فرم پذیرش و تعهد شرایط تایید صالحیت نهاد های ارزیابی انطباق

کد رهگیری/شماره درخواست:
اینجانب  …………………...به نمایندگی از سوی شرکت ( ........................................…………………….نهاد ارزیابی انطباق)
……………………....................................................................................................................................................................

به نشانی دفتر مرکزی:
تلفن………………………. :دورنگار …………………. :سایت الکترونیک.......................................................................................:
...............
پست الکترونیکک ...................................................................................................................................................:پیکرو دروواسکت تاییکد صک یت بکه
شماره.........................................................تاریخ ارسال ...................................................آمادگی این شرکت را برای پذیرش شرایط منکدر در ایکن
تعهدنامه منطبق بر روشهای ملی و بین المللی مربوطه به شرح ذیل را اع م و تعهد مینمایم که هرگونه نتایج و الزامکا ارزیکابیهکای
مرکز ملی تایید ص یت ایران را پذیرفته و در انطباق با آنها عمل نمایم.
ماده  -1موضوع:
ارائه ودما تایید ص

یت توسط مرکز ملی تایید ص

یت ایران که از این پس «مرکز» نامیده میشود با رعایت موازین و مقررا ملی

مربوطه براساس استانداردهای اکم بین المللی و با توجه به اظهارا منکدر در دروواسکت رسکمی ایکن نهکاد ارزیکابی انطبکاق و ایکن
تعهدنامه ،با رعایت نکا مربوطه معتبر است.
ماده  -2مدت:
 1-2مدت
این تعهدنامه از زمان پذیرش دروواست و پرداوت هزینه های اولیه پس از پذیرش دروواست تا پایان اعتبکار گواهینامکه (دوره  0سکاله)
معتبر می باشد که متعاقب پرداوت هزینه های اولیه در تاریخ پذیرش دروواست ،برنامکه ریکزی هکای زم بعمکل وواهکد آمکد و ادامکه
مرا ل منوط به انطباق کامل با موضوع این تعهد نامه می باشد.

ماده  -3تعهدات مالی:
تعهدات مربوط به پرداخت هزینه:
یت بر اساس فرم جدول کارمزد تایید ص

کلیه هزینه های مربوط به ارزیابی و تایید ص
بعهده این نهاد ارزیابی انطباق است.
یادآوری :تعرفههای مرتبط با فرایند تایید ص یت مطابق فرم جدول کارمزد تایید صک یت بکه شکماره  NACI-F158بکر روی سکایت
مرکز ملی تایید ص یت به آدرس  www. naciportal.isiri.gov.irدر گردیده است .در نیمه اول هر سکال افکزاین نکرو تکورم
سالیانه مصوب دولت در تعرفه سال قبل لحاظ وواهد شد.
یادآوری :نهاد ارزیابی انطباق موظف می باشد در زمان اع م نرو تورم سال جاری مابه تفاو تعرفه را به مرکز پرداوت نماید.
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1-3هزینه های مربوط به اعطاء و تجدید گواهینامه

یت بکه

هزینه این م ر له به قرار زیر در زمان طرح ریزی و اجرای ارزیابی اولیه و یا صدور مجدد مطابق فرم جدول ککارمزد تاییکد صک
شماره  NACI-F158محاسبه می گردد که شامل موارد زیر می باشد:
 1-1-0بررسی پرونده تا صدور گواهینامه شامل بررسی دروواست تایید ص یت ،آماده سازی برای ارزیابی ،گزارش های ارزیابی،کمیته
تصمیم گیری و صدور گواهینامه و ...
 2-1-0ارزیابی طرح ریزی شده در محل نهاد ارزیابی انطباق و مشارکت ارزیابان در ارزیابی های شهودی و بررسی مکدار و مسکتندا
(به ازای هر نفر روز)
 0-1-0بررسی هر دامنه فعالیت
 0-1-0بررسی پرونده و تجدید گواهینامه به ازای هر وزه و هر دامنه
 5-1-0بررسی هر وزه جغرافیایی
 6-1-0مشارکت ارزیابان در ارزیابی های وار از ایران به ازای هر نفر روز
 2-3هزینه های مربوط به تمدید گواهینامه

