارد زیر رناسایی

                                                 
 به کتابنامه مراجعه رود. -5





 5931 :56071آی ای سی  –ایزو  -ایران استاندارد 

 

1 

 اعطا رده است مورد آن گواایسخدمات  که در  تیا خدم ساا ، یند ، فرامحصوتتس محصول -

 اجراطرح گواای کردن قابل  -

مطابقت محصول  کهاا آن رامل تاریخ انتشار ،حاوی ادزامات  مدارکس دیگر مدرکو   ااس استاندارد -

 رودآن قضاوت می اابر مبنای آنسخدمات   ساا ، یا خدمت یند، فراسمحصوتت 

 

9-55 

 5مالک طرح

 خا   3-9س طرح گواای کردن کی حفظو خصو  ایجاد رخص یا سازمان مسئول در

 

تجاری، گروای از نهاداای گواای کننده یا  اایاتحادیهدودتی،  ی، مرجعتواند خود نهاد گواای کنندهمی مادک طرح -يادآوری

 سایر موارد بارد. 

 

9-51 

 کننده نهاد گواهی

 اجرا می کنداای گواای کردن را رخص ثادث که طرحنهاد ارزیابی انطباق 

 

 . تنظی  مقرراتس با یا بدون اختیار می تواند دودتی یا غیر دودتی باردیک نهاد گواای کننده  -يادآوری

 

9-59 

 طرفیبی

 1واقع گرايی وجود

 

نهاد اای رف رده است به نحوی که بر فعادیترض منافع وجود ندارد، یا برطابه معنای آن است که تع واقع گرایی -5ی يادآور

 .تاثیر سوء ندارته باردگواای کننده 
 

تعارض  مبرا بودن از، 9استقالل ،واقع گرایی: عبارتند از استند طرفی مفیدعنصر بی ر اصطالحاتی که در بیانسای -1يادآوری 

، 55یعدم وابستگ 50، برخورد یکسان3، دارتن فکر باز5، انصاف6، عدم جانبداری7، فقدان پیش داوری1از گرایشمبرا بودن  ،2منافع

51نتواز
. 

                                                 
1-Scheme owner 
2-Objectivity 

3-Independence 

4-Freedom from conflicts of interest 

5-Freedom from bias 

6-Freedom from prejudice 

7-Neutrality 

8-Fairness 

9- Open-mindedness 

10-Even-handedness 

11-Detachment 

12- Balance 
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 الزامات کلی         4

 و قراردادیحقوقی موضوعات      4-5
 لیت قانونیئومس    4-5-5

از نظر قانونی ای از آن بارد به نحوی که بتواند ه یا بخش تعریف رد حقوقی یموجودیتنهادگواای کننده باید 

 خود بارد.اای گواای کردن تمام فعادیتمسئول 

 
 .رودمحسوب میدودتی خود  بر مبنای وضعیت موجودیت حقوقی، دودتی نهاد گواای کننده -يادآوری

 
 نامه گواهی کردنموافقت      4-5-1

کردن به  اای گواایه فعادیتائقانونی برای اراجرایی  ای با قابییتنامهنهادگواای کننده باید موافقت   4-5-1-5

و کارفرمایان گواای کننده  نهاد اایودیتمسئگواای کردن باید  ااینامهرفرمایان خود دارته بارد. موافقتکا

 .نظر گیرددر آن را 

کارفرما را میزم آن نهاد،  نامه گواای کردنباید اطمینان حاصل کند که موافقتنهاد گواای کننده    4-5-1-1

 :دارته بارد زیر مطابقت به ررح موارد با سازد که حداقلمی

 اعمالز جمیه ا، را برآورده سازد  مراجعه رود 6-9بند زیرادزامات گواای کردن سبه واره کارفرما ام -ادف

 50-6 زیربندس به  باردانگامی که این تغییرات توسط نهاد گواای کننده اطالع رسانی رده مقتضی تغییرات 

 (مراجعه رود

را محصول مداوما ادزامات ، محصول گواای رده به کار رود 5مداوم تودیدخصو  در اگر گواای کردن -ب

  مراجعه رود 3-9 زیربند بهس سازدبرآورده 

 به ررح زیر را فراا  سازد: کارفرما کییه ترتیبات تزم برای موارد -ج

اتی برای رامل تمهیددزوم ، درصورت   و بازبینی سمراجعه رود 9-9 زیربندسبه انجام ارزیابی   -5

کارکنان و  ساا ، محوطه ساا ، تجهیزات مربوط، مکانو دسترسی به  مستندات و سوابق بررسی

 فرماپیمانکاران فرعی کار

 خصو  رکایاتتحقیق در  -1

 حسب موضوعیتبر، ناظرانمشارکت  -9

 را اظهار نماید  مراجعه رود 50-9دامنه رمول گواای کردن سبه بند با گواای کردن امخوان فرما کار -د

ای استفاده نکند که وجهه نهاد گواای کننده را خدره دار نماید و گونهکارفرما از گواای محصول خود به  -ه

گمراه  نهاد گواای کننده آن راممکن است د که خصو  گواای محصول خود بیان نکندرایچگونه مطیبی 

 دنمایمحسوب کننده یا غیر مجاز 

تبییغاتی که رامل ارجاع  مطادب استفاده از ار گونهفرما کار ،گواایاعتبار خاتمهبه محض تعییق، ابطال یا  -و

سبرای  است طرح گواای کردن ادزام رده به وسییهکه اتخاذ کند و اقداماتی را  متوقف نماید به گواای است را

 داد را انجامدیگری مدارک گواای  و ار گونه اقدام مورد نیاز  استردادمثال 

                                                                                                                                                            
1- Ongoing production 
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مطابق با باید به طور کامل یا ، مدارک کنداایی از مدارک گواای کردن را به دیگران ارائه اگر کارفرما نسخه -ز

 تکثیر روندح گواای کردن طر

، کارفرما اایا آگهی ، جزواتمدارکاای ارتباطی مانند خود در رسانهانگام ارجاع دادن به گواای محصول  -ح

 مشخص رده است، مطابقت نمایدطرح گواای کردن در گونه که  نآیا  با ادزامات نهاد گواای کننده

 انطباق و اایعالمتاستفاده از  در ارتباط باکه ممکن است در طرح گواای کردن  را کارفرما کییه ادزاماتی -ط

 کندمحصول توصیه رده بارد، رعایت مربوط به اطالعات  در مورد

 
 ISO/IEC Guide27 و ISO/IEC Guide 23 و راانمااای رماره 56090ای سی آی  -ایزو -ایران به استاندارد -5يادآوری 

 .مراجعه رود

 

به اطالع وی رسانیده رکایاتی که در ارتباط با مطابقت با ادزامات گواای کردن  ای از تمامیکارفرما سابقه  -ی

 ، وقرار دادنهاد گواای کننده اا را در اختیار آندرخواست  حسبکند و را حفظ رده است 

که بر مطابقت با ادزامات گواای کردن  ترکایت و ارگونه نواقص یافته رده در محصوت تحییلبا توجه به  -5

 انجام داد را مقتضیاقدام  ،گیارد تاثیر می

 رده را مدون کندانجام اقدامات این  -1

 

 .نمودتوان در طرح گواای کردن مشخص را می کنندهتوسط نهاد گواای   یسمورد تصدیق  -يادآوری
 

ادزامات  انطباق با را از تغییراتی که ممکن است بر توانایی آن در نندهکارفرما بدون تاخیر نهاد گواای ک -ک

 .، مطیع سازدگواای کردن تاثیر گیارد
 

 تواند موارد به ررح زیر را در بر گیرد:نمونه اایی از تغییرات می -يادآوری

 مادکیتحق وضعیت قانونی، تجاری، سازمانی یا   -

  یا فنی گیریتصمی  کییدی مدیریتی،برای مثال کارکنان سازمان و مدیریت س  -

 خصو  محصول یا روش تودیددرتغییرات   -

 تودید 5اای محل تماس و نشانی  -

 .خصو  سیست  مدیریت کیفیتدر عمدهتغییرات   -

  

                                                 
1-Sites 
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 انطباقی هاو عالمت هانامه، گواهی5هاپروانهاستفاده از       4-5-9
، ااروانهپ، استفاده و نمایش مادکیت بر مطابق با طرح گواای کردن را کننده باید کنترلنهاد گواای    4-5-9-5

 .داعمال کن، دانده گواای ردن محصول است که نشان 1ااییسازوکارسایر و انطباق  اایمتعال، اانامهگواای

  
-می را اجازه داده رده استکه توسط نهاد گواای کننده  اامتعالاا و نامهخصو  استفاده از گواایراانمایی در -5يادآوری 

 یافت.  ISO/IEC Guide 23 راانمایتوان در 

 

ارائه رده رخص ثادث  یعالمت اااستفاده از  ادزامات مربوط به ،56090آی ای سی  -ایزو - استاندارد  ایران در –1يادآوری 

 است.

 

یا استفاده طرح گواای کردن  در مورد در مستندات یا تبییغات دیگرارجاعات نادرست خصو  در   4-5-9-1

دادن این که محصول گواای دیگری برای نشان  سازوکاریا ار  اامتعال، اانامهگواای اا،پروانهگمراه کننده از 

 اقدام مناسب به عمل آید. ، بایدرده است

 
فشای ا نامه،تواند اقدامات اصالحی، ابطال گواای رده است و میارائه ISO Guide 27  راانمای این اقدامات در - يادآوری

 و در صورت دزوم اقدام قانونی را رامل رود. 9تخیف

 

 طرفیمديريت بی       4-1

 .اای گواای کردن باید بی طرفانه انجام رودفعادیت    4-1-5

خود مسئول بارد و نباید اجازه  اای گواای کردنطرفی فعادیتهاد گواای کننده باید در مورد بین   4-1-1

 .طرفی رودموجب خدره دار ردن بیمادی یا سایر فشاراا  داد که فشاراای تجاری،

 امراین  .کند رناساییطرفی خود را وط به بیاای مربطور مداوم ریسکه باید ب نهاد گواای کننده   4-1-9

-1-2س به بند آن نهاد  یا از روابط کارکنان آن، ، روابطنهاداای یتدکه از فعابارد اایی ریسکآن  رامل باید

اد گواای کننده برای نهدزوما چنین روابطی ممکن است  آید. با وجود این، وجود میه   بمراجعه رود 51

 .ایجاد نکندطرفی را ریسک مربوط به بی

 
، 2اداره امور تواند بر مبنای مادکیت،می ایجاد می کندننده طرفی نهاد گواای کبی یی را برارتباطی که ریسکا -5 يادآوری

گیاری  و پرداخت کمیسیون فروش سرامل برند امور مادی، قرارداداا، بازاریابی منابع به ارتراک گیارته رده،مدیریت، کارکنان، 

 بارد.، و غیره اا برای مراجعه کارفرمایان جدید یا سایر انگیزه

 

 اای ریسک نمی بارد.ارزیابی ماا به مفهوریسک رناسایی ،59121رماره میی ایران مطابق با استاندارد  -1يادآوری 

                                                 
1-Licences 

2-Mechanisms 

3-Transgression 

4-Governance 
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بتواند نشان داد که طرفی رناسایی رود، نهاد گواای کننده باید خصو  بیچنانچه ریسکی در   4-1-4

تعیین  سازوکاراطالعات باید در اختیار رساند. این حیف می کند یا آن را به حداقل میچگونه این ریسک را 

 قرار داده رود.  1-1 زیربندرده در 

 بارد.برخوردار طرفی بیرده بات در مورد  مدیریت از تعهد هاد گواای کننده بایدن   4-1-1

تحت کنترل سازمانی اای و موجودیتموجودیت حقوقی امان با از آن  نهاد گواای کننده و ار بخشی  4-1-7

   نباید:مراجعه رود 2-7-6 زیربندسبه  آن نهاد

 دکننده محصول گواای رده بار نگهداری طراح، سازنده، نصاب، توزیع کننده یا  -ادف

 دبار یند گواای ردهاری کننده فرایا نگهد بهره بردار، اجرا کنندهطراح،   -ب

 دبارگواای رده  خدمتتامین کننده یا نگهداری کننده  طراح، اجرا کننده،  -ج

 بارد یا ارائه دانده آن خدمات به کارفرمایان خود ارائه کننده پیشنهاد خدمات مشاوره  -د

به ارائه کننده پیشنهاد خدمات مشاوره سیست  مدیریت یا ممیزی درون سازمانی یا ارائه دانده آن خدمات   -ه

 .فرما را ادزام کندکردن، ارزیابی سیست  مدیریت کار ، ارگاه طرح گواایبارد کارفرمایان خود

