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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 1قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  4124تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداای میتی (رستمی)
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورای عتادی اداری متور  30/6/73بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رماره  706/13313مور  30/2/71جهت 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 میرود وکورشی امگام با مصتاد 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 ،سازمان اای دودتی و غیر دودتی حاصل میرود  .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 بهعنوان استاندارد میی (رسمی) ایران چاپ و منتشر میرود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اای عالقه مند و ذی صالح نیز با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متیکننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررستی و درصتورت تصتویب  ،بتهعنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متیرتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده بارد.
7
4
سازمان میی استاندارد ایران از اعضای اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ادمییی ادکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی ) 1(OIMLاست و بهعنوان تنهتا رابتط 1کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند  .در تدوین استاندارداای میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتدی اتای ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفت اای عیمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداای بینادمییی بهرهگیری میرود .
سازمان میی استاندارد ایران میتواند 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 میتواند بهمنظور 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 سازمان اا و مؤسسات فعتال در زمینتۀ مشتاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممیزی و صدور گواای سیستت اتای متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی  ،آزمایشتگاه اتا و مراکتز
کادیبراسیون ( واسنجی ) وسایل سنجش  ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آن اتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا  ،کادیبراسیون ( واسنجی ) وسایل سنجش  ،تعیین عیتار فیتزات گرانبهتا و انجتام
تحقیقتتات کتتاربردی بتترای ارتقتتای ستتط استتتاندارداای میتتی ایتتران از دیگتتر وظتتایف ایتتن ستتازمان استتت.

1-International Organization for Standardization
2-International Electrotechnical Commission
)3-International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4-Contact point
5-Codex Alimentarius Commission

ب
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کمیسیون فنی تدوين استاندارد
"ارزيابی انطباق -الزامات عمومی برای نهادهای گواهیکننده اشخاص"

سمت و /يا نمايندگی
انجمن عیمی کیفیت ایران

رئیس :
روزبه ،میر محمد
(دکترای مدیریت منابع انسانی)
دبیر :
طهماسبی افشار ،منیژه
(دیسانس عیوم تغییه)

مرکز میی تائید صالحیت ایران-
سازمان میی استاندارد ایران

اعضاء  ( :اسامی به ترتیب حروف ادفبا
ابراای غفوری ،کسری
(فوق دیسانس مدیریت انرژی )

ررکت گواای کننده مودی اینترنشنال

اکبری زنجانی ،جمشید
(دیسانس تکنودوژی جورکاری)

سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور

انصاریان ،امیر
(دیسانس مهندسی مکانیک )

ررکت گواای کننده مودی اینترنشنال
سازمان انرژی اتمی ایران

انصاری ،رعیه
(دیسانس مهندسی برق)

ررکت مشاوران فنآوری اطالعات آگااان

رسودی ،حسنعیی
(دیسانس مهندسی مکانیک)

مرکز میی تائید صالحیت ایران-
سازمان میی استاندارد ایران

زرین چنگ ،ادهام
(دیسانس مهندسی ریمی – عیوم و صنایع غیائی)
سربی ،جییل
(دکترای مکانیک)

ررکت ناظرکاران

رااوردی ،عاطفه
(دیسانس آمار )

مرکز میی تائید صالحیت ایران-
سازمان میی استاندارد ایران
ج
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پژواشگاه استاندارد -
سازمان میی استاندارد ایران

ریخ حسینی ،رکوفه
( فوق دیسانس مهندسی صنایع)

سازمان انرژی اتمی ایران

رریفی یزدی ،ادهام
( فوق دیسانس فیزیک)
طوماریان ،سهیال
(دیسانس مهندسی ادکترونیک)

مرکز میی تائید صالحیت ایران-
سازمان میی استاندارد ایران

موافقی ،امیر
(دکترای مهندسی پرتو پزرکی)

پژواشگاه عیوم و فنون استهای -
سازمان انرژی اتمی ایران

اوسپ سرکسیان ،اوسپ
(دیسانس مهندسی برق)

کاررناس استاندارد-
بازنشسته سازمان استاندارد میی ایران

انرور ،فرانگ
(دکترای مهندسی مکانیک)

دانشگاه خواجه نصیراددین طوسی-
انجمن بازرسی غیر مخرب ایران

د
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پیشگفتار

استاندارد"ارزیابی انطباق -ادزامات عمومی برای نهاداای گواایکننده ارخا " نخستین بار تحت عنوان "
ارزیابی انطباق -ادزامات کیی برای موسسه اای گواایکننده ارخا " در سال  4136تدوین رد .این استاندارد
بر اساس پیشنهاداای رسیده و بررسی توسط سازمان میی استاندارد ایران و تایید کمیسیوناای مربوط برای
اودین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در یکصد و چهل و نهمین اجالسیه کمیته میی مدیریت کیفیت مور
4131/07/74تصویب رد.
اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده  1قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران ،مصوب بهمن ماه  ،4124بهعنوان استاندارد میی ایران منتشر میرود.
این استاندارد جایگزین استاندارد ایران – ایزو آیایسی  42071سال  4136میرود.
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 نظرخوااد رد و ار پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این
استاندارداا ارائه رود ،انگام تجدید نظردرکمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرارخواادگرفت .بنابراین ،باید
امواره ازآخرین تجدید نظراستاندارداای میی استفاده کرد مگر آن که در استاندارد به صورت دیگری مشخص
رده بارد.
این استاندارد میی بر مبنای استاندارد بین ادمییی زیر تدوین رده و معادل آن به زبان فارسی است:
ISO/IEC 17024: 2012, Conformity assessment-General requirements for bodies operating
certification of persons

ز
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مقدمه
این استاندارد با ادف دستیابی به یک تراز پییرفته رده جهانی و ترویج آن برای سازماناائی که گواایکردن
ارخا را انجام میداند ،تدوین رده است .گواایکردن ارخا یکی از روشاائی است که تضمین میکنتد
رخص گواایرده ادزامات طرح گواایکردن را برآورده میکند .اطمینان در خصو طرح اای گتواایکتردن
ارخا از طریق بهکارگیری فرایند پییرفتته رتده جهتانی بترای ارزیتابی و ارزیتابی مجتدد دورهای در متورد
رایستگی ارخا گواایرده حاصل میرود.
با این حال تمایز قائل ردن بین وضعیت اایی که در مورد آناا طرحاای گواایکردن ارخا توجیه دارد با
وضعیت اایی که در مورد آناا سایر انواع احتراز رتریط 4مناستبتتر استت ،ضترورت دارد .ایجتاد طترحاتای
گواایکردن برای ارخا  ،در پاسخ به افزایش روز افزون سرعت در نوآوری فنتآوری و ررتد تخصصتی رتدن
فعادیتاای کارکنان میتواند تفاوتاا در تحصیالت و آموزش را جبران و بدین گونه تسهیالتی را در بازار کتار
جهانی ایجاد کند .در مواردی که به خدمات عمومی یا فعادیتاای دودتی یا رسمی مربوط میرود جتایگزین-
اائی در مورد گواایکردن میتواند کماکان ضرورت دارته بارد.
بر خالف سایر انواع نهاداای ارزیابی انطبتاق ،ماننتد نهاداتای گتواایکننتده سیستت اتای متدیریت ،یکتی از
حوزهاای کاری راخص نهاد گواایکننده ارخا برگزاری یک آزمون است که در آن از معیاراای واقعگرایانه
برای سنجش رایستگی و امتیازدای استفاده میرود .ارچند که پییرفته رده است چنین آزمونی ،اگر توسط
نهاد گواایکننده ارخا به خوبی طراحی و سازماندای گردد ،اساسا میتواند در مورد بیطرفی فعادیتتاتا و
کااش ریسک تعارض منافع اطمینان ایجاد کند ،با این حال در این استاندارد ادزامات تکمییی ذکر رده است.
در ار حادت ،این استاندارد میتواند بهعنوان مبنای به رسمیت رتناختن نهاداتای گتواایکننتده ارتخا و
طرحاای گواایکردن که تحت آناا ارخا گواای میروند ،برای تسهیل پییرش آناتا در ستطوح میتی و
بینادمییی مورد استفاده قرارگیرد .فقط اماانگ سازی سیست برای ایجاد و حفتظ طترحاتای گتواایکتردن
ارخا میتواند ررایط را برای رناسائی متقابل و مبادده کارکنان در سط جهانی ایجاد کند.
این استاندارد ادزاماتی را تعیین میکند که اطمینان میداد نهاداای گتواایکننتده ارتخا کته طترحاتای
گواایکردن برای ارخا را اجرا میکنند به نحوی باثبات ،قابل مقایسته و قابتل اطمینتان عمتل متیکننتد.
ادزامات این استاندارد به عنوان ادزامات عمومی برای نهاداای ارائه دانده گواای ارخا در نظر گرفتته رتده
است .گواایکردن ارخا تنها وقتی میتواند انجام رود که یک طرح گواایکردن وجود دارته بارتد .طترح
گواایکردن برای تکمیل ادزامات ذکر رده در این استاندارد طراحی میرود و رامل آن ادزاماتی است که مورد
نیاز یا مطیوب بازار کار بوده یا توسط دودت اا ادزام میرود.

1-Qualification

ح
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این استاندارد میتواند بهعنوان یک مدرک حاوی معیاراا برای تائید صالحیت یا ارزیابی امترازی یا برگزیدن
توسط مراجع دودتی ،مادکان طرحاا یا سایرین مورد استفاده قرار گیرد.
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.