 1-2-0برآورد هزینه این مر له در زمان مقرر تا داکثر اجرای ارزیابی به ازای هر نفر روز محاسبه می گردد
 2-2-0هزینه نگهداری شامل انواع رسیدگی ،گزارش و پاین وضعیت و...
 0-2-0بررسی پرونده و تمدید گواهینامه به ازای هر وزه و هر دامنه
 0-2-0بررسی هر دامنه فعالیت در صور افزاین دامنه شمول به ازای هر دامنه فعالیت محاسبه می گردد
کل هزینه مراقبتی اول و دوم ،بع وه هزینه ارزیابی طرح ریزی شده در محل نهاد ارزیابی انطباق و مشکارکت ارزیابکان در ارزیکابیهکایشهودی(به ازای هر نفر روز) تعیین شده است و هرگونه ارزیابی واص مورد نیاز مازاد برآن محاسبه وواهد بود.
در هر مر له سب صمیگردد.

دید مرکز چنانچه نیاز به اجرای ارزیابی واص باشد براساس نفر روز برآورد میشکود و قبکل از اجکرا پرداوکت

 3-3هزینه های مربوط به کارمزد سالیانه

یت بکه شکماره

کارمزد سا نه پس از صدور گواهینامه از ابتدای سال دوم تا پایان اعتبار گواهینامه بر اساس جدول ککارمزد تاییکد صک
 NACI-F158محاسبه می گردد.
یادآوری :هزینه های مربوط به رفت و آمد ،اقامت و پذیرایی تیم ارزیابی ،بکارگیری مترجم و اینگونه امور برعهده نهاد ارزیابی انطباق می
باشد
ماده  -4تعهدات نهاد ارزیابی انطباق:
 1-0نهاد ارزیابی انطباق باید بطور مداوم نسبت به تامین وواسته های مرکز پیرامون دامنه شمول تایید ص یت مورد تقاضکا ویکا اعطکا
شده و یا تغییرا اع م شده از سوی مرکز اهتمام ورزد .این امر موافقت پیرامون انطباق و یا تغییرا اعک م شکده از سکوی مرککز
دروصوص وواسته های تایید ص یت را نیز شامل میگردد.
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یت را

