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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 9قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  5965تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداای میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورای عتادی اداری متور  30/7/13بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  107/91393مور  30/6/12جهت اجرا ابالغ رده است .
تدوین استاندارد در حوزه اای مختیف در کمیسیون اای فنی مرکب از کاررناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکتز و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بته رترایط تودیتدی،
فناوری و تجاری است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراکز عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازماناای دودتی و غیر دودتی حاصل می رود  .پیش نویس استتاندارداای میتی
ایران برای نظرخواای به مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون اای فنی مربوط ارسال میرود و پس از دریافت نظراا و پیشنهاداا در
کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می رود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازماناای عالقه مند و ذی صالح نیز با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب  ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  1تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
1
5
سازمان میی استاندارد ایران از اعضای اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 9(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 1(CACدر کشتور
فعادیت می کند  .در تدوین استاندارداای میتی ایتران ضتمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتداتای ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفتاای عیمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداای بینادمییی بهرهگیری میرود .
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون  ،برای حمایت از مصرف کنندگان  ،حفظ سالمت و
ایمنی فتردی و عمتومی  ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتادی  ،اجترای بعضتی از
استاندارداای میی ایران را برای محصوتت تودیدی داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورای عادی استاندارد ،اجباری نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراای بین ادمییی برای محصوتت کشور  ،اجرای استاندارد کاتاای صادراتی و درجهبندی آن
را اجباری نماید  .امچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعال در زمینتۀ مشتاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممیزی و صتدور گتواای سیستت اتای متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی  ،آزمایشتگاهاتا و مراکتز
کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازماناا و مؤسسات را بتر استاس ضتوابط نظتام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آناا اعطا و بتر عمیکترد آناتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا  ،کادیبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،تعیین عیتار فیتزات گرانبهتا و انجتام
تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استاندارداای میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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کمیسیون فنی تدوين استاندارد
"ارزيابی انطباق -الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصوالت ،فرايندها و خدمات"
رئیس:

سمت و /يا نمايندگی

اوسپ سرکسیان ،اوسپ
سدیسانس مهندسی برق

کاررناس استاندارد
بازنشسته سازمان میی استاندارد ایران

دبیر:
مرکز میی تایید صالحیت ایران-
سازمان میی استاندارد ایران

طوماریان ،سهیال
سدیسانس مهندسی ادکترونیک
اعضاء  :ساسامی به ترتیب حروف ادفبا(

آژیده ،عیی اکبر
سکاررناسی اررد مهندسی بیوتکنودوژی

پژواشگاه استاندارد-
سازمان میی استاندارد ایران

ایازی ،جمییه
سدیسانس مهندسی ادکترونیک

نظارت بر اجرای استاندارد-
سازمان میی استاندارد

ایاز ،رادی
سکاررناسی زبان انگییسی

ررکت ارزیابان کیفیت خاور میانه

روزبه ،میر محمد
سدکترای مدیریت

دبیر انجمن عیمی کیفیت ایران

رسودی،حسنعیی
سدیسانس مهندسی مکانیک

مشاور اررد ررکت مشاوران فنّاوری
اطالعات آگااان

ج
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کمیسیون فنی تدوين استاندارد (ادامه)
زرین چنگ ،ادهام
سدیسانس مهندسی ریمی صنایع غیایی

مرکز میی تایید صالحیت ایران-
سازمان میی استاندارد ایران

ریخ حسینی ،رکوفه
سفوق دیسانس مهندسی صنایع

پژواشگاه استاندارد-
سازمان میی استاندارد ایران

رااوردی ،عاطفه
سکاررناسی آمار

مرکز میی تایید صالحیت ایران-
سازمان میی استاندارد ایران

غیبی ،میر بهروز
سکاررناسی اررد گیاه پزرکی

مدیر عامل ررکت بازرسی تاک

طهماسبی افشار ،منیژه
سدیسانس عیوم تغییه

مرکز میی تایید صالحیت ایران-
سازمان میی استاندارد ایران

فیروزه ،نگین
سکاررناسی اررد مهندسی صنایع

مدیر صدور گواای مرکز صنایع
انفورماتیک

موسوی ،سمانه
سکاررناسی مشاوره

مرکز تحقیقات و اطالع رسانی اتاق
اسالمی

عیی یاری ،سمیرا
سکاررناس مترجمی زبان

مرکز تحقیقات و اطالع رسانی اتاق
اسالمی

د
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فهرست مندرجات
صفحه

عنوان

ز
ح
5
5
5
7
7
3
50
50
55
55
51
51
51
52
52
57
53
53
53
53
10
15
15
11
19

پیش گفتار
مقدمه
ادف و دامنه کاربرد
5
مراجع ادزامی
1
اصطالحات و تعاریف
9
ادزامات کیی
2
موضوعات حقوقی و قراردادی
5-2
مدیریت بیطرفی
1-2
مسئودیت مدنی و تامین مادی
9-2
ررایط بدون تبعیض
2-2
محرمانگی
1-2
اطالعات در دسترس عموم
7-2
ادزامات مربوط به ساختار
1
ساختار سازمانی و مدیریت رده بات
5-1
سازوکار مربوط به محفاظت از بیطرفی
1-1
ادزامات مربوط به منابع
7
کارکنان نهاد گواای کننده
5-7
منابع برای ارزیابی
1-7
ادزامات مربوط به فرایند
6
کییات
5-6
درخواست
1-6
بازنگری درخواست
9-6
ارزیابی
2-6
بازنگری
1-6
تصمی گیری در مورد گواای کردن
7-6
مستندات گواای کردن
6-6
فهرست محصوتت گواای رده
3-6

ه
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فهرست مندرجات (ادامه)
3-6
50-6
55-6
51-6
59-6
3
5-3
1-3
9-3
2-3
1-3
7-3
6-3
3-3

بازبینی
تغییرات تاثیر گیار بر گواای کردن
خاتمه ،محدود ساختن ،تعییق یا ابطال گواای
سوابق
رکایات و درخواستاای رسیدگی مجدد
ادزامات سیست مدیریت
گزینهاا
مستندات عمومی سیست مدیریت سگزینه ادف
کنترل مدارک سگزینه ادف
کنترل سوابق سگزینه ادف
بازنگری مدیریت سگزینه ادف
ممیزیاای درون سازمانی سگزینه ادف
اقدامات اصالحی
اقدامات پیشگیرانه سگزینه ادف

پیوست ادف سجهت آگاای اصول مربوط به نهاداای گواای کننده محصول و
فعادیتاای گواای کردن آناا
پیوست ب سجهت آگاای کاربرداین استاندارد در مورد فراینداا و خدمات
کتابنامه

و


12
12
11
17
16
16
16
16
13
13
13
90
95
95
99
97
96
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پیش گفتار
استاندارد "ارزیابی انطباق -ادزامات مربوط به نهاداای گواای کننده محصوتت ،فراینداا و خدمات" که پیش
نویس آن در کمیسیوناای مربوط تهیه و تدوین رده است و در یکصد و چهل و پنجمین اجالس کمیته میی
استاندارد مدیریت کیفیت مور 5931/51/53مورد تصویب قرار گرفته است ،اینک به استناد بند یک ماده 9
قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  ،5965به عنوان
استاندارد میی ایران منتشر میرود.
برای حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفتاای میی و جهانی در زمینه صنایع ،عیوم و خدمات،
استاندارداای میی ایران در مواقع دزوم تجدید نظر خوااد رد و ار پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابراین،
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

ز
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مقدمه
ادف کیی گواای کردن محصوتت ،فراینداا یا خدمات اطمینان دادن به تمامی طرفاای ذینفع در مورد
5
این است که محصودی ،فرایندی یا خدمتی ادزامات مشخص رده را برآورده میسازد .ارزش گواای کردن
میزان اطمینان و اعتمادی است که از طریق اثبات برآورده ردن ادزامات مشخص توسط رخص ثادث به نحو
رایسته و بی طرف ،ایجاد میرود .طرفاایی که در گواای کردن ذینفع میبارند رامل موارد زیر است اما
به آناا محدود نمیرود:
ادف  -کارفرمایان نهاداای گواای کننده
ب -مشتریان سازماناایی که محصوتت ،فراینداا یا خدمات آناا گواای رده است
ج -مراجع دودتی
د– سازماناای غیر دودتی
ه -مصرف کنندگان و سایر اعضای جامعه.
طرفاای ذینفع میتوانند انتظار دارته بارند یا ادزام نمایند که نهاد گواای کننده ادزامات این استاندارد و
نیز در موارد مرتبط ،ادزامات "طرح گواای کردن" 1را برآورده سازند .
گواای کردن محصوتت ،فراینداا یا خدمات روری است که تضمین میکند که آناا با ادزامات مشخص
رده در این استاندارد و سایر مدارک حاوی ادزامات مطابقت دارند .برخی از طرحاای گواای کردن
محصوتت ،فراینداا یا خدمات ممکن است رامل آزمون یا بازرسی اودیه و ارزیابی سیست اای مدیریت
کیفیت تامین کنندگان خود بارد که به دنبال آن بازبینیاایی انجام میرود که سیست مدیریت کیفیت و
آزمون یا بازرسی نمونهاایی از تودید و بازار را در نظر میگیرد .سایر طرحاا بر آزمون اودیه و آزمون بازبینی
متکی استند در حادی که انوز برخی از طرحاا صرفا آزمون نوعی را رامل میرود.
این استاندارد ادزامات را مشخص میکند و رعایت آن برای حصول اطمینان از این است که نهاداای گواای
کننده طرحاای گواای کردن را به روری رایسته ،امسان و بی طرفانه اجرا میکنند و بدین وسییه به
رسمیت رناختن چنین نهاداایی و پییرش محصوتت ،فراینداا و خدمات گواای رده در سطح میی و بین
ادمییی به پیشرفت تجارت بین ادمییی کمک میکند .این استاندارد میتواند به عنوان مدرک حاوی معیاراا
برای تایید صالحیت یا ارزیابی امترازی یا برگزیدن 9توسط مراجع دودتی ،مادکان طرح 2و دیگران استفاده
رود.
ادزامات میکوردر این استاندارد در وایه اول به عنوان معیاراای کیی برای نهاداای گواای کننده ای که
طرحاای گواای کردن محصوتت ،فراینداا یا خدمات را اجرا میکنند ،تدوین ردهاند .این ادزامات ممکن
است انگامی که بخش صنعتی خاصی یا سایر بخشاا کاربرد آن را ادزامی کنند یا ارگاه ادزامات خاصی

 -5در این استاندارد برای اصطالح  Certificationکه در استاندارد بین ادمییی ماخی به کار رفته است دو اصطالح در زبان فارسی در نظر
گرفته رده است ،یکی به معنای فرآیند "گواای کردن" و دیگری به معنای نتیجه فرآیند یعنی "گواای" است که برحسب ضرورت به کار
میروند.
2-Certification scheme
3- Designation
4- Scheme owner

ح
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مانند سالمت و ایمنی نیز بایستی در نظر گرفته روند ،تقویت روند .پیوست ادف رامل اصول مرتبط با
نهاداای گواای کننده و فعادیتاای گواای کردن است که این نهاداا انجام میداند.
این استاندارد ادزامات مربوط به طرحاا و چگونگی ایجاد آناا را تعیین نمیکند و قصد ندارد نقش یا انتخاب
گزینهاا توسط مادکان طرح را محدود سازد ،با وجود این ادزامات طرح نبایستی با ار یک از ادزامات این
استاندارد در تضاد بارد یا آن را مستثنی کند.
بیانیهاای انطباق با استاندارداای قابل کاربرد یا سایر مدارک حاوی ادزامات میتواند به رکل گوااینامهاا
و/یا عالمتاای انطباق بارد .در بسیاری از موارد طرحاای مربوط به گواای کردن محصوتت یا گروهاای
محصول ،فراینداا و خدمات خا بر اساس استاندارداا یا سایر مدارک حاوی ادزامات مشخص رده ،به
استفاده از مستندات تشریحی خود طرحاا نیاز دارند.
ارچند که این استاندارد به ارخا ثادث گواای کننده محصول ،فرایند یا خدمت مربوط میرود ،بسیاری
از ضوابط آن ممکن است در روشاای اجرایی ارزیابی انطباق محصول طرفاای اول و دوم نیز مفید بارند.
در این استاندارد افعال معین وجهی زیر به کار میروند:
"باید" نشان دانده ادزام است
"بایستی" نشان دانده توصیه است
"ممکن است" نشان دانده مجاز بودن است
"میتوان" نشان دانده امکان یا توانمندی است.
5
جزئیات بیشتر را میتوان در استاندارد میی ایران رماره ، 5937 :1مقررات مربوط به ساختار و ریوه نگارش
استاندارداای میی ایران به دست آورد.

 -5ویرایش جدید این استاندارد در دست تدوین میبارد.