1-Designation

ط
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ارزيابی انطباق -الزامات عمومی برای نهادهای گواهیکننده اشخاص
4

هدف و دامنه کاربرد

این استاندارد رامل اصول و ادزاماتی برای یک نهاد گواایکننده ارخا
و حفظ طرح گواایکردن ارخا را در بر میگیرد.

بر اساس ادزامات خا

است و ایجاد

يادآوری  -در این استاندارد ،اصطالح "نهاد گواایکننده" به جای "نهاد گواایکننده ارخا " و اصطالح "طرح گواایکتردن"
به جای "طرح گواایکردن ارخا " به کار میرود.

7

مراجع الزامی

مدارک ارجاع رده در زیر برای کاربرد این استاندارد تزم اتجرا است .برای مراجتع دارای تتاریخ انتشتار ،تنهتا
چاپ ذکر رده بهکار میرود .برای مراجع بدون تاریخ انتشار ،آخرین چاپ مدارک ارجتاع رتده (از جمیته اتر
اصالحیهای) بهکار میرود.
استاندارد ایران – ایزو  -آیایسی  ،42000ارزیابی انطباق – واژگان و اصول عمومی
3

اصطالحات و تعاريف

در این استاندارد ،اصطالحات و تعاریف ارایه رده در استاندارد ایران – ایزو -آیایستی  42000و متوارد زیتر
کاربرد دارد.
4-3
certification process

فرايند گواهیکردن

فعادیتاائی که به واسطه آناا نهاد گواایکننده تعیین میکند که رخصتی الزامات گوواهیکوردن ()1-1
رامل درخواست ،ارزیابی ،تصمی گیری در مورد گواایکردن ،گواایکردن مجدد و استفاده از گواهینامههوا
( )3-1و نشاناا  /عالئ را برآورده میکند.
7-3
certification scheme

طرح گواهیکردن

شايستگی ( )6-1و سایر ادزامات مرتبط با ردهاای رغیی یا مهارتاای خا
يادآوری -در مورد سایر ادزامات به بنداای  1-3و  1-3مراجعه رود.

4

ارخا
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3-3
certification requirements

الزامات گواهیکردن

مجموعهای از ادزامات مشخص رده ،رامل ادزامات طرحی که برای ایجاد یا حفظ گواای 4قترار استت بترآورده
رود
1-3
scheme owner

مالک طرح

سازمان مسئول ایجاد و حفظ یک طرح گواهیکردن()7-1
يادآوری -سازمان میتواند خود نهاد گواایکننده ،یک مرجع دودتی یا موردی دیگر بارد.

5-3
certificate

گواهینامه

مدرکی که بر طبق ضوابط این استاندارد توسط نهاد گواایکننده صادر رده است که نشان میداد رخص نام
برده رده در آن ،الزامات گواهیکردن ( )1-1را برآورده کرده است
يادآوری -به بند  2-1-3مراجعه رود.

6-3
competency

شايستگی

توانائی به کارگیری دانش و مهارتاا برای دستیابی به نتایج مورد نظر
2-3
qualification

شرايط احراز شده

تحصیالت ،آموزش و تجربه کاری اثبات رده ،حسب مورد
8-3
assessment

ارزيابی

فرایندی برای ارزیابی برآورده ردن ادزامات طرح گواهیکردن ( )1-7توسط ارخا

 -4در 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 "گواایکردن" و دیگری به معنای نتیجه فرآیند یعنی "گواای" است که برحسب ضرورت به کار میروند.
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9-3
examination

آزمون

سازوکاری که بخشی از ارزيابی ( )3-1استت و در آن شايستگی ( )6-1نوامزد ( )41-1را از یتک یتا چنتد
طریق مانند آزموناای کتبی ،رفاای ،عمیی و مشاادهای آنگونه که در طرح گواهیکوردن ( )7-1تعیتین
رده است ،سنجیده میرود
40-3
examiner

آزمونگر

رخص دارای رایستگی احراز رده برای اجرا و امتیازدای یک آزمون ( )3-1در مواردی کته آزمتون نیتاز بته
داوری حرفهای دارد
44-3
invigilator

ناظر آزمون

رخص دارای اختیار از سوی نهاد گواایکننده که اداره یا سرپرستی یک آزمون( )3-1را بتر عهتده دارد ،امتا
شايستگی( )6-1نامزد ( )41-1را ارزیابی نمیکند
يادآوری -سایر اصطالحات برای ناظر آزمون عبارتند از مراقب ،4اداره کننده امور آزمون و سرپرست آزمون.

47-3
personnel

کارکنان

افراد درون سازمان یا بیرون از سازمان نهاد گواایکننده که فعادیتاتائی را بترای نهتاد گتواایکننتده انجتام
میداند
يادآوری -این افراد اعضای کمیته و داوطیبان را رامل میرود.

43-3
applicant

درخواست کننده

رخصی که درخواست پییرفته ردن در فرايند گواهیکردن ( )4-1را ارائه میکند
41-3
candidate

نامزد

درخواست کنندهای(  )41-1که پیشنیازاای مشخص رده را برآورده و برای فرایند گواایکتردن پییرفتته
رده است

1- Proctor
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45-3
impartiality

بیطرفی

وجود واقعگرائی
يادآوری -4واقعگرائی به این معنی است که تعارض منافع وجود ندارد یا حل و فصل رده است ،به نحوی که بر فعادیتاای
بعدی نهاد گواایکننده اثر سوء ندارته بارد..
يادآوری -7سایر اصطالحاتی که در بیان عنصر بیطرفی مفیدند عبارتند از :استقالل ،مبرا بودن از تعارض منافع ،مبرا بودن از
گرایش ،فقدان پیشداوری ،عدم جانبداری ،انصاف ،دارتن فکر باز ،برخورد یکسان ،عدم وابستگی ،توازن.

46-3
fairness

انصاف

ایجاد فرصت برابر برای کسب موفقیت ار نامزد ( )41-1در فرايند گواهیکردن()4-1
42-3
validity

اعتبار

رواادی مبتنی بر آنکه در ارزيابی ( )3-1آنچته در طرح گواهیکردن ( )7-1متورد نظتر استت ،ستنجیده
میرود
يادآوری -در این استاندارد ،واژه " اعتبار" به صورت صفت آن یعنی "معتبر" نیز استفاده میرود.

48-3
reliability

قابلیت اطمینان

راخص میزان امخوانی امتیازاای آزمون ( )3-1در زماناا و مکتاناتای مختیتف ،انتواع متفتاوت آزمتون و
آزمونگرهای مختیف ()40-1
49-3
appeal

در خواست رسیدگی مجدد

درخواست توسط درخواست کننده( ،)41-1نامزد ( )41-1یا رخص گواایرده برای بررسی مجدد در مورد
ار تصمیمی که توسط نهاد گواایکننده در ارتباط با وضعیت مورد نظر گواایکردن او اتخاذ رده است
70-3
complaint

شکايت

بیان نارضایتی ،غیر از درخواست رسیدگی مجدد ( ،)43-1توسط ار فرد یا سازمان به نهاد گتواایکننتده،
مرتبط با فعادیتاای نهاد یا رخص گواایرده ،ارگاه پاسخ گوئی مورد انتظار بارد
يادآوری -برگرفته از تعریف  3-6استاندارد ایران – ایزو -آیایسی .4132 : 42000
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74-3
interested party

طرف ذینفع

فرد ،گروه یا سازمان تاثیر پییرفته از عمیکرد رخص گواایرده یا نهاد گواایکننده
مثالها رخص گواایرده ،استفاده کننده از خدمات رخص گواایرده ،استخدامکننده رخصگواایرتده،
مصرفکننده ،مرجع دودتی
77-3
survelliance

بازبینی

پایش دورهای عمیکرد رخص گواایرده ،در حین دورهاای گواایکردن بترای حصتول اطمینتان از مطابقتت
مداوم با طرح گواایکردن
1

الزامات عمومی

4-1

موضوعات حقوقی

نهاد گواای کننده باید موجودیت حقوقی یا بخش تعریف ردهای از آن بارد به نحوی که بتوان آن را در مورد
تمام فعادیتاای گواای کردن از نظر حقوقی مسئول دانست .یک نهاد گواای کننده دودتی به دحاظ وضعیت
دودتی بودن خود یک موجودیت حقوقی ،در نظر گرفته میرود.
7-1

مسئولیت تصمیم گیری در خصوص گواهیکردن

نهاد گواای کننده باید مسئول تصمی گیریاای خود در ارتباط با گواایکردن رامل اعطا ،حفظ ،تجدید،
گسترش و محدود ساختن دامنه رمول ،تعییق و ابطال گواای بارد و باید اختیار تصمی گیری را حفظ کند و
نباید آن را تفویض کند.
3-1

مديريت بیطرفی

 4-3-1نهاد گواایکننده باید ساختار ،خطمشیاا و روشاای اجرائی برای مدیریت بیطرفی را مدون کند و
اطمینان داد که فعادیتاای گواایکردن بیطرفانه انجام میرود .نهاد گواایکننده باید از تعهد مدیریت رده
بات مبنی بر بیطرفی در فعادیتاای گواایکردن برخوردار بارد .نهاد گواایکننده باید دارای بیانیهای باردکه
بدون درخواست در دسترس عموم قرار گیرد مبتنی بر آنکه اامیت بیطرفی در انجام فعادیتاای گواایکردن
را درک میکند ،تعارض منافع را مدیریت میکند و در مورد واقعگرائی در فعادیتاای گواایکردن اطمینان
میداد.
 7-3-1نهاد گواایکننده باید در ارتباط با درخواستکنندگان ،نامزداا و ارخا
عمل کند.
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 3-3-1خطمشیاا و روشاای اجرائی برای گواایکردن ارخا
نامزداا و ارخا گواایرده یکسان بارد.