 2-0در موارد نیاز و دروواست مرکز ،نهاد ارزیابی انطباق باید در د کفایت امکانا و تسهی برای اجرای ودما تاییکد صک
در اوتیار مرکز قرار داده تا مرکز قادر باشد میزان برآورده شدن وواسته هاین را ارزیابی نماید.
 0-0نهاد ارزیابی انطباق باید به منظور اجرای فرآیند ارزیابی و همچنین برقراری تایید ص یت در آن نهاد ،دسترسی مرکز به اط عا ،
زم  ،تجهیزا  ،مکانها و پرسنل نهاد ارزیابی انطباق را فراهم نماید.
سوابق و مدار
 0-0درصور لزوم (کاربرد) نهاد ارزیابی انطباق باید دسترسی زم به هرگونه مدار به منظور مشاهده میزان استق ل و بیطرفکی نهکاد
ارزیابی انطباق نسبت به سازمانهای مرتبط برای مرکز را فراهم نماید.
 5-0سب دروواست مرکز ،نهادهای ارزیابی انطباق باید نسبت به طرحریزی ارزیابی از مراکزی که توسط نهاد ارزیابی انطبکاق وکدما
دریافت نمودهاند را فراهم نماید.
 6-0نهاد ارزیابی انطباق بایستی تعهدنامه الزام آوری با مشتریان وود داشته باشد که مشتری وود را متعهد نماید که سب دروواسکت
مرکز ،دسترسی تیم های ارزیابی نهاد تایید ص یت را برای ارزیابی عملکرد نهاد ارزیابی انطباق در زمانیکه فعالیت هکای ارزیکابی
انطباق را در محل مشتری وود انجام می دهد ،فراهم نماید.
 7-0نهاد ارزیابی انطباق مجاز است تنها در دامنه شمول تعیین شده در گواهینامه تایید ص یت ادعای تاییدیه مرکز را داشته باشد.
 8-0نهاد ارزیابی انطباق مجاز نیست از گواهینامه تایید ص یت وود به گونه ای بهره برداری نماید که به یثیت مرکز ودشه ای وارد
گردد.
 1-0نهاد ارزیابی انطباق موظف است هزینه تعیین شده از سوی مرکز را قبل از هر مر له و به موقع پرداوت نماید.
 13-0نهاد ارزیابی انطباق موظف است هرگونه تغییر عمده در راستای ماهیت تایید ص یت یا نحوه فعالیت و همچنین تغییرا مربوط
به موارد مشروح زیر را سریعا به مرکز اع م نماید:
 1-13-0وضعیت قوقی ،تجاری ،مالکیتی و همچنین سازمانی نهاد ارزیابی انطباق؛
 2-13-0چار سازمانی ،مدیریت رده با و کارکنان کلیدی؛
 0-13-0وط مشی ها ،استانداردها و معیارهای مورد عمل ،روشهای اجرایی مربوطه و هرگونه مقررا اکم بر فعالیتها؛
 0-13-0منابع و محل های فعالیت؛
 5-13-0دامنه شمول تایید ص یت؛
 6-13-0سایر موضوعاتیکه برتوانایی نهاد ارزیابی انطباق به منظور تامین الزاما ووواستههای مربوط به تایید ص یت تاثیر میگذارد؛
 11-0نهاد ارزیابی انطباق موافقت مینماید که نام ،آدرس ،دامنه شمول و وضعیت تایید ص یت ،کاهن دامنه شمول یا ابطال تاییکد
ص یت می توانند توسط مرکز اط ع رسانی عمومی و یا منتشرگردد.