ط
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ارزيابی انطباق -الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصوالت ،فرايندها و خدمات
5

هدف و دامنه کاربرد

5

این استاندارد ادزامات مربوط به صالحیت ،فعادیت امسان و بیطرفانه نهاداای گواای کننده محصول ،فرایند و
خدمات را در بر میگیرد .نهاداای گواای کننده ای که مطابق با این استاندارد عمل میکنند تزم نیست که
تمامی انواع خدمات گواای کردن محصول ،فراینداا و خدمات را ارائه کنند .گواای کردن محصوتت ،فراینداا
و خدمات یک فعادیت ارزیابی انطباق رخص ثادث است سبه تعریف زیربند  1-1استاندارد ایران -ایزو -آی ای
سی  :56000سال 5936مراجعه رود .
در این استاندارد ،اصطالح "محصول" را میتوان با اصطالح "فرایند" یا "خدمت" جایگزین کرد مگر در مواردی
که ضوابط جداگانه ای برای "فراینداا" یا "خدمات" بیان رده بارد سبه پیوست ب مراجعه رود .
1

مراجع الزامی

مدارک ارجاع داده رده در زیر برای کاربرد این استاندارد ادزامی استند .برای مراجع دارای تاریخ ،فقط ویرایش
ذکر رده مورد نظر است .برای مراجع بدون تاریخ  ،آخرین چاپ مدرک ارجاع داده رده سرامل ار گونه
اصالحات آن کاربرد دارد.
 5-1استاندارد ایران -ایزو – آی ای سی  ،56000ارزیابی انطباق – واژگان و اصول عمومی
1-1

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

کننده
 9-1استاندارد ایران -ایزو – آی ای سی  ،56011ادزامات عمومی برای احراز صالحیت آزمایشگاهاای آزمون
و کادیبراسیون
 4-1استاندارد ایران – ایزو – آی ای سی  ،56015ادزامات نهاداای ارائه کننده خدمات ممیزی و گواای
کردن سیست اای مدیریت
9

اصطالحات و تعاريف

در این استاندارد عالوه بر اصطالحات و تعاریف ارائه رده در استاندارد ایران -ایزو – آی ای سی ،56000
اصطالحات و تعاریف زیر نیز کاربرد دارد.
5-9
کارفرما

1-Scope

5


استاندارد ایران -ایزو – آی ای سی 5931 :56071

سازمان یا رخص مسئول در برابر یک نهاد گواای کننده برای حصول اطمینان از این که ادزامات گواهی
کردن س 6-9رامل الزامات محصول س ، 3-9برآورده ردهاند
يادآوری -انگامی که در این استاندارد از اصطالح "کارفرما" استفاده میرود ا به مفهوم "درخواست کننده" ا به مفهوم
"کارفرما " است ،مگر به صورت دیگری مشخص رده بارد.
1-9

مشاوره

مشارکت در:
ادف  -طراحی ،ساخت ،نصب ،نگهداری یا توزیع یک محصول گواای رده یا در دست گواای ردن
ب  -طراحی ،استقرار ،اجرا یا حفظ یک فرایند گواای رده یا در دست گواای ردن
ج  -طراحی ،استقرار ،اجرا یا حفظ یک خدمت گواای رده یا یک خدمت در دست گواای ردن
يادآوری -در این استاندارد ،اصطالح "مشاوره" در ارتباط با فعادیتاای نهاداای گواای کننده ،کارکنان نهاداای گواای کننده
و سازماناای وابسته یا مرتبط با نهاداای گواای کننده به کار میرود.
9-9

ارزيابی

ترکیبی از کاراای"انتخاب" 5و "تعیین" 1فعادیتاای ارزیابی انطباق
يادآوری -کاراای "انتخاب" و "تعیین"در بنداای ادف 1-و ادف 9-از استاندارد ایران -ایزو  -آی ای سی  :56000سال 5936
مشخص ردهاند.

4-9
محصول

نتیجه یک فرایند
يادآوری  -5در استاندارد ایران – ایزو  :3000ساال  5936در مورد محصول چهار نوع کیی ذکر رده است :
 خدمات سبرای مثال حمل و نقل سبه تعریف زیربند  7-9مراجعه رود نرم افزار سبرای مثال برنامه رایانه ای ،فرانگ دغت سخت افزار سبرای مثال قطعات مکانیکی موتور مواد فراوری رده س برای مثال روغناای روان کننده .بسیاری از محصوتت متشکل از اجزایی استند که متعیق به انواع کیی مختیفی از محصول میبارند .این که یک محصول خدمت،
نرم افزار ،سخت افزار یا مواد فراوری رده نامیده رود به جزء غادب آن بستگی دارد.
1-Selection
2-Determination

1
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يادآوری  -1محصوتت نتایج فراینداای طبیعی ،مانند پرورش گیااان و تشکیل سایر منابع طبیعی را رامل میرود.
يادآوری  -9برگرفته از تعریف زیربند  9-9استاندارد ایران – ایزو -آی ای سی  :56000سال .5936

1-9
فرايند

مجموعه فعادیتاای مرتبط با ا یا متعامل که درونداداا را به برونداداا تبدیل میکند
مثالاا :فراینداای مهندسی جورکاری ،عمییات حرارتی ،فراینداای ساخت نیازمند تایید توانمندی فرایند
سبرای مثال بهره برداری یا تودید محصول با رواداریاای مشخص رده  ،فراینداای تودید مواد غیایی،
فراینداای پرورش گیاه.
يادآوری -برگرفته از تعریف زیربند  5-2-9از استاندارد ایران -ایزو  :3000سال .5936

7-9
خدمت

نتیجه حداقل یک فعادیت است که دزوما در حوزه تعامل 5بین تامین کننده و مشتری انجام میگیرد و عموما
نامیموس است
يادآوری  -5ارائه یک خدمت برای مثال میتواند رامل موارد زیر بارد:
-

فعادیت انجام گرفته بر روی محصول میموس عرضه رده توسط مشتری سمانند خودرویی که بایستی تعمیر رود
فعادیت انجام گرفته بر روی محصول نامیموس عرضه رده توسط مشتری سمانند اطالعات ارائه رده برای تنظی ظهار
نامه مادیاتی
تحویل یک محصول غیر میموس س مانند اطالع رسانی در زمینه انتقال دانش
ایجاد ررایط محیطی مناسب یرای مشتری سمثال در اتلاا و رستوراناا .

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

6-9
الزامات مربوط به گواهی کردن

ادزامات مشخص رده ،رامل الزامات محصول سزیربند  3-9که توسط کارفرما سزیربند  5-9به عنوان ررطی
برای گواای کردن یا حفظ آن برآورده میرود
يادآوری -ادزامات گواای کردن رامل ادزاماتی است که توسط نهاد گواای کننده [معموت از طریق موافقتنامه گواای کردن سبه
زیربند  1-5-2مراجعه رود ] بر کارفرما تکییف میرود تا ادزامات این استاندارد برآورده رود و نیز میتواند رامل ادزاماتی بارد
1-Interface

9
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که از طریق طرح گواای کردن بر کارفرما تکییف رده است" .ادزامات گواای کردن" مطابق با این استاندارد ،ادزامات تکییف رده
بر نهاد گواای کننده از طریق طرح گواای کردن را رامل نمیرود.
مثال :ادزامات گواای کردن ارائه رده در زیر ،ادزامات محصول نمی بارند:
-

تکمیل موافقتنامه گواای کردن
پرداخت ازینهاا
فراا کردن اطالعات درخصو تغییرات در محصول گواای رده
فراا کردن دسترسی به محصوتت گواای رده به منظور فعادیتاای بازبینی.

8-9
الزامات مربوط به محصول

ادزاماتی که مستقیما به محصول مربوط میرود که در استاندارداا یا سایر مدارک حاوی ادزامات تعیین رده
توسط طرح گواای کردن ،مشخص ردهاند.
يادآوری -ادزامات محصول میتواند در مدارک حاوی ادزامات مانند مقررات ،استاندارداا و مشخصات فنی مشخص رود.

3-9
طرح گواهی کردن
سیست گواای کردن مربوط به محصوتت مشخص رده که در مورد آناا ادزامات مشخص رده ،مقررات مشخص و
روشاای اجرایی یکسانی اعمال می رود.
يادآوری  -5برگرفته از تعریف  3-1استاندارد ایران  -ایزو -آی ای سی  :56000سال .5936
يادآوری  -1یک "سیست گواای کردن" سیست ارزیابی انطباقی است که در تعریف  6-1استاندارد ایران -ایزو -آی ای سی
 :56000سال  5936تعریف رده است.
يادآوری  -9مقررات ،روشاای اجرایی و مدیریت به منظور اجرای گواای کردن محصول ،فرایند و خدمت که در طرح گواای
کردن ادزامی ردهاند.
يادآوری  -4راانمایی کیی درخصو

تدوین طرحاا در استاندارد  5ISO/IEC 17067به امراه راانمااای رماره

 Guide 28و  ISO/IEC Guide 53ارائه رده است.

50-9
دامنه شمول گواهی کردن
رناسایی کردن موارد زیر:

 -5به کتابنامه مراجعه رود.

2
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 محصول سمحصوتت  ،فرایند ساا  ،یا خدمت سخدمات که در مورد آن گواای اعطا رده است طرح گواای کردن قابل اجرا استاندارد ساا و دیگر مدرک سمدارک حاوی ادزامات ،رامل تاریخ انتشار آناا که مطابقت محصولسمحصوتت  ،فرایند ساا  ،یا خدمت سخدمات بر مبنای آناا آن قضاوت میرود
55-9
مالک طرح

5

رخص یا سازمان مسئول درخصو

ایجاد و حفظ یک طرح گواای کردن س 3-9خا

يادآوری -مادک طرح میتواند خود نهاد گواای کننده ،مرجعی دودتی ،اتحادیهاای تجاری ،گروای از نهاداای گواای کننده یا
سایر موارد بارد.

51-9
نهاد گواهی کننده

نهاد ارزیابی انطباق رخص ثادث که طرحاای گواای کردن را اجرا می کند
يادآوری -یک نهاد گواای کننده می تواند دودتی یا غیر دودتی بارد س با یا بدون اختیارتنظی مقررات .
59-9

بیطرفی
وجود واقع گرايی

1

يادآوری  -5واقع گرایی به معنای آن است که تعارض منافع وجود ندارد ،یا برطرف رده است به نحوی که بر فعادیتاای نهاد
گواای کننده تاثیر سوء ندارته بارد.
يادآوری  -1سایر اصطالحاتی که در بیان عنصر بیطرفی مفید استند عبارتند از :واقع گرایی ،استقالل ،9مبرا بودن از تعارض
منافع ،2مبرا بودن از گرایش ،1فقدان پیش داوری ،7عدم جانبداری ،6انصاف ،5دارتن فکر باز ،3برخورد یکسان 50عدم وابستگی،55
51
توازن .
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

1


استاندارد ایران -ایزو – آی ای سی 5931 :56071

4

الزامات کلی

5-4

موضوعات حقوقی و قراردادی

 5-5-4مسئولیت قانونی

نهادگواای کننده باید موجودیتی حقوقی یا بخش تعریف رده ای از آن بارد به نحوی که بتواند از نظر قانونی
مسئول تمام فعادیتاای گواای کردن خود بارد.
يادآوری -نهاد گواای کننده دودتی ،موجودیت حقوقی بر مبنای وضعیت دودتی خود محسوب میرود.
1-5-4

موافقتنامه گواهی کردن

 5-1-5-4نهادگواای کننده باید موافقتنامهای با قابییت اجرایی قانونی برای ارائه فعادیتاای گواای کردن به
کارفرمایان خود دارته بارد .موافقتنامهاای گواای کردن باید مسئودیتاای نهاد گواای کننده و کارفرمایان
آن را در نظر گیرد.
 1-1-5-4نهاد گواای کننده باید اطمینان حاصل کند که موافقتنامه گواای کردن آن نهاد ،کارفرما را میزم
میسازد که حداقل با موارد به ررح زیر مطابقت دارته بارد:
ادف -کارفرما امواره ادزامات گواای کردن سبه زیربند  6-9مراجعه رود را برآورده سازد ،از جمیه اعمال
تغییرات مقتضی انگامی که این تغییرات توسط نهاد گواای کننده اطالع رسانی رده بارد س به زیربند 50-6
مراجعه رود)
ب -اگر گواای کردن درخصو تودید مداوم 5به کار رود ،محصول گواای رده مداوما ادزامات محصول را
برآورده سازد سبه زیربند  3-9مراجعه رود
ج -کارفرما کییه ترتیبات تزم برای موارد به ررح زیر را فراا سازد:
 -5انجام ارزیابی سبه زیربند  9-9مراجعه رود و بازبینی سدرصورت دزوم  ،رامل تمهیداتی برای
بررسی مستندات و سوابق و دسترسی به تجهیزات مربوط ،مکان ساا  ،محوطه ساا  ،کارکنان و
پیمانکاران فرعی کارفرما
 -1تحقیق درخصو رکایات
 -9مشارکت ناظران ،برحسب موضوعیت
د -کارفرما گواای کردن امخوان با دامنه رمول گواای کردن سبه بند  50-9مراجعه رود را اظهار نماید
ه -کارفرما از گواای محصول خود به گونهای استفاده نکند که وجهه نهاد گواای کننده را خدره دار نماید و
ایچگونه مطیبی درخصو گواای محصول خود بیان نکند که ممکن است نهاد گواای کننده آن را گمراه
کننده یا غیر مجاز محسوب نماید
و -به محض تعییق ،ابطال یا خاتمه اعتبارگواای ،کارفرما استفاده از ار گونه مطادب تبییغاتی که رامل ارجاع
به گواای است را متوقف نماید و اقداماتی را اتخاذ کند که به وسییه طرح گواای کردن ادزام رده است سبرای
مثال استرداد مدارک گواای و ار گونه اقدام مورد نیاز دیگری را انجام داد
1- Ongoing production
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ز -اگر کارفرما نسخهاایی از مدارک گواای کردن را به دیگران ارائه کند ،مدارک باید به طور کامل یا مطابق با
طرح گواای کردن تکثیر روند
ح -انگام ارجاع دادن به گواای محصول خود در رسانهاای ارتباطی مانند مدارک ،جزوات یا آگهیاا ،کارفرما
با ادزامات نهاد گواای کننده یا آن گونه که در طرح گواای کردن مشخص رده است ،مطابقت نماید
ط -کارفرما کییه ادزاماتی را که ممکن است در طرح گواای کردن در ارتباط با استفاده از عالمتاای انطباق و
در مورد اطالعات مربوط به محصول توصیه رده بارد ،رعایت کند
يادآوری  -5به استاندارد ایران -ایزو -آی ای سی  56090و راانمااای رماره

 ISO/IEC Guide 23و ISO/IEC Guide27

مراجعه رود.

ی -کارفرما سابقه ای از تمامی رکایاتی که در ارتباط با مطابقت با ادزامات گواای کردن به اطالع وی رسانیده
رده است را حفظ کند و حسب درخواست آناا را در اختیار نهاد گواای کننده قرار داد ،و
 -5با توجه به تحییل رکایت و ارگونه نواقص یافته رده در محصوتت که بر مطابقت با ادزامات گواای کردن
تاثیر می گیارد ،اقدام مقتضی را انجام داد
 -1این اقدامات انجام رده را مدون کند
يادآوری -تصدیق مورد سی توسط نهاد گواای کننده را میتوان در طرح گواای کردن مشخص نمود.