باید در مورد کییه درخواستکنندگان،

 1-3-1گواایکردن نباید بر اساس ررایط مادی بیمورد یا ررایط محدود کننده دیگر مانند عضویت در یک
انجمن یا گروه محدود رود .نهاد گواایکننده نباید روشاای اجرایی را به کار برد که دسترسی درخواست-
کنندگان یا نامزداای گواایرده را بهطور ناعادتنه مانع گردد یا مشکل کند.
 5-3-1نهاد گواایکننده باید در مورد بیطرفی فعادیتاای گواایکردن خود مسئول بارد و نباید اجازه
داد فشاراای تجاری یا مادی یا سایر موارد بیطرفی را خدرهدار کند.
 6-3-1نهاد گواایکننده باید تهدیداا در خصو بیطرفی خود را بهطور مداوم رناسائی کند .این امر باید
آن دسته از تهدیداائی که ناری از فعادیتاای خود ،از نهاداای مرتبط خود یا از ارتباطاای خود ،از ارتباط-
اای بین کارکنان خود ناری میرود را رامل گردد .در ار حال چنین ارتباطاائی دزوما نشانگر وجود تهدیدی
در مورد بیطرفی نیست.
يادآوری  -4ارتباطی که بیطرفی نهاد گواایکننده را تهدید میکند میتواند مبتنی بر مادکیت ،اداره امور ،مدیریت ،کارکنان،
منابع مشترک ،امور مادی ،قرارداداا ،بازاریابی(رامل "تعیین نام تجاری"  )4و پرداخت کمیسیوناای فروش یا سایر انگیزهاا برای
معرفی نامزداا و غیر آن بارد.
يادآوری  -7تهدیداای بیطرفی میتواند واقعی یا تیقی رده بارد.
يادآوری  -3نهاد مرتبط ،نهادی است که به نهاد گواایکننده از طریق مادکیت مشترک ،در کل آن یا بخشی از آن ،وابسته
است و دارای اعضای مشترک در ایئت مدیره ،ترتیبات قراردادی مشترک ،اسامی مشترک ،کارکنان مشترک ،تفاا غیر رسمی و
سایر موارد است بهطوری که نهاد مرتبط در ار تصمی گیری در مورد گواایکردن ذینفع میبارد یا دارای توانایی بادقوه برای
تاثیرگیاری بر فرایند است.

 2-3-1نهاد گواایکننده باید تعارض منافع بادقوه ناری از فعادیتاای گواایکردن را تحییل کند ،مدون
نماید و برطرف سازد یا کااش داد .نهاد گواایکننده باید اینکه چگونه این تهدیداا را کااش میداد ،به
حداقل میرساند یا مدیریت میکند را مدون کند و قادر بارد آن را اثبات کند .تمامی منابع بادقوه تعارض
منافع که رناسائی میروند باید پورش داده روند ،چه آناائی که مانند واگیاری مسئودیتاا به کارکنان از
درون نهاد گواایکننده ناری میروند یا آناائی که از فعادیتاای سایر ارخا  ،نهاداا یا سازماناا نشأت
میگیرند.
 8-3-1فعادیتاای نهاد گواایکننده باید به نحوی سازماندای و مدیریت رود که از بیطرفی محافظت
کند .این امر باید دخیل بودن متوازن طرفاای ذینفع را در برگیرد (به تعریف  74-1مراجعه رود).

1-Branding
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مسئولیت مدنی و تامین مالی

1-1

نهاد گواایکننده باید دارای منابع مادی تزم برای انجام فعادیتاای فرایند گواایکردن بارد و ترتیبات کافی
را (بهطور مثال بیمه یا اندوخته) برای پورش تعهدات مرتبط با فعادیتاا دارته بارد.
5

الزامات مربوط به ساختار

4-5

مديريت و ساختار سازمانی

 4-4-5فعادیتاای نهاد گواایکننده باید به نحوی سازماندای و مدیریت گردد که از بیطرفی محافظت
رود.
 7-4-5نهاد گواایکننده باید ساختار سازمانی ،ررح وظایف ،مسئودیتاا و اختیارات مدیریت ،کارکنان
مربوط به گواایکردن یا ار کمیته را مدون کند .ارگاه نهاد گواایکننده بخش تعریف ردهای از یک
موجودیت حقوقی بارد ،باید مستندات ساختار سازمانی آن رامل سیسیه مراتب اختیارات و ارتباط با سایر
بخشاا را در درون امان موجودیت حقوقی رامل گردد.
طرف  /طرفاا یا افراد مسئول برای موارد زیر باید مشخص رود:
ادف -خط مشیاا و روشاای اجرائی مرتبط با فعادیتاای نهاد گواایکننده
ب -اجرای خط مشیاا و روشاای اجرائی
ج -اداره امور مادی نهاد گواایکننده
د -منابع برای فعادیتاای گواایکردن
ه -ایجاد و حفظ طرحاای گواایکردن
و -فعادیتاای ارزیابی
ز -تصمی گیریاا برای گواایکردن رامل اعطاء ،حفظ ،گواایکردن مجدد ،گسترش و محدود ساختن
دامنه رمول ،تعییق یا ابطال گواای
ح -ترتیبات قراردادی
7-5

ساختار نهاد گواهیکننده در ارتباط با آموزش

 4-7-5اتمام آموزش میتواند یک ادزام تعیین رده مربوط به یک طرح گواایکردن بارد (به بند 1-3
مراجعه رود) .به رسمت رناختن /تائید آموزش توسط نهاد گواایکننده نباید موجب خدرهدار ردن بیطرفی
رود یا ادزامات مربوط به ارزیابی و گواایکردن را کااش داد.
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 7-7-5نهاد گواایکننده باید اطالعات مرتبط با تحصیل و آموزش در صورتی که از آناا بهعنوان
پیشنیازاای واجد ررایط ردن برای گواایکردن استفاده رود را ارائه داد .با این حال ،نهاد گواایکننده
نباید به صورت تصریحی یا تیویحی ادعا کند که گواایکردن سادهتر ،آسانتر یا ک ازینهتر خوااد بود اگر از
ارگونه خدمات تحصییی /آموزری مشخص ردهای استفاده گردد.
 3-7-5ارائه آموزش و گواایکردن ارخا در قادب یک موجودیت حقوقی واحد ،تهدیدی برای بیطرفی
تیقی میرود .نهاد گواایکننده و پیشنهاد دانده آموزش که بخشی از یک موجودیت حقوقی است باید:
ادف -تهدیداای مرتبط با بیطرفی خود را بهطور مداوم رناسائی و مدون کند ،نهاد گواایکننده باید برای
اثبات اینکه چگونه تهدیداا را کااش میداد یا به حداقل میرساند ،فرایند مدونی دارته بارد.
ب -اثبات کند که تمامی فراینداای انجام رده توسط نهاد گواایکننده مستقل از آموزش است تا
اطمینان حاصل رود که محرمانگی ،امنیت اطالعات و بیطرفی خدرهدار نمیرود
ج -این باور را ایجاد نکند که استفاده از ار دو خدمت برای درخواست کننده مزیتی در بر خوااد دارت
د -نامزداا را در صورتی که جایگزینی برای تحصیل یا آموزش با نتیجهای معادل وجود دارته بارد ،میزم
نکند تحصیل /آموزش را به صورت یک پیشنیاز انحصاری در نهادگواایکننده به اتمام برساند
ه -اطمینان داد که کارکنان طی یک دوره دو ساده بعد از تاریخ پایان فعادیتاای آموزری در مورد
نامزداای خاصی که آموزش دادهاند ،بهعنوان آزمونگر خدمت نمیکنند .در صورتیکه نهاد گواایکننده
اثبات کند بیطرفی را خدرهدار نکرده است ،این دوره میتواند کوتاه رود.
6

الزامات مربوط به منابع

4-6

الزامات عمومی مربوط به کارکنان

 4-4-6نهاد گواایکننده باید عمیکرد تمامی کارکنان دخیل در فرایند گواایکردن را مدیریت کند و در برابر
عمیکرد آناا مسئول بارد.
 7-4-6نهاد گواایکننده باید دارای تعداد کافی کارکنانی با رایستگی مورد نیاز برای انجام کاراای
گواایکردن مرتبط با نوع ،گستره و میزان انجام کار بارد.

4

 3-4-6نهاد گواایکننده باید ادزامات مربوط به رایستگی برای کارکنان دخیل در فرایند گواایکردن را
تعیین کند .کارکنان باید برای کاراا و مسئودیتاای خا خود رایستگی دارته بارند.
 1-4-6نهاد گواایکننده باید دستورادعملاای مدونی را که وظایف و مسئودیتاای کارکنان خود را ررح
میداد ،در اختیار آناا قرار داد .این دستورادعملاا باید روزآمد نگهدارته روند.

1-Tasks
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 5-4-6نهاد گواایکننده باید سوابق روزآمد کارکنان خود رامل اطالعات مرتبط با ،برای مثال ،ررایط احراز
رده ،آموزش ،تجربه ،وابستگیاای حرفهای ،رتبه حرفهای ،رایستگی و تعارض منافع رناخته رده را نگهدارد.
 6-4-6کارکنانی که از طرف نهاد گواایکننده فعادیت میکنند باید تمامی اطالعات بدست آمده یا ایجاد
رده در حین انجام فعادیتاای گواایکردن را محرمانه نگهدارند ،به استثنای مواردی که به موجب قانون ادزام
رده بارد یا درخواست کننده ،نامزد یا رخص گواایرده اجازه داده بارد.
 2-4-6نهاد گواایکننده باید کارکنان خود را میزم کند مدرکی را امضاء کنند که در آن خود را متعهد
مینمایند مقررات تعیین رده توسط نهاد گواایکننده ،رامل مواردی مرتبط با محرمانگی ،بیطرفی و تعارض
منافع را رعایت نمایند.
يادآوری  -در صورتی که قانون اجازه داد ،سایر روشاا ،از جمیه امضای ادکترونیکی قابل قبول است.