 12-0نهاد ارزیابی انطباق موافقت مینمایدکه تمام اط عا و مدار مورد نیاز ارزیکابی (گزارشکا ارزیکابی ،گواهینامکه هکای تاییکد
ص یت) میتوانند با نهادهای دولتی رسمی بر سب مورد ازکانال های مربوطه از جمله بطور الکترونیکی مبادله گردند.
 10-0نهاد ارزیابی انطباق متعهد به پیروی از وط مشی مرکز ملی تایید ص یت در ارتباط با بکارگیری نمکاد تاییکد صک یت مکی
باشد
 10-0همکاری و کمک در بررسی و ل و فصل شکایت مرتبط با تایید ص یت در ارتباط با نهاد ارزیابی انطباقی که به وسکیله نهکاد
تایید ص یت مشخص میگردد.
 15-0نهاد ارزیابی انطباق درصور لزوم (کاربرد) موافقت می نماید تا داقل  2ماه قبل از هرگونه تغییر در ترکیب پرسکنل کلیکدی
از جمله مدیر فنی(موضوع بند  5-2-5استاندارد ایران  )17323و مدیر تضمین کیفیت(موضکوع بنکد  0-2-8اسکتاندارد ایکران
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 )17323و اعضای تصمیم گیرنده همچون مجموعه مدیریت ارشد ،اعضای هیا مکدیره و سکهامداران ،ایکن موضکوع را قبکل از
اعمال و با در نظر گرفتن چارچوب های سیستماتیک زم برای تغییر پرسنل کلیدی از جمله اع م اسکامی و مشخصکا افکراد
جایگزین و نحوه انتخاب و اوتیار دهی به آنها(موضوع بند  5-1-6استاندارد ایران )17323به این مرکز منعکس نمکوده و پکس
از اع م نظر این مرکز در وصوص اعمال یا عدم اعمال تغییرا  ،اقداما زم را بعمل آورند.
 16-0نهاد ارزیابی انطباق موافقت می نماید تا ارسال گزارش عملکرد کامل فعالیت های انجام شده مطابق دامنه تاییکد شکده وکود را،
هر سه ماه یک بار به این مرکز ارسال نماید.
 17-0نهاد ارزیابی انطباق موافقت می نماید که گواهینامه تایید ص یت هیچگونه قی را برای او در ارتبکاط بکا ارسکال نمونکه و یکا
انجام بازرسی از طرف سازمان ملی استاندارد ایجاد نمی نماید.
 18-0عدم همکاری متقاضی با مرکز در اجرای فرایند تأیید ص یت مطابق الزاما مرکز در هر نوع و مر له از دروواست ،به منزله
انصراف نهاد از تقاضا تلقی میشود و مرکز میتواند فرایند تایید ص یت را مختومه نموده و موضوع را به متقاضی اع م نماید.
 11-0نهاد موظف است دروواست تجدید گواهینامه وود را داقل شن ماه قبل از پایان اعتبار گواهینامه بمنظور پذیرش دروواست
و تجدید گواهینامه به مرکز ارسال و هر گونه فاصله زمانی بین پایان دوره اعتبار گواهینامه و پکذیرش دروواسکت تجدیکد ،نکوع
دروواست را از تجدید به اعطاء تبدیل وواهد نمود.
ماده  -5همکاری مرکز با نهاد:
 1-5رعایت مفاد مشروح زیر توسط مرکز:
یت نهادهای ارزیابی انطباق ،این اط عا باید همواره روزآمکد گردنکد و