 
 :انجام موارد به ررح زیر نمی روداز مانع این امر  -5يادآوری 

ت  مابین نهاد گواای کننده و کردن ادزاما واضحاا یا یافته توضیحاتی در موردارائه  سبرای مثالتبادل اطالعات  امکان -

 فرمایان آنکار

 .نهاد گواای کننده ضروری است اایفعادیتمحصوتت گواای رده که برای  نگهداریاستفاده، نصب و  -

 

 عریف رده است.ت 5939: 56015ایزو آی ای سی  -ایراناز استاندارد  9-9تعریف  رد "ست  مدیریتمشاوره سی" -1يادآوری

 

که نهاد گواای مجزا  حقوقی اایموجودیتاای که فعادیت داد نهاد گواای کننده باید اطمینان   4-1-6

می  با موجودیت حقوقی مجزا یاتارتباط دارایو  از آن نهاد استبخشی که  ایموجودیت حقوقیکننده یا 

 .رودمیناای گواای کردن طرفی فعادیتبیموجب خدره دار ردن ، بارند
 

 .مراجعه رود 9-1-2بند  5به یادآوری  – يادآوری

 

ی که سرامل محصوتتگواای رده  محصول 6-1-2 زیربند درمیکور  مجزاموجودیت حقوقی ارگاه    4-1-8

آن خدمات یا  را بدادمشاوره ارائه خدمات یا پیشنهاد  کندتودید یا آن را  دادارائه را   قرار است گواای روند

یند اای کننده و کارکنان مربوط به فراکارکنان مدیریتی نهاد گو ، مراجعه رود 1-9بند زیر سبه را ارائه کند

 .ندباردخیل  مجزا موجودیت حقوقیاای گواای کردن نباید در فعادیتدر مورد گیری بازنگری و تصمی 

گواای در مورد  گیرییا تصمی باید در مدیریت نهاد گواای کننده، بازنگری ن مجزا موجودیت حقوقیکارکنان 

 کردن دخیل بارند.
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رده است و ادزامات تکمییی در سایر استاندارداای بیان  7طرفی در بند یابی، ادزامات بیارزکارکنان دخیل در  در مورد -يادآوری

 ارائه رده است. ،5-1-1-7و  5-1-7 بنداایزیر ذکر رده در مربوط

 

بند زیرسبه  اای سازمانی که خدمات مشاورهارتباط با فعادیتدر اای نهاد گواای کننده نباید فعادیت   4-1-3

تیویحا یا  . نهاد گواای کننده  نباید بیان کند وکند، بازاریابی یا پیشنهاد روده میرا ارائ  مراجعه رود 9-1

تر، استفاده رود، گواای کردن ساده ایمشخص ردهسازمان مشاوره دانده  خدمات نماید که اگر از اظهار

 .ترخوااد بودتر و ک  ازینهتر، سریعآسان

محصودی  که در مورد یکارکناناز نباید ، مشخص رده توسط نهاد گواای کننده در مدت زمان   4-1-50

به س ، استفاده رودگیری در مورد گواای کردن آن محصولتصمی اند برای بازنگری یا خدمات مشاوره ارائه کرده

 . مراجعه رود 1-9بند زیر

 
این مدت زمان  ،کندننده مشخص تواند در طرح گواای کردن مشخص رود یا اگر نهاد گواای کاین مدت زمان می -5يادآوری 

. نمی رودطرفی بیخدره دار ردن موجب  گیریرود که بازنگری یا تصمی ان حاصل اطمین تابارد   زیاد در حد کافی بایستی

 دو سال استفاده می رود.مشخص رده  مدت زمان از اغیب

 

رده است و ادزامات تکمییی در سایر بیان  7طرفی در بند ارزیابی، ادزامات بیدخیل در در مورد کارکنان  -1 يادآوری

 ، ارائه رده است.5-1-1-7و  5 -1-7 بنداایزیراستاندارداای میی و بین ادمییی مربوط ذکر رده در 

 

طرفی خود ناری از اای مربوط به بیگویی به ارگونه ریسکگواای کننده باید برای پاسخ نهاد   4-1-55

 اقدام کند. ،اا مطیع می رودخصو  آندر که اااقدامات سایر ارخا ، نهاداا یا سازمان

اایی که می   یا کمیتهسازمان از رونیکییه کارکنان نهاد گواای کننده، ساع  از درون سازمان یا ب   4-1-51

 .طرفانه عمل کنند اای گواای کردن تاثیر گیارند باید بیتوانند بر فعادیت
 

 5و تامین مالی  مدنی مسئولیت        4-9

 مدنی اایمسئودیتدادن یا اندوخته  برای پورش  بیمه نهاد گواای کننده باید ترتیبات کافی سمانند    4-9-5

 خود در اختیار دارته بارد. اایفعادیتناری از 

 خود دارته بارد. اایفعادیتنهاد گواای کننده باید پایداری مادی و منابع مورد نیاز را برای    4-9-1

 

 بدون تبعیضشرايط       4-4

اداره کردن ی نحوه کند وبنای آن نهاد گواای کننده عمل میاای اجرایی که بر ماا و روشمشیخط  4-4-5

 ،درخواست کنندگاندسترسی که کار روند ه ای ببه گونهاای اجرایی نباید روش .باید بدون تبعیض بارد ااآن

 .را مانع رود یا جیوگیری کند ،رده استاایی که در این استاندارد مشخص به غیر از آن

                                                 
1-Liability and financing  
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حوزه اای آنها در که فعادیت یدرخواست کنندگاننهاد گواای کننده باید خدمات خود را برای تمامی    4-4-1

 گیرد، قابل دسترس سازد.قرار میاای آن فعادیت رمول

اا یا فرما یا عضویت در انجمنیند گواای کردن نباید مشروط به اندازه سازمان کاردسترسی به فرا   4-4-9

یا دیگر  ررایط نابجای مادی .اندکه قبال صادر ردهبارد  اایییا این که مشروط به تعداد گواای بودهاا وهگر

 نباید وجود دارته بارد. نابجاررایط 

 
اای غیر ارفرما در فعادیتکای مانند مشارکت یطی که دتیل اساسی یا اثبات ردهدر ررامی تواند نهاد گواای کننده  -يادآوری

 فرماکار مرتبط بامشابه  موضوعاتادزامات محصول /گواای کردن یا  مربوط بهتکراری اای مطابقتاز عدم  ایدارتن سابقه ،قانونی

 امتناع ورزد. فرمافظ قرارداد گواای کردن کارحیا  درخواستاز پییرش  وجود دارد

 

در صورت وجود ، خود را به س و بازبینی گیریتصمی  یابی، بازنگری،ارز د گواای کننده باید ادزامات،نها   4-4-4

 .رودنه رمول گواای کردن مربوط میکه به نحو خا  به دام سازدموضوعاتی محدود 

 

 محرمانگی 4-1

اطالعات به دست تمامی مدیریت  در مورد اجرای قانونی قابلتعهدات  نهاد گواای کننده باید از طریق   4-1-5

 فرما دربه استثنای اطالعاتی که کار ل بارد.ی گواای کردن مسئواافعادیتحین انجام آمده یا ایجاد رده در 

ه سبرای مثال ب که بین نهاد گواای کننده و کارفرما توافق رده است عموم قرار می داد یا در مواردیدسترس 

روند و باید می محسوب 5دارای مادکیت اختصاصیگویی به رکایات  تمامی اطالعات دیگر منظور پاسخ

حوزه خصو  اطالعاتی که قصد دارد در دراز قبل نهاد گواای کننده باید کارفرما را  محرمانه تیقی روند.

 د.سازمطیع  ،عمومی قرار داد دسترسی

 که دبارترتیبات قراردادی مجاز بر طبق یا میزم بارد قانون نهاد گواای کننده به موجب ارگاه    4-1-1

مگر این که منع  ،از اطالعات ارائه رده آگاه رود، کارفرما یا رخص مربوط باید کندمنتشر اطالعات محرمانه را 

 قانونی دارته بارد.

اای زمانسابرای مثال راکیان یا ا از منابعی به غیر از کارفرما سفرممورد کار اطالعات به دست آمده در   4-1-9

 باید محرمانه تیقی رود.مقررات   هکنند تنظی 

 

 عمومدر دسترس  اطالعات 4-7

اا  حفظ ا سایر روشاای ادکترونیکی یرسانه را ساز طریق نشریات،زیر ررح اطالعات به  باید نهاد گواای کننده

 قرار داد: دسترس اا را دردرخواست آن حسبو کند 

                                                 
1-Proprietary 
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 مقرراتیابی، ارز اجرایی اایاا  رامل روشکردن سیا ارجاع به آنساای  گواای  اطالعات درخصو  طرح-ادف

امتناع از تعییق، ابطال، یا  دامنه رمول، ساختنمحدود یا گسترش  حفظ، مربوط به اعطا، اجرایی اایو روش

 گواای کردن 

اای زینهخصو  اپشتیبانی مادی و اطالعات کیی در آن نهاد گواای کنندهبه وسییه ی که یااروشررح  -ب

 آوردبه دست می و کارفرمایان را درخواست کنندگاناعالم رده به 

 خصو اا دریا محدودیت قیودررح حقوق و وظایف درخواست کنندگان و کارفرمایان رامل ادزامات،  -ج

 ارجاع به گواای اعطا ردهاای و راهمت گواای کردن نهاد گواای کننده استفاده از نام و عال

 .اای رسیدگی مجدداا و درخواسترسیدگی به رکایت خصو دراای اجرایی اطالعات مربوط به روش -د

 

 مربوط به ساختارالزامات       1

 رده باالساختار سازمانی و مديريت        1-5

 حفاظت کند.مطرفی بیای بارد تا از باید به گو نه اای گواای کردنفعادیت مدیریتساختار و    1-5-5

اا و اختیارات مدیریت نهاد گواای کننده باید ساختار سازمانی خود را با نشان دادن وظایف، مسئودیت   1-5-1

از  معینیبخش نهاد گواای کننده  . ارگاهمدون کند ااکمیته امه و سایر کارکنان دخیل در گواای کردن و

امان درون  یاابخشو رابطه با سایر مراتب اختیارات سیسیه بارد ساختار آن باید موجودیت حقوقی 

 .در برگیردرا موجودیت حقوقی 

را که دارای اختیار و مسئودیت  ینهاد گواای کننده باید ایات، گروای از ارخا  یا رخصمدیریت    1-5-9

 کند: رناساییبارد، موارد زیر میاز ار یک برای  کیی

 گواای کننده نهاد اایفعادیتمربوط به اای مشیتدوین خط  -ادف

 اای اجراییاا و روشمشینظارت بر اجرای خط  -ب

 گواای کننده مادی نهاداداره امورنظارت بر   -ج

 اای گواای کردنفعادیت توسعه  -د

 تدوین ادزامات گواای کردن  -ه

  مراجعه رود 2-6بند زیریابی سبه ارز  -و

  مراجعه رود 1-6بند زیرسبه  بازنگری  -ز

  مراجعه رود 7-6بند زیرسبه  خصو  گواای کردناا درگیریتصمی   -ح

 از طرف خوداای تعریف رده به منظور انجام فعادیت حسب نیاز،بر کارکناناا یا فویض اختیار به کمیتهت  -ط

 ترتیبات قراردادی  -ی

 اای گواای کردنفراا  کردن منابع کافی برای فعادیت  -ک

 اای رسیدگی مجددرکایات و درخواست پاسخگو بودن به  -ل

 رایستگی کارکنان مربوط به ادزامات  -م

 . مراجعه رود 3بند زیرسیست  مدیریت نهاد گواای کننده سبه   -ن
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اایی که در کمیته کارو  5ااماموریت، ررح رسمی برای انتصاب مقرراتنهاد گواای کننده باید    1-5-4

 اا باید از ار گونهن کمیتهای.  مراجعه رود 6بند زیرسبه  استند، دارته بارداای گواای کردن دخیل فعادیت

نهاد گواای  .عاری بارند ،مکن است بر تصمیمات تاثیر گیارندکه م راای تجاری، مادی یا سایر فشاراافشا

 اا را حفظ کند.خصو  تعیین و عزل اعضای کمیتهاختیار درکننده باید 

 

 طرفی حفاظت از بیممربوط به  سازوکار      1-1

باید  سازوکار. این خود دارته بارد طرفیحفاظت از بیمی برای سازوکارنهاد گواای کننده باید   1-1-5

 زیر را فراا  کند:به ررح درونداداا برای موارد 

 اای گواای کردن خودطرفی فعادیتبی مربوط بهاا و اصول مشیخط -ادف

از ارائه  مانع مالحظات تجاری یا سایر مواردکه اجازه داد  نهاد گواای کننده سوی از ارگونه گرایش -ب