ک -کارفرما بدون تاخیر نهاد گواای کننده را از تغییراتی که ممکن است بر توانایی آن در انطباق با ادزامات
گواای کردن تاثیر گیارد ،مطیع سازد.
يادآوری -نمونه اایی از تغییرات میتواند موارد به ررح زیر را در بر گیرد:
-

وضعیت قانونی ،تجاری ،سازمانی یا حق مادکیت
سازمان و مدیریت سبرای مثال کارکنان کییدی مدیریتی ،تصمی گیری یا فنی
تغییرات درخصو محصول یا روش تودید
نشانی تماس و محل اای 5تودید
تغییرات عمده درخصو سیست مدیریت کیفیت.

1-Sites
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9-5-4

استفاده ازپروانهها ،5گواهینامهها و عالمتهای انطباق

 5-9-5-4نهاد گواای کننده باید کنترل را مطابق با طرح گواای کردن بر مادکیت ،استفاده و نمایش پروانهاا،
گوااینامهاا ،عالمتاای انطباق و سایر سازوکاراایی 1که نشان دانده گواای ردن محصول است ،اعمال کند.
يادآوری  -5راانمایی درخصو

استفاده از گوااینامهاا و عالمتاا که توسط نهاد گواای کننده اجازه داده رده است را می-

توان در راانمای  ISO/IEC Guide 23یافت.
يادآوری  –1در استاندارد ایران  -ایزو -آی ای سی  ،56090ادزامات مربوط به استفاده از عالمت اای رخص ثادث ارائه رده
است.

 1-9-5-4درخصو ارجاعات نادرست در مستندات یا تبییغات دیگر در مورد طرح گواای کردن یا استفاده
گمراه کننده از پروانهاا ،گوااینامهاا ،عالمتاا یا ار سازوکار دیگری برای نشان دادن این که محصول گواای
رده است ،باید اقدام مناسب به عمل آید.
يادآوری  -این اقدامات در راانمای  ISO Guide 27ارائه رده است و می تواند اقدامات اصالحی ،ابطال گوااینامه ،افشای
تخیف 9و در صورت دزوم اقدام قانونی را رامل رود.

1-4

مديريت بیطرفی

 5-1-4فعادیتاای گواای کردن باید بی طرفانه انجام رود.
 1-1-4نهاد گواای کننده باید در مورد بیطرفی فعادیتاای گواای کردن خود مسئول بارد و نباید اجازه
داد که فشاراای تجاری ،مادی یا سایر فشاراا موجب خدره دار ردن بیطرفی رود.
 9-1-4نهاد گواای کننده باید به طور مداوم ریسکاای مربوط به بیطرفی خود را رناسایی کند .این امر
باید رامل آن ریسکاایی بارد که از فعادیتاای نهاد ،روابط آن ،یا از روابط کارکنان آن نهاد س به بند -1-2
 51مراجعه رود به وجود میآید .با وجود این ،چنین روابطی ممکن است دزوما برای نهاد گواای کننده
ریسک مربوط به بیطرفی را ایجاد نکند.
يادآوری  -5ارتباطی که ریسکی را برای بیطرفی نهاد گواای کننده ایجاد می کند میتواند بر مبنای مادکیت ،اداره امور،2
مدیریت ،کارکنان ،منابع به ارتراک گیارته رده ،امور مادی ،قرارداداا ،بازاریابی سرامل برندگیاری و پرداخت کمیسیون فروش
یا سایر انگیزه اا برای مراجعه کارفرمایان جدید و غیره ،بارد.
يادآوری  -1مطابق با استاندارد میی ایران رماره  ،59121رناسایی ریسکاا به مفهوم ارزیابیاای ریسک نمی بارد.

1-Licences
2-Mechanisms
3-Transgression
4-Governance
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 4-1-4چنانچه ریسکی درخصو بیطرفی رناسایی رود ،نهاد گواای کننده باید بتواند نشان داد که
چگونه این ریسک را حیف می کند یا آن را به حداقل میرساند .این اطالعات باید در اختیار سازوکار تعیین
رده در زیربند  1-1قرار داده رود.
 1-1-4نهاد گواای کننده باید از تعهد مدیریت رده بات در مورد بیطرفی برخوردار بارد.
 7-1-4نهاد گواای کننده و ار بخشی از آن با امان موجودیت حقوقی و موجودیتاای تحت کنترل سازمانی
آن نهاد سبه زیربند  2-7-6مراجعه رود نباید:
ادف -طراح ،سازنده ،نصاب ،توزیع کننده یا نگهداری کننده محصول گواای رده بارد
ب -طراح ،اجرا کننده ،بهره بردار یا نگهداری کننده فرایند گواای رده بارد
ج -طراح ،اجرا کننده ،تامین کننده یا نگهداری کننده خدمت گواای رده بارد
د -ارائه کننده پیشنهاد خدمات مشاوره یا ارائه دانده آن خدمات به کارفرمایان خود بارد
ه -ارائه کننده پیشنهاد خدمات مشاوره سیست مدیریت یا ممیزی درون سازمانی یا ارائه دانده آن خدمات به
کارفرمایان خود بارد ،ارگاه طرح گواای کردن ،ارزیابی سیست مدیریت کارفرما را ادزام کند.
يادآوری  -5این امر مانع از انجام موارد به ررح زیر نمی رود:
-

امکان تبادل اطالعات سبرای مثال ارائه توضیحاتی در مورد یافتهاا یا واضح کردن ادزامات مابین نهاد گواای کننده و
کارفرمایان آن
استفاده ،نصب و نگهداری محصوتت گواای رده که برای فعادیتاای نهاد گواای کننده ضروری است.

يادآوری" -1مشاوره سیست مدیریت" در تعریف  9-9از استاندارد ایران -ایزو آی ای سی  5939 :56015تعریف رده است.

 6-1-4نهاد گواای کننده باید اطمینان داد که فعادیتاای موجودیتاای حقوقی مجزا که نهاد گواای
کننده یا موجودیت حقوقیای که بخشی از آن نهاد است و دارای ارتباطاتی با موجودیت حقوقی مجزا می
بارند ،موجب خدره دار ردن بیطرفی فعادیتاای گواای کردن نمیرود.
يادآوری – به یادآوری  5بند  9-1-2مراجعه رود.
 8-1-4ارگاه موجودیت حقوقی مجزا میکور در زیربند  6-1-2محصول گواای رده سرامل محصوتتی که
قرار است گواای روند را ارائه داد یا آن را تودید کند یا پیشنهاد ارائه خدمات مشاوره را بداد یا آن خدمات
را ارائه کند سبه زیربند  1-9مراجعه رود  ،کارکنان مدیریتی نهاد گواای کننده و کارکنان مربوط به فرایند
بازنگری و تصمی گیری در مورد گواای کردن نباید در فعادیتاای موجودیت حقوقی مجزا دخیل بارند.
کارکنان موجودیت حقوقی مجزا نباید در مدیریت نهاد گواای کننده ،بازنگری یا تصمی گیری در مورد گواای
کردن دخیل بارند.
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يادآوری -در مورد کارکنان دخیل در ارزیابی ،ادزامات بیطرفی در بند  7بیان رده است و ادزامات تکمییی در سایر استاندارداای
مربوط ذکر رده در زیربنداای  5-1-7و  ،5-1-1-7ارائه رده است.

 3-1-4فعادیتاای نهاد گواای کننده نباید در ارتباط با فعادیتاای سازمانی که خدمات مشاوره سبه زیربند
 1-9مراجعه رود را ارائه میکند ،بازاریابی یا پیشنهاد رود .نهاد گواای کننده نباید بیان کند و یا تیویحا
اظهار نماید که اگر از خدمات سازمان مشاوره دانده مشخص ردهای استفاده رود ،گواای کردن سادهتر،
آسانتر ،سریعتر و ک ازینهترخوااد بود.
 50-1-4در مدت زمان مشخص رده توسط نهاد گواای کننده ،نباید از کارکنانی که در مورد محصودی
خدمات مشاوره ارائه کردهاند برای بازنگری یا تصمی گیری در مورد گواای کردن آن محصول ،استفاده رود سبه
زیربند  1-9مراجعه رود .
يادآوری  -5این مدت زمان می تواند در طرح گواای کردن مشخص رود یا اگر نهاد گواای کننده مشخص کند ،این مدت زمان
بایستی در حد کافی زیاد بارد تا اطمینان حاصل رود که بازنگری یا تصمی گیری موجب خدره دار ردن بیطرفی نمی رود.
اغیب از مدت زمان مشخص رده دو سال استفاده می رود.
يادآوری  -1در مورد کارکنان دخیل در ارزیابی ،ادزامات بیطرفی در بند  7بیان رده است و ادزامات تکمییی در سایر
استاندارداای میی و بین ادمییی مربوط ذکر رده در زیربنداای  5 -1-7و  ،5-1-1-7ارائه رده است.

 55-1-4نهاد گواای کننده باید برای پاسخگویی به ارگونه ریسکاای مربوط به بیطرفی خود ناری از
اقدامات سایر ارخا  ،نهاداا یا سازماناا که درخصو آناا مطیع می رود ،اقدام کند.
 51-1-4کییه کارکنان نهاد گواای کننده ،ساع از درون سازمان یا بیرون از سازمان یا کمیتهاایی که می
توانند بر فعادیتاای گواای کردن تاثیر گیارند باید بی طرفانه عمل کنند.
9-4

مسئولیت مدنی و تامین مالی

5

 5-9-4نهاد گواای کننده باید ترتیبات کافی سمانند بیمه یا اندوخته برای پورش دادن مسئودیتاای مدنی
ناری از فعادیتاای خود در اختیار دارته بارد.
 1-9-4نهاد گواای کننده باید پایداری مادی و منابع مورد نیاز را برای فعادیتاای خود دارته بارد.
4-4

شرايط بدون تبعیض

 5-4-4خطمشیاا و روشاای اجرایی که بر مبنای آن نهاد گواای کننده عمل میکند و نحوهی اداره کردن
آناا باید بدون تبعیض بارد .روشاای اجرایی نباید به گونهای به کار روند که دسترسی درخواست کنندگان،
به غیر از آناایی که در این استاندارد مشخص رده است ،را مانع رود یا جیوگیری کند.

1-Liability and financing
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 1-4-4نهاد گواای کننده باید خدمات خود را برای تمامی درخواست کنندگانی که فعادیتاای آنها در حوزه
رمول فعادیتاای آن قرار میگیرد ،قابل دسترس سازد.
 9-4-4دسترسی به فرایند گواای کردن نباید مشروط به اندازه سازمان کارفرما یا عضویت در انجمناا یا
گروهاا بوده یا این که مشروط به تعداد گواایاایی بارد که قبال صادر ردهاند .ررایط نابجای مادی یا دیگر
ررایط نابجا نباید وجود دارته بارد.
يادآوری -نهاد گواای کننده می تواند در ررایطی که دتیل اساسی یا اثبات ردهای مانند مشارکت کارفرما در فعادیتاای غیر
قانونی ،دارتن سابقهای از عدم مطابقتاای تکراری مربوط به ادزامات محصول /گواای کردن یا موضوعات مشابه مرتبط با کارفرما
وجود دارد از پییرش درخواست یا حفظ قرارداد گواای کردن کارفرما امتناع ورزد.

 4-4-4نهاد گواای کننده باید ادزامات ،ارزیابی ،بازنگری ،تصمی گیری و بازبینی سدر صورت وجود  ،خود را به
موضوعاتی محدود سازد که به نحو خا به دامنه رمول گواای کردن مربوط میرود.
1-4

محرمانگی

 5-1-4نهاد گواای کننده باید از طریق تعهدات قابل اجرای قانونی در مورد مدیریت تمامی اطالعات به دست
آمده یا ایجاد رده در حین انجام فعادیتاای گواای کردن مسئول بارد .به استثنای اطالعاتی که کارفرما در
دسترس عموم قرار می داد یا در مواردی که بین نهاد گواای کننده و کارفرما توافق رده است سبرای مثال به
منظور پاسخگویی به رکایات تمامی اطالعات دیگر دارای مادکیت اختصاصی 5محسوب میروند و باید
محرمانه تیقی روند .نهاد گواای کننده باید کارفرما را از قبل درخصو اطالعاتی که قصد دارد در حوزه
دسترسی عمومی قرار داد ،مطیع سازد.
 1-1-4ارگاه نهاد گواای کننده به موجب قانون میزم بارد یا بر طبق ترتیبات قراردادی مجاز بارد که
اطالعات محرمانه را منتشر کند ،کارفرما یا رخص مربوط باید از اطالعات ارائه رده آگاه رود ،مگر این که منع
قانونی دارته بارد.
 9-1-4اطالعات به دست آمده در مورد کارفرما از منابعی به غیر از کارفرما سبرای مثال راکیان یا سازماناای
تنظی کننده مقررات باید محرمانه تیقی رود.
7-4

اطالعات در دسترس عموم

نهاد گواای کننده باید اطالعات به ررح زیر را ساز طریق نشریات ،رسانهاای ادکترونیکی یا سایر روشاا حفظ
کند و حسب درخواست آناا را در دسترس قرار داد:

1-Proprietary
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ادف-اطالعات درخصو طرح ساای گواای کردن سیا ارجاع به آناا رامل روشاای اجرایی ارزیابی ،مقررات
و روشاای اجرایی مربوط به اعطا ،حفظ ،گسترش یا محدود ساختن دامنه رمول ،تعییق ،ابطال ،یا امتناع از
گواای کردن
ب -ررح روشاایی که به وسییه آن نهاد گواای کننده پشتیبانی مادی و اطالعات کیی درخصو ازینهاای
اعالم رده به درخواست کنندگان و کارفرمایان را به دست میآورد
ج -ررح حقوق و وظایف درخواست کنندگان و کارفرمایان رامل ادزامات ،قیود یا محدودیتاا درخصو
استفاده از نام و عالمت گواای کردن نهاد گواای کننده و راهاای ارجاع به گواای اعطا رده
د -اطالعات مربوط به روشاای اجرایی درخصو رسیدگی به رکایتاا و درخواستاای رسیدگی مجدد.
1