 1-1-5در دسترس قراردادن عمومی آورین وضعیت تاییدص
اوی محتوای داده های مشروح زیر باشند:
 1-1-1-5نام و آدرس هریک از نهادهای ارزیابی انطباق
 2-1-1-5تاریخ اعطا و مهلت انقضای تایید ص یت
 0-1-1-5دامنه شمول تایید ص یت بصور اوتصار یا کامل که هرگاه بصور اوتصار اع م گردد ،باید چگونگی اط ع رسکانی بکرای
دامنه شمول کامل توضیح داده شود.
 2-1-5مرکز اط عا زم در وصوص امکانا دسترسی به هرگونه ردیابی های مورد نیاز در محدوده دامنه شمول فعالیکت هکای نهکاد
ارزیابی انطباق را توصیه نماید.
 0-1-5مرکز درصور لزوم ،اط عا پیرامون کلیه معاهدا بین المللی را که در آن سهیم می باشد در دسترس نهاد قرار دهد.
 0-1-5مرکز کلیه تغییرا پیرامون انتظارا وود در ارتباط با تایید ص یت را در اسرع وقت اط ع رسانی نماید.
 5-1-5مرکز قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم در راستای تغییرا و شکل تاریخ دقیق اعمال تغییرا به نظرا گروه های ذینفع ترتیب اثکر
دهد که این نظرا عموما از طریق شورای تایید ص یت به مرکز می رسد.
 6-1-5مرکز در پایان تصمیم گیری پیرامون روشهای تغییر یافته و اط ع رسانی های مرتبط ،بررسی نماید که هریک از نهادهای تاییکد
ص یت شده وود را با کلیه تغییرا وواسته های اع م شده تطبیق داده باشد.
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 -2-5محرمانگی
 1-2-5مرکز متعهد می گردد کلیه کارکنان و ارزیابان و اعضاء کمیته بی طرفی اصول محرمکانگی را رعایکت مکی نماینکد ایکن موضکوع
دروصوص کلیه اط عا کتبی و مدار ارائه شده به مرکز در ین فرآیند تایید ص یت و همچنین کلیه اط عا شفاهی و
شواهد جمع آوری شده در ارزیابی در محل را شامل میگردد.
 2-2-5مرکز اطمینان می دهد کلیه داده های مذکور فقط در دسترس کمیتههای تاییدص یت و ارزیابان دویل در فرآیند ارزیابی قرار
میگیرند.
 0-2-5مرکز در موارد لزوم می تواند نسبت به ارائه اط عا محرمانه به مراجع قضایی و قانونی اقدام نماید ( تی بدون اط ع به نهکاد
ارزیابی انطباق مربوطه)
ماده  -6شرایط صدور ،تجدید ،افزایش/کاهش دامنه شمول ،تعلیق و ابطال گواهی:
 1-1-6گواهینامه تائید ص یت طبق موازین مرکز تنها در صور تائید نهاد ارزیابی انطباق متعاقب ارزیابی اولیه صادر وواهد شد و در
صورتی که پس از ارزیابی اولیه تائید ص یت امکان پذیر نباشد مرا ل تائید تا زمان ا راز شکرایط بکه تعویکق وواهکد افتکاد و
چنانچه تائید ص یت ک ً رد گردد آن مرا ل کم لن یکن تلقی وواهد شد و موجب فسخ تعهدنامه می شود و پرداوکت هکای
مر له اول مسترد نمی گردد.
 2-1-6این تعهدنامه صرفا توسط نهاد ارزیابی انطباق امضاء گردیده و تا انقضای گواهی تاییکد صک یت صکادر شکده معتبکر مکیباشکد،.
درصورتیکه تا قبل از پایان اعتبار گواهینامه اوطاری مبنی بر لغو تعهدا صادر نگردیکده باشکد ،ایکن تعهدنامکه مکی توانکد بکه
منظور ارزیابی مجدد ،تجدید گردد.
 0-1-6تعهدنامه ممکن است توسط طرفین ابطال گردد در صور ابطال از سوی نهاد ارزیابی انطباق ،پرداوت هزینههای مرکز تا زمکان
ابطال بر عهده نهاد ارزیابی انطباق وواهد بود.
 0-1-6مرکز می تواند در صور بروز شرایط عدم انطباق یا تخلف از سوی نهاد ارزیابی انطباق نسبت به تعلیق و نهایتاً ابطال گواهینامکه
طبق موازین اع م شده از سوی مرکز اقدام نماید .روش های اجرائی یا دستورالعمل های مرتبط در این وصوص از سوی مرکز
برا ی نهاد ارزیابی انطباق قابل دسترس می باشد.
 2-6اهم مقررا مرکز در وصوص ابطال گواهینامه تایید ص یت به قرار زیر است:
 1-2-6درصور کشف قایقی(عواملی) درو ل مد اعتبار تاییدص یت که توجیه واگذاری تایید ص یت و یا تجدید آن را ودشه