 رودامخوان و  انهبی طرف صورته ب گواای کردن اایفعادیت

 در از جمیه ،گیارنداای گواای کردن تاثیر میفعادیتمورد طرفی و اطمینان در موضوعاتی که بر بی -ج

 .1دسترس قرار دادن اطالعات

 
تعیین رود مشروط بر این که  سازوکارتواند برای گیری  مییند تصمی وظایف سمانند مشارکت در فراکاراا یا سایر  -5 يادآوری

 .خدره دار نسازدطرفی را بی ازاطمینان  حصول خصو نقش اصیی آن در تکمییی وظایفکاراا و این 

 

ای کمیته ایجاد رده است، ی کنندهگواا یک یا چند نهادای بارد که توسط تواند کمیتهاحتمادی می سازوکاریک  -1 يادآوری

 .ایجاد رده است یا طرف معادل دیگری مرجع دودتی ،طرح مادککه توسط 

 

 برای چندین طرح گواای کردن می تواند این ادزامات را برآورده سازد. واحد سازوکاریک  -9يادآوری 

 

بند زیرکمیته ای که ادزامات  ارائه کند،اای مدیریت را نیز کردن سیست ی گواا خدمات ،نهاد گواای کنندهارگاه  -4يادآوری 

را نیز برآورده سازد  1-1بند زیرادزامات می تواند  ،را برآورده سازد 5939سال : 56015آی ای سی  -ایزو  -استاندارد ایران 7-1

 برآورده رده بارند. 1-1بند زیرمشروط بر آن که کییه ادزامات 

 

 :مدون رودطور رسمی ه بباید برای حصول اطمینان از موارد به ررح زیر  سازوکاراین    1-1-1

کارکنان س غادب نبارد 9منفردی نفعذی طرف ایچبه نحوی که نفع مه  ذیاای طرف حضور متوازن -ادف

 بارند  غادبمحسوب رده و نباید  منفردفع نیذ طرف درون یا برون سازمانی نهاد گواای کننده به عنوان

 .را انجام دادوظایف خود تمامی قادر بارد   سازوکاربرای این که  دسترسی به کییه اطالعات تزم -ب

 

                                                 
1-Terms of reference 

2- Openness 

3- Single interest 
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این  ،نکند تبعیترا  سازوکارارائه رده توسط اگر مدیریت رده باتی نهاد گواای کننده درونداداای    1-1-9

ساختن مراجع دارای اختیار، نهاداای  برای مثال مطیعس دارته باردحق اتخاذ اقدام مستقل را  باید سازوکار

در ارتباط با  1-2بند زیرمحرمانگی مربوط به ادزامات  ،مقتضیاقدام در اتخاذ  .نفعان ذی تایید صالحیت،

 فرما و نهاد گواای کننده باید رعایت رود.کار

مد نبایستی نهاد گواای کننده یا سایر ادزامات اجباری استند  اای اجراییدرونداداایی که در تعارض با روش

 نگهداریدرونداد و نظر نگرفتن در  در مورد گیریاستدتل مربوط به تصمی  دیریت بایستیم .نظر قرار گیرند

 را مدون کند.مناسب  مدرک برای بازنگری توسط کارکنان

نهاد گواای  ودیکنای دارته بارند، نماینده سازوکارنمی توانند در این  نفعذی اایتمامی گروه گرچه   1-1-4

 .و دعوت کند رناساییکییدی را  نفعاای ذیگروه کننده بایستی

 
، تودید کنندگان، کارفرمایان، مشتریان : کارفرمایان نهاد گواای کنندهلرام می تواند نفعیاای ذیگروهچنین  -5يادآوری 

دگان نهاداای دودتی تجاری صنعتی، نماین اایاتحادیهنمایندگان کاررناسان ارزیابی انطباق،  مصرف کنندگان، تامین کنندگان،

مربوط اای سازماناز جمیه دودتی  اای غیرنمایندگان سازمان و سایر خدمات دودتیارائه کنندگان یا مقررات قانونی تنظی  کننده 

 می تواند کفایت کند. سازوکاراین  نفع دراز ار طرف ذیت یک نماینده مشارک بارند. مصرف کنندهبه 

 

 ند.بارنفعان می توانند محدود به ماایت طرح گواای کردن این ذی بسته -1يادآوری 

 

 منابع الزامات  مربوط به       7

 کارکنان نهاد گواهی کننده       7-5

 کلیات     7-5-5

و در  اای گواای کردندر ارتباط با طرحخود  اایفعادیتنهاد گواای کننده برای پورش دادن   7-5-5-5

یا  کندتعداد کافی از کارکنان را استخدام باید  حاوی ادزاماتکاربرد و دیگر مدارک قابل ارتباط با استاندارداای 

 .اا دسترسی دارته باردبه آن

 
که تحت را  افرادینیز و کنند کار می نندهنهاد گواای ک برای ول مطور معه که برامل افرادی استند کارکنان-يادآوری

 اجرایی کنترل مدیریت و سیست  اا/روش اای تحتاا را کار می کنند که آنای اای رسمیموافقتنامهقرارداداای انفرادی یا 

  .رودمراجعه  9-5-7 زیربندسبه  گیرددر بر می ،دادقرار می نهاد گواای کننده

 

اا مشیخطاای فنی مورد نیاز، تعیین قضاوتداند از جمیه وظایفی که انجام میان باید برای کارکن   7-5-5-1

 اا رایستگی دارته بارند.و اجرای آن

از جانب نهاد که  یا کارکنانی ،از سازمان بیروناای کارکنان نهاد ،کارکنان رامل اعضای کمیته   7-5-5-9

اای گواای فعادیت انجامحین  درالعات به دست آمده یا ایجاد رده کنند باید تمامی اطگواای کننده کار می

 مگر در مواردی که در قانون یا طرح گواای کردن ادزام رده بارد. ،کردن را محرمانه حفظ کنند
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 يند گواهی کردن يريت شايستگی کارکنان دخیل در فرامد        7-5-1
یند گواای فرا اای کارکنان دخیل درروش اجرایی برای مدیریت رایستگی نهاد گواای کننده باید   7-5-1-5

این روش اجرایی باید نهاد گواای کننده را به   .مراجعه رود 6و برقرار نگهدارد سبه بند  اجرا ،ایجادکردن را 

 رعایت موارد زیر میزم سازد:

نظر گرفتن  یند گواای کردن با درفرا تگی کارکنان برای ار وظیفه درتعیین معیاراای مربوط به رایس -ادف

 ااادزامات مربوط به طرح

 ادزامات، ،ااخصو  فراینداای آموزری درمها  کردن برناادر صورت دزوم فررناسایی نیازاای آموزری و  -ب

 طرح گواای کردن مرتبط باسایر ادزامات و  ااروش اا،فعادیت

دارا  را انداایی که عهده دار ردهمورد نیاز برای وظایف و مسئودیت اایاثبات این که کارکنان رایستگی -ج

 می بارند

 اختیار دادگواای کردن  یندفرابرای انجام وظایف در  کارکنان به طور رسمی به -د

  .پایش عمیکرد کارکنان -ه

به ررح زیر را یند گواای کردن ابق مربوط به کارکنان دخیل در فرانهاد گواای کننده باید سو   7-5-1-1

  :مراجعه رود 6سبه بند  نگهداری کند

 نشانینام و -ادف

 مورد تصدیو سمت پیشین  استخدام کنندگان -ب

 ایو رتبه حرفهربوط به تحصیالت ررایط ماحراز  -ج

 تجربه و آموزش -د

 ارزیابی رایستگی -ه

 پایش عمیکرد -و

 کنندهه کارکنان درون نهاد گواای ب ردهاای داده مجوز -ز

 ار سابقه نروز آمد ردآخرین بار  تاریخ -ح

 
 داد با کارکنانقرار   7-5-9

داد یا مدرک دیگری میزم سازد یند گواای کردن را به امضای قراری کننده باید کارکنان دخیل در فرانهاد گواا

 متعهد نمایند: خود را در موارد به ررح زیر در آنکه 

رامل مقررات مربوط به محرمانگی و  نندهی کنهاد گواا توسطرده  دارتن با مقررات تعیین مطابقت -ادف

  مراجعه رود 1-2 زیربنددیگر منافع س به  استقالل از منافع تجاری و

یر درخصو  افراد به ررح ز با استخدام کننده خودیا د خو فعیییا اظهار ارگونه وابستگی پیشین و/ -ب

 :واگیار روند به این کارکنانمواردی که قرار است  کردنارزیابی یا گواای 

 تتامین کننده یا طراح محصوت -5

 کننده یا تکوین کننده خدمات فراا  -1
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 اایا تکوین کننده فرایند اجرا کننده -9

یا نهاد گواای این کارکنان  اا که ممکن است برایآنآرکار نمودن ارگونه وضعیت رناخته رده برای  -ج

  مراجعه رود 1-2 زیربندسبه  تعارض منافع کندکننده ایجاد 

طرفی مربوط به بی اایرناسایی ریسک این اطالعات به عنوان درونداد برای از اای گواای کننده بایددنها

 9-1-2 زیربندسبه  استفاده کنند، به کار می گیرنداا را که آن ییااکارکنان یا سازماناین اای از فعادیت ناری

 . مراجعه رود

 

 يابیمنابع برای ارز      7-1

 منابع درون سازمانی    7-1-5

تحت کنترل  یابی را با منابع درون سازمانی خود یا با سایر منابعاای ارزگواای کننده فعادیتارگاه نهاد 

 گونه که در طرح گواای نآ و استاندارداای مربوط قابل اجرای ادزامات این نهاد باید ،مستقی  خود انجام داد

 قابل اجرایسایر مدارک را برآورده کند. این نهاد باید ادزامات  قابل اجرای ادزامات ،کردن مشخص رده است

 آی ای سی -ایزو -ایراناستاندارد رای قابل اجبرای آزمون، ادزامات 56011آی ای سی  -ایزو -ایراناستاندارد 

رای برا  56015آی ای سی  -ایزو -ایراناستاندارد  استاندارد قابل اجرای، و باید ادزامات را برای بازرسی56010

در  که ارزیابیدخیل در  کارکنان برای طرفیادزامات بی آورده سازد.بر اای مدیریتممیزی کردن سیست 

 .قابل اجرا باردباید امیشه  ،بیان رده است مربوطاستاندارد 
 

 موارد زیر است:رامل  ،قابل اجرا نیستنداایی از دتیل مربوط به این که چرا برخی از ادزامات مثال -يادآوری

 در نهاد گواای کننده موجود است کاررناسی تخصص ،ارزیابیانگام استفاده از نتایج فعادیت  -

 مشخص کردنال بازرسی سبرای مث فراتر از آزمون سرامل رااد بودن بر آزمون ،کننده وسعت کنترل نهاد گواای  -

 سبرای مثال نیاز به جزئیات خا  یک سیست  مدیریت اای مدیریت   یا ارزیابی سیست اا یا پارامتراای بازرسیروش

خصو  در نیازی به اطمینان دادن این که یاین استاندارد پورش داده رده است در اادزامات خا  به روری معادل  -

 .تصمی  گواای کردن نیست

 

 منابع برون سازمانی )برون سپاری(       7-1-1

قابل اجرای  ادزاماتخود را تنها به نهاداایی که  ارزیابیاای نهاد گواای کننده باید فعادیت   7-1-1-5

سایر مدارک  قابل اجرایگونه که در طرح گواای کردن مشخص رده است ادزامات آن و  بوطاای مراستاندارد

آی ای سی  -ایزو -ایراناستاندارد  قابل اجرایاین نهاد باید ادزامات  کند.، برون سپاری برآورده می سازندرا 

و باید  را برای بازرسی 56010آی ای سی  -ایزو -ایران استاندارد  اجرایبرای آزمون، ادزامات قابل 56011

 یریتاای مدسیست را برای ممیزی کردن  56015آی ای سی  -ایزو -ایران استاندارد  قابل اجرایادزامات 

 ،بیان رده استاستاندارد مربوط  که درارزیابی دخیل در طرفی مربوط به کارکنان آورده سازد. ادزامات بیبر

 .باردقابل اجرا باید امیشه 
 

 :موارد زیر استنیستند رامل قابل اجرا اایی از دتیل مربوط به این که چرا برخی از ادزامات مثال -5 يادآوری
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 در نهاد گواای کننده موجود استکاررناسی تخصص  ،ارزیابیانگام استفاده از نتایج فعادیت    -