 8-4-6ارگاه یک نهاد گواایکننده رخصی را که استخدام کرده است ،گواای کند باید روشاای اجرایی
مربوط به حفظ بیطرفی را به کار گیرد.
7-6

کارکنان دخیل در فعالیتهای گواهیکردن

 4-7-6کلیات

نهاد گواایکننده باید کارکنان خود را میزم کند ارگونه تعارض منافع بادقوه در مورد ار نامزد را اظهار کنند.
7-7-6

الزامات مربوط به آزمونگرها

 4-7-7-6آزمونگراا باید ادزامات نهاد گواایکننده را برآورده کنند .فراینداای انتخاب و تائید باید اطمینان
ایجاد کند که آزمونگراا:
ادف -طرح گواایکردن مرتبط را درک میکنند
ب -توانائی به کارگیری مدارک و روشاای اجرائی مربوط به آزمون را دارند
ج -در زمینهای که قرار است آزمون انجام رود دارای رایستگی استند
د -به زبان آزمون ،ا به صورت نورتاری و ا به صورت گفتاری مسیط بارند ،در ررایط استفاده از مترج یا
مترج رفاای ،نهاد گواایکننده باید دارای روشاای اجرائی بارد که اطمینان داد این امر تاثیری بر
اعتبار آزمون ندارند
ه -ار گونه تعارض منافع رناخته رده بهمنظور حصول اطمینان از اینکه داوریاای بیطرفانه انجام میرود را
مشخص کرده اند
 7-7-7-6نهاد گواایکننده باید ،عمیکرد و قابییت اطمینانِ داوریاای آزمونگراا را پایش کند .ار گاه که
نواقصی پیدا رود باید اقدامات اصالحی انجام گیرد.
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يادآوری -روشاای اجرائی برای پایش آزمونگراا میتواند برای مثال رامل ناظر بودن در محل ،بازنگری گزارش آزمون¬گراا،
بازخور از نامزداا بارد.

 3-7-7-6اگر آزمونگراا در خصو آزمون یک نامزد دارای تعارض منافع بادقوه بارد ،نهاد گواایکننده
برای حصول اطمینان از اینکه محرمانگی و بیطرفی آزمون خدرهدار نمیرود باید اقداماتی انجام داد .این
اقدامات باید ثبت روند.
3-7-6

الزامات مربوط به ساير کارکنان دخیل در ارزيابی

 4-3-7-6نهاد گواایکننده باید دارای ررح مدون مسئودیتاا و ررایط احراز مدون در خصو
کارکنانی که در فرایند ارزیابی دخیل استند ،بارد (برای مثال ناظر آزمون).

سایر

 7-3-7-6اگر سایر کارکنان دخیل در ارزیابی در خصو نامزد دارای تعارض منافع بادقوه بارند ،نهاد
گواایکننده برای حصول اطمینان از اینکه محرمانگی و بیطرفی آزمون خدرهدار نمیرود باید اقداماتی انجام
داد .این اقدامات باید ثبت روند.
3-6

برونسپاری

 4-3-6نهادگواایکننده باید با ار نهادی که در ارتباط با فرایند گواایکردن کار برونسپاری رده انجام
میداد ،موافقت نامهای با قابییت اجرائی قانونی که در بر گیرنده ترتیباتی از قبیل محرمانگی و تعارض منافع
میبارد ،دارته بارد.
يادآوری  -در این استاندارد ،اصطالحات "برونسپاری" و "واگیاری به پیمانکار فرعی" به صورت مترادف در نظر گرفته رده
است.

 7-3-6ارگاه نهاد گواایکنندهای کار مرتبط با گواایکردن را برونسپاری کند ،نهاد گواایکننده باید:
ادف -مسئودیت کامل تمامی کار برونسپاری رده را بر عهده گیرد
ب -از این که نهاد انجام دانده کار برونسپاری رده واجد صالحیت است و با ضوابط این استاندارد
مطابقت دارد ،اطمینان حاصل نماید
ج -عمیکرد نهاداای انجام دانده کار برونسپاری رده را طبق روشاای اجرائی مدون ارزیابی و پایش
کند
د -سوابقی دارته بارد تا اثبات کند نهاداای انجام دانده کار برونسپاری رده تمامی ادزامات مرتبط با
کار برونسپاری رده را برآورده میکنند
ه -فهرستی از نهاداای انجام دانده کار برونسپاری رده را نگهداری کند
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1-6

ساير منابع

نهاد گواایکننده باید از تعداد کافی محل کار از جمیه محل آزمون ،تجهیزات و منابع برای انجام فعادیتاای
گواایکردن خود استفاده کند.
2

الزامات مربوط به اطالعات و سوابق

4-2

سوابق درخواست کنندگان ،نامزدها و اشخاص گواهیشده

 4-4-2نهاد گواایکننده باید سوابق را نگهداری کند .سوابق باید رامل روشاائی بترای تائیتد وضتعیت یتک
رخص گواای رده بارد .سوابق به ویژه در رابطه با فرماای درخواست،گزارشاای ارزیابی(کته رتامل ستوابق
آزمون است) و سایر مدارک مرتبط با اعطاء ،حفظ ،گواای کردن مجدد ،گستترش یتا محتدود ستاختن دامنته
رمول و تعییق یا ابطال گواای باید اثبات کند که فرایند گواایکردن یا گواایکردن مجدد بهطور اثربخشی به
انجام رسیده است.
 7-4-2سوابق باید به نحوی که از درستی فراینتد و محرمتانگی اطالعتات اطمینتان حاصتل رتود رناستائی،
مدیریت و واراائی روند .سوابق باید برای مدت زمان مناسبی ،حداقل یک دوره کامل گواایکردن ،یا آن گونه
که به موجب ترتیبات رناسائی ،تکادیف قراردادی ،قانونی یا سایر تکادیف ادزام رده است ،نگهداری روند.
 3-4-2نهاد گواایکننده بایتد دارای ترتیبتاتی بتا قابییتت اجرائتی قتانونی در ایتن متورد بارتد کته رتخص
گواایرده را میزم کند بدون تاخیر در مورد موضوعاتی که میتواند بر توانمندی رخص گواایرده در تتداوم
برآورده کردن ادزامات گواایکردن تاثیر بگیارد ،به نهاد گواایکننده اطالع داد.
7-2

اطالع رسانی عمومی

 4-7-2نهاد گواایکننده باید حسب درخواست اطالعات در مورد این که فردی گواای روزآمد و معتبر دارد و
نیز دامنه رمول گواای مورد تصدیق است را ارائه داد مگر این که قانون ادزام کترده بارتد چنتین اطالعتاتی
نبایستی افشاء رود.
 7-7-2نهادگواایکننده باید اطالعات مربوط به دامنه رمول طرح گواایکردن و ررحی کیی درمورد فرایند
گواایکردن را بدون درخواست اطالعات ،دردسترس عموم قرار داد.
 3-7-2تمامی پیشنیازاای طرح گواایکردن باید فهرست گردد و بدون درخواست ،فهرست باید برای عموم
قابل دسترسی بارد.
 1-7-2اطالعات ارائه رده توسط نهاد گواایکننده ،رامل تبییغات ،باید صحی بارد و گمراه کننده نبارد.
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3-2

محرمانگی

 4-3-2نهاد گواایکننده باید خطمشیاا و روشاای اجرائی متدونی را در متورد حفتظ و انتشتار اطالعتات
تدوین کند.
 7-3-2نهاد گواایکننده باید از طریق موافقت نامهای با قابییت اجرائی قانونی تمامی اطالعات به دست آمده
در حین فرایند گواایکردن را محرمانه نگهدارد .این موافقت نامهاا باید تمامی کارکنان را رامل گردد.
 3-3-2نهاد گواایکننده باید اطمینان یابد که اطالعات بدست آمده در حین فرایند گواایکردن یا به دست
آمده از منابعی به غیر از درخواست کننده ،نامزد یا رخص گواایرده برای طرف غیر مجاز بدون رضایت کتبی
فرد (درخواست کننده ،نامزد یا رخص گواایرده) افشا نمیرود ،مگر در مواردی کته قتانون ادتزام متیکنتد
چنین اطالعاتی افشاء رود.
 1-3-2ارگاه نهاد گواایکننده به موجب قانون میزم به انتشار اطالعات محرمانه گردد ،رخص مرتبط باید
در مورد اینکه چه اطالعاتی ارائه خوااد رد ،مطیع رود مگر اینکه طبق قانون منع رده بارد.
 5-3-2نهاد گواایکننده باید اطمینان داد که فعادیتاای نهاداای مرتبط ،محرمانگی را خدرتهدار نمتی-
کند.
1-2