دار نماید.
 2-2-6در صورتی که الزاما و مقررا مرکز و استانداردهای مورد عمل و همچنین الزاما فنی واصی برآورده نشده باشد.
 0-2-6نهاد ارزیابی انطباق علیرغم دو اوطار قبلی دروصوص پرداوت ها مطابق بند  1-0تعهدنامه اقدام نکرده باشد.
 0-2-6ابطال گواهینامه تایید ص یت باید بصور کتبی باشد و بصور قانونی و رسمی از تاریخ اب غ قابل اجرا وواهد شد.
 5-2-6درصور ابطال گواهینامه نهاد ارزیابی انطباق باید فورا گواهی تایید ص یت وود را به مرککز عکود نمایکد و کق ارجکاع بکه
گواهینامه تایید ص یت را نخواهد داشت.
 6-2-6در موارد ابطال بخشی از دامنه شمول تایید ص یت ،گواهینامه به مرکز عود و برای مابقی دامنکه شکمول معتبکر ،گواهینامکه
مجزا برای زمان اعتبار باقیمانده صادر میگردد.
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 0-6نهاد مربوطه موظف است مطابق تصمیما اب غ شده در وصوص تعلیق ،ابطال یا کاهن دامنکه شکمول عملکی شکود اقکدام زم را
انجام دهد .نهاد ارزیابی انطباق می تواند:
 1-0-6اص ح/اقدام اص ی مناسب که مورد پذیرش مرکز باشد را ارائه دهد.
 2-0-6تعلیق ،ابطال و کاهن را پذیرفته و مطابق ضوابط اجرائی مرکز اقدام نماید.
 0-0-6نهاد ارزیابی انطباق تائید ص یت شده تا یک ماه پس از دریافت نامه تعلیق یا ابطال یا کاهن دامنه شمول فرصکت نسکبت بکه
تصمیم اتخاذ شده طبق روش اجرائکی رسکیدگی بکه شککایا و اعتراضکا بکه شکماره مکدر  NACI-P06اعتکرا نمایکد و
دروواست بررسی مجدد به مرکز ارائه نماید و مرکز موظف به رسیدگی می باشد .پس از مد یک ماه هیچ دروواستی در این
وصوص پذیرفته نخواهد شد.
 0-0-6نهاد بایستی داکثر ظرف مد  5روز کاری موضوع تعلیق ،ابطال یا کاهن دامنه را به کارفرمایان وود اط ع دهد.
 5-0-6در زمان تعلیق ،نهاد ارزیابی انطباق تائید ص یت شده مجاز به ارائه فعالیت های تائید صک یت شکده نمکی باشکد .تعلیکق بکه
صور موقتی انجام می شود و مد آن نباید بیشتر از  6ماه به طول انجامد.
 6-0-6در زمان تعلیق یا ابطال ،نهاد مربوطه و هر یک از طرف های وابسته ،باید فورا موارد ارجاع شدۀ تائیکد صک یت بکه مرککز را در
مورد فعالیت های تعلیقی/ابطال شده/کاهن دامنه شمول برای هرگونه شخص ثالث ،موارد تبلیغاتی و سر بکر نامکه هکا و بکه
طور کلی به کارگیری هرگونه نماد مرککز ککه طبکق دسکتورالعمل اسکتفاده از گواهینامکه و نمکاد تاییکد صک یت بکه شکماره
مدر  NACI-W01مجاز به استفاده بوده است را قطع نماید.
 7-0-6در موقع تعلیق ،نهاد تایید ص یت شده باید ممیزی های مراقبتی مورد نیاز و گواهی کردن مجدد و سایر ودما ضروری برای
فظ گواهی های تائید شده را انجام دهد و می تواند ممیزی برای گواهی کردن اولیه را اجرا کند اما نبایکد گکواهی جدیکد در
محدوده دامنه شمول تعلیقی صادر کند.
 8-0-6در موقع تعلیق ،نهاد ارزیابی انطباق تایید ص یت شده باید هزینه ودما ارزیابی یا هرگونه ودمت پکین بینکی شکده توسکط
مرکز را از قبل بپردازد.
 1-0-6نهاد ارزیابی انطباق تایید ص یت شده باید همچنین از صدور گواهینامه یا هرگونکه اسکتفاده از نمکاد مرککز در محکدوده تاییکد
ص یت تعلیق شده ،اجتناب نماید.
 13-0-6ابطال به معنی عدم ادامه انجام فعالیت های تایید شده می باشد نهاد داقل شن ماه پس از ابطال در صکورتیکه مکوارد ،رفکع
شده باشد ،می تواند نسبت به دروواست تایید ص یت جدید اقدام نماید که عینا فرآیند تائید صک یت اعطکاء در مکورد آن
اجرا می گردد.
 11-0-6نهاد ارزیابی انطباق تایید ص یت شده تحت ابطال ،زم است به مشتریان وود موضوع ابطال وکود اطک ع و نتکایج آن را بکه
مرکز منعکس نماید.