 مشخصبازرسی سبرای مثال  آزمون ،انجام فراتر از آزمون سرامل رااد بودن بر  وسعت کنترل نهاد گواای کننده   -

مثال نیاز به جزئیات خا  یک سیست  اای مدیریت سبرای   یا ارزیابی سیست اای بازرسیاا یا پارامترروش ردنک

 مدیریت 

خصو  نیازی به اطمینان دادن دراین که  یاین استاندارد پورش داده رده است اادزامات خا  به روری معادل در  -

 .گواای کردن نیستگیری در مورد تصمی 

 

کارکنان برون سازمانی  . استفاده ازروداین موضوع می تواند برون سپاری به سایر نهاداای گواای کردن را رامل  -1يادآوری 

 قرارداد، برون سپاری محسوب نمی رود.تحت 

 

 ده است.نظر گرفته ر ، مترادف در"فرعی یپیمانکارواگیاری به  "و  "برون سپاری" اصطالحات این استاندارد در -9يادآوری 

 

اای کارفرما  برون سپاری شگاهآزمایمثال  به نهاداای غیر مستقل سبرای ارزیابیاای ارگاه فعادیت   7-1-1-1

به روری اداره می روند که  ارزیابیاای باید اطمینان حاصل کند که فعادیتنهاد گواای کننده  رود،

 .بارددرخصو  نتایج آزمون اطمینان ایجاد رود و سوابق برای توجیه اطمینان موجود 

را  رده که خدمات برون سپاریبا نهادی  از نظر قانونی آورتعهددادی رنهاد گواای کننده باید قرا   7-1-1-9

در  9-5-7 زیربندمطابق با مورد ج را رض منافع اکه ضوابط مربوط به محرمانگی و تعدارته بارد  ،کندارائه می 

 .بر گیرد

 :نهاد گواای کننده باید   7-1-1-4

 عهده گیردرا برون سپاری رده به نهاد دیگر اای برمسئودیت مربوط به فعادیت -ادف

به  می گیرد و کارکنانی که این نهاد به کاررده  اطمینان داد که نهاد ارائه دانده خدمات برون سپاری -ب

دخیل نمی  به نحوی که اعتبار نتایج بتواند خدره دار رود، استخدام کنندگانطور مستقی  یا از طریق سایر 

 ندبار

اایی که خدمات ارزیابی و پایش تمام نهاد ،ررایط برای احراز سوابق مدون اا، روش اای اجرایی ومشیخط -ج

 می کنند، دارته بارد ارائهاای گواای کردن را مورد استفاده برای فعادیت رده برون سپاری

 نماید نگهداریرا  رده فهرستی از ارائه داندگان خدمات برون سپاری -د

که از آن آگاه می  1-1-7 زیربندیا سایر ادزامات  9-1-1-7 زیربندقرارداد  خصو  اریک از موارد نقضدر -ه

 ود، اقدامات اصالحی را انجام دادر

 .تا کارفرما فرصتی برای اعتراض دارته بارداای برون سپاری آگاه سازد خصو  فعادیتکارفرما را از قبل در -و

 
اا سازمان را ارائه می کنند توسط سایر رده سپاری، ارزیابی و پایش نهاداایی که خدمات برون ررایط احراز ارگاه -يادآوری

تواند این انجام رود، نهاد گواای کننده می  ارزیابی امترازی یا مراجع دودتی اای تایید صالحیت، نهاداایسبرای مثال توسط نهاد

 نظر گیرد به ررط آن که: و پایش را درررایط احراز 

 رود ارائهطرح گواای کردن چارچوب ادزامات در  این کار -

 رته باردکاربرد دا برعهده گرفته ردهدامنه رمول درخصو  کار  -
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 رود.تصدیق زمانی تعیین رده توسط نهاد گواای کننده  تناوبترتیبات ارزیابی و پایش کردن در  ررایط، احراز اعتبار -

 

 يندفرابوط به مرالزامات          6

 کلیات      6-5
اای گواای کردن آن نهاد را چند طرح گواای کردن را که فعادیتنهاد گواای کننده باید یک یا    6-5-5

 .به کار گیرد ،پورش می داد

 
ا  به  ،دو یا ار ،یا با ارزیابی و بازبینی سیست  مدیریت کارفرما اجزای چنین طرحی می تواند با بازبینی محصول، -5يادآوری 

 .ربط داده روند

 راانمااتتتای امتتتراهبتتته  ،ISO/IEC 17067 در استتتتاندارداتتتا طتتترح تتتتدوین خصتتتو در راانمتتتایی -1ياااادآوری
ISO/IEC Guide 28 و ISO/IEC Guide 53 ارائه رده است. 

 

اایی بارند که در باید آنمحصوتت کارفرما مورد ارزیابی قرار می گیرند اا آن طبقادزاماتی که بر   6-5-1

  .حاوی ادزامات مشخص رده استاستاندارداا و سایر مدارک 

 
 ارائه رده است.ISO/IEC 17007 حاوی ادزامات مناسب برای این منظور، در استاندارد راانمایی برای تدوین مدارک  –يادآوری 

 

این  ،باردمورد نیاز برای طرح گواای کردن خاصی گیری این مدارک کاره چنانچه توضیحاتی برای ب 6-5-9

اای مرتبط و بی طرف که رایستگی فنی کافی را دارا استند تدوین ارخا  یا کمیتهوضیحات باید توسط ت

 .اساس تقاضا در اختیار قرار داده رود بر رود و توسط نهاد گواای کننده

 

 درخواست    6-1

مطابق با  یند گواای کردنبرای تکمیل فرا ضروری باید کییه اطالعات، نهاد گواای کننده درخواستخصو  در

 به دست آورد.را طرح گواای کردن مربوط 

 

 :بارنداایی از اطالعات ضروری میموارد به ررح زیر نمونه -5 يادآوری
 روندگواای که قرار است ی  یساا محصول -

-5-6 زیربندسبه  جستجوی گواای کردن است برای آن چه که کارفرما در حاوی ادزاماتاستاندارداا و/یا سایر مدارک  -

  مراجعه رود 1

ساگر در  اافعادیتاا وفراینداای مه  جنبه ساای  فیزیکی آن، محلساای   نشانیکیی کارفرما رامل نام و مشخصات  -

 قانونی مرتبط تکادیفطرح گواای کردن مربوط ادزام رده بارد  و ارگونه 

رده است مانند  درخواست ارائهخصو  آن با حوزه گواای کردن که در در ارتباطخصو  کارفرما، اطالعات کیی در -

 آن با یک و وظایف و ارتباط بازرسی تسهیالت/یا اا وانسانی و فنی آن، رامل آزمایشگاهمنابع  کارفرما،اای فعادیت

 بزرگتر، در صورت وجود سازمان

ادزامات تاثیر اق با کار گرفته رده توسط کارفرما که بر انطبه اای برون سپاری رده بفرایندتمامی خصو  اطالعات در -

گواای مورد اای  محصول سمحصولتودید  برای ایحقوقی اایموجودیت /موجودیتچنانچه کارفرما  ،خوااد گیارت
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ناسبی اای قراردادی مکنترلتواند میدر این صورت نهاد گواای کننده  ،متمایز از کارفرما استکرده بارد که  مشخص

این اگر  و تزم باردبخش اثر نظارتبرای  درصورتی که، انجام دادمربوط حقوقی  اایموجودیت را بر روی موجودیت/

 ،گواای کردنرسمی ا  کردن مستندات اا را پیش از فراتوان آنمی بارندمورد نیاز مبتنی بر قرارداد اای کنترل

  مراجعه رود 6-6 زیربندسبه  انجام داد

-و فعادیت اودیهخصو  ارزیابی کردن مربوط، مانند اطالعات درای تمام اطالعات مورد نیاز دیگر بر طبق ادزامات گوا -

که می توان با  ید می روند و کارکنانیسمحصوتت  گواای رده تود محصولکه  ااییمکانبرای مثال ، اای بازبینی

 اا تماس گرفت.اا در این محلآن

 

یک مختیفی به کار رود از جمیه  اایاطالعات درزمانبرای گردآوری این می تواند  متفاوتیاای سازوکاراا و رسانه -1 يادآوری

گواای  موافقتنامهس از نظر قانونی آورتعهد موافقتنامهیا جدا از تکمیل  تواند در ارتباط بااطالعات می گردآوری . اینفرم درخواست

 بارد. 1-5-2 زیربندکردن  مشخص رده در 
 

اای مختیف و غیره را مکان ،کردن می تواند محصوتت مشابه اایدرخصو  گسترش دامنه رمول گو درخواست -9يادآوری 

 رامل رود.

 

 درخواستبازنگری       6-9

نجام داد تا را ا  مراجعه رود 1-6 زیربندسبه ید بازنگری اطالعات به دست آمده نهاد گواای کننده با   6-9-5

 :اطمینان حاصل کند که

 یند گواای کردن کافی استانجام فرا  کارفرما و محصول برای خصواطالعات در -ادف

حل و فصل رده است ازجمیه  ارگونه اختالف نظر رناخته رده بین نهاد گواای کننده و کارفرما -ب

 حاوی ادزاماتخصو  استاندارداا یا سایر مدارک درنامه موافقت

 خواست تعیین رده است  مورد درمراجعه رود 50-9 زیربندبه س کردن دامنه رمول گواای -ج

 استدر دسترس اای ارزیابی کییه فعادیتبرای انجام  امکانات -د

 اای گواای کردن را داردم فعادیتو توانمندی انجا صالحیتنهاد گواای کننده  -ه

نهاد گواای کننده  کهموارد زیر بارد گواای کردن رامل خصو  کارفرما درتقاضای ارگاه    6-9-1

ی رناسایی این موارد دارته یندی براندارد، نهاد گواای کننده باید فراایچ گونه تجربه قبیی  ااخصو  آندر

 بارد.

 از محصول ینوع -

 حاوی ادزاماتمدرکی  -

 طرحی از گواای کردن -

 
اوری اا و فنّک محصول برای درک ادزامات، ویژگیی مربوط بهاوری اا و فنّویژگی ادزامات، ارگاه معیومات در مورد –يادآوری 

 .نظر گرفتدر یکسان توان از یک نوع بارد، محصوتت را میل دیگر کافی محصو
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که  ایجاد کنداطمینان  نهاد گواای کننده باید ،مراجعه رود  1-9-6 زیربنددر این موارد سبه    6-9-9

و باید  دارد، میزم به انجام آن رده است خودکه را اای گواای کردن و توانمندی برای تمام فعادیتصالحیت 

 نگهداری کند.گواای کردن را انجام گیری در مورد تصمی  خصو درتوجیه  سابقه

میزم به خاصی که گواای کردن اای فعادیتانجام یا توانمندی گواای کننده صالحیت  ارگاه نهاد   6-9-4

 .عهده گرفتن گواای کردن خا  امتناع کندباید از بر د، نهاد گواای کنندهرا ندارته بار می باردانجام آن 

اایی که قبال این نهاد به کارفرما بر گواایار فعادیتی  به منظور انجام ندادناگر نهاد گواای کننده    6-9-1

اد گواای کننده ، نهنمایدمی ، تکیهاست قبال به سایر کارفرمااا اعطا کردهاین نهاد اعطا کرده است یا این که 

نهاد گواای کننده باید  ،. در صورت تقاضا توسط کارفرماارجاع داددر سوابق خود موجود ساای   باید به گواای

 اا را ارائه کند.فعادیت انجام ندادنتوجیه مربوط به 

 

 ارزيابی       6-4

ترتیبات تزم را کردن  مدیریت اای ارزیابی دارته بارد تاعادیتنهاد گواای کننده باید طرحی برای ف   6-4-5

 پییر سازد.امکان 

 
کییه تواند یا طرح عامی بارد که در مورد طرح میاین اای طرح گواای کردن و ادزامات محصول، به ویژگیبسته  -يادآوری

خا  یا  یخا  برای فعادیت ی، یا طرحبارد حسب موضوعیتبراای گواای کردن از جمیه ارزیابی سیست  مدیریت فعادیت

 .دو بارد از ار تیفیقی

 

هاد با منابع داخیی خود انجام ارزیابی که این ن کار کارکنانی را برای انجام ارنهاد گواای کننده باید    6-4-1

  .مراجعه رود 5-1-7 زیربندداد، تعیین کند سبه می

 
وظایف به آن برون سپاری برون سپاری رده توسط کارکنانی انجام می روند که معموت ازطریق سازمانی که  کاراای -يادآوری

 .تعیین می روند است،رده 

 

کییه اطالعات و/یا مستندات تزم برای انجام وظایف کننده باید اطمینان حاصل کند که نهاد گواای    6-4-9

 روند.یقرار داده م  در دسترسارزیابی در 
 

 ممیزی، بازرسی و آزمونطراحی و مستندات، نمونه برداری،  بازنگریاایی مانند تواند رامل فعادیتارزیابی می کاراای -يادآوری

 .بارد

 

 ،ه استدردار منابع داخیی خود عهدهاستفاده از که با را اای ارزیابی نهاد گواای کننده باید فعادیت    6-4-4

را   مراجعه رود 1-1-7 زیربندو باید منابع برون سپاری رده سبه   مراجعه رود 5-1-7 زیربنده انجام داد سب

محصوتت باید براساس ادزامات دامنه رمول  مدیریت کند.  مراجعه رود 5-2-6 زیربندسبه  مطابق طرح ارزیابی

 ارزیابی روند. ر طرح گواای کردنگواای کردن و سایر ادزامات مشخص رده د
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سازد که نهادی که گیرد و خود را قانع عهده نتایج را برمسئودیت مربوط به  ندهنهاد گواای کن ارگاه    6-4-1

را برآورده کرده  و ادزامات مشخص رده در طرح گواای کردن 1-1-7 زیربندادزامات  ارزیابی را انجام داده است

درخواست برای گواای پیش از بارد که اایی کردنگواای  مربوط بهمتکی به نتایج ارزیابی است، تنها باید 

 کردن به اتمام رسیده است.
 