الزامات مربوط به ساختار

5-1

ساختار سازمانی و مديريت رده باال

 5-5-1ساختار و مدیریت فعادیتاای گواای کردن باید به گو نهای بارد تا از بیطرفی محفاظت کند.
 1-5-1نهاد گواای کننده باید ساختار سازمانی خود را با نشان دادن وظایف ،مسئودیتاا و اختیارات مدیریت
و سایر کارکنان دخیل در گواای کردن و امه کمیتهاا مدون کند .ارگاه نهاد گواای کننده بخش معینی از
موجودیت حقوقی بارد ساختار آن باید سیسیه مراتب اختیارات و رابطه با سایر بخشاای درون امان
موجودیت حقوقی را در برگیرد.
 9-5-1مدیریت نهاد گواای کننده باید ایات ،گروای از ارخا یا رخصی را که دارای اختیار و مسئودیت
کیی برای ار یک از موارد زیر میبارد ،رناسایی کند:
ادف -تدوین خطمشیاای مربوط به فعادیتاای نهاد گواای کننده
ب -نظارت بر اجرای خطمشیاا و روشاای اجرایی
ج -نظارت بر اداره امورمادی نهاد گواای کننده
د -توسعه فعادیتاای گواای کردن
ه -تدوین ادزامات گواای کردن
و -ارزیابی سبه زیربند  2-6مراجعه رود
ز -بازنگری سبه زیربند  1-6مراجعه رود
ح -تصمی گیریاا درخصو گواای کردن سبه زیربند  7-6مراجعه رود
ط -تفویض اختیار به کمیتهاا یا کارکنان برحسب نیاز ،به منظور انجام فعادیتاای تعریف رده از طرف خود
ی -ترتیبات قراردادی
ک -فراا کردن منابع کافی برای فعادیتاای گواای کردن
ل -پاسخگو بودن به رکایات و درخواستاای رسیدگی مجدد
م -ادزامات مربوط به رایستگی کارکنان
ن -سیست مدیریت نهاد گواای کننده سبه زیربند  3مراجعه رود .
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 4-5-1نهاد گواای کننده باید مقررات رسمی برای انتصاب ،ررح ماموریتاا 5و کار کمیتهاایی که در
فعادیتاای گواای کردن دخیل استند ،دارته بارد سبه زیربند  6مراجعه رود .این کمیتهاا باید از ار گونه
فشاراای تجاری ،مادی یا سایر فشاراا که ممکن است بر تصمیمات تاثیر گیارند ،عاری بارند .نهاد گواای
کننده باید اختیار درخصو تعیین و عزل اعضای کمیتهاا را حفظ کند.
1-1

سازوکار مربوط به محفاظت از بیطرفی

 5-1-1نهاد گواای کننده باید سازوکاری برای محفاظت از بیطرفی خود دارته بارد .این سازوکار باید
درونداداا برای موارد به ررح زیر را فراا کند:
ادف -خطمشیاا و اصول مربوط به بیطرفی فعادیتاای گواای کردن خود
ب -ارگونه گرایش از سوی نهاد گواای کننده که اجازه داد مالحظات تجاری یا سایر موارد مانع از ارائه
فعادیتاای گواای کردن به صورت بی طرفانه و امخوان رود
ج -موضوعاتی که بر بیطرفی و اطمینان در مورد فعادیتاای گواای کردن تاثیر میگیارند ،از جمیه در
دسترس قرار دادن اطالعات.1
يادآوری  -5سایر کاراا یا وظایف سمانند مشارکت در فرایند تصمی گیری میتواند برای سازوکار تعیین رود مشروط بر این که
این کاراا و وظایف تکمییی نقش اصیی آن درخصو

حصول اطمینان از بیطرفی را خدره دار نسازد.

يادآوری  -1یک سازوکار احتمادی میتواند کمیتهای بارد که توسط یک یا چند نهاد گواای کننده ایجاد رده است ،کمیتهای
که توسط مادک طرح ،مرجع دودتی یا طرف معادل دیگری ایجاد رده است.
يادآوری  -9یک سازوکار واحد برای چندین طرح گواای کردن می تواند این ادزامات را برآورده سازد.
يادآوری  -4ارگاه نهاد گواای کننده ،خدمات گواای کردن سیست اای مدیریت را نیز ارائه کند ،کمیته ای که ادزامات زیربند
 1-7استاندارد ایران -ایزو  -آی ای سی  :56015سال  5939را برآورده سازد ،می تواند ادزامات زیربند  1-1را نیز برآورده سازد
مشروط بر آن که کییه ادزامات زیربند  1-1برآورده رده بارند.

 1-1-1این سازوکار باید برای حصول اطمینان از موارد به ررح زیر به طور رسمی مدون رود:
ادف -حضور متوازن طرفاای ذینفع مه به نحوی که ایچ طرف ذینفع منفردی 9غادب نبارد سکارکنان
درون یا برون سازمانی نهاد گواای کننده به عنوان طرف ذینفع منفرد محسوب رده و نباید غادب بارند
ب -دسترسی به کییه اطالعات تزم برای این که سازوکار قادر بارد تمامی وظایف خود را انجام داد.

1-Terms of reference
2- Openness
3- Single interest
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 9-1-1اگر مدیریت رده باتی نهاد گواای کننده درونداداای ارائه رده توسط سازوکار را تبعیت نکند ،این
سازوکار باید حق اتخاذ اقدام مستقل را دارته بارد سبرای مثال مطیع ساختن مراجع دارای اختیار ،نهاداای
تایید صالحیت ،ذینفعان  .در اتخاذ اقدام مقتضی ،ادزامات مربوط به محرمانگی زیربند  1-2در ارتباط با
کارفرما و نهاد گواای کننده باید رعایت رود.
درونداداایی که در تعارض با روشاای اجرایی نهاد گواای کننده یا سایر ادزامات اجباری استند نبایستی مد
نظر قرار گیرند .مدیریت بایستی استدتل مربوط به تصمی گیری در مورد در نظر نگرفتن درونداد و نگهداری
مدرک برای بازنگری توسط کارکنان مناسب را مدون کند.
 4-1-1گرچه تمامی گروهاای ذینفع نمی توانند در این سازوکار نمایندهای دارته بارند ،ودیکن نهاد گواای
کننده بایستی گروهاای ذینفع کییدی را رناسایی و دعوت کند.
يادآوری  -5چنین گروهاای ذینفعی می تواند رامل :کارفرمایان نهاد گواای کننده ،مشتریان کارفرمایان ،تودید کنندگان،
تامین کنندگان ،مصرف کنندگان ،کاررناسان ارزیابی انطباق ،نمایندگان اتحادیهاای تجاری صنعتی ،نمایندگان نهاداای دودتی
تنظی کننده مقررات قانونی یا ارائه کنندگان سایر خدمات دودتی و نمایندگان سازماناای غیر دودتی از جمیه سازماناای مربوط
به مصرف کننده بارند .مشارکت یک نماینده از ار طرف ذینفع در این سازوکار می تواند کفایت کند.
يادآوری  -1بسته به ماایت طرح گواای کردن این ذینفعان می توانند محدود بارند.

7

الزامات مربوط به منابع

5-7

کارکنان نهاد گواهی کننده

5-5-7

کلیات

 5-5-5-7نهاد گواای کننده برای پورش دادن فعادیتاای خود در ارتباط با طرحاای گواای کردن و در
ارتباط با استاندارداای قابل کاربرد و دیگر مدارک حاوی ادزامات باید تعداد کافی از کارکنان را استخدام کند یا
به آناا دسترسی دارته بارد.
يادآوری-کارکنان رامل افرادی استندکه به طور معمول برای نهاد گواای کننده کار میکنند و نیز افرادی را که تحت
قرارداداای انفرادی یا موافقتنامهاای رسمیای کار می کنند که آناا را تحت کنترل مدیریت و سیست اا/روش اای اجرایی
نهاد گواای کننده قرار میداد ،در بر میگیرد سبه زیربند 9-5-7مراجعه رود .

 1-5-5-7کارکنان باید برای وظایفی که انجام میداند از جمیه قضاوتاای فنی مورد نیاز ،تعیین خطمشیاا
و اجرای آناا رایستگی دارته بارند.
 9-5-5-7کارکنان رامل اعضای کمیته ،کارکنان نهاداای بیرون از سازمان ،یا کارکنانی که از جانب نهاد
گواای کننده کار میکنند باید تمامی اطالعات به دست آمده یا ایجاد رده در حین انجام فعادیتاای گواای
کردن را محرمانه حفظ کنند ،مگر در مواردی که در قانون یا طرح گواای کردن ادزام رده بارد.
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1-5-7

مديريت شايستگی کارکنان دخیل در فرايند گواهی کردن

 5-1-5-7نهاد گواای کننده باید روش اجرایی برای مدیریت رایستگیاای کارکنان دخیل در فرایند گواای
کردن را ایجاد ،اجرا و برقرار نگهدارد سبه بند  6مراجعه رود  .این روش اجرایی باید نهاد گواای کننده را به
رعایت موارد زیر میزم سازد:
ادف -تعیین معیاراای مربوط به رایستگی کارکنان برای ار وظیفه در فرایند گواای کردن با در نظر گرفتن
ادزامات مربوط به طرحاا
ب -رناسایی نیازاای آموزری و در صورت دزوم فراا کردن برنامهاای آموزری درخصو فراینداا ،ادزامات،
فعادیتاا ،روشاا و سایر ادزامات مرتبط با طرح گواای کردن
ج -اثبات این که کارکنان رایستگیاای مورد نیاز برای وظایف و مسئودیتاایی که عهده دار ردهاند را دارا
می بارند
د -به طور رسمی به کارکنان برای انجام وظایف در فرایند گواای کردن اختیار داد
ه -پایش عمیکرد کارکنان.
 1-1-5-7نهاد گواای کننده باید سوابق مربوط به کارکنان دخیل در فرایند گواای کردن به ررح زیر را
نگهداری کند سبه بند  6مراجعه رود :
ادف -نام ونشانی
ب -استخدام کنندگان پیشین و سمت مورد تصدی
ج -احراز ررایط مربوط به تحصیالت و رتبه حرفهای
د -تجربه و آموزش
ه -ارزیابی رایستگی
و -پایش عمیکرد
ز -مجوزاای داده رده به کارکنان درون نهاد گواای کننده
ح -تاریخ آخرین بار روز آمد ردن ار سابقه
 9-5-7قرارداد با کارکنان

نهاد گواای کننده باید کارکنان دخیل در فرایند گواای کردن را به امضای قرارداد یا مدرک دیگری میزم سازد
که در آن خود را در موارد به ررح زیر متعهد نمایند:
ادف -مطابقت دارتن با مقررات تعیین رده توسط نهاد گواای کننده رامل مقررات مربوط به محرمانگی و
استقالل از منافع تجاری و دیگر منافع س به زیربند  1-2مراجعه رود
ب -اظهار ارگونه وابستگی پیشین و/یا فعیی خود یا استخدام کننده خود با افراد به ررح زیر درخصو
ارزیابی یا گواای کردن مواردی که قرار است به این کارکنان واگیار روند:
 -5تامین کننده یا طراح محصوتت
 -1فراا کننده یا تکوین کننده خدمات
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 -9اجرا کننده یا تکوین کننده فراینداا
ج -آرکار نمودن ارگونه وضعیت رناخته رده برای آناا که ممکن است برای این کارکنان یا نهاد گواای
کننده ایجاد تعارض منافع کند سبه زیربند  1-2مراجعه رود
نهاداای گواای کننده باید از این اطالعات به عنوان درونداد برای رناسایی ریسکاای مربوط به بیطرفی
ناری از فعادیتاای این کارکنان یا سازماناایی که آناا را به کار می گیرند ،استفاده کنند سبه زیربند 9-1-2
مراجعه رود .
منابع برای ارزيابی

1-7

 5-1-7منابع درون سازمانی

ارگاه نهاد گواای کننده فعادیتاای ارزیابی را با منابع درون سازمانی خود یا با سایر منابع تحت کنترل
مستقی خود انجام داد ،این نهاد باید ادزامات قابل اجرای استاندارداای مربوط و آن گونه که در طرح گواای
کردن مشخص رده است ،ادزامات قابل اجرای سایر مدارک را برآورده کند .این نهاد باید ادزامات قابل اجرای
استاندارد ایران -ایزو -آی ای سی 56011برای آزمون ،ادزامات قابل اجرای استاندارد ایران -ایزو -آی ای سی
56010را برای بازرسی ،و باید ادزامات قابل اجرای استاندارد استاندارد ایران -ایزو -آی ای سی  56015را برای
ممیزی کردن سیست اای مدیریت برآورده سازد .ادزامات بیطرفی برای کارکنان دخیل در ارزیابی که در
استاندارد مربوط بیان رده است ،باید امیشه قابل اجرا بارد.
يادآوری -مثالاایی از دتیل مربوط به این که چرا برخی از ادزامات قابل اجرا نیستند ،رامل موارد زیر است:
-

1-1-7

انگام استفاده از نتایج فعادیت ارزیابی ،تخصص کاررناسی در نهاد گواای کننده موجود است
وسعت کنترل نهاد گواای کننده فراتر از آزمون سرامل رااد بودن بر آزمون  ،بازرسی سبرای مثال مشخص کردن
روشاا یا پارامتراای بازرسی یا ارزیابی سیست اای مدیریت سبرای مثال نیاز به جزئیات خا یک سیست مدیریت
ادزامات خا به روری معادل در این استاندارد پورش داده رده است یا این که نیازی به اطمینان دادن درخصو
تصمی گواای کردن نیست.
منابع برون سازمانی (برون سپاری)

 5-1-1-7نهاد گواای کننده باید فعادیتاای ارزیابی خود را تنها به نهاداایی که ادزامات قابل اجرای
استاندارداای مربوط و آن گونه که در طرح گواای کردن مشخص رده است ادزامات قابل اجرای سایر مدارک
را برآورده می سازند ،برون سپاری کند .این نهاد باید ادزامات قابل اجرای استاندارد ایران -ایزو -آی ای سی
56011برای آزمون ،ادزامات قابل اجرای استاندارد ایران  -ایزو -آی ای سی  56010را برای بازرسی و باید
ادزامات قابل اجرای استاندارد ایران  -ایزو -آی ای سی  56015را برای ممیزی کردن سیست اای مدیریت
برآورده سازد .ادزامات بیطرفی مربوط به کارکنان دخیل در ارزیابی که در استاندارد مربوط بیان رده است،
باید امیشه قابل اجرا بارد.
يادآوری  -5مثالاایی از دتیل مربوط به این که چرا برخی از ادزامات قابل اجرا نیستند رامل موارد زیر است:
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-

-

انگام استفاده از نتایج فعادیت ارزیابی ،تخصص کاررناسی در نهاد گواای کننده موجود است
وسعت کنترل نهاد گواای کننده فراتر از آزمون سرامل رااد بودن بر انجام آزمون  ،بازرسی سبرای مثال مشخص
کردن روشاا یا پارامتراای بازرسی یا ارزیابی سیست اای مدیریت سبرای مثال نیاز به جزئیات خا یک سیست
مدیریت
ادزامات خا به روری معادل در این استاندارد پورش داده رده است یا این که نیازی به اطمینان دادن درخصو
تصمی گیری در مورد گواای کردن نیست.