امنیت

 4-1-2نهاد گواایکننده باید خطمشیاا و روشاای اجرائی مورد نیاز برای حصول اطمینان از وجود امنیت
در سرتاسر فرایند گواایکردن را ایجاد و مدون کند و برای انجام اقدامات اصالحی در مواردی که امنیت نقض
رود ،تدابیری دارته بارد.
 7-1-2خطمشیاا و روشاای اجرائی مربوط به امنیت باید رامل ضوابطی برای حصول اطمینان از امنیت
مطادب آزمون با در نظر گرفتن موارد زیر بارد:
ادف -محلاای قرار گیری مطادب ( برای مثال حمل و نقل ،انتقال به صورت ادکترونیکی ،واراائی ،نگهداری،
مرکز آزمون)
ب -ماایت مطادب (برای مثال ادکترونیکی ،کاغیی ،تجهیزات آزمون)
ج -مراحل فرایند آزمون( برای مثال ایجاد ،اداره امور ،گزارشدای نتایج)
د -تهدیداای ناری از استفادۀ مکرر از مطادب آزمون
 3-1-2نهاد گواایکننده باید از به کارگیری رویهاای متقیبانه در آزمون از طرق زیر جیوگیری کند:
ادف -میزم کردن نامزداا به امضای یک موافقت نامۀ عدم افشاء یا سایر موافقتنامهاائی که نشان دانده تعهد
آناا به عدم انتشار مطادب محرمانه آزمون یا به کارگیری رویهاای متقیبانه در آزمون بارد
ب -میزم کردن ناظر آزمون یا آزمونگر به حضور (انگام برگزاری آزمون)
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ج -تائید مشخصات نامزد
د -اجرای روشاای اجرائی برای جیوگیری از آوردن ارگونه کمکاای غیرمجاز به محل برگزاری آزمون
ه -جیوگیری از دسترسی پیدا کردن نامزداا به ارگونه کمکاای غیر مجاز در حین آزمون
ز -پایش نتایج آزمون برای نشانه اای تقیب
8

طرحهای گواهیکردن

 4-8برای ار موضوع از گواایکردن باید یک طرح گواایکردن موجود بارد.
 7-8یک طرح گواایکردن باید دارای عناصر زیر بارد:
ادف -دامنه رمول گواایکردن
ب -ررح رغل و کار
ج -رایستگی مورد نیاز
د -توانمندیاا ( در صورت موضوعیت دارتن )
ه -پیشنیازاا (در صورت موضوعیت دارتن)
و -آئین رفتاری(در صورت موضوعیت دارتن)
يادآوری  - 4توانمندیاا میتواند رامل توانمندیاای جسمی مانند بینائی ،رنوائی و حرکتی بارد.
يادآوری  - 7آئین رفتاری ،یک رفتار اخالقی یا رخصی ادزام رده برای طرح را ررح میداد.

 3-8طرح گواایکردن باید رامل ادزامات فرایند گواایکردن به ررح زیر بارد:
ادف -معیاراائی برای گواایکردن اودیه و مجدد
ب -روشاای ارزیابی برای گواایکردن اودیه و مجدد
ج -روشاا و معیاراای بازبینی ( در صورت موضوعیت دارتن)
د -معیاراائی برای تعییق یا ابطال گواای
و -معیاراائی برای تغییر دامنه رمول یا سط گواای ( در صورت موضوعیت دارتن)
 1-8نهاد گواایکننده باید مدارکی برای اثبات این که در تدوین و بازنگری طرح گواایکردن موارد زیر
میحوظ رده است ،دارته بارد:
ادف -مشارکت کاررناسان مناسب
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ب -استفاده از ساختاری مناسب که بهطور منصفانه نمایانگر منافع تمامی طرفاائی بارد که دغدغه قابل
مالحظهای دارند ،بدون اینکه ایج ذینفعی غیبه دارته بارد
ج -رناسائی و امسو کردن پیشنیازاا ،در صورت موضوعیت دارتن ،طبق ادزامات مربوط به رایستگی
د -رناسایی و امسوکردن سازوکاراای ارزیابی با ادزامات مربوط به رایستگی در صورت موضوعیت دارتن
ه -تحییل رغل یا رویه که برای موارد زیر اجرا و روزآمد میگردد:
 رناسائی کاراا برای عمیکرد موفقیت آمیز رناسائی رایستگی مورد نیاز برای ار کار رناسائی پیشنیازاا ( در صورت موضوعیت دارتن ) تائید سازوکاراای ارزیابی و محتوای آزمون رناسائی ادزامات و دوره زمانی گواایکردن مجدديادآوری -ارگاه طرح گواایکردن توسط موجودیت دیگری به غیر از نهاد گواایکننده ایجاد رده بارد ،تحییل رغل یا رویه
ممکن است از قبل بهعنوان بخشی از آن کار در دسترس بارد .در این حادت ،نهاد گواایکننده میتواند از مستندات طرح
جزئیات را برای تصدیق آن به دست آورد.

 5-8نهاد گواایکننده باید اطمینان داد که طرح گواایکردن به صورت مداوم و نظاممند بازنگری و صحه-
گیاری رده است.
 6-8ارگاه نهاد گواایکننده خود مادک طرح گواایکردنی که اجرا می کند ،نبارد در این حال نهاد
گواایکننده باید اطمینان یابد که ادزامات موجود در این بند (بند  )3را برآورده کرده است.
9

الزامات فرايند گواهیکردن

 4-9فرايند درخواست

 4-4-9حسب درخواست ،نهادگواایکننده باید کییاتی از فرایند گواایکردن را طبق طرح گواایکردن در
دسترس قرار داد .این کییات حداقل باید رامل ادزامات برای گواایکردن و دامنه رمول آن ،ررحی از فرایند
ارزیابی ،حقوق درخواست کننده ،وظایف رخص گواایرده و تعرفه اا بارد.
 7-4-9نهاد گواایکننده باید تکمیل درخواستی به امضای درخواست کننده جویای گواای را ادزامی کند که
حداقل موارد زیر را رامل گردد:
ادف -اطالعات مورد نیاز برای رناسائی درخواست کننده مانند اس  ،نشانی و سایر اطالعات مورد نیاز در
طرح گواایکردن
ب -دامنه رمول گواای مورد نظر

4141

استاندارد ایران -ایزو – آی ای سی  ( 4131 : 42071تجدید نظر اول)

ج -بیانیه ای مبتنی بر اینکه درخواست کننده با پیروی از ادزامات گواایکردن و ارائه ارگونه اطالعات
مورد نیاز برای ارزیابی موافقت می کند
د -ارگونه اطالعات پشتیبان برای اثبات واقعگرایانه مطابقت با پیشنیازاای طرح
ه -اطالع دادن به درخواست کننده در خصو فرصت وی برای اظهار درخواستی در حد معقول ،جهت
تطبیق نیازاای ویژه (به بند  3-7-3مراجعه رود)
يادآوری  -ارگاه به موجب قانون مجاز بارد ،سایر روشاا ،رامل امضای ادکترونیکی قابل قبول است.

 3-4-9نهاد گواایکننده برای تائید اینکه درخواست کننده با ادزامات درخواست در طرح گواایکردن
مطابقت دارد ،باید درخواست را بازنگری کند.
7-9

فرايند ارزيابی

 4-7-9نهاد گواایکننده باید روشاا و سازوکاراای خا
رده است ،اجرا کند.

ارزیابی را آن گونه که در طرح گواایکردن تعیین

 7-7-9ارگاه تغییری در طرح گواایکردن وجود دارته بارد که نیاز به ارزیابی تکمییی دارد ،نهاد
گواایکننده باید بدون درخواست ،روشاا و سازوکاراای خا مورد نیاز برای تصدیق اینکه رخص
گواایرده با ادزامات تغییر یافته مطابقت دارد را مدون کند و برای عموم قابل دسترس سازد.
يادآوری  -گواایکردن مجدد میتواند برای دستیابی به این تصدیق به کار رود.

 3-7-9ارزیابی باید طرح ریزی رده و ساختار یافته بارد به نحوی که اطمینان حاصل رود ادزامات طرح به
صورت واقعگرایانه و نظاممند بر اساس روااد مدون برای تائید رایستگی نامزد تصدیق میگردد.
 1-7-9نهاد گواایکننده باید روشاای ارزیابی نامزداا را تصدیق کند .این تصدیق باید اطمینان داد که ار
ارزیابی منصفانه و معتبر است.
 5-7-9نهاد گواایکننده باید نیازاای ویژه را ضمن در نظر گرفتن مقرارت میی ،در حد معقول و بهطوری
که در درستی ارزیابی اختالدی بوجود نیاید ،تصدیق و میحوظ کند( به بند " 7-4-3ه" مراجعه رود).
 6-7-9ارگاه نهاد گواایکننده کار انجام رده توسط نهاد دیگر را در نظر میگیرد ،برای اثبات این که نتایج
معادل و منطبق با ادزامات تعیین رده در طرح گواایکردن استند ،باید سوابق ،دادهاا و گزارشاای مناسب
دارته بارد.
3-9

فرايند آزمون

 4-3-9آزمون اا برای ارزیابی رایستگی باید مبتنی بر طرح و امخوان با آن به صورت کتبی ،رفاای،
عمیی ،نظارتی یا سایر روش اای قابل اطمینان و واقع گرایانه طراحی روند .طراحی ادزامات آزمون باید در
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خصو قابل مقایسه بودن ار آزمون واحد ،ا در رابطه با محتوی و ا در رابطه با سختی آزمون ،از جمیه
اعتبار تصمی گیریاای مربوط به رد /قبول ،اطمینان ایجاد کند.
 7-3-9نهاد گواایکننده باید برای حصول اطمینان از اداره امور آزمون به صورت امخوان روشاای اجرائی
دارته بارد.
 3-3-9معیاراای مربوط به ررایط اداره امور آزموناا باید تعیین ،مدون و پایش روند.
يادآوری -ررایط میتواند رامل رورنائی ،دما ،جداسازی نامزداا ،سرو صدا ،ایمنی نامزداا و غیر آن بارد.