 12-0-6در شرایط ابطال نهاد باید به کارفرمایان وود در وصوص وضعیت گواهی نامه های صادره اطک ع دهکد ککه آن هکا مکی تواننکد
گواهی نامه وود را به نهاد ارزیابی انطباق تائید ص یت شده دیگر انتقال دهند یا اگر نهاد ارزیکابی انطبکاق بکه غیکر از مرککز
تحت اعتبار نهاد تائید ص یت دیگری می باشد می تواند پس از موافقت طرفین گواهی نامه با نماد آن نهاد تائیکد صک یت
برای کارفرما صادر کند.
 0-6مصادیق تعلیق
 1-0-6وقتیکه مرکز در ارزیابیهای مراقبتی یا فوق العاده ،یک یا چند عدم انطباق را مشاهد کند.
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 2-0-6اگر نهاد ارزیابی انطباق تائید ص یت شده از انجام ارزیابی مراقبتی توسط مرکز امتناع کند.
 0-0-6وقتیکه نهاد ارزیابی انطباق تائید ص یت شده شرایط گواهینامه را به طور کامل رعایت نکرده باشد.
 0-0-6در صورتی که نهاد ارزیابی انطباق تائید ص یت شده ،گواهی کردن را بر مبنای استانداردهائی که بر آن اساس نهادهای ارزیابی
انطباق تائید ص یت می شوند مانند استاندارد ایران -ایزو  17365و  17325و  ...انجام دهد.
 5-0-6عدم پرداوت هزینههای تعیین شده برای فرایند ارزیابی تائید ص یت.
در مواقعی که هزینه های زم توسط نهاد ارزیابی انطباق ظرف مد  13روز از تاریخ اع م تعرفه صادره پرداوکت نشکده باشکد
مرکز اوتیار دارد نسبت به تعلیق اقدام کند و این موضوع در صور دریافت رسید پرداوتی به رفع تعلیق عملی میگردد.
 6-0-6عدم رعایت الزاما استانداردهای تعیین شده مطابق دامنه گواهینامه توسط کارفرمایان نهادهای ارزیابی انطباق تائیکد صک یت
شده در صورتیکه تحت کنترل آنان نباشد.
 7-0-6استفاده نادرست یا ارائه اط عا نادرست از گواهینامه یا نماد مرکز که به طور مقتضی و اثر بخن رفع نشده باشد.
 8-0-6وجود شکایت یا شکایا متعدد از کارفرمایان نهاد مربوطه که به طور موثر تحت رسیدگی و ل و فصل قرار نگرفته باشد.
 1-0-6صدرو گواهینامه بدون اعتبار نهاد تائید ص یت( )non-accreditدر ارتباط با دامنه شمول تائید ص یت شده توسط مرکز.
 5-6مصادیق ابطال
 1-5-6وقتیکه نهاد ارزیابی انطباق تائید ص یت شده موجب بد نامی مرکز شده یا مرتکب جرم جنائی شده باشد.
 2-5-6در صور اثبا شواهدی از رفتار فریب و تقلب ،یا نهاد ارزیابی انطباق تائید ص یت شده قصدا اط عا نادرست ارائه دهکد،
یا نهاد ارزیابی انطباق تائید ص یت شده تعمدا مقررا تائید ص یت را زیر پا گذارد ،مرکز باید بکرای انجکام فراینکد ابطکال
تائید ص یت اقدام کند.
 0-5-6عدم رفع تعلیق در و ل مد تعیین شده
 0-5-6موارد موجد تعلیق بایستی طی مهلت تعیین شده به طور اثر بخن رفع شده باشد در صورتیکه اص ح اثربخن نبوده ویا اقکدام
اص ی انجام نشده یا اقدام اص ی در مد تعیین شده انجام نشده باشد منجر به ابطال وواهد شد.
 5-5-6عدم رعایت مفاد تعهدنامه با مرکز که علی رغم تذکرا مکرر و یا تعلیق ل و فصل نشده باشد.
 6-5-6عدم توانایی نهاد ارزیابی انطباق تایید ص یت شده به هر دلیل با گزارشا توجیحی زم که در صور تعلیق نیز قابکل رفکع
نباشد یا عدم تمایل در اطمینان به انطباق نهادهای گواهی شده آن با استانداردهای قابل اعمال.
 7-5-6در موارد ا راز رفتار فریبکارانه ،تقلب ،عدم رعایت شئونا و موازین ...یا هرگونه موارد تخلف فا ن می تواند منجر بکه ابطکال
شود.
 8-5-6عدم اع م نهاد مرتبط (ازجمله موجودیت قوقی که به ارائه پیشنهاد و یا ودما مشاوره ،بپردازد) با نهاد ارزیابی انطباق؛
 1-5-6چنانچه در زمان تعلیق نهاد ارزیابی انطباق از محدودیتهای مرتبط با دوره تعلیق عدول کند.
ماده  -7استفاده از گواهینامه ،نماد تایید صالحیت و عالمت مشترک نماد مرکز و مجمع تایید صالحیت جهانی (:)IAF