يادآوری  -1این موضوع می تواند برون سپاری به سایر نهاداای گواای کردن را رامل رود .استفاده از کارکنان برون سازمانی
تحت قرارداد ،برون سپاری محسوب نمی رود.
يادآوری  -9در این استاندارد اصطالحات "برون سپاری" و " واگیاری به پیمانکاری فرعی" ،مترادف در نظر گرفته رده است.

 1-1-1-7ارگاه فعادیتاای ارزیابی به نهاداای غیر مستقل سبرای مثال آزمایشگاهاای کارفرما برون سپاری
رود ،نهاد گواای کننده باید اطمینان حاصل کند که فعادیتاای ارزیابی به روری اداره می روند که
درخصو نتایج آزمون اطمینان ایجاد رود و سوابق برای توجیه اطمینان موجود بارد.
 9-1-1-7نهاد گواای کننده باید قراردادی تعهدآور از نظر قانونی با نهادی که خدمات برون سپاری رده را
ارائه می کند ،دارته بارد که ضوابط مربوط به محرمانگی و تعارض منافع را مطابق با مورد ج زیربند  9-5-7در
بر گیرد.
 4-1-1-7نهاد گواای کننده باید:
ادف -مسئودیت مربوط به فعادیتاای برون سپاری رده به نهاد دیگر را برعهده گیرد
ب -اطمینان داد که نهاد ارائه دانده خدمات برون سپاری رده و کارکنانی که این نهاد به کار می گیرد به
طور مستقی یا از طریق سایر استخدام کنندگان به نحوی که اعتبار نتایج بتواند خدره دار رود ،دخیل نمی
بارند
ج -خطمشیاا ،روش اای اجرایی و سوابق مدون برای احراز ررایط ،ارزیابی و پایش تمام نهاداایی که خدمات
برون سپاری رده مورد استفاده برای فعادیتاای گواای کردن را ارائه می کنند ،دارته بارد
د -فهرستی از ارائه داندگان خدمات برون سپاری رده را نگهداری نماید
ه -درخصو اریک از موارد نقض قرارداد زیربند  9-1-1-7یا سایر ادزامات زیربند  1-1-7که از آن آگاه می
رود ،اقدامات اصالحی را انجام داد
و -کارفرما را از قبل درخصو فعادیتاای برون سپاری آگاه سازد تا کارفرما فرصتی برای اعتراض دارته بارد.
يادآوری -ارگاه احراز ررایط ،ارزیابی و پایش نهاداایی که خدمات برون سپاری رده را ارائه می کنند توسط سایر سازماناا
سبرای مثال توسط نهاداای تایید صالحیت ،نهاداای ارزیابی امترازی یا مراجع دودتی انجام رود ،نهاد گواای کننده میتواند این
احراز ررایط و پایش را در نظر گیرد به ررط آن که:
 این کار در چارچوب ادزامات طرح گواای کردن ارائه رود -دامنه رمول درخصو کار برعهده گرفته رده کاربرد دارته بارد
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-

اعتبار احراز ررایط ،ترتیبات ارزیابی و پایش کردن در تناوب زمانی تعیین رده توسط نهاد گواای کننده تصدیق رود.

6

الزامات مربوط به فرايند

5-6

کلیات

 5-5-6نهاد گواای کننده باید یک یا چند طرح گواای کردن را که فعادیتاای گواای کردن آن نهاد را
پورش می داد ،به کار گیرد.
يادآوری  -5اجزای چنین طرحی می تواند با بازبینی محصول ،یا با ارزیابی و بازبینی سیست مدیریت کارفرما ،یا ار دو ،به ا
ربط داده روند.
ياااادآوری -1راانمتتتایی درخصتتتو

تتتتدوین طتتترحاتتتا در استتتتاندارد  ،ISO/IEC 17067بتتته امتتتراه راانمااتتتای

 ISO/IEC Guide 28و  ISO/IEC Guide 53ارائه رده است.

 1-5-6ادزاماتی که برطبق آناا محصوتت کارفرما مورد ارزیابی قرار می گیرند باید آناایی بارند که در
استاندارداا و سایر مدارک حاوی ادزامات مشخص رده است.
يادآوری – راانمایی برای تدوین مدارک حاوی ادزامات مناسب برای این منظور ،در استاندارد  ISO/IEC 17007ارائه رده است.

 9-5-6چنانچه توضیحاتی برای به کارگیری این مدارک برای طرح گواای کردن خاصی مورد نیاز بارد ،این
توضیحات باید توسط ارخا یا کمیتهاای مرتبط و بی طرف که رایستگی فنی کافی را دارا استند تدوین
رود و توسط نهاد گواای کننده بر اساس تقاضا در اختیار قرار داده رود.
 1-6درخواست

درخصو درخواست ،نهاد گواای کننده باید کییه اطالعات ضروری برای تکمیل فرایند گواای کردن مطابق با
طرح گواای کردن مربوط را به دست آورد.
يادآوری  -5موارد به ررح زیر نمونهاایی از اطالعات ضروری میبارند:
-

-

محصول ساایی که قرار است گواای روند
استاندارداا و/یا سایر مدارک حاوی ادزامات برای آن چه که کارفرما در جستجوی گواای کردن است سبه زیربند -5-6
 1مراجعه رود
مشخصات کیی کارفرما رامل نام و نشانی ساای محل ساای فیزیکی آن ،جنبهاای مه فراینداا وفعادیتاا ساگر در
طرح گواای کردن مربوط ادزام رده بارد و ارگونه تکادیف قانونی مرتبط
اطالعات کیی درخصو کارفرما ،در ارتباط با حوزه گواای کردن که درخصو آن درخواست ارائه رده است مانند
فعادیتاای کارفرما ،منابع انسانی و فنی آن ،رامل آزمایشگاهاا و/یا تسهیالت بازرسی و وظایف و ارتباط آن با یک
سازمان بزرگتر ،در صورت وجود
اطالعات درخصو تمامی فراینداای برون سپاری رده به کار گرفته رده توسط کارفرما که بر انطباق با ادزامات تاثیر
خوااد گیارت ،چنانچه کارفرما موجودیت /موجودیتاای حقوقیای برای تودید محصول سمحصولاای مورد گواای
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مشخص کرده بارد که متمایز از کارفرما است ،در این صورت نهاد گواای کننده میتواند کنترلاای قراردادی مناسبی
را بر روی موجودیت /موجودیتاای حقوقی مربوط انجام داد ،درصورتی که برای نظارت اثربخش تزم بارد و اگر این
کنترلاای مبتنی بر قرارداد مورد نیاز بارند میتوان آناا را پیش از فراا کردن مستندات رسمی گواای کردن،
انجام داد سبه زیربند  6-6مراجعه رود
تمام اطالعات مورد نیاز دیگر بر طبق ادزامات گواای کردن مربوط ،مانند اطالعات درخصو ارزیابی اودیه و فعادیت-
اای بازبینی ،برای مثال مکاناایی که محصول سمحصوتت گواای رده تودید می روند و کارکنانی که می توان با
آناا در این محلاا تماس گرفت.

-

يادآوری  -1رسانهاا و سازوکاراای متفاوتی می تواند برای گردآوری این اطالعات درزماناای مختیفی به کار رود از جمیه یک
فرم درخواست .این گردآوری اطالعات میتواند در ارتباط با یا جدا از تکمیل موافقتنامه تعهدآور از نظر قانونی سموافقتنامه گواای
کردن مشخص رده در زیربند  1-5-2بارد.
يادآوری  -9درخواست درخصو

گسترش دامنه رمول گواای کردن می تواند محصوتت مشابه ،مکاناای مختیف و غیره را

رامل رود.

9-6

بازنگری درخواست

 5-9-6نهاد گواای کننده باید بازنگری اطالعات به دست آمده سبه زیربند  1-6مراجعه رود را انجام داد تا
اطمینان حاصل کند که:
ادف -اطالعات درخصو کارفرما و محصول برای انجام فرایند گواای کردن کافی است
ب -ارگونه اختالف نظر رناخته رده بین نهاد گواای کننده و کارفرما حل و فصل رده است ازجمیه
موافقتنامه درخصو استاندارداا یا سایر مدارک حاوی ادزامات
ج -دامنه رمول گواای کردن سبه زیربند  50-9مراجعه رود مورد درخواست تعیین رده است
د -امکانات برای انجام کییه فعادیتاای ارزیابی در دسترس است
ه -نهاد گواای کننده صالحیت و توانمندی انجام فعادیتاای گواای کردن را دارد
 1-9-6ارگاه تقاضای کارفرما درخصو گواای کردن رامل موارد زیر بارد که نهاد گواای کننده
درخصو آناا ایچ گونه تجربه قبیی ندارد ،نهاد گواای کننده باید فرایندی برای رناسایی این موارد دارته
بارد.
 نوعی از محصول مدرکی حاوی ادزامات طرحی از گواای کردنيادآوری – ارگاه معیومات در مورد ادزامات ،ویژگیاا و فنّاوری مربوط به یک محصول برای درک ادزامات ،ویژگیاا و فنّاوری
محصول دیگر کافی بارد ،محصوتت را میتوان از یک نوع یکسان در نظر گرفت.
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 9-9-6در این موارد سبه زیربند  1-9-6مراجعه رود  ،نهاد گواای کننده باید اطمینان ایجاد کند که
صالحیت و توانمندی برای تمام فعادیتاای گواای کردن را که خود میزم به انجام آن رده است ،دارد و باید
سابقه توجیه درخصو تصمی گیری در مورد انجام گواای کردن را نگهداری کند.
 4-9-6ارگاه نهاد گواای کننده صالحیت یا توانمندی انجام فعادیتاای گواای کردن خاصی که میزم به
انجام آن می بارد را ندارته بارد ،نهاد گواای کننده باید از برعهده گرفتن گواای کردن خا امتناع کند.
 1-9-6اگر نهاد گواای کننده به منظور انجام ندادن ار فعادیتی بر گواایاایی که قبال این نهاد به کارفرما
اعطا کرده است یا این که این نهاد قبال به سایر کارفرمااا اعطا کرده است ،تکیه مینماید ،نهاد گواای کننده
باید به گواای ساای موجود در سوابق خود ارجاع داد .در صورت تقاضا توسط کارفرما ،نهاد گواای کننده باید
توجیه مربوط به انجام ندادن فعادیتاا را ارائه کند.
4-6

ارزيابی

 5-4-6نهاد گواای کننده باید طرحی برای فعادیتاای ارزیابی دارته بارد تا مدیریت کردن ترتیبات تزم را
امکان پییر سازد.
يادآوری -بسته به ویژگیاای طرح گواای کردن و ادزامات محصول ،این طرح میتواند یا طرح عامی بارد که در مورد کییه
فعادیتاای گواای کردن از جمیه ارزیابی سیست مدیریت برحسب موضوعیت بارد ،یا طرحی خا
تیفیقی از ار دو بارد.

برای فعادیتی خا

یا

 1-4-6نهاد گواای کننده باید کارکنانی را برای انجام ار کار ارزیابی که این نهاد با منابع داخیی خود انجام
میداد ،تعیین کند سبه زیربند  5-1-7مراجعه رود .
يادآوری -کاراای برون سپاری رده توسط کارکنانی انجام می روند که معموت ازطریق سازمانی که وظایف به آن برون سپاری
رده است ،تعیین می روند.

 9-4-6نهاد گواای کننده باید اطمینان حاصل کند که کییه اطالعات و/یا مستندات تزم برای انجام وظایف
ارزیابی در در دسترس قرار داده میروند.
يادآوری -کاراای ارزیابی میتواند رامل فعادیتاایی مانند بازنگری طراحی و مستندات ،نمونه برداری ،آزمون ،بازرسی و ممیزی
بارد.

 4-4-6نهاد گواای کننده باید فعادیتاای ارزیابی را که با استفاده از منابع داخیی خود عهدهدار رده است،
انجام داد سبه زیربند  5-1-7مراجعه رود و باید منابع برون سپاری رده سبه زیربند  1-1-7مراجعه رود را
مطابق طرح ارزیابی سبه زیربند  5-2-6مراجعه رود مدیریت کند .محصوتت باید براساس ادزامات دامنه رمول
گواای کردن و سایر ادزامات مشخص رده در طرح گواای کردن ارزیابی روند.
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 1-4-6ارگاه نهاد گواای کننده مسئودیت مربوط به نتایج را برعهده گیرد و خود را قانع سازد که نهادی که
ارزیابی را انجام داده است ادزامات زیربند  1-1-7و ادزامات مشخص رده در طرح گواای کردن را برآورده کرده
است ،تنها باید متکی به نتایج ارزیابی مربوط به گواای کردناایی بارد که پیش از درخواست برای گواای
کردن به اتمام رسیده است.
يادآوری -این امر می تواند کاراای انجام رده تحت موافقتنامهاای رناسایی بین نهاداای گواای کننده را در برگیرد.