 1-3-9ارگاه از تجهیزات فنی در فرایند آزمون استفاده رود ،تجهیزات باید در صورت اقتضا تصدیق یا
کادیبره روند.
 5-3-9در فواصل زمانی تعیین رده موجه ،برای تائید مجدد منصفانه بودن ،معتبر بودن و قابل اطمینان
بودن عمیکرد کیی ار آزمون و اینکه تمامی نواقص رناسائی رده اصالح ردهاند ،روشاا و روشاای اجرائی
مناسبی (برای مثال گردآوری و نگهداری دادهاای آماری) باید مدون و اجرا روند.
1-9

تصمیمگیری در مورد گواهیکردن

 4-1-9اطالعات گردآوری رده در حین فرایند گواایکردن باید در رابطه با موارد زیر کافی بارد :
ادف -در رابطه با نهاد گواایکننده بهمنظور تصمی گیری در مورد گواایکردن
ب -در رابطه با قابییت ردیابی در مورد یک موضوع برای مثال ،در صورت درخواست رسیدگی مجدد یا رکایت
تصمی گیریاا در مورد اعطاء ،حفظ ،گواای مجدد ،گسترش ،محدود ساختن ،تعییق یا ابطال
7-1-9
گواای نباید برونسپاری رود.
 3-1-9نهاد گواایکننده باید تصمی گیریاای خود در مورد گواایکردن را به موضوعاتی که بهطور خا
مرتبط با طرح گواایکردن می بارند ،محدود نماید.
تصمی گیری در مورد گواایکردن یک نامزد باید منحصرا توسط نهادگواایکننده بر مبنای
1-1-9
اطالعات گردآوری رده درحین فرایند گواایکردن انجام گیرد .کارکنانی که تصمی گیری میکنند نباید در
آزمون /آموزش نامزد مشارکت دارته بارند.
 5-1-9کارکنانی که در مورد گواایکردن تصمی میگیرند برای تعیین اینکه آیا ادزامات گواایکردن
برآورده رده اند باید دانش و تجربه کافی در مورد فرایند گواایکردن دارته بارند.
 6-1-9گواای نباید اعطاء گردد مگر این که تمامی ادزامات گواایکردن برآورده رده بارد.
 2-1-9نهاد گواایکننده باید برای تمامی ارخا گواایرده گوااینامه صادر کند .نهاد گواایکننده باید
مادکیت انحصاری گوااینامهاای خود را حفظ کند .گوااینامه باید به رکل یک نامه ،کارت یا رکل دیگری از
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رسانه بارد که توسط یک فرد مسئول از کارکنان نهاد گواایکننده امضاء رده یا به صورت رسمی اجازه داده
رده بارد.
 8-1-9گوااینامهاا باید حداقل رامل اطالعات زیر بارد:
ادف -نام رخص گواایرده
ب -رناسه 4منحصر به فرد
ج -نام نهاد گواایکننده
د -ارجاع به طرح گواایکردن ،استاندارد یا سایر مدارک مرتبط ،از جمیه تاریخ صدور ،در صورت ارتباط دارتن
ه -دامنه رمول گواایکردن رامل ررایط و محدودیت اای اعتبار ،در صورت موضوعیت دارتن
و -تاریخ رروع اعتبار گواای و تاریخ انقضا
 9-1-9گوااینامه باید به صورتی طراحی گردد که ریسکاای مربوط به جعل گواای را کااش داد.
5-9

تعلیق ،ابطال يا محدود ساختن دامنه شمول گواهی

 4-5-9نهاد گواایکننده باید دارای خطمشی و روش(اای) اجرائی مدون برای تعییق یا ابطال گواای یا
محدود ساختن دامنه رمول گواای بارد به نحوی که در آناا اقدامات بعدی توسط نهاد گواایکننده باید
مشخص رود.
 7-5-9قصور در حل و فصل موضوعاتی که منجر به تعییق رده است ،در یک مدت زمان تعیین رده توسط
نهاد گواایکننده ،باید منتج به ابطال یا محدود ساختن دامنه رمول گواای رود.
 3-5-9نهاد گواای کننده باید دارای ترتیباتی با قابییت اجرائی قانونی با رخص گواای رده بارد تا اطمینان
یابد که رخص گواایرده در صورت تعییتق گتواای ،از تبییت در متورد گتواای ختو در طتول متدت تعییتق
خودداری میکند.
 1-5-9نهاد گواایکننده باید دارای ترتیباتی با قابییت اجرائی قانونی با رخص گواایرده بارد تا اطمینان
یابد که رخص گواایرده در موقع ابطال گواای ،از استفاده از تمامی ارجاعات به یک وضعیت گواایرده
خود خودداری میکند.
 6-9فرايند گواهیکردن مجدد
 4-6-9نهاد گواایکننده باید دارای روش(اای) مدون برای اجرای فرایند گواایکردن مجدد ،مطابق با
ادزامات طرح گواایکردن بارد.

1-Identification

4242

استاندارد ایران -ایزو – آی ای سی  ( 4131 : 42071تجدید نظر اول)

 7-6-9نهاد گواایکننده باید اطمینان داد که در حین فرایند گواایکردن مجدد ،رایستگی مداوم رخص
گواایرده را تائید می کند و رخص گواایرده با ادزامات طرح فعیی مطابقت مداوم دارد.
 3-6-9دوره زمانی گواایکردن مجدد باید بر مبنای ادزامات طرح بارد .در دتئل توجیهی در مورد دوره
گواایکردن مجدد ،ارگاه مرتبط بارد باید موارد زیر در نظر گرفته رود:
ادف -ادزامات مربوط به مقررات قانونی
ب -تغییرات در مدارک حاوی ادزامات
ج -تغییرات در ادزامات طرح مرتبط
د -ماایت و بیوغ صنعت یا زمینهای که در آن رخص گواایرده کار میکند
و -ریسکاای ناری از رخص فاقد رایستگی
ز -تغییرات مداوم در فنآوری و ادزامات در مورد ارخا

گواایرده

ح -ادزامات طرفاای ذینفع
ط-دفعات تکرار و محتوای فعادیتاای بازبینی در صورتی که در طرح ادزام رده بارد
 1-6-9فعادیت /فعادیتاای انتخاب رده گواایکردن مجدد باید به قدر کافی این اطمینان را بداد که
ارزیابی برای تائید تدوام رایستگی رخص گواایرده به صورت بیطرفانه انجام میرود.
 5-6-9مطابق با طرح گواایکردن ،در گواایکردن مجدد توسط نهاد گواایکننده باید حداقل موارد زیر در
نظر گرفته رود:
ادف -ارزیابی در محل
ب -پیشرفت حرفهای
ج -مصاحبهاای ساختار یافته
د -تائید تدوام کار رضایتبخش و سوابق مربوط به تجربه کاری
ه -آزمون
و -بررسیاا درخصو

توانمندی جسمی در ارتباط با رایستگی مربوط

يادآوری  -توانمندی جسمی میتواند نیازمند ارزیابی توسط یک متخصص حرفهای سالمتی یا یک متخصص حرفهای واجد
صالحیت برای مهارتاای جسمی مانند چابکی ،قدرت و استقامت ،امچنین مهارتاای عمیکرد فنی مورد نیاز برای گواایکردن
بارد.
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2-9

استفاده از گواهینامهها  ،نشان ها و عالئم

 4-2-9نهاد گواایکننده ای که عالمت یا نشان گواای را صادر می کند باید ررایط استفاده از آن را مدون
کند و باید بهطور مناسب حقوق مربوط به استفاده و نحوه نمایاندن آن را مدیریت کند.
يادآوری  -استاندارد ایران  -ایزو  -آیایسی  42010ادزامات استفاده از عالئ رخص ثادث را ارائه می کند.

 7-2-9نهاد گواایکننده باید رخص گواایرده را میزم کند به دتیل زیر موافقتنامهای را امضاء کند:
ادف -مطابقت دارتن با ضوابط مرتبط در طرح گواایکردن
ب -مطرح کردن ادعااا به استناد گوااینامه فقط در رابطه با دامنه رمودی که برای آن گواای اعطاء رده
است
ج -عدم استفاده از گواای نامه به نحوی که موجب خدرهدار ردن وجهه نهاد گواایکننده رود و عدم اقدام
به ارگونه اظهاری به استناد گوااینامه که از نظر نهاد گواایکننده گمراهکننده یا غیرمجاز بارد
د -متوقف کردن استفاده از تمامی ادعااا در مورد گوااینامه رامل ارجاع به نهاد گواایکننده یا گواای به
محض تعییق یا ابطال گواای و استرداد گوااینامهاای صادررده توسط نهاد گواایکننده
ه -عدم استفاده از گوااینامه به صورتی گمراهکننده
يادآوری  -ار گاه به موجب قانون مجاز بارد ،سایر روش اا ،رامل امضای ادکترونیکی قابل قبول است.