 اای گواای کننده را در برگیرد.بین نهاد رناساییاای موافقتنامهمی تواند کاراای انجام رده  تحت  امراین  -يادآوری

 

 اا مطیع سازد.عدم انطباقکننده باید کارفرما را از تمام  نهاد گواای    6-4-7

یند خصو  ادامه فراخود را در تمایلو چنانچه کارفرما ورت بروز یک یا چند عدم انطباق در ص   6-4-6

برای مورد نیاز  تکمیییارزیابی  کاراایخصو  باید اطالعات درهاد گواای کننده گواای کردن بیان کند، ن

 اند را فراا  کند.رده اصالحاا تصدیق این که عدم انطباق

باید برای  2-6 زیربندیند مشخص رده در ، فراموافقت کند ارزیابی تکمییی کاراایکارفرما با ارگاه     6-4-8

 ارزیابی تکمییی تکرار رود. کاراای انجام

  .مراجعه رود 1-6 زیربندسبه  اای ارزیابی باید پیش از بازنگری مدون رودمی فعادیتنتایج تما   6-4-3

 
ادزاماتی نظیر  از جمیهس اندبرآورده ردهمحصول مربوط به  ادزاماتیا آکه ارائه داد را ای ایدهد نناتومی این مستندات -5يادآوری 

 ، اگر توسط طرح گواای کردن ادزام رده بارد . صول تودید رده استسیست  مدیریت کیفیت که تحت آن مح مربوط به ادزامات

 

یا پیش از  تحت مسئودیت آنیا  تواند نشان داد که آیا ارزیابی توسط نهاد گواای کنندهمیطرح گواای کردن  -1 يادآوری

قابل  2-6 زیربندادزامات  ،انجام رده است. در حادت اخیر ،کردنیند گواای برای فرا  مراجعه رود 1-6 زیربندسبه  درخواست

 نیست. کاربرد

 

 بازنگری       6-1

ارزیابی  مربوط بهاطالعات و نتایج  نهاد گواای کننده باید حداقل یک نفر را برای بازنگری تمامی   6-1-5

 انجام رود. ،انددخیل نبودهیند ارزیابی سارخاصی  که در فرا تعیین کند. این بازنگری باید توسط رخص

ی بازنگری باید مدون رود مگر در مواردی برای گواای کردن بر مبنا گیریخصو  تصمی توصیه در   1-1 -6

 گواای کردن امزمان به وسییه امان یک رخص بارد. در مورد گیریو تصمی  که بازنگری

 

 گواهی کردنگیری در مورد تصمیم       6-7

مسئول بارد و باید اختیار خود در ارتباط با گواای کردن  گیریگواای کننده باید در مورد تصمی نهاد    6-7-5

 خصو  آن را حفظ کند.خود در

تمامی  بر مبنایگواای کردن  در مورد نفر را برای اتخاذ تصمی نهاد گواای کننده  باید حداقل یک    6-7-1

گیری در مورد عات مرتبط دیگر تعیین کند. تصمی ونه اطالارزیابی، بازنگری آن، و ارگمربوط به اطالعات 
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 [ مراجعه رود 2-5-1 زیربندسبه برای نمونه کمیته ای] گواای کردن باید توسط رخص یا گروای از ارخا 

  .مراجعه رود 2-6 زیربندبه بوده اند سن یند ارزیابی دخیلکه در فراانجام رود 

 
یک رخص یا گروای از ارخا  انجام گواای کردن می تواند امزمان توسط گیری در مورد بازنگری و تصمی موارد –يادآوری

 رود.

 

وسط نهاد که ت [ مراجعه رود2-5-1 زیربنداا سبه به استثنای اعضای کمیته]سارخا    رخص   6-7-9

زیر  نهاداایروند باید توسط یکی از گواای کردن تعیین میگیری در مورد گواای کننده برای تصمی 

 :بارنددارای قرارداد  ااآناستخدام روند یا با یکی از 

  مراجعه رود 5-7 زیربندسبه  نهاد گواای کننده   -

 . مراجعه رود 2-7-6 زیربندموجودیت تحت کنترل نهاد گواای کننده سبه   -

 :باردباید یکی از موارد زیر اعمال می کند  یک نهاد گواای کنندهکه کنترل سازمانی    6-7-4

 دیگر توسط نهاد گواای کننده موجودیتمادکیت تمامی یا اکثریت دارا بودن  -

 تعداد مشارکت کنندگان نهاد گواای کننده در ایئت مدیره موجودیت دیگرحداکثر بودن  -

-در ربکه ای از موجودیتدیگر  موجودیتخصو  اای کننده درنهاد گوبه وسییه اختیار مدون رده  -

 کنترل ایئت مدیرهمادکیت یا از طریق که  ، قرار دارددر آن نهاد گواای کننده که س حقوقی اای

 .پیوند داده رده است

 

با  "مادکیتاز طریق پیوند یافته "دودت را می توان  اماناای ، سایر بخشده دودتیخصو  نهاداای گواای کنندر -يادآوری

 نهاد گواای کننده در نظر گرفت.

 

یا دارای اند ام ردهاستخد نهاد گواای کنندهسازمانی تحت کنترل اای موجودیتتوسط ارخاصی که    6-7-1

رخصی که توسط امان نهاد گواای کننده امانند استاندارد را  این ادزاماتد، باید نمی بار ااداد با آنقرار

 داد با آن است، برآورده سازند.م رده یا تحت قراراستخدا

مطیع سازد  گواایعدم اعطای  گیری در ارتباط باخصو  تصمی باید کارفرما را درگواای کننده  نهاد    6-7-7

 را مشخص کند.گیری و باید دتیل مربوط به این تصمی 

 
 زیربندیند ارزیابی را از فراتواند ابراز کند، نهاد گواای کننده می یند گواای کردنفرا تداوم خود را در تمایلاگر کارفرما  -يادآوری

 .آغاز کند دوباره 6-2

 

 گواهی کردن مستندات         6-6

رد زیر بوده یا امکان وضوح بیانگر مواه بکه را رسمی گواای کردن  مستندات نهاد گواای کننده باید    6-6-5

 : کندفرما ارائه ، به کاراا را می دادرناسایی آن

 نهاد گواای کننده نشانینام و  -ادف
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 رده استتاریخی که گواای اعطا  -ب

 کارفرما نشانینام و   -ج

  مراجعه رود 50-9 زیربنددامنه رمول گواای کردن سبه  -د

 

  که انطباق با آن گواای مراجعه رود 1-5-6 زیربندبه س حاوی ادزاماتمدرک سمدارک   دیگر ساا  یا استاندارد ارگاه -يادآوری

رسمی گواای  مستنداتدر بارد، نیازی نیست که این موارد  ادزاماتحاوی ارجاع به استاندارداا و دیگر مدارک رامل  ،رده است

 ذکر روند.کردن 

 

 منقضی رود تعیین ردهبعد از مدت  ارگاه، کردنگواای  اعتبار یا تاریخ انقضایزمانی اعتبار دوره  -ه

 .طرح گواای کردن ادزام رده درارگونه اطالعات  -و

سارخا    رخص تعریف رده برای مجوزدیگر رامل امضا یا باید کردن رسمی گواای  ستنداتم 6-6-1

 بارد. است، رده عیینتآن که چنین مسئودیتی برای نهاد گواای کننده مربوط به 

 
در سوابق  نهاد گواای  موافقت وی برای مسئودیت دارتن در مورد مستندات گواای کردننام و عنوان فردی که  –وری آياد

 به غیر از امضا می بارد. "تعریف رده مجوز"مثادی از  ،کننده موجود است

 

 زمان  بعد از موارد زیر یا ا فقط باید  مراجعه رود 6-6زیربندسبه  کردن گواای رسمی مستندات 6-6-9

 :صادر روداا با آن

 باردرده  یریگتصمی کردن خصو  اعطا یا گسترش دامنه رمول گواای در - ادف

 باردادزامات گواای کردن برآورده رده  - ب

 .باردامضا رده    تکمیل/مراجعه رود 1-5-2 زیربندموافقتنامه گواای کردن سبه  - ج

 

 فهرست محصوالت گواهی شده     6-8

حفظ را که حداقل رامل موارد زیر است،  محصوتت گواای ردهخصو  هاد گواای کننده باید اطالعات درن

 کند:

 محصولرناسایی  -ادف

 اا گواای رده استه انطباق با آنک حاوی ادزاماتاای    و سایر مدرک سمدرکساا استاندارد -ب

 .رناسایی کارفرما -ج

اا  منتشر اای ادکترونیکی یا سایر روشرسانه ،انتشاراتکه تزم است ساز طریق از این اطالعات  ااییبخش

نهاد گواای  .مربوط بیان می روند ساای  توسط طرح روند،در اختیار قرار داده درخواست  حسببر روند یا

 کند. ارائه رده را اعطاخصو  اعتبار گواای اطالعات درحسب درخواست، حداقل کننده باید بر

 
ادزامات را گونه این  ،طرحمربوط به راانمای  کند، فهرست ارائهخصو  طرح را نهاد گواای کننده اطالعات در ارگاه -يادآوری

 .خوااد کردبرآورده 
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 بازبینی       6-3

ادزام رده  2-3-6یا  9-3-6اای زیربندبر طبق درصورتی که بازبینی توسط طرح گواای کردن یا     3-5- 6

گیری در تصمی  از طریقرده  پورش داده سمحصوتت  بازبینی محصول در مورد نده باید، نهاد گواای کنبارد

 کند.اقدام  ،طرح گواای کردن مطابق با  مورد گواای کردن

 
 کند.اای گواای کردن ارائه میاای بازبینی را در طرحمثال اایی از فعادیت ISO/IEC 17067  5استاندارد  -5يادآوری 

 

 اند.گواای کردن تعیین رده اایطرحیک از ار   به وسییه اای بازبینیاای مربوط به فعادیتیندو فرامعیاراا  -1يادآوری 

 

استفاده رود، ادزامات  گواای کردندر مورد موارد ارزیابی، بازنگری یا تصمی  ارگاه در بازبینی از  6-3-1

 برآورده رود.حسب مورد بر باید 7-6یا  1-6، 2-6اای زیربند

بندی آن، یا اطالعات بر روی محصول سیا بسته درجبرای تداوم استفاده از عالمت گواای کردن  ارگاه    6-3-9

مراجعه  2-3-6 زیربندیند یا خدمت به خصو  فرامجاز بارد سدر ،نوعی که گواای رده است ازامراه آن  

در اطمینان ایجاد گیاری رده را برای عالمت اای ادواری محصوتتبازبینیرود و باید  انجامبازبینی باید  ، رود

 برگیرد.در محصولمربوط به اثبات برآورده ردن ادزامات  تداوم اعتبار مورد

 انجامبازبینی باید  بارد، مجاز یند یا خدمتاانگامی که تداوم استفاده از عالمت گواای کردن برای فر    6-3-4

ادزامات ار اثبات برآورده ردن تداوم اعتبدر مورد اطمینان  ایجادبرای  را اای بازبینی ادواریترود و باید فعادی

 گیرد.یند یا خدمت دربرفرا

 

 تغییرات تاثیر گذار بر گواهی کردن       6-50

ارفرما تاثیر گیار کند که بر ک ای را معرفییا تجدید نظر رده طرح گواای کردن ادزامات جدیدارگاه     6-50-5