 7-4-6نهاد گواای کننده باید کارفرما را از تمام عدم انطباقاا مطیع سازد.
 6-4-6در صورت بروز یک یا چند عدم انطباق و چنانچه کارفرما تمایل خود را درخصو ادامه فرایند
گواای کردن بیان کند ،نهاد گواای کننده باید اطالعات درخصو کاراای ارزیابی تکمییی مورد نیاز برای
تصدیق این که عدم انطباقاا اصالح ردهاند را فراا کند.
 8-4-6ارگاه کارفرما با کاراای ارزیابی تکمییی موافقت کند ،فرایند مشخص رده در زیربند  2-6باید برای
انجام کاراای ارزیابی تکمییی تکرار رود.
 3-4-6نتایج تمامی فعادیتاای ارزیابی باید پیش از بازنگری مدون رود سبه زیربند  1-6مراجعه رود .
يادآوری  -5این مستندات میتوانند ایدهای را ارائه داد که آیا ادزامات مربوط به محصول برآورده ردهاند ساز جمیه ادزاماتی نظیر
ادزامات مربوط به سیست مدیریت کیفیت که تحت آن محصول تودید رده است ،اگر توسط طرح گواای کردن ادزام رده بارد .
يادآوری  -1طرح گواای کردن میتواند نشان داد که آیا ارزیابی توسط نهاد گواای کننده یا تحت مسئودیت آن یا پیش از
درخواست سبه زیربند  1-6مراجعه رود برای فرایند گواای کردن ،انجام رده است .در حادت اخیر ،ادزامات زیربند  2-6قابل
کاربرد نیست.

1-6

بازنگری

 5-1-6نهاد گواای کننده باید حداقل یک نفر را برای بازنگری تمامی اطالعات و نتایج مربوط به ارزیابی
تعیین کند .این بازنگری باید توسط رخص سارخاصی که در فرایند ارزیابی دخیل نبودهاند ،انجام رود.
 1-1 -6توصیه درخصو تصمی گیری برای گواای کردن بر مبنای بازنگری باید مدون رود مگر در مواردی
که بازنگری و تصمی گیری در مورد گواای کردن امزمان به وسییه امان یک رخص بارد.
7-6

تصمیمگیری در مورد گواهی کردن

 5-7-6نهاد گواای کننده باید در مورد تصمی گیری خود در ارتباط با گواای کردن مسئول بارد و باید اختیار
خود درخصو آن را حفظ کند.
 1-7-6نهاد گواای کننده باید حداقل یک نفر را برای اتخاذ تصمی در مورد گواای کردن بر مبنای تمامی
اطالعات مربوط به ارزیابی ،بازنگری آن ،و ارگونه اطالعات مرتبط دیگر تعیین کند .تصمی گیری در مورد
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گواای کردن باید توسط رخص یا گروای از ارخا [برای نمونه کمیته ایسبه زیربند  2-5-1مراجعه رود ]
انجام رود که در فرایند ارزیابی دخیل نبوده اند سبه زیربند  2-6مراجعه رود .
يادآوری– موارد بازنگری و تصمی گیری در مورد گواای کردن می تواند امزمان توسط یک رخص یا گروای از ارخا

انجام

رود.

[به استثنای اعضای کمیتهاا سبه زیربند 2-5-1مراجعه رود ] که توسط نهاد
 9-7-6رخص سارخا
گواای کننده برای تصمی گیری در مورد گواای کردن تعیین میروند باید توسط یکی از نهاداای زیر
استخدام روند یا با یکی از آناا دارای قرارداد بارند:
 نهاد گواای کننده سبه زیربند  5-7مراجعه رود موجودیت تحت کنترل نهاد گواای کننده سبه زیربند  2-7-6مراجعه رود . 4-7-6کنترل سازمانی که یک نهاد گواای کننده اعمال می کند باید یکی از موارد زیر بارد:
 دارا بودن تمامی یا اکثریت مادکیت موجودیت دیگر توسط نهاد گواای کننده حداکثر بودن تعداد مشارکت کنندگان نهاد گواای کننده در ایئت مدیره موجودیت دیگر اختیار مدون رده به وسییه نهاد گواای کننده درخصو موجودیت دیگر در ربکه ای از موجودیت-اای حقوقی سکه نهاد گواای کننده در آن قرار دارد  ،که از طریق مادکیت یا کنترل ایئت مدیره
پیوند داده رده است.
يادآوری -درخصو

نهاداای گواای کننده دودتی ،سایر بخشاای امان دودت را می توان "پیوند یافته از طریق مادکیت" با

نهاد گواای کننده در نظر گرفت.

 1-7-6ارخاصی که توسط موجودیتاای تحت کنترل سازمانی نهاد گواای کننده استخدام ردهاند یا دارای
قرارداد با آناا می بارند ،باید ادزامات این استاندارد را امانند رخصی که توسط امان نهاد گواای کننده
استخدام رده یا تحت قرارداد با آن است ،برآورده سازند.
 7-7-6نهاد گواای کننده باید کارفرما را درخصو تصمی گیری در ارتباط با عدم اعطای گواای مطیع سازد
و باید دتیل مربوط به این تصمی گیری را مشخص کند.
يادآوری -اگر کارفرما تمایل خود را در تداوم فرایند گواای کردن ابراز کند ،نهاد گواای کننده میتواند فرایند ارزیابی را از زیربند
 2-6دوباره آغاز کند.

6-6

مستندات گواهی کردن

 5-6-6نهاد گواای کننده باید مستندات رسمی گواای کردن را که به وضوح بیانگر موارد زیر بوده یا امکان
رناسایی آناا را می داد ،به کارفرما ارائه کند:
ادف -نام و نشانی نهاد گواای کننده
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ب -تاریخی که گواای اعطا رده است
ج -نام و نشانی کارفرما
د -دامنه رمول گواای کردن سبه زیربند  50-9مراجعه رود
يادآوری -ارگاه استاندارد ساا یا دیگر مدرک سمدارک حاوی ادزامات سبه زیربند  1-5-6مراجعه رود که انطباق با آن گواای
رده است ،رامل ارجاع به استاندارداا و دیگر مدارک حاوی ادزامات بارد ،نیازی نیست که این موارد در مستندات رسمی گواای
کردن ذکر روند.

ه -دوره زمانی اعتبار یا تاریخ انقضای اعتبار گواای کردن ،ارگاه بعد از مدت تعیین رده منقضی رود
و -ارگونه اطالعات ادزام رده در طرح گواای کردن.
 1-6-6مستندات رسمی گواای کردن باید رامل امضا یا دیگر مجوز تعریف رده برای رخص سارخا
مربوط به نهاد گواای کننده که چنین مسئودیتی برای آن تعیین رده است ،بارد.
يادآوری – نام و عنوان فردی که موافقت وی برای مسئودیت دارتن در مورد مستندات گواای کردن در سوابق نهاد گواای
کننده موجود است ،مثادی از "مجوز تعریف رده" به غیر از امضا می بارد.

 9-6-6مستندات رسمی گواای کردن سبه زیربند 6-6مراجعه رود باید فقط بعد از موارد زیر یا ا زمان
با آناا صادر رود:
ادف  -درخصو اعطا یا گسترش دامنه رمول گواای کردن تصمی گیری رده بارد
ب  -ادزامات گواای کردن برآورده رده بارد
ج  -موافقتنامه گواای کردن سبه زیربند  1-5-2مراجعه رود تکمیل /امضا رده بارد.
8-6

فهرست محصوالت گواهی شده

محصوتت گواای رده را که حداقل رامل موارد زیر است ،حفظ

نهاد گواای کننده باید اطالعات درخصو
کند:
ادف -رناسایی محصول
ب -استاندارد ساا و سایر مدرک سمدرکاای حاوی ادزامات که انطباق با آناا گواای رده است
ج -رناسایی کارفرما.
بخشاایی از این اطالعات که تزم است ساز طریق انتشارات ،رسانهاای ادکترونیکی یا سایر روشاا منتشر
روند یا برحسب درخواست در اختیار قرار داده روند ،توسط طرح ساای مربوط بیان می روند .نهاد گواای
کننده باید برحسب درخواست ،حداقل اطالعات درخصو اعتبار گواای اعطا رده را ارائه کند.
يادآوری -ارگاه نهاد گواای کننده اطالعات درخصو

طرح را ارائه کند ،فهرست راانمای مربوط به طرح ،این گونه ادزامات را

برآورده خوااد کرد.
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3-6

بازبینی

 5-3- 6درصورتی که بازبینی توسط طرح گواای کردن یا بر طبق زیربنداای  9-3-6یا  2-3-6ادزام رده
بارد ،نهاد گواای کننده باید در مورد بازبینی محصول سمحصوتت پورش داده رده از طریق تصمی گیری در
مورد گواای کردن مطابق با طرح گواای کردن ،اقدام کند.
يادآوری  -5استاندارد  5 ISO/IEC 17067مثال اایی از فعادیتاای بازبینی را در طرحاای گواای کردن ارائه میکند.
يادآوری  -1معیاراا و فراینداای مربوط به فعادیتاای بازبینی به وسییه ار یک از طرحاای گواای کردن تعیین ردهاند.

 1-3-6ارگاه در بازبینی از موارد ارزیابی ،بازنگری یا تصمی در مورد گواای کردن استفاده رود ،ادزامات
زیربنداای  1-6 ،2-6یا  7-6باید برحسب مورد برآورده رود.
 9-3-6ارگاه تداوم استفاده از عالمت گواای کردن برای درج بر روی محصول سیا بستهبندی آن ،یا اطالعات
امراه آن از نوعی که گواای رده است ،مجاز بارد سدرخصو فرایند یا خدمت به زیربند  2-3-6مراجعه
رود  ،بازبینی باید انجام رود و باید بازبینیاای ادواری محصوتت عالمتگیاری رده را برای ایجاد اطمینان در
مورد تداوم اعتبار اثبات برآورده ردن ادزامات مربوط به محصول دربرگیرد.
 4-3-6انگامی که تداوم استفاده از عالمت گواای کردن برای فرایند یا خدمت مجاز بارد ،بازبینی باید انجام
رود و باید فعادیتاای بازبینی ادواری را برای ایجاد اطمینان در مورد تداوم اعتبار اثبات برآورده ردن ادزامات
فرایند یا خدمت دربرگیرد.
50-6

تغییرات تاثیر گذار بر گواهی کردن

 5-50-6ارگاه طرح گواای کردن ادزامات جدید یا تجدید نظر ردهای را معرفی کند که بر کارفرما تاثیر گیار
بارد ،نهاد گواای کننده باید اطمینان حاصل کند که این تغییرات به تمام کارفرمااا اطالع داده ردهاند .نهاد
گواای کننده باید اجرای این تغییرات توسط کارفرمایان خود را تصدیق کند و باید اقدامات ادزام رده توسط
طرح را انجام داد.
يادآوری -ترتیبات مبتنی بر قرارداد با کارفرمااا می تواند برای حصول اطمینان از اجرای این ادزامات ضروری بارد .مددی از
موافقتنامه مربوط به پروانه کاربرد گواای ،رامل جنبهاای مربوط به اعالم تغییرات در حدی که کاربرد دارته بارد ،در پیوست e
راانمای  ،ISO/IEC Guide 28:2004ارائه رده است.

 1-50-6نهاد گواای کننده باید سایر تغییرات تاثیر گیار بر گواای کردن از جمیه تغییراتی که به ابتکار
کارفرما انجام میرود را در نظر گیرد و باید در مورد اقدام مقتضی تصمی گیری کند.
 -5این استاندارد در دست تدوین است.
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يادآوری -تغییرات تاثیر گیار بر گواای کردن میتواند اطالعات جدید مربوط به برآورده ردن ادزامات گواای کردن را رامل رود

که توسط نهاد گواای کننده بعد از اقدام در مورد گواای کردن به دست آمده است.

 9-50-6اقدامات در مورد اعمال تغییرات تاثیر گیار بر گواای کردن باید ،در صورت ادزام ردن ،رامل موارد
زیربارد:
 ارزیابی سبه زیربند  2-6مراجعه رود بازنگری س به زیربند  1-6مراجعه رود تصمی گیری سبه زیربند  7-6مراجعه رود صدور مستندات رسمی گواای کردن تجدید نظر رده سبه زیربند  6-6مراجعه رود درخصوگسترش یا محدود ساختن دامنه رمول گواای کردن
 صدور مستندات گواای کردن درخصو فعادیتاای بازبینی تجدید نظر رده ساگر بازبینی بخشی ازطرح گواای کردن بارد
این اقدامات باید مطابق با قسمتاای قابل اعمال از زیربنداای  6-6 ،7-6 ،1-6 ،2-6و  3-6انجام رود .سوابق
سبه زیربند  51-6مراجعه رود باید دتیل توجیهی مربوط به مستثنی ساختن اریک از فعادیتاای فوق را
رامل بارد سبرای مثال ارگاه یکی از ادزامات مربوط به گواای کردن که از زمره ادزامات محصول نیست ،تغییر
کند و ایچ یک از فعادیتاای ارزیابی ،بازنگری یا تصمی گیری در مورد گواای کردن تزم نبارد .
55-6

خاتمه ،محدود ساختن ،تعلیق يا ابطال گواهی کردن

 5-55-6در صورتی که عدم انطباقی با ادزامات گواای کردن در نتیجه فعادیت بازبینی یا به طریقی دیگر اثبات
رود ،نهاد گواای کننده باید این موضوع را در نظر گیرد و در مورد اقدام مقتضی تصمی گیری کند.
يادآوری– اقدام مقتضی می تواند رامل موارد زیر بارد:
ادف -تداوم گواای کردن تحت ررایط مشخص رده توسط نهاد گواای کننده سبرای مثال بازبینیاای افزایش یافته
ب -محدود ساختن دامنه رمول گواای کردن برای حیف گونهاای محصوتت نامنطبق
ج -تعییق گواای تا زمان اقدام اصالحی توسط کارفرما
د -ابطال گواای.