 3-2-9یک نهاد گواایکننده باید از طریق انجام تدابیر اصالحی ارگونه استفاده نابجا از عالمت یا نشان
گواای خود را مورد توجه قرار داد.
8-9

درخواست رسیدگی مجدد نسبت به تصمیمگیریهای مربوط به گواهیکردن

 4-8-9نهاد گواایکننده باید فرایند مدونی برای دریافت ،ارزیابی و تصمی گیری در خصو درخواست
رسیدگی مجدد را دارته بارد .فرایند بررسی درخواست رسیدگی مجدد باید رامل حداقل موارد و روش اای
زیر بارد:
ادف -فرایندی برای دریافت ،صحهگیاری  ،بررسی درخواست رسیدگی مجدد و تصمی گیری در مورد اقداماتی
که بایستی در پاسخ به آن با توجه به نتایج بررسی درخواستاای رسیدگی مجدد مشابه قبیی انجام رود،
دارته بارد
ب -ردیابی و ثبت درخواستاای رسیدگی مجدد ،رامل اقدامات انجام گرفته برای رفع آناا
ج -حصول اطمینان از اینکه اصالحات و اقدامات اصالحی مقتضی ،در صورت موضوعیت دارتن انجام رده
است
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 7-8-9خطمشیاا و روشاای اجرائی باید اطمینان داد که به تمامی درخواستاای رسیدگی مجدد به
نحوی ساختار یافته ،بیطرفانه و به موقع رسیدگی میرود.
 3-8-9بدون درخواست ،باید ررحی از فرایند رسیدگی به درخواستاای رسیدگی مجدد در دسترس عموم
بارد.
 1-8-9نهاد گواایکننده باید مسئول تمامی تصمی گیریاا در تمامی سطوح فرایند بررسی درخواستاای
رسیدگی مجدد بارد .نهاد گواایکننده باید اطمینان داد که کارکنان دخیل در تصمی گیری مربوط به فرایند
درخواستاای رسیدگی مجدد متفاوت از آناائی استند که در رابطه با تصمی گیری مربوط به درخواست
رسیدگی مجدد دخیل بوده اند.
 5-8-9تسیی  ،بررسی و تصمی گیری در خصو درخواستاای رسیدگی مجدد نباید منجر به اقدامات
تبعیض آمیز بر عییه درخواست کننده رسیدگی مجدد گردد.
 6-8-9نهاد گواایکننده باید وصول درخواست رسیدگی مجدد را اعالم کند و باید گزارشاای پیشرفت کار
و نتیجه را به درخواست کننده رسیدگی مجدد ارائه کند.
 2-8-9نهاد گواایکننده باید پایان یافتن فرایند رسیدگی به درخواستاای رسیدگی مجدد را بهطور رسمی
به درخواست کننده رسیدگی مجدد اطالع داد.
9-9

شکايات

 4-9-9نهاد گواایکننده باید دارای فرایند مدون برای دریافت ،ارزیابی و تصمی گیری در خصو
بارد.

رکایات

 7-9-9ررحی از فرایند رسیدگی به رکایات باید بدون درخواست در دسترس عموم قرار دارته بارد .در
روشاای اجرائی باید در خصو تمامی طرفاا به صورت منصفانه و برابر برخورد گردد.
 3-9-9خطمشیاا و روشاای اجرائی باید اطمینان داد که به تمامی رکایات به نحوی ساختار یافته،
بیطرفانه و به موقع رسیدگی میرود .فرایند رسیدگی به رکایات باید رامل حداقل عناصر و روشاای زیر
بارد:
ادف -ررح کیی از فرایند دریافت ،صحهگیاری و بررسی درخواست رسیدگی مجدد ،و تصمی گیری در مورد
اقداماتی که بایستی در پاسخ به آن انجام رود
ب -ردیابی و ثبت رکایات ،رامل اقدامات انجام گرفته در پاسخ به آناا
ج -حصول اطمینان از اینکه اصالحات و اقدامات اصالحی مقتضی ،در صورت موضوعیت دارتن انجام رده
است
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 1-9-9به محض دریافت یک رکایت ،نهاد گواایکننده باید تائید کند که آیا رکایت مرتبط با فعادیتاای
گواایکردن که نهاد گواایکننده مسئول آن است ،می بارد و اگر چنین است باید متناسب با مورد به آن
پاسخ داد.
 5-9-9در صورت امکان ،نهاد گواایکننده باید وصول رکایت را اعالم کند و باید گزارشاای پیشرفت کار و
نتیجه را به راکی ارائه داد.
 6-9-9نهاد گواایکننده باید مسئول گردآوری و تصدیق کییه اطالعات مورد نیاز برای صحهگیاری رکایت
بارد.
 2-9-9در صورت امکان ،نهاد گواایکننده باید پایان یافتن فرایند رسیدگی به رکایت را بهطور رسمی به
راکی اطالع داد.
 8-9-9ارگونه رکایت اثبات رده از رخص گواایرده باید امچنین توسط نهاد گواایکننده در زمان
مناسب به رخص گواایرده مورد نظر ارجاع داده رود.
 9-9-9فرایند رسیدگی به رکایات باید تحت رمول ادزامات مربوط به محرمانگی بارد ،زیرا به راکی و
موضوع رکایت مربوط است.
 40-9-9تصمیمی که قرار است به اطالع راکی برسد باید توسط کارکنانی که قبالً در موضوع رکایت دخیل
نبودهاند اتخاذ یا بازنگری و تصویب گردد.
40

الزامات سیستم مديريت

4-40

کلیات

نهاد گواایکننده باید یک سیست مدیریت را که قادر به پشتیبانی و اثبات دستیابی به برآورده ردن مداوم
ادزامات این استاندارد است ایجاد ،مدون ،اجرا کند و آن را برقرار نگهدارد .افزون بر این نهاد گواایکننده برای
برآورده کردن ادزامات بنداای  1ادی  3این استاندارد باید یک سیست مدیریت مطابق با یکی از گزینهاای
"ادف" یا "ب" به ررح زیر اجرا کند:
 گزینه ادف :یک سیست مدیریت عام که ادزامات بند  7-40را برآورده میکند گزینه ب :نهادی که یک سیست مدیریت بر طبق ادزامات استاندارد ایران  -ایزو  3004ایجاد کرده و آنرا برقرار نگهدارد بهنحوی که قادر به پشتیبانی و اثبات دستیابی به برآورده ردن مداوم ادزامات این
استاندارد ( استاندارد ایران – ایزو – آیایسی  )42071بارد و ادزامات سیست مدیریت مربوط به بند
 7-40را برآورده کند
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7-40

الزامات عمومی سیستم مديريت

 4-7-40کلیات

نهاد گواایکننده باید یک سیست مدیریت را که قادر به پشتیبانی و اثبات دستیابی به برآورده ردن مداوم
ادزامات این استاندارد است ایجاد ،مدون ،اجرا کند و برقرار نگهدارد.
مدیریت رده باتی نهاد گواایکننده باید خطمشیاا و اادافی را در مورد فعادیتاای خود تعیین و مدون
کند.
مدیریت رده بات باید رواادی از تعهد خود به ایجاد و اجرای سیست مدیریت بر طبق ادزامات این استاندارد
ارائه نماید .مدیریت رده بات باید اطمینان داد که در تمامی سطوح سازمانی نهاد گواایکننده ،خطمشیاا
درک ،اجرا و برقرار نگه دارته میرود.
مدیریت رده باتی نهاد گواایکننده باید یکی از مدیران خود را منصوب کند تا صرف نظر از سایر
مسئودیتاای وی در موارد زیر دارای مسئودیت و اختیار بارد:
ادف -حصول اطمینان از اینکه فراینداا و روشاای اجرائی مورد نیاز برای سیست مدیریت ایجاد ،اجرا و برقرار
نگهدارته میروند
ب -گزارشدای به مدیریت رده بات در خصو
7-7-40

اجرای سیست مدیریت و ارگونه نیاز برای بهبود

مستندات سیستم مديريت

ادزامات مرتبط در این استاندارد باید مدون رود .نهاد گواایکننده باید اطمینان داد که مستندات سیست
مدیریت برای تمامی کارکنان مربوط ارائه میرود.
3-7-40

کنترل مدارک

نهاد گواایکننده باید روشاای اجرائی برای کنترل مدارک ( درون سازمان و بیرون از سازمان) مرتبط با
برآورده کردن ادزامات این استاندارد را تدوین کند .این روشاای اجرائی باید کنترلاای مورد نیاز به ررح زیر
را تعیین کند:
ادف -تصویب مدارک از نظر کفایت قبل از صدور
ب -بازنگری و روزآمد کردن بر حسب نیاز و تصویب مجدد مدارک
ج -حصول اطمینان از اینکه تغییرات و وضعیت کنونی تجدیدنظر مدارک مشخص رده است
د -حصول اطمینان از اینکه نسخهاای مرتبط مدارک ذیربط در مکاناای استفاده در دسترس قرار دارند
ه -حصول اطمینان از اینکه مدارک خوانا باقی میمانند و به سهودت قابل رناسائی استند
و -حصول اطمینان از اینکه مدارک با منشاء بیرون از سازمان رناسائی ردهاند و توزیع آن کنترل است
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ز -جیوگیری از استفاده سهوی از مدارک منسو و رناسائی آناا بهنحو مناسب ،در صورتی که برای ار
منظور نگهداری روند
يادآوری -مستندات میتوانند به ار رکیی یا نوعی از رسانه بارند.

1-7-40

کنترل سوابق

نهاد گواای کننده باید روشاای اجرایی را برای تعیین کنترلاای مورد نیاز برای رناسایی ،بایگانی ،ذخیره،
حفاظت ،بازیابی ،مدت زمان نگهداری و تعیین تکییف سوابق مربوط به برآورده ردن ادزامات این استاندارد را
تدوین کند.
نهاد گواای کننده باید روشاای اجرایی را برای نگهداری سوابق برای یک دوره زمانی متناسب با تکادیف
قراردادی و قانونی تدوین کند .دسترسی به این سوابق باید با ترتیبات محرمانگی امخوانی دارته بارد.
يادآوری -در مورد ادزامات مربوط به سوابق درخواست کنندگان ،نامزداا و ارخا

5-7-40

گواایرده به بند  4-2مراجعه رود.