نهاد  .اندرده دادهاا اطالع که این تغییرات به تمام کارفرما حاصل کنداطمینان  ، نهاد گواای کننده بایدبارد

تصدیق کند و باید اقدامات ادزام رده توسط را فرمایان خود اجرای این تغییرات توسط کارگواای کننده باید 

 .انجام دادطرح را 

 

مددی از  با کارفرمااا می تواند برای حصول اطمینان از اجرای این ادزامات ضروری بارد. مبتنی بر قراردادترتیبات  -يادآوری

 eپیوست  در دارته بارد،حدی که کاربرد در تغییرات  اعالم مربوط به اای ، رامل جنبهکاربرد گواای پروانهمربوط به  موافقتنامه

 .، ارائه رده استISO/IEC Guide 28:2004راانمای 

 

به ابتکار ر بر گواای کردن از جمیه تغییراتی که نهاد گواای کننده باید سایر تغییرات تاثیر گیا   6-50-1

 .گیری کندتصمی  مقتضیاقدام در مورد در نظر گیرد و باید  رود رامی انجام کارفرما

                                                 
 این استاندارد در دست تدوین است. -5
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 را رامل رود ادزامات گواای کردن ه ردنبرآوردمربوط به تواند اطالعات جدید رات تاثیر گیار بر گواای کردن میتغیی -يادآوری

 .آمده استبه دست گواای کردن اقدام در مورد بعد از وسط نهاد گواای کننده ت  که

 

رامل موارد  ،در صورت ادزام ردنباید،  تغییرات تاثیر گیار بر گواای کردندر مورد اعمال  اقدامات   6-50-9

 :باردرزی

  مراجعه رود 2-6 زیربندسبه  ارزیابی -

  مراجعه رود 1-6 زیربندس به  بازنگری -

  مراجعه رود 7-6 زیربندسبه گیری تصمی  -

خصو  در  مراجعه رود 6-6 زیربندتجدید نظر رده سبه  کردنگواای  رسمی مستنداتصدور  -

 دامنه رمول گواای کردن محدود ساختنگسترش یا 

اای بازبینی تجدید نظر رده ساگر بازبینی بخشی از خصو  فعادیتدر کردن گواای مستنداتصدور  -

  باردطرح گواای کردن 

رود. سوابق انجام  3-6و  6-6 ،7-6 ،1-6 ،2-6اای زیربنداز  اعمال اای قابلقسمت مطابق بااین اقدامات باید 

اای فوق را اریک از فعادیت مستثنی ساختنمربوط به توجیهی  یلدت  باید مراجعه رود 51-6 زیربندسبه 

تغییر  ،ادزامات محصول نیست از زمره  که گواای کردن ات مربوط بهادزام ی ازیک ارگاهرامل بارد سبرای مثال 

 . نبارد گواای کردن تزمگیری در مورد یا تصمی بازنگری  ،اای ارزیابیفعادیتایچ یک از  وکند 

 

 تعلیق يا ابطال گواهی کردن ،محدود ساختنخاتمه،         6-55

اثبات  با ادزامات گواای کردن در نتیجه فعادیت بازبینی یا به طریقی دیگر یدر صورتی که عدم انطباق    6-55-5

 .کند گیریتصمی  مقتضیاقدام  در موردنهاد گواای کننده باید این موضوع را در نظر گیرد و  ،رود

 
 رامل موارد زیر بارد:می تواند مقتضی اقدام  –يادآوری

 

 اای افزایش یافته سبرای مثال بازبینی توسط نهاد گواای کننده م گواای کردن تحت ررایط مشخص ردهتداو -ادف

 محصوتت نامنطبق اایگونهحیف  دامنه رمول گواای کردن برای محدود ساختن -ب

 فرماتوسط کار اصالحیاقدام تا زمان تعییق گواای  -ج

 .ابطال گواای -د

 

یا  1-6 ،2-6اای زیربندادزامات  ،باردارزیابی، بازنگری یا تصمی  گواای کردن  مقتضیارگاه اقدام    6-55-1

 باید برآورده روند. برحسب مورد 6-7

، تعییق یا ابطال رود، نهاد گواای کننده باید اقدامات سبا درخواست کارفرما  خاتمه یابد اگر گواای   6-55-9

رسمی گواای مدارک خصو  تزم در تغییراتکییه  و بایدطرح گواای کردن را انجام داد  درمشخص رده 

در مورد  اطمینان ایجاداا و غیره رابه منظور ، مجوزاای استفاده از عالمتمموقابل دسترس عاطالعات  کردن،





 5931 :56071آی ای سی  –ایزو  -ایران استاندارد 

 

17 

اگر دامنه  ، انجام داد.کندمحصول را ارائه نمیتداوم گواای مبنی بر ای اراره ایچ گونه تغییراتاین  این که

و  انجام دادطرح گواای کردن را  در، نهاد گواای کننده باید اقدامات مشخص رده محدود رودرمول گواای 

م، مجوزاای اطالعات قابل دسترس عمورسمی گواای کردن،  مستنداتخصو  تزم در تغییراتباید کییه 

واای به وضوح به گ محدود ردهاطمینان از این که دامنه رمول  ایجاداا و غیره را به منظور استفاده از عالمت

ات قابل دسترس عموم مشخص رده و اطالع کردن وضوح در مستندات گواایه رده و ب دادهکارفرما اطالع 

 .انجام داد ،است

و اطالع رسانی  تدوینگواای کننده باید یک یا چند رخص را برای  تعییق رود، نهاد اگر گواای   6-55-4

 به کارفرما تعیین کند: موارد به ررح زیر

مطابق با طرح گواای  سمحصوتت  محصولدر مورد  اعاده گواایاقدامات مورد نیاز برای خاتمه تعییق و  -

 کردن 

 طرح گواای کردن در ارگونه اقدام ادزام رده -

اای تعییق رده، اای رسیدگی به گواایخصو  تمامی جنبهدرک خود در دانش واز دحاظ این ارخا  باید 

  .مراجعه رود 5-7 زیربندسبه  بارندرایسته 

یا مواردی که توسط طرح  مورد نیاز برای رفع تعییق، اایگیریارگونه ارزیابی، بازنگری یا تصمی    6-55-1

و  3-6، 9-6-6 ،7-6 ،1-6 ،2-6اای زیربنداای قابل کاربرد اند باید مطابق با قسمتدزام ردهگواای کردن ا

 انجام رود. 6-55-9

          تزم تغییراتدوباره برقرار رود، نهاد گواای کننده باید تمامی بعد از تعییق  اگر گواای   6-55-7

 اامتاای مربوط به استفاده از عال، اطالعات قابل دسترس عموم، مجوزگواای کردنرسمی  مدارک خصو در

گواای یافتن وم تدا در موردمناسب  ااینشانهاین که تمامی در مورد  اطمینان ایجادبه منظور  و غیره را

به عنوان ررط  دامنه رمول گواای محدود ساختنخصو  تصمیمی در. اگر اعمال کندمحصول موجود است، 

مستندات تزم درخصو   تغییراتگرفته رود نهاد گواای کننده باید تمامی در نظر  دوباره برقرار ردن گواای

به منظور را و غیره  اامتبه استفاده از عال اای مربوط، اطالعات قابل دسترس عموم، مجوزرسمی گواای کردن

رده است و به  دادهبه وضوح به کارفرما اطالع  محدود ردهاین که دامنه رمول  در مورداطمینان  ایجاد

 گواای کردن و اطالعات قابل دسترس عموم مشخص رده است، انجام داد. مستنداترورنی در 

 

 سوابق       6-51

یند گواای کردن سادزامات تمامی ادزامات فرارا به منظور اثبات این که  کننده باید سوابقنهاد گواای    6-51-5

مراجعه  2-3 زیربندنگهدارد سبه  را اندبرآورده رده اثربخشاین استاندارد و ادزامات طرح گواای کردن  به نحو 

  .رود

روند  منتقل و ارسال، حملنهاد گواای کننده باید سوابق را محرمانه نگهدارد. سوابق باید به روری    6-51-1

 حفظ محرمانگی اطمینان حاصل رود. که از
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، باردتعیین رده دوره سمحصوتت  در یک  طرح گواای کردن رامل ارزیابی مجدد کامل محصول اگر  6-51-9

مان ، سوابق باید برای مدت زدر غیر این صورتروند.  نگهداریو قبیی جاری  دورهبرای سوابق باید حداقل 

 روند. نگهداریده نهاد گواای کنن توسطتعیین رده 

 
 تواند در نظر گرفته رود.میگهداری، ررایط قانونی و ترتیبات رناسایی اای نزمانمدت در تعیین  -يادآوری

 

 رسیدگی مجدد هایشکايات و درخواست     6-59
خصو  رکایات و گیری درارزیابی و تصمی  دریافت، فرایند مدونی براینهاد گواای کننده باید   6-59-5

رسیدگی مجدد را اای اای کننده باید رکایات و درخواسترسیدگی مجدد دارته بارد. نهاد گو اایدرخواست

 اا انجام داد.و نیز اقداماتی برای حل و فصل آنثبت و ردیابی کند 
تایید کند که آیا نهاد گواای کننده باید  دریافت یک رکایت یا درخواست رسیدگی مجدد، به محض   6-59-1

و  رودمی مسئول آن است مربوط اای گواای کردن که نهاد فعادیت هرکایت یا درخواست رسیدگی مجدد ب

 .در مورد آن اقدام کندبارد باید  چنیناگر 

 رسمی را اعالم وصول کند.مجدد یک رکایت یا درخواست رسیدگی  نهاد گواای کننده باید دریافت   6-59-9

اطالعات تزم ستا حدی که امکان پییر  تمامی آوری و تصدیقخصو  جمعهاد گواای کننده باید درن   6-59-4

 مسئول بارد. گیریتصمی مرحیه رکایت یا درخواست رسیدگی مجدد تا رسیدگی به پیشبرد  به منظور است 

  رخاصیسا رخصحل و فصل رکایت یا درخواست رسیدگی مجدد باید توسط تصمی  مربوط به   6-59-1

یا رکایت رسیدگی به مرتبط با گواای کردن اای گری و تصویب رود که در فعادیتیا بازن گرفته رود

 .دخیل نبوده انددرخواست رسیدگی مجدد 

در که  نیآناازجمیه وجود ندارد، کارکنان س یتعارض منافع ایچ گونه حصول اطمینان از این که برای   6-59-7

یا توسط اند   ارائه کردهمراجعه رود 1-9 زیربندمشاوره سبه به کارفرما ح مدیریتی فعادیت دارند  که وسط

برای ، یا استخدام ایهاز پایان ارائه خدمات مشاورپس نباید ظرف مدت دو سال اند، کارفرما استخدام رده

توسط نهاد گواای کننده آن کارفرما در مورد تایید حل و فصل رکایت یا درخواست رسیدگی مجدد یا  بازنگری

 به کار گرفته روند.

یند سیدگی به رکایت و پایان یافتن فراارگاه امکان پییر بارد، نهاد گواای کننده باید نتیجه ر   6-59-6

 رسما به اطالع راکی برساند.مربوط را 

 مربوطیند فرا یافتن پایاندرخواست رسیدگی مجدد و اقدام در مورد  باید نتیجه گواای کنندهنهاد    6-59-8

 رسیدگی مجدد برساند.درخواست کننده را رسما به اطالع 

نهاد گواای کننده باید ارگونه اقدام متعاقب تزم برای حل و فصل رکایت یا درخواست رسیدگی    6-59-3

 مجدد را انجام داد.