 1-55-6ارگاه اقدام مقتضی ارزیابی ،بازنگری یا تصمی گواای کردن بارد ،ادزامات زیربنداای  1-6 ،2-6یا
 7-6برحسب مورد باید برآورده روند.
 9-55-6اگر گواای خاتمه یابد سبا درخواست کارفرما  ،تعییق یا ابطال رود ،نهاد گواای کننده باید اقدامات
مشخص رده در طرح گواای کردن را انجام داد و باید کییه تغییرات تزم درخصو مدارک رسمی گواای
کردن ،اطالعات قابل دسترس عموم ،مجوزاای استفاده از عالمتاا و غیره رابه منظور ایجاد اطمینان در مورد
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این که این تغییرات ایچ گونه ارارهای مبنی بر تداوم گواای محصول را ارائه نمیکند ،انجام داد .اگر دامنه
رمول گواای محدود رود ،نهاد گواای کننده باید اقدامات مشخص رده در طرح گواای کردن را انجام داد و
باید کییه تغییرات تزم درخصو مستندات رسمی گواای کردن ،اطالعات قابل دسترس عموم ،مجوزاای
استفاده از عالمتاا و غیره را به منظور ایجاد اطمینان از این که دامنه رمول محدود رده گواای به وضوح به
کارفرما اطالع داده رده و به وضوح در مستندات گواای کردن و اطالعات قابل دسترس عموم مشخص رده
است ،انجام داد.
 4-55-6اگر گواای تعییق رود ،نهاد گواای کننده باید یک یا چند رخص را برای تدوین و اطالع رسانی
موارد به ررح زیر به کارفرما تعیین کند:
 اقدامات مورد نیاز برای خاتمه تعییق و اعاده گواای در مورد محصول سمحصوتت مطابق با طرح گواایکردن
 ارگونه اقدام ادزام رده در طرح گواای کردناین ارخا باید از دحاظ دانش و درک خود درخصو تمامی جنبهاای رسیدگی به گواایاای تعییق رده،
رایسته بارند سبه زیربند  5-7مراجعه رود .
 1-55-6ارگونه ارزیابی ،بازنگری یا تصمی گیریاای مورد نیاز برای رفع تعییق ،یا مواردی که توسط طرح
گواای کردن ادزام ردهاند باید مطابق با قسمتاای قابل کاربرد زیربنداای  3-6 ،9-6-6 ،7-6 ،1-6 ،2-6و
 9-55-6انجام رود.
اگر گواای بعد از تعییق دوباره برقرار رود ،نهاد گواای کننده باید تمامی تغییرات تزم
7-55-6
درخصو مدارک رسمی گواای کردن ،اطالعات قابل دسترس عموم ،مجوزاای مربوط به استفاده از عالمتاا
و غیره را به منظور ایجاد اطمینان در مورد این که تمامی نشانهاای مناسب در مورد تداوم یافتن گواای
محصول موجود است ،اعمال کند .اگر تصمیمی درخصو محدود ساختن دامنه رمول گواای به عنوان ررط
دوباره برقرار ردن گواای در نظر گرفته رود نهاد گواای کننده باید تمامی تغییرات تزم درخصو مستندات
رسمی گواای کردن ،اطالعات قابل دسترس عموم ،مجوزاای مربوط به استفاده از عالمتاا و غیره را به منظور
ایجاد اطمینان در مورد این که دامنه رمول محدود رده به وضوح به کارفرما اطالع داده رده است و به
رورنی در مستندات گواای کردن و اطالعات قابل دسترس عموم مشخص رده است ،انجام داد.
51-6

سوابق

 5-51-6نهاد گواای کننده باید سوابق را به منظور اثبات این که تمامی ادزامات فرایند گواای کردن سادزامات
این استاندارد و ادزامات طرح گواای کردن به نحو اثربخش برآورده ردهاند را نگهدارد سبه زیربند  2-3مراجعه
رود .
 1-51-6نهاد گواای کننده باید سوابق را محرمانه نگهدارد .سوابق باید به روری حمل ،ارسال و منتقل روند
که از حفظ محرمانگی اطمینان حاصل رود.

17


استاندارد ایران -ایزو – آی ای سی 5931 :56071

 9-51-6اگر طرح گواای کردن رامل ارزیابی مجدد کامل محصول سمحصوتت در یک دوره تعیین رده بارد،
سوابق باید حداقل برای دوره جاری و قبیی نگهداری روند .در غیر این صورت ،سوابق باید برای مدت زمان
تعیین رده توسط نهاد گواای کننده نگهداری روند.
يادآوری -در تعیین مدت زماناای نگهداری ،ررایط قانونی و ترتیبات رناسایی میتواند در نظر گرفته رود.

59-6

شکايات و درخواستهای رسیدگی مجدد

 5-59-6نهاد گواای کننده باید فرایند مدونی برای دریافت ،ارزیابی و تصمی گیری درخصو رکایات و
درخواستاای رسیدگی مجدد دارته بارد .نهاد گواای کننده باید رکایات و درخواستاای رسیدگی مجدد را
ثبت و ردیابی کند و نیز اقداماتی برای حل و فصل آناا انجام داد.
 1-59-6به محض دریافت یک رکایت یا درخواست رسیدگی مجدد ،نهاد گواای کننده باید تایید کند که آیا
رکایت یا درخواست رسیدگی مجدد به فعادیتاای گواای کردن که نهاد مسئول آن است مربوط می رود و
اگر چنین بارد باید در مورد آن اقدام کند.
 9-59-6نهاد گواای کننده باید دریافت یک رکایت یا درخواست رسیدگی مجدد رسمی را اعالم وصول کند.
 4-59-6نهاد گواای کننده باید درخصو جمعآوری و تصدیق تمامی اطالعات تزم ستا حدی که امکان پییر
است به منظور پیشبرد رسیدگی به رکایت یا درخواست رسیدگی مجدد تا مرحیه تصمی گیری مسئول بارد.
 1-59-6تصمی مربوط به حل و فصل رکایت یا درخواست رسیدگی مجدد باید توسط رخص سارخاصی
گرفته رود یا بازنگری و تصویب رود که در فعادیتاای گواای کردن مرتبط با رسیدگی به رکایت یا
درخواست رسیدگی مجدد دخیل نبوده اند.
 7-59-6برای حصول اطمینان از این که ایچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد ،کارکنان سازجمیه آنانی که در
سطوح مدیریتی فعادیت دارند که به کارفرما مشاوره سبه زیربند  1-9مراجعه رود ارائه کردهاند یا توسط
کارفرما استخدام ردهاند ،نباید ظرف مدت دو سال پس از پایان ارائه خدمات مشاورهای یا استخدام ،برای
بازنگری یا تایید حل و فصل رکایت یا درخواست رسیدگی مجدد در مورد آن کارفرما توسط نهاد گواای کننده
به کار گرفته روند.
 6-59-6ارگاه امکان پییر بارد ،نهاد گواای کننده باید نتیجه رسیدگی به رکایت و پایان یافتن فرایند
مربوط را رسما به اطالع راکی برساند.
 8-59-6نهاد گواای کننده باید نتیجه اقدام در مورد درخواست رسیدگی مجدد و پایان یافتن فرایند مربوط
را رسما به اطالع درخواست کننده رسیدگی مجدد برساند.
 3-59-6نهاد گواای کننده باید ارگونه اقدام متعاقب تزم برای حل و فصل رکایت یا درخواست رسیدگی
مجدد را انجام داد.
8

الزامات سیستم مديريت

5-8

گزينهها
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 5-5-8کلیات

نهاد گواای کننده باید سیست مدیریتی را ایجاد و برقرار نگهدارد که قادر به دستیابی به برآورده کردن مداوم
ادزامات این استاندارد مطابق با گزینه ”ادف" یا "ب" بارد.
 1-5-8گزينه "الف"

سیست مدیریت نهاد گواای کننده باید موارد به ررح زیر را مد نظر قرار داد:
 مستندات عمومی سیست مدیریت سبرای مثال نظامنامه ،خطمشیاا ،تعیین مسئودیتاا ،به زیربند 1-3مراجعه رود ،
 کنترل مدارک س به زیربند  9-3مراجعه رود کنترل سوابق سبه زیربند 2-3مراجعه رود بازنگری مدیریت سبه زیربند  1-3مراجعه رود ممیزی درون سازمانی سبه زیربند  7-3مراجعه رود اقدامات اصالحی سبه زیربند  6-3مراجعه رود اقدامات پیشگیرانه سبه زیربند  3-3مراجعه رود . 9-5-3گزينه"ب"
نهاد گواای کنندهای که سیست مدیریتی را بر طبق ادزامات استاندارد ایران -ایزو  3005ایجاد و برقرار
نگه دارته است و قادر به پشتیبانی و اثبات برآورده کردن مداوم ادزامات این استاندارد میبارد ،ادزامات
بنداای سیست مدیریت را نیز برآورده میسازد سبه زیربنداای  1-3تا  3-3مراجعه رود .
يادآوری -گزینه "ب" برای این در نظر گرفته رده است که نهاد گواای کنندهای را که سیست مدیریتی بر طبق استاندارد
ایران -ایزو  3005اجرا میکند قادر سازد این سیست را برای اثبات برآورده ردن ادزامات سیست مدیریت در زیربنداای  1-3تا
 3-3این استاندارد به کار گیرد.

1-8

مستندات عمومی سیستم مديريت (گزينه الف)

 5-1-8مدیریت رده باتی نهاد گواای کننده باید خطمشیاا و اادافی برای برآورده کردن ادزامات این
استاندارد و طرح گواای کردن ایجاد ،مدون و برقرار نگهدارد و باید اطمینان حاصل کند که این خطمشیاا و
ااداف در کییه سطوح سازمانی نهاد گواای کننده درک و اجرا ردهاند.
 1-1-8مدیریت رده باتی نهاد گواای کننده باید رواادی از تعهد خود را درخصو تدوین و اجرای
سیست مدیریت و اثربخشی آن در دستیابی به برآورده کردن مداوم ادزامات این استاندارد ،ارائه کند.
 9-1-8مدیریت رده باتی نهاد گواای کننده باید یکی از مدیران را منصوب کند تا صرفنظر از سایر
مسئودیتاایش ،دارای مسئودیت و اختیار در موارد به ررح زیر بارد:
ادف -حصول اطمینان از این که فراینداا و روشاای اجرایی مورد نیاز سیست مدیریت ایجاد ،اجرا و برقرار نگه
دارته ردهاند.
ب -گزارش دای به مدیریت رده بات درخصو عمیکرد سیست مدیریت و ار گونه نیاز به بهبود.
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 4-1-8تمام مستندات ،فراینداا ،سیست اا ،سوابق و غیر آن در ارتباط با برآورده ردن ادزامات این استاندارد
باید در مستندات سیست مدیریت در نظر گرفته روند یا به آناا ارجاع داده رود یا مرتبط با آناا بارد.
 1-1-8کارکنان دخیل در فعادیتاای گواای کردن باید به قسمتاایی از مستندات سیست مدیریت و
اطالعات مربوط که درخصو مسئودیتاای آناا قابل اعمال است ،دسترسی دارته بارند.
9-8

کنترل مدارک(گزينه الف)

 5-9-8نهاد گواای کننده باید روشاای اجرایی برای کنترل مدارک سدرون سازمانی و برون سازمانی که به
برآورده ردن ادزامات این استاندارد مربوط می رود ،ایجاد کند.
 1-9-8این روشاای اجرایی باید کنترلاای مورد نیاز برای موارد به ررح زیر را تعیین کنند:
ادف -تصویب مدارک از نظر کفایت پیش از صدور
ب -بازنگری و روز آمد کردن سدرصورت دزوم و تصویب مجدد مدارک
ج -حصول اطمینان از این که تغییرات و وضعیت کنونی تجدید نظر مدارک مشخص رده است
د -حصول اطمینان از این که نسخ مرتبط از مدارک مربوط در مکاناای استفاده در دسترس قرار دارند
ه -حصول اطمینان از این که مدارک خوانا باقی میمانند و به سهودت قابل رناسایی استند
و -حصول اطمینان از این که مدارک با منشاء برون سازمانی رناسایی ردهاند و توزیع آناا کنترل میرود
ز -جیوگیری از استفاده سهوی از مدارک منسو و به کارگیری رناسه مناسب در مورد آناا در صورتی که
برای ار منظوری نگهداری روند.
يادآوری -مستندات میتوانند به ار رکیی یا نوعی از رسانه بارند.