بازنگری مديريت

 4-5-7-40کلیات

مدیریت رده باتی نهاد گواای کننده باید روشاای اجرایی را در خصو بازنگری سیست مدیریت خود در
فواصل زمانی طرح ریزی رده تدوین کند تا از تداوم مناسب بودن ،کفایت و اثربخشی خطمشیاای بیان رده
و ااداف مربوط به برآورده کردن ادزامات این استاندارد اطمینان حاصل کند .این بازنگری اا باید حداقل یک
بار در سال انجام گیرد و باید مدون رود.
 7-5-7-40دروندادهای بازنگری

درونداد بازنگری مدیریت باید رامل اطالعاتی مربوط به موارد زیر بارد:
ادف -نتایج ممیزیاای داخیی و خارجی ( برای مثال ارزیابی توسط نهاد تائید صالحیت)
ب -بازخور از درخواست کنندگان ،نامزداا ،ارخا
این استاندارد

گواایرده و طرفاای ذینفع مربوط به برآورده کردن

ج -محافظت از بیطرفی
د -وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصالحی
ه -اقدامات پیگیرانه مربوط به بازنگریاای قبیی مدیریت
و -برآورده کردن ااداف
ز -تغییراتی که میتواند بر سیست مدیریت تاثیر گیارد
ح -درخواستاای رسیدگی مجدد و رکایات
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 7-5-7-40بروندادهای بازنگری

برونداد بازنگری مدیریت باید حداقل رامل تصمی گیریاا و اقدامات مربوط به موارد زیر بارد:
ادف -بهبود اثربخشی سیست مدیریت و فرآینداای آن
ب -بهبود خدمات گواایکردن مرتبط با برآورده کردن این استاندارد
ج -نیازاای مربوط به منابع
6-7-40

ممیزیهای داخلی

 4-6-7-40نهاد گواای کننده باید روشاای اجرایی ممیزی داخیی را بهمنظور تصدیق اینکه ادزامات این
استاندارد را برآورده میکند و سیست مدیریت بهطور اثربخش اجرا و برقرار نگهدارته میرود ،تدوین کند.
يادآوری  -در استاندارد ایران -ایزو  43044رانموداائی برای اجرای ممیزی داخیی ارائه رده است.

 7-6-7-40یک برنامه ممیزی باید با توجه به اامیت فرآینداا و زمینهاائی که بایستی ممیزی روند
امچنین نتایج ممیزیاای قبیی ،طرح ریزی رود.
 3-6-7-40ممیزیاای داخیی باید حداقل یکبار در ار  47ماه انجام گیرد .در صورتی که نهاد گواای کننده
بتواند اثبات کند بهطور مداوم سیست مدیریت آن بهطور اثربخش اجرا میرود و دارای ثبات اثبات ردهای
میبارد ،دفعات تکرار ممیزیاای داخیی میتواند تقییل یابد.
1-6-7-40

نهاد گواای کننده باید اطمینان حاصل کند که :

ادف -ممیزیاای داخیی توسط کارکنان دارای رایستگی که به گواایکردن ،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 داخیی به نحو مناسب و به موقع انجام میگیرد
ه -ارگونه فرصت اای بهبود رناسایی میروند
2-7-40

اقدامات اصالحی

نهاد گواای کننده باید روش(اای) اجرایی برای رناسایی و مدیریت عدم انطباق اای به وجود آمده در
خصو فعادیتاای خود را تدوین کند .نهاد گواای کننده امچنین باید در صورت دزوم ،اقداماتی را برای
حیف عیل عدم انطباقاا بهمنظور جیوگیری از وقوع مجدد آناا انجام داد .اقدامات اصالحی باید متناسب با
پیامد مشکالت مورد مواجهه بارد .روشاای اجرایی باید ادزاماتی برای موارد زیر را تعیین کنند:
ادف -رناسایی عدم انطباقاا
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ب -تعیین عیل عدم انطباقاا
ج -اصالح عدم انطباقاا
د -ارزیابی نیاز به انجام اقداماتی بهمنظور حصول اطمینان از این که عدم انطباقاا مجدداً روی نداند
ه -تعیین و اجرای به موقع اقدامات مورد نیاز
و -ثبت نتایج ناری اقدامات انجام گرفته
ز -بازنگری اثربخشی اقدامات اصالحی
8-7-40

اقدامات پیشگیرانه

نهاد گواای کننده باید روش(اای) اجرایی برای انجام اقدامات پیشگیرانه بهمنظور حیف عیل عدم انطباقاای
بادقوه تعیین کند .اقدامات پیشگیرانه انجام رده باید متناسب با پیامد احتمادی مشکالت بادقوه بارد .روشاای
اجرایی اقدامات پیشگیرانه باید ادزاماتی برای موارد زیر را تعیین کنند:
ادف -رناسایی عدم انطباقاای بادقوه و عیل آنها
ب -ارزیابی نیاز به انجام اقدام بهمنظور پیشگیری از وقوع عدم انطباقاا
ج -تعیین و اجرای اقدام مورد نیاز
د -ثبت نتایج اقدامات انجام گرفته
و -بازنگری اثربخشی اقدامات پیشگیرانه انجام گرفته
يادآوری -روشاای اجرایی اقدامات پیشگیرانه و اصالحی دزومی ندارد که جدا از ا بارند.
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پیوست "الف"
(اطالعاتی)

اصول نهادهای گواهیکننده اشخاص و فعالیتهای گواهیکردن آنها
الف  4-کلیات
الف 4-4-این استاندارد ادزامات خاصی برای تمامی وضعیتاائی که میتواند ر داد را ارائه نمیکند .این
اصول بایستی به عنوان یک راانما برای تصمیماتی که ممکن است نیاز بارد در وضعیتاای پیش بینی نشده
اتخاذ رود ،به کار گرفته رود .این اصول از زمره ادزامات نیستند.
الف 7-4-ادف کیی از گواایکردن ارخا
است.

به رسمیت رناختن رایستگی افراد برای انجام یک کار یا رغل

الف 3-4-نهاد گواایکننده مسئودیت دارد که اطمینان حاصل کند فقط به آن ارخاصی که رایستگی خود را
اثبات میکنند گواای اعطاء رود.
الف 1-4-گواایکردن ارخا از طریق اطمینان و اعتماد عمومی ایجاد ارزش میکند .اطمینان عمومی به
ارزیابی معتبر رایستگی توسط رخص ثادث که در فواصل زمانی معین مجددا مورد تائید قرار میگیرد ،بستگی
دارد.
الف 5-4-نهاد گواایکننده بایستی به نحو مسئوتنهای عمل کند تا برای طرفاای ذینفع در خصو
رایستگی ،بیطرفی و صداقت آن اطمینان به وجود آید.
الف 7-بیطرفی
الف 4-7-گواایکردن یک رخص بایستی مبتنی بر روااد عینی به دست آمده توسط نهاد گواایکننده از
طریق یک ارزیابی منصفانه ،معتبر و قابل اطمینان بارد و سایر ذینفعان یا سایر طرفاا بر آن تاثیر نگیارند.
الف 7-7-ضرورت دارد نهاداای گواایکننده و کارکنان آناا بیطرف بارند و بیطرف انگارته روند تا در
مورد فعادیتاا و ماحصل آناا اطمینان حاصل رود.
الف 3-7-تهدیداای مربوط به بیطرفی ،رامل موارد زیر است ،اما محدود به ایناا نمیرود:
ادف -تهدیداای مرتبط با منافع رخصی :4تهدیداایی که از سوی یک رخص یا نهاد که در جهت منافع خود و
برای منتفع ردن خود فعادیت میکند ،به وجود می آید
ب -تهدیداای مرتبط با ذانیگرائی :7تهدیداایی که از غیبه گرایش رخصی بر روااد عینی ناری میرود

1- Self-interest threats
2- Subjectivity
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ج -تهدیداای مرتبط با آرنایی :4تهدیداایی که از آرنایی یا اعتماد یک رخص به رخص دیگر ناری
میرود ،برای مثال یک آزمونگر یا یکی از کارکنان نهاد گواایکننده با یک نامزد ارتباط ایجاد میکند
که بر توانایی رسیدن به یک قضاوت واقعگرایانه اثر میگیارد
د -تهدیداای مرتبط با ارعاب :7تهدیداایی که مانع میرود نهاد گواایکننده یا کارکنان آن به عیت ترس از
یک نامزد یا سایر طرفاای ذینفع واقعگرایانه عمل کنند
ه -تهدید اای مرتبط با منابع مادی :منبع درآمد برای یک نهاد گواایکننده میتواند تهدیدی برای بیطرفی
بارد
الف 3-شايستگی
برای ارائه خدمات گواایکردن به نحوی که ایجاد اطمینان کند ،رایستگی کارکنان نهاد گواایکننده ضروری
است.
الف 1-محرمانگی و در دسترس قراردادن اطالعات
مدیریت کردن توازن بین محرمانگی و در دسترس قرار دادن اطالعات بر اعتماد ذینفعان و تیقی آناا از
ارزش فعادیتاای گواایکردن تاثیر میگیارد.
الف 5-پاسخ گوئی به شکايات و درخواست رسیدگی مجدد
حل و فصل اثربخش رکایات و درخواست اای رستیدگی مجتدد یکتی از روشاتای مهت حفاظتت از نهتاد-
گواایکننده و طرفاای ذینفع در برابر خطااا ،غفیت اا یا رفتار غیر معقول است.
الف 6-مسئولیت
نهاد گواایکننده مسئودیت دارد روااد عینی کافی را برای اینکه مبنای تصمی گیری در مورد گواایکردن
قرار داند ،بهدست آورد.

1-Familiarity threats
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