 

 الزامات سیستم مديريت        8

 هاگزينه      8-5
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 کلیات    8-5-5
 مداومه کردن یابی به برآوردنگهدارد که قادر به دستبرقرار و  ایجادنهاد گواای کننده باید سیست  مدیریتی را 

 بارد. "ب"یا  "ادف”ادزامات این استاندارد مطابق با گزینه 
 "الف"گزينه    8-5-1

 :را مد نظر قرار دادسیست  مدیریت نهاد گواای کننده باید موارد به ررح زیر 

 زیربنداا، به مسئودیت یینتع اا،یمشمه، خطسیست  مدیریت سبرای مثال نظامناعمومی مستندات  -

  ،مراجعه رود 3-1

  مراجعه رود 9-3 زیربندکنترل مدارک س به  -

  مراجعه رود2-3 زیربندکنترل سوابق سبه  -

  مراجعه رود 1-3 زیربندسبه  بازنگری مدیریت -

  مراجعه رود 7-3 زیربندسبه  درون سازمانیممیزی  -

  مراجعه رود 6-3 زیربنداقدامات اصالحی سبه  -

 . مراجعه رود 3-3 زیربندسبه  اقدامات پیشگیرانه -

 "ب"گزينه    3-5-9

 برقرارو  ایجاد 3005ایزو  -استاندارد ایرانبر طبق ادزامات ای که سیست  مدیریتی را نهاد گواای کننده

، ادزامات باردمی استاندارداین  ادزامات مداومه کردن پشتیبانی و اثبات برآوردقادر به  واست  نگه دارته

 . مراجعه رود 3-3تا  1-3 اایزیربندسبه  سازدبرآورده مینیز سیست  مدیریت را  اایبند
 

استاندارد بر طبق  یکه سیست  مدیریترا ای فته رده است که نهاد گواای کنندهبرای این در نظر گر "ب"گزینه  -يادآوری

تا  1-3اای زیربندبرآورده ردن ادزامات سیست  مدیریت در سیست  را برای اثبات این  قادر سازدکند اجرا می 3005ایزو  -ایران

 به کار گیرد.این استاندارد  3-3

 

 سیستم مديريت )گزينه الف(عمومی مستندات  8-1

این ادزامات  کردناا و اادافی برای برآورده مشیباتی نهاد گواای کننده باید خط مدیریت رده   8-1-5

اا و مشیخطاین و باید اطمینان حاصل کند که برقرار نگهدارد مدون و ایجاد، استاندارد و طرح گواای کردن 

  .اندرده و اجرادرک در کییه سطوح سازمانی نهاد گواای کننده ااداف 

وین و اجرای  خصو  تددررا کننده باید رواادی از تعهد خود  مدیریت رده باتی نهاد گواای   8-1-1

 ارائه کند. ، این استاندارد ادزامات مداوم کردن بخشی آن در دستیابی به برآوردهسیست  مدیریت و اثر

نظر از سایر تا صرفرا منصوب کند  یکی از مدیرانباتی نهاد گواای کننده باید مدیریت رده    8-1-9

 بارد:در موارد به ررح زیر  مسئودیت و اختیار، دارای اایشمسئودیت

، اجرا و برقرار نگه یی مورد نیاز سیست  مدیریت ایجاداای اجراحصول اطمینان از این که فراینداا و روش -ادف

 اند.ردهدارته 

 .به بهبود گونه نیاز و ارخصو  عمیکرد سیست  مدیریت گزارش دای به مدیریت رده بات در -ب
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ن ادزامات این استاندارد ه ردبرآورد آن در ارتباط با غیر و اا، سوابقینداا، سیست تمام مستندات، فرا   8-1-4

  .اا باردبا آنمرتبط رود یا  ارجاع داده اانظر گرفته روند یا به آندر باید در مستندات سیست  مدیریت 

اایی از مستندات سیست  مدیریت و گواای کردن باید به قسمتاای دخیل در فعادیت کارکنان   8-1-1

 دسترسی دارته بارند. اعمال است، قابل اااای آنکه درخصو  مسئودیت بوطاطالعات مر

 

 کنترل مدارک)گزينه الف( 8-9

به  که  درون سازمانی و برون سازمانیاای اجرایی برای کنترل مدارک سکننده باید روشنهاد گواای    8-9-5

  .اندارد مربوط می رود، ایجاد کندبرآورده ردن ادزامات این است

 :برای موارد به ررح زیر را تعیین کننداای مورد نیاز اای اجرایی باید کنترلاین روش   8-9-1

 مدارک از نظر کفایت پیش از صدور تصویب -ادف

 بازنگری و روز آمد کردن سدرصورت دزوم  و تصویب مجدد مدارک -ب

 نظر مدارک مشخص رده است حصول اطمینان از این که تغییرات و وضعیت کنونی تجدید -ج

 نداای استفاده در دسترس قرار دارمکان در مربوطحصول اطمینان از این که نسخ مرتبط از مدارک  -د

 مانند و به سهودت قابل رناسایی استندحصول اطمینان از این که مدارک خوانا باقی می -ه

 روداا کنترل میاند و توزیع آنردهحصول اطمینان از این که مدارک با منشاء برون سازمانی رناسایی  -و

اا در صورتی که آندر مورد مناسب  گیری رناسهو به کار جیوگیری از استفاده سهوی از مدارک منسو  -ز

 برای ار منظوری نگهداری روند.

 
 توانند به ار رکیی یا نوعی از رسانه بارند.مستندات می -يادآوری

 

 کنترل سوابق )گزينه الف(      8-4

اای مورد نیاز برای رناسایی، بایگانی و اای اجرایی برای تعیین کنترلنهاد گواای کننده باید روش   8-4-5

این ادزامات  برآورده ردن تعیین تکییف سوابق مربوط بهظت، بازیابی، مدت زمان نگهداری و ذخیره، حفا

 تدوین کند. را استاندارد

برای    مراجعه رود 51-6 زیربندسبه  اای اجرایی برای نگهداری سوابقگواای کننده باید روش نهاد   8-4-1

با امخوان دسترسی به این سوابق باید  .تدوین کندقانونی و قراردادی خود تکادیف با  زمان امخوانمدت 

 ترتیبات محرمانگی بارد.

 

 بازنگری مديريت )گزينه الف(      8-1

 کلیات   1-5 -8

خصو  بازنگری سیست  مدیریت اای اجرایی درای کننده باید روشمدیریت رده باتی نهاد گوا  8-1-5-5

-ایت و اثربخشی از جمیه خطکند تا از تداوم مناسب بودن، کف ایجاد را در فواصل زمانی طرح ریزی رده، خود

 مربوط به برآورده ردن ادزامات این استاندارد اطمینان حاصل کند. و ااداف بیان رده اامشی
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کامل که به ، یک بازنگری عنوان جایگزینبار در سال انجام گیرد. به  اا باید حداقل یکاین بازنگری  8-1-5-1

اا باید . سوابق بازنگریبه اتمام رسدمااه  دوازده مدت زمانباید در چارچوب تقسی  رده است  ااییبخش

 رود. نگهداری

 
 دروندادهای بازنگری   8-1-1

 مربوط به موارد زیر بارد: ازنگری مدیریت باید رامل اطالعاتدرونداد ب

 برون سازمانی و  سازمانیدرون اای نتایج ممیزی -ادف

 این استانداردادزامات دن ربرآورده در ارتباط با نفع اای ذیکارفرمایان و طرفبازخور از  -ب

 

 .باردطرح  مادکانرامل  نفع می توانداای ذیطرف -يادآوری

 

 طرفیمحافظت از بی سازوکاربازخور از  -ج

 وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصالحی -د

 اای قبیی مدیریت اقدامات پیگیرانه بازنگری -ه

 برآورده کردن ااداف -و

 اند بر سیست  مدیریت تاثیر گیاردتوتغییراتی که می -ز

 اای رسیدگی مجدد و رکایاتدرخواست -ح

 
 بروندادهای بازنگری   8-1-9

 رد:موارد زیر با رامل تصمیمات و اقدامات مربوط بهبرونداداای بازنگری مدیریت باید 

 ینداای آنبهبود اثربخشی سیست  مدیریت و فرا -ادف

 این استانداردادزامات برآورده کردن  در ارتباط باکننده گواای  نهادبهبود  -ب

 .نیازاای مربوط به منابع -ج

 

 )گزينه الف(درون سازمانی  هایممیزی      8-7

دزامات این را به منظور تصدیق اینکه ا سازمانیدرون اای اجرایی ممیزی نهاد گواای کننده باید روش   8-7-5

 .، ایجاد کندرودطور اثربخش اجرا و برقرار نگهدارته می گردند و سیست  مدیریت بهاستاندارد برآورده می

 
 ارائه رده است. 53055در استاندارد ایران ایزو  درون سازمانی ی برای اجرای ممیزییااراانمایی -يادآوری

 

امچنین و ی که بایستی ممیزی روند اایینداا و حوزهاامیت فرا برنامه ممیزی باید با در نظر گرفتن   8-7-1

 طرح ریزی رود. قبییاای نتایج ممیزی
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یتا در  ، انجتام گیترد   متاه  دوازده بار در ار  ه طور معمول حداقل یکب باید درون سازمانیاای ممیزی   8-7-9

رتی  کامتل   گردی رتده سیتا   بند تقسی  درون سازمانیاای ممیزی مورددر  مااه دوازده چارچوب مدت زمان

اتای  ممیزی تعداد  بازگشت به حادت قبلتغییر سکااش یا  به منظورگیری باید تصمی  مدون ردهیند فرا. رود

چنین  .رود د، دنبالنرو انجامباید  درون سازمانیاای ه در آن ممیزیزمانی کمدت یا چارچوب  درون سازمانی

بخشی مداوم سیست  مدیریت بارد. سوابق تصتمیمات بترای تغییتر    اید مبتنی بر پایداری نسبی و اثرتغییراتی ب

دتیل اا انجام خوااند رد از جمیه زمانی که در آن ممیزیمدت یا چارچوب  درون سازمانیاای تعداد ممیزی

  .یر باید حفظ رودمربوط به تغیی توجیه

 :کننده باید اطمینان حاصل کند که نهاد گواای   3-7-2

گواای کردن، ممیزی و ادزامات این  در مورد توسط کارکنان واجد ررایط که درون سازمانیاای ممیزی -ادف

 گیرد.استاندارد آگاای دارند، انجام می

 کنندممیزان کار خود را ممیزی نمی -ب

 روندع میاای ممیزی رده از نتایج ممیزی مطیکارکنان مسئول حوزه -ج

 گیردطبق برنامه مناسب و زمان بندی رده انجام می درون سازمانیاای اقدامات منتج از ممیزی -د

 .رونداای بهبود رناسایی میارگونه فرصت -ه

 

 اقدامات اصالحی        8-6

خود  اایفعادیتاا در رای رناسایی و مدیریت عدم انطباقاای اجرایی بنهاد گواای کننده باید روش   8-6-5

 تدوین کند.

اا به منظور اقداماتی را برای حیف عیل عدم انطباق ،نهاد گواای کننده امچنین باید در صورت دزوم   8-6-1

 اا انجام داد.جیوگیری از وقوع مجدد آن

 مشکالت مواجه رده بارد. اقدامات اصالحی باید متناسب با اثرات   8-6-9

 برای موارد زیر تعیین کنند:را اای اجرایی اقدامات اصالحی باید ادزاماتی روش   8-6-4

  درون سازمانیاای رکایات و ممیزیحاصل از برای مثال اا سرناسایی عدم انطباق -ادف

 ااتعیین عیل عدم انطباق -ب

 اااصالح عدم انطباق -ج

 اا مجدداً روی ندانداز این که عدم انطباقارزیابی نیاز به انجام اقداماتی به منظور حصول اطمینان  -د

 خصو  اقدامات مورد نیازو اجرای برنامه زمان بندی رده درتعیین  -ه

 اقدامات انجام گرفته از ثبت نتایج ناری  -و

 اثربخشی اقدامات اصالحی بازنگری -ز

 

 اقدامات پیشگیرانه )گزينه الف(     8-8

اجرایی برای انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور حیف عیل عدم اای نهاد گواای کننده باید روش    8-8-5

 اای بادقوه تعیین کند.انطباق
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 .احتمادی مشکالت بادقوه بارد اثرات اقدامات پیشگیرانه انجام رده باید متناسب با   8-8-1

 اای اجرایی اقدامات پیشگیرانه باید ادزامات زیر را تعیین کنند:روش   8-8-9

 اای بادقوه و عیل آنهاعدم انطباق رناسایی -ادف

 ااارزیابی نیاز به انجام اقدام به منظور پیشگیری از وقوع عدم انطباق -ب

 تعیین و انجام اقدام مورد نیاز -ج

 اقدامات انجام گرفتهثبت نتایج  -د

 بازنگری اثربخشی اقدامات پیشگیرانه انجام گرفته -و
 

 .جدا بارند که اقدامات پیشگیرانه و اصالحی دزومی ندارد مربوط به اای اجراییروش -يادآوری
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 پیوست الف

 سجهت آگاای 

 هاهای گواهی کردن آنل و فعالیتاصول مربوط به نهادهای گواهی کننده محصو

 کلیات      5-الف

که محصول  است این خصو در نفعاای ذیدادن به تمام طرف ادف کیی گواای کردن اطمینان   5-5-الف

-بی اطمینان و اعتمادی است که با اثبات میزان گواای کردن ارزش سازد.ورده میآادزامات مشخص رده را بر

نفع یاای ذطرفرود. توسط رخص ثادث ایجاد میبرآورده ردن ادزامات مشخص رده با صالحیت و  طرفانه