 1-7تایید ص یت به مد  0سال از تاریخ صدور گواهینامه معتبر است.
 2-7نحوه استفاده از گواهینامه و نماد تایید ص یت باید براساس ضوابط اعک م شکده از سکوی مرککز طبکق دسکتورالعمل اسکتفاده از
گواهینامه و نماد تایید ص یت به شماره مدر  NACI-W01باشد.
 0-7استفاده مغایر با قوانین مرکز مرتبط با گواهینامه و نماد تایید ص یت بعنوان نقض این تعهدنامه محسوب میگردد.
صفحه  7از 8

شماره تجدید نظر30 :

تاریخ تجدیدنظر1016/30 :

NACI–F154

فرم پذیرش و تعهد شرایط تایید صالحیت نهاد های ارزیابی انطباق

یت شده مجاز است تنها پیرامون مواردی تبلیغا نماید که در دامنه شمول تایید صک

یت بکه آن

 0-7نهاد ارزیابی انطباق تایید ص
اجازه داده شده باشد.
 5-7نهاد ارزیابی انطباق باید به گونه ای تبلیغا نماید که به وجهه یا شهر مرکز ودشه وارد ننماید و با ارجاع به تایید ص یت وود
بیانیه هایی را صادر ننماید که توجیه نداشته و یا سوء تعبیر شود.
 6-7نهاد ارزیابی انطباق به هیچ وجه اجازه ندارد که در ارتباط با تایید ص یت وود چنین برداشتی را ایجاد نمایکد ککه وکدما ارائکه
شده توسط وی لزوما بهترین از نوع وود از دیدگاه مرکز می باشد.
 7-7مشروح ضوابط و شرایط استفاده ازگواهینامه و نماد تائید ص یت و تبلیغا بر اساس روش هکا و دسکتورالعمل هکای مرککز قابکل
دسترس برای نهاد ارزیابی انطباق می باشد.
ماده  -8فسخ تعهدات:
 1-8چنانچه نهاد ارزیابی انطباق در هر زمان به طور یک طرفه این تعهدنامه را فسخ کند ،طبق شرایط این تعهدنامه موظف به پرداوکت
هزینه ها وواهد بود.
 2-8به تشخیص مرکز اگر شرایطی از سوی نهاد ارزیابی انطباق رعایت نشده باشد و منجر به اط عیه تعلیق شده باشکد در ایکن صکور
امکان فسخ در پایان تعلیق وجود وواهد داشت.
 0-8هرگاه نهاد ارزیابی انطباق بصور عمدی و یا سهوی بخن (بخنهایی) از ضوابط مربوطه یا مفاد بندهای این تعهدنامکه (تعهکدا
نهاد ارزیابی انطباق ،ضوابط فسخ تعهدنامه  ،استفاده از نماد تایید ص

یت ،آگهی های مربوط به تایید ص

یت) را نقض گردد که

ناگزیر مرکز نسبت به ابطال گواهینامه اقدام نماید که در این صور نهاد ارزیابی انطباق موظف به پرداوت کلیه هزینههای مکرتبط
وواهد بود.

ماده  -9مرجع حل اختالف:
 1-1چنانچه دروصوص چگونگی اجرای این تعهدنامه یا تفسیر و تعبیر هر یک از مواد و تبصره ها اوت فی اصکل گردیکده و از طریکق
وواهد بود و طرفین مکلف به پکذیرش آن
مکاتبه و مذاکره ل نگردد ،نظر رییس شورای تایید ص یت برای ل اوت ف م
میباشند
 2-1هرگونه ادعاهای ضرر و زیان ا تمالی که مطرح شود طبق قوانین جمهوری اس می ل و فصل وواهد شد.
این تعهدنامه مشتمل  9ماده بوده و در دو نسخه که هرکدام حکم واحد دارند ،تنظیم گردیده و بهه اماهای نههاد ارزیهابی
انطباق رسیده است.
مدیر عامل نهاد ارزیابی انطباق
نام و ناموانوادگی:
امضا:
تاریخ:
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