4-8

کنترل سوابق (گزينه الف)

 5-4-8نهاد گواای کننده باید روشاای اجرایی برای تعیین کنترلاای مورد نیاز برای رناسایی ،بایگانی و
ذخیره ،حفاظت ،بازیابی ،مدت زمان نگهداری و تعیین تکییف سوابق مربوط به برآورده ردن ادزامات این
استاندارد را تدوین کند.
 1-4-8نهاد گواای کننده باید روشاای اجرایی برای نگهداری سوابق سبه زیربند  51-6مراجعه رود برای
مدت زمان امخوان با تکادیف قانونی و قراردادی خود تدوین کند .دسترسی به این سوابق باید امخوان با
ترتیبات محرمانگی بارد.
1-8

بازنگری مديريت (گزينه الف)

 5-1 -8کلیات

 5-5-1-8مدیریت رده باتی نهاد گواای کننده باید روشاای اجرایی درخصو بازنگری سیست مدیریت
خود را در فواصل زمانی طرح ریزی رده ،ایجاد کند تا از تداوم مناسب بودن ،کفایت و اثربخشی از جمیه خط-
مشیاا و ااداف بیان رده مربوط به برآورده ردن ادزامات این استاندارد اطمینان حاصل کند.
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 1-5-1-8این بازنگریاا باید حداقل یک بار در سال انجام گیرد .به عنوان جایگزین ،یک بازنگری کامل که به
بخشاایی تقسی رده است باید در چارچوب مدت زمان دوازده مااه به اتمام رسد .سوابق بازنگریاا باید
نگهداری رود.
 1-1-8دروندادهای بازنگری

درونداد بازنگری مدیریت باید رامل اطالعات مربوط به موارد زیر بارد:
ادف -نتایج ممیزیاای درون سازمانی و برون سازمانی
ب -بازخور از کارفرمایان و طرفاای ذینفع در ارتباط با برآورده ردن ادزامات این استاندارد
يادآوری -طرفاای ذینفع می تواند رامل مادکان طرح بارد.
ج -بازخور از سازوکار محافظت از بیطرفی
د -وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصالحی
ه -اقدامات پیگیرانه بازنگریاای قبیی مدیریت
و -برآورده کردن ااداف
ز -تغییراتی که میتواند بر سیست مدیریت تاثیر گیارد
ح -درخواستاای رسیدگی مجدد و رکایات
 9-1-8بروندادهای بازنگری

برونداداای بازنگری مدیریت باید رامل تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد زیر بارد:
ادف -بهبود اثربخشی سیست مدیریت و فراینداای آن
ب -بهبود نهاد گواای کننده در ارتباط با برآورده کردن ادزامات این استاندارد
ج -نیازاای مربوط به منابع.
7-8

ممیزیهای درون سازمانی (گزينه الف)

 5-7-8نهاد گواای کننده باید روشاای اجرایی ممیزی درون سازمانی را به منظور تصدیق اینکه ادزامات این
استاندارد برآورده میگردند و سیست مدیریت به طور اثربخش اجرا و برقرار نگهدارته میرود ،ایجاد کند.
يادآوری -راانماییاایی برای اجرای ممیزی درون سازمانی در استاندارد ایران ایزو  53055ارائه رده است.

 1-7-8برنامه ممیزی باید با در نظر گرفتن اامیت فراینداا و حوزهاایی که بایستی ممیزی روند و امچنین
نتایج ممیزیاای قبیی طرح ریزی رود.
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 9-7-8ممیزیاای درون سازمانی باید به طور معمول حداقل یک بار در ار دوازده متاه انجتام گیترد ،یتا در
چارچوب مدت زمان دوازده مااه در مورد ممیزیاای درون سازمانی تقسی بندی رتده سیتا گردرتی کامتل
رود .فرایند مدون رده تصمی گیری باید به منظور تغییر سکااش یا بازگشت به حادت قبل تعداد ممیزیاتای
درون سازمانی یا چارچوب مدت زمانی که در آن ممیزیاای درون سازمانی باید انجام روند ،دنبال رود .چنین
تغییراتی باید مبتنی بر پایداری نسبی و اثربخشی مداوم سیست مدیریت بارد .سوابق تصتمیمات بترای تغییتر
تعداد ممیزیاای درون سازمانی یا چارچوب مدت زمانی که در آن ممیزیاا انجام خوااند رد از جمیه دتیل
توجیهی مربوط به تغییر باید حفظ رود.
 2-7-3نهاد گواای کننده باید اطمینان حاصل کند که:
ادف -ممیزیاای درون سازمانی توسط کارکنان واجد ررایط که در مورد گواای کردن ،ممیزی و ادزامات این
استاندارد آگاای دارند ،انجام میگیرد.
ب -ممیزان کار خود را ممیزی نمیکنند
ج -کارکنان مسئول حوزهاای ممیزی رده از نتایج ممیزی مطیع میروند
د -اقدامات منتج از ممیزیاای درون سازمانی طبق برنامه مناسب و زمان بندی رده انجام میگیرد
ه -ارگونه فرصتاای بهبود رناسایی میروند.
6-8

اقدامات اصالحی

 5-6-8نهاد گواای کننده باید روشاای اجرایی برای رناسایی و مدیریت عدم انطباقاا در فعادیتاای خود
تدوین کند.
 1-6-8نهاد گواای کننده امچنین باید در صورت دزوم ،اقداماتی را برای حیف عیل عدم انطباقاا به منظور
جیوگیری از وقوع مجدد آناا انجام داد.
 9-6-8اقدامات اصالحی باید متناسب با اثرات مشکالت مواجه رده بارد.
 4-6-8روشاای اجرایی اقدامات اصالحی باید ادزاماتی را برای موارد زیر تعیین کنند:
ادف -رناسایی عدم انطباقاا سبرای مثال حاصل از رکایات و ممیزیاای درون سازمانی
ب -تعیین عیل عدم انطباقاا
ج -اصالح عدم انطباقاا
د -ارزیابی نیاز به انجام اقداماتی به منظور حصول اطمینان از این که عدم انطباقاا مجدداً روی نداند
ه -تعیین و اجرای برنامه زمان بندی رده درخصو اقدامات مورد نیاز
و -ثبت نتایج ناری از اقدامات انجام گرفته
ز -بازنگری اثربخشی اقدامات اصالحی
8-8

اقدامات پیشگیرانه (گزينه الف)

 5-8-8نهاد گواای کننده باید روشاای اجرایی برای انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور حیف عیل عدم
انطباقاای بادقوه تعیین کند.
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 1-8-8اقدامات پیشگیرانه انجام رده باید متناسب با اثرات احتمادی مشکالت بادقوه بارد.
 9-8-8روشاای اجرایی اقدامات پیشگیرانه باید ادزامات زیر را تعیین کنند:
ادف -رناسایی عدم انطباقاای بادقوه و عیل آنها
ب -ارزیابی نیاز به انجام اقدام به منظور پیشگیری از وقوع عدم انطباقاا
ج -تعیین و انجام اقدام مورد نیاز
د -ثبت نتایج اقدامات انجام گرفته
و -بازنگری اثربخشی اقدامات پیشگیرانه انجام گرفته
يادآوری -روشاای اجرایی مربوط به اقدامات پیشگیرانه و اصالحی دزومی ندارد که جدا بارند.
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پیوست الف
سجهت آگاای
اصول مربوط به نهادهای گواهی کننده محصول و فعالیتهای گواهی کردن آنها
الف5-

کلیات

الف 5-5-ادف کیی گواای کردن اطمینان دادن به تمام طرفاای ذینفع درخصو این است که محصول
ادزامات مشخص رده را برآورده میسازد .ارزش گواای کردن میزان اطمینان و اعتمادی است که با اثبات بی-
طرفانه و با صالحیت برآورده ردن ادزامات مشخص رده توسط رخص ثادث ایجاد میرود .طرفاای ذینفع
در گواای کردن به ررح زیر میبارند ،ودی به آناا محدود نمیرود:
ادف -کارفرمایان نهاداای گواای کننده
ب -مشتریان سازماناایی که محصوتت آناا گواای ردهاند
ج -مراجع دودتی
د -سازماناای غیر دودتی
ه -مصرف کنندگان و سایر اعضای جامعه.
الف 1-5-اصول ایجاد کننده اطمینان آناایی استند که در بنداای ادف 1-تا ادف 7 -مشخص ردهاند.
الف1-

بیطرفی

الف 5-1-برای نهاداای گواای کننده و کارکنان آناا ضروری است که بیطرف بارند و بیطرف رناخته
روند تا اطمینان تزم را در فعادیتاا و نتایج خود ایجاد کنند.
الف 1-1-ریسکاای مربوط به بیطرفی رامل گرایشی 5می بارد که ممکن است از موارد زیر حاصل رود:
ادف -منافع رخصی سبرای مثال وابستگی بیش از حد به قرارداد درخصو خدمت یا ازینهاا یا ترس از دست
دادن کارفرما یا ترس از دست دادن رغل درحدی که بر بیطرفی در انجام فعادیتاای ارزیابی انطباق تاثیر
گیارد
ب -خودبازنگری سبرای مثال انجام فعادیت ارزیابی انطباق که در آن نهاد گواای کننده نتایج سایر خدماتی را
که آن نهاد قبال ارائه کرده است ،مانند مشاوره ،ارزیابی می کند
ج -مدافع بودن سبرای مثال نهاد گواای کننده یا کارکنان آن در حمایت از ررکت معینی یا مقابیه با آن ررکت
در امان زمانی که کارفرمای آن میبارد ،عمل میکنند
د-آرنایی بیش از حد یعنی ریسکاایی که از نهاد گواای کننده یا کارکنان آن که بیش از حد با کارفرما ،آرنا
میبارند یا بسیار به کارفرما اعتماد میکنند به جای این که در جستجوی رواادی از انطباق بارند ،ناری می-
رود سدر زمینه گواای کردن محصول ،مدیریت این ریسک مشکلتر است زیرا نیاز به کارکنانی با تخصص
کاررناسی خا اغیب دسترسی به کارکنان واجد ررایط را محدود میسازد

1-Bias
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ه -ارعاب سبرای مثال نهاد گواای کننده یا کارکنان آن میتوانند به ددیل ریسکاای مربوط به کارفرما یا طرف
ذینفع دیگر یا ترس از آناا از عمل کردن بیطرفانه باز دارته روند
و -رقابت سبرای مثال بین کارفرما و رخص دارای قرارداد .
الف9-

شايستگی

رایستگی کارکنانی که به وسییه سیست مدیریت نهاد گواای کننده پشتیبانی میروند به منظور ارائه خدمات
گواای کردنی که اطمینان ایجاد کند ،ضروری است.
الف4-

محرمانگی و در دسترس قرار دادن اطالعات

الف 5-4-کلیات

مدیریت توازن ما بین ادزامات مربوط به محرمانگی سبه زیربند ادف 1-2-مراجعه رود و در دسترس قرار دادن
اطالعات سبه زیربند ادف 9-2-مراجعه رود بر اعتماد ذینفعان و تیقی آناا در مورد ارزش فعادیتاای ارزیابی
انطباق در دست انجام تاثیر میگیارد.
الف  1-4محرمانگی

برای دسترسی به اطالعاتی که برای انجام فعادیتاای ارزیابی انطباق اثربخش تزم است ،ضروری است نهاد
گواای کننده اطمینان ایجاد کند که اطالعات محرمانه افشا نخوااند رد.
تمام سازماناا و کارکنان حق دارند تا از حفاظت ارگونه اطالعات دارای مادکیت اختصاصی 5که آناا ارائه می-
میکنند اطمینان حاصل کنند ،مگر این که قانون یا طرح گواای کردنی که به کار گرفته می رود ،افشای
اطالعات را میزم سازد سبه زیربند  1-2مراجعه رود .
الف 9-4-در دسترس قرار دادن اطالعات
یک نهاد گواای کننده تزم است برای به دست آوردن اطمینان درخصو درستی و اعتبار گواای کردن،
دسترسی به اطالعات درباره فراینداای ارزیابی و گواای کردن و نیز در باره وضعیت گواای کردن ار محصول
سیعنی اعطا ،حفظ ،گسترش یا محدود ساختن دامنه رمول ،تعییق ،ابطال یا امتناع از گواای کردن یا افشای
اطالعات را به نحو مقتضی و به موقع فراا کند .در دسترس قرار دادن اطالعات ،اصیی برای دستیابی به
اطالعات مربوط یا افشای آن است.
الف 4-4-دسترسی به اطالعات

ارگونه اطالعات دریافت رده توسط نهاد گواای کننده در مورد محصودی که مورد ارزیابی و/یا گواای کردن
قرار می گیرد بایستی حسب درخواست به رخص یا سازمانی که با نهاد گواای کننده برای انجام فعادیتاای
گواای کردن قرارداد منعقد کرده است ،ارائه رود.

الف1-

پاسخگو بودن به شکايات و درخواستهای رسیدگی مجدد
1-Proprietary
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حل و فصل اثربخش رکایات و درخواست رسیدگی مجدد روش مهمی از حفاظت برای نهاد گواای کننده،
کارفرمایان آن ،و دیگر کاربران ارزیابی انطباق در مقابل خطااا ،کاراای انجام نشده یا رفتار غیر معقول است.
اگر به نحو مناسبی به رکایات و درخواستاای رسیدگی مجدد رسیدگی رود ،در مورد فعادیتاای ارزیابی
انطباق اطمینان حاصل می رود.
الف7-

مسئولیت

الف 5-7-کارفرما و نه نهاد گواای کننده ،مسئودیت برآورده کردن ادزامات گواای کردن را برعهده دارد.
الف 1-7-نهاد گواای کننده مسئودیت به دست آوردن روااد عینی کافی را که بر مبنای آن در مورد گواای
کردن تصمی گیری میکند ،برعهده دارد .بر مبنای بازنگری روااد ،در صورتی که روااد کافی از انطباق
موجود بارد ،نهاد گواای کننده در مورد اعطای گواای تصمی گیری میکند یا چنانچه روااد کافی انطباق
موجود نبارد ،در مورد عدم اعطای گواای یا حفظ نکردن گواای تصمی میگیرد.
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پیوست ب
سجهت آگاای
کاربرداين استاندارد در مورد فرايندها و خدمات
ب5-

توضیحاتی درخصوص چگونگی به کارگیری اين استاندارد در مورد گواهی کردن فرايندها

انگام به کارگیری این استاندارد در مورد گواای کردن فراینداا:
 "محصول سمحصوتت " با "فرایند ساا " جایگزین رود "تودید" با "اجرا" جایگزین رود "تودید رده" با "اجرا رده " جایگزین رود "تودید کردن" با "اجرا کردن" جایگزین رود.ب1-

توضیحاتی درخصوص چگونگی به کارگیری اين استاندارد در مورد گواهی کردن خدمات

انگام به کارگیری این استاندارد در مورد گواای کردن خدمات:
 "محصول سمحصوتت " با "خدمت سخدمات " جایگزین رود "تودید" با "ارائه" جایگزین رود "تودید رده" با "ارائه رده" جایگزین رود" -تودید کردن" با "ارائه کردن" جایگزین رود.
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