 رود:اا محدود نمیبارند، ودی به آندر گواای کردن به ررح زیر می

 کارفرمایان نهاداای گواای کننده -ادف

 انداا گواای ردهکه محصوتت آن ااییمشتریان سازمان -ب

 دودتی مراجع -ج

 اای غیر دودتیسازمان -د

 .جامعهی و سایر اعضامصرف کنندگان  -ه

 .اندمشخص رده 7 -تا ادف 1-اایی استند که در بنداای ادفاطمینان آن کننده اصول ایجاد  1-5-الف

 

 طرفیبی       1-الف

طرف رناخته طرف بارند و بیاا ضروری است که بیو کارکنان آنبرای نهاداای گواای کننده    5-1-الف

 .خود ایجاد کنندنتایج اا و ند تا اطمینان تزم را در فعادیترو

 موارد زیر حاصل رود:که ممکن است از می بارد  5طرفی رامل گرایشیاای مربوط به بیریسک   1-1-الف

یا ترس از دست  ااخصو  خدمت یا ازینهرال وابستگی بیش از حد به قرارداد دمنافع رخصی سبرای مث -ادف

اای ارزیابی انطباق تاثیر در انجام فعادیتطرفی حدی که بر بیدر دست دادن رغلارفرما یا ترس از دادن ک

 گیارد 

را ارزیابی انطباق که در آن نهاد گواای کننده نتایج  سایر خدماتی  سبرای مثال انجام فعادیت بازنگریخود -ب

 ارزیابی می کند  ،مانند مشاوره ،که آن نهاد  قبال ارائه کرده است

در حمایت از ررکت معینی یا مقابیه با آن ررکت  آن سبرای مثال نهاد گواای کننده یا کارکنانمدافع بودن  -ج

  کنندعمل می ،باردمی زمانی که کارفرمای آنامان در 

رنا آ ،کارفرمابیش از حد با که  آن اایی که از نهاد گواای کننده یا کارکنانیعنی ریسکآرنایی بیش از حد -د

-ناری می ،به جای این که در جستجوی رواادی از انطباق بارند کننداعتماد می کارفرمایا بسیار به بارند می

تخصص با  کارکنانیزیرا نیاز به تر است ت این ریسک مشکلیمدیرمحصول، کردن سدر زمینه گواای رود 

 سازد کارکنان واجد ررایط را محدود می دسترسی بهخا  اغیب  کاررناسی

                                                 
1-Bias 
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اای مربوط به کارفرما یا طرف سکیتوانند به ددیل رمی نهاد گواای کننده یا کارکنان آن ثالبرای مسارعاب  -ه

 دارته روند  طرفانه بازعمل کردن بیاا از نفع دیگر یا ترس از آنذی

 .داد قرار دارای رقابت سبرای مثال بین کارفرما و رخص -و

 

 شايستگی      9-الف

 تاخدم ارائه به منظور روندپشتیبانی میسیست  مدیریت نهاد گواای کننده به وسییه رایستگی کارکنانی که 

 ، ضروری است.کندایجاد که اطمینان  نیکردگواای 

 

 دسترس قرار دادن اطالعاتدر و  محرمانگی      4-الف
 کلیات   5-4-الف

در دسترس قرار دادن مراجعه رود  و  1-2-بند ادفزیربین ادزامات مربوط به محرمانگی سبه  امدیریت توازن م

اای ارزیابی اا در مورد ارزش فعادیتنفعان و تیقی آنبر اعتماد ذی مراجعه رود  9-2-بند ادفزیرسبه  اطالعات

 .گیارددر دست انجام تاثیر میانطباق 
 محرمانگی   1-4الف 

، ضروری است نهاد تزم است اثربخش اای ارزیابی انطباقه اطالعاتی که برای انجام فعادیتبرای دسترسی ب

 افشا نخوااند رد.که اطالعات محرمانه  ایجاد کندگواای کننده اطمینان 

-می هارائاا که آن 5دارای مادکیت اختصاصیاا و کارکنان حق دارند تا از حفاظت ارگونه اطالعات تمام سازمان

افشای  ،می رود به کار گرفتهکه  نی، مگر این که قانون یا طرح گواای کرداطمینان حاصل کنندکنند می

  .مراجعه رود 1-2 زیربندسبه  سازداطالعات را میزم 

 اطالعات در دسترس قرار دادن   9-4-الف

و اعتبار گواای کردن،  درستیخصو  دراطمینان  به دست آوردنبرای نهاد گواای کننده تزم است یک 

ل وضعیت گواای کردن ار محصوباره ینداای ارزیابی و گواای کردن و نیز در فراباره در اطالعات به دسترسی

یا افشای یا امتناع از گواای کردن   ابطال ،تعییق ،دامنه رمول سیعنی اعطا، حفظ، گسترش یا محدود ساختن

 به یابی، اصیی برای دستدسترس قرار دادن اطالعاتدر . فراا  کند و به موقع مقتضینحو را به اطالعات 

 است. آن یا افشایاطالعات مربوط 
 دسترسی به اطالعات   4-4-الف

ارزیابی و/یا گواای کردن  موردارگونه اطالعات دریافت رده توسط نهاد گواای کننده در مورد محصودی که 

اای گواای کننده برای انجام فعادیتبه رخص یا سازمانی که با نهاد حسب درخواست بایستی قرار می گیرد 

 ، ارائه رود.منعقد کرده است دادگواای کردن قرار

 

 

 رسیدگی مجدد هایگو بودن به شکايات و درخواستپاسخ       1-الف

                                                 
1-Proprietary 
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، از حفاظت برای نهاد گواای کننده درخواست رسیدگی مجدد روش مهمی رکایات واثربخش حل و فصل 

 .است معقولیا رفتار غیر  کاراای انجام نشدهخطااا، اربران ارزیابی انطباق در مقابل و دیگر ک کارفرمایان آن،

ی اای ارزیابدر مورد فعادیتاای رسیدگی مجدد رسیدگی رود، نحو مناسبی به رکایات و درخواست اگر به

 .اطمینان حاصل می رودانطباق 

 

 مسئولیت       7-الف

  .دارد عهدهبر مسئودیت برآورده کردن ادزامات گواای کردن را ،نه نهاد گواای کننده و کارفرما   5-7-الف

گواای در مورد که بر مبنای آن را کافی  مسئودیت به دست آوردن روااد عینینهاد گواای کننده    1-7-الف

روااد کافی از انطباق بر مبنای بازنگری روااد، در صورتی که  .عهده داردبر ،کندگیری میتصمی کردن 

روااد کافی انطباق چنانچه یا  کندگیری میتصمی اعطای گواای در مورد ، نهاد گواای کننده موجود بارد

 گیرد.میتصمی   حفظ نکردن گواایدر مورد عدم اعطای گواای یا  ،نباردموجود 
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 ب پیوست

  سجهت آگاای

 يندها و خدماتفرا در مورد کاربرداين استاندارد 

 

 هايندفرااين استاندارد در مورد گواهی کردن گیری کاره چگونگی بخصوص توضیحاتی در     5-ب

 ینداا:گواای کردن فرا در موردکارگیری این استاندارد ه انگام ب 

 رودجایگزین  "ساا  یندفرا"با  "سمحصوتت  محصول" -

 رود جایگزین "اجرا"با  "تودید" -

 رودجایگزین  "اجرا رده "با  "تودید رده" -

 .رودجایگزین  "اجرا کردن"با  "تودید کردن" -

 

 ندارد در مورد گواهی کردن خدماتگیری اين استاکاره خصوص چگونگی باتی درتوضیح     1-ب

 گواای کردن خدمات: در موردکارگیری این استاندارد ه انگام ب

 رودجایگزین  "سخدمات   خدمت"با  "سمحصوتت  محصول" -

 رود جایگزین "ارائه"با  "تودید"  -

 رودجایگزین  "ارائه رده"با  "تودید رده" -

 .رودجایگزین  "ارائه کردن"با  "تودید کردن" -
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 کتاب نامه

 مبانی و واژگان -اای مدیریت کیفیتسیست  ISO 9000:2005 5استاندارد  ]5[

ISO 9001استاندارد  ]1[
 ادزامات -اای مدیریت کیفیت سیست  1

 ISO 10002استاندارد ]9[
اایی راانمایی –رضایت مشتری -مدیریت کیفیت 9

 اا برای رسیدگی به رکایات در سازمان

 اصول وادزامات  –طرفیبی -ارزیابی انطباق ISO/PAS 17001 مدرک ]2[

 اصول وادزامات -محرمانگی -ارزیابی انطباق ISO/PAS 2 17002 مدرک ]1[

 

 ISO/PAS 17003مدرک ]7[
اای رسیدگی کایات و درخواستر -ارزیابی انطباق 1

 اصول وادزامات -مجدد

ISO/PAS 17004 مدرک ]6[
7

 اصول وادزامات -فشای اطالعات ا -ارزیابی انطباق 

 

ISO/PAS 17005 مدرک  ]3[
 –اای مدیریتاستفاده از سیست  -ارزیابی انطباق 6

 اصول و ادزامات

اا برای پیش نویس مدارک راانمایی -ارزیابی انطباق  ISO/IEC 17007استاندارد ]3[

مناسب برای استفاده در ارزیابی  زامات،حاوی اد

 انطباق

انطباق  ی برای عالادزامات عمومی  -ارزیابی انطباق ISO/IEC 17030  3استاندارد ]50[

 رخص ثادث

مبانی گواای کردن محصول و  -ارزیابی انطباق  ISO/IEC 17067 3استاندارد  ] 55[

 اای گواای کردن محصولیی برای طرحاارانمود

 

                                                 
 تدوین رده است.ISO 9000: 2005بر مبنای استاندارد  5936: 3000ایزو  –استاندارد ایران  -5

 تدوین رده است.ISO 9001: 2008بر مبنای استاندارد  5933:  3005ایزو  –استاندارد ایران استاندارد   -1

 تدوین رده است.  ISO 10002: 2004استاندارد بر مبنای  50001:5931ایزو  -استاندارد ایران  -9

وISO/PAS 17003: 2004وISO/PAS 17002: 2004ایتتتن استتتتاندارداا بتتته ترتیتتتب بتتتر مبنتتتای استتتتاندارداا ی   -6و  7، 1، 2

ISO/PAS 17004: 2005وISO/PAS 17005: 2005بارند.در دست تدوین می 

 است. تدوین ردهISO/IEC 17030: 2003بر مبنای  56090آی ای سی -ایزو -استاندارد ایران -3

در دست و این استاندارد جایگزین آن رده است ISO/IEC 17067:2013 .  باطل رده است و استاندارد ISO/IEC Guide 67:2004راانمای  -3

 بارد.تدوین می
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 کتاب نامه )ادامه(

 اای مدیریت وداایی برای ممیزی سیست رانم ISO 19011 5استاندارد  ] 51[

 اصول و رانموداا–مدیریت ریسک  ISO 31000  1استاندارد ] 59[

نطباق با استاندارداا برای اای نشان دادن اروش  ISO/IEC Guide 23راانمای ] 52[

 اای گواای کردن رخص ثادث سیست 

رانموداایی برای اقدام اصالحی که در انگام  ISO Guide 27 راانمای ] 51[

استفاده نادرست از عالمت انطباق نهاد گواای 

 کننده توسط آن نهاد اتخاذ می رود

خصو  سیست  اا درراانمایی -ارزیابی انطباق  ISO/IEC Guide 28:2004   راانمای ] 57[

 در مورد محصوتت گواای کردن رخص ثادث

استفاده  خصو اا دراییراانم -ارزیابی انطباق ISO Guide 53راانمای  ] 56[

از سیست  مدیریت کیفیت یک سازمان در 

 گواای کردن محصول

 کارگیری خصو  به در IAFاای راانمایی IAF GD 5 راانمای ] 53[

ISO/IEC Guide 65 :1996  9 

 

                                                 
موجود است و ارجاعات در این استاندارد درخصو  راانمایی اای  ISO 19011: 2011بر مبنای استاندارد  53055ایزو  -استاندارد ایران  -5

 در مورد ممیزی تمام انواع دیگر سیست  اای مدیریتی نیز کاربرد دارد.  ISO 19011مرتبط در استاندارد

 موجود است. ISO 31000: 2009 ر مبنای ب اصول و رانموداا  -، مدیریت ریسک5933: 59121میی ایران رماره استاندارد  -1

جایگزین آن رده است و استاندارد میی  ISO/IEC 17065: 2012باطل رده است و استاندارد  ISO/IEC Guide 65: 1996راانمای  -9

 ه است.بر مبنای آن تدوین رد 56071آی ای سی  -ایزو -ایران 
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