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 به نام خدا

 : مدرکعنوان  1

 .روش اجرایی قرارداد با مشتری

  :هدف 2

توسط  شدهاعالمدر زمان  شدهخواسته، مطابق با مشخصات کردنگواهی ی برای قابلیت انجاماین روش اجرای

 تدوین شده است.کردن گواهیقطعیت یافتن ، پیش از کنندهسازمان درخواست

 :دامنه کاربرد 3

 کاربرد دارد.کردن در این نهاد های مربوط به گواهیاین دستورالعمل برای همه درخواست

 ریف:اتع4

- 

  ها:مسئولیت 5

مسئولیت اجرای این روش اجرایی به عهده مدیر گواهی کردن سیستم مدیریت کیفیت و مدیر اداری و  5-1

 باشد.پشتیبانی می

 باشد.می و ایمنی مسئولیت نظارت بر اجرای این روش اجرایی بر عهده مدیر تضمین کیفیت 5-2

 :شرح عملیات 6

 ،نمایدتکمیل  را (IHA/MC/FO/15)پرسشنامه ارائه خدمات به شماره  رمکننده فسازمان درخواستزمانی که 

 که شامل موارد زیر خواهد بود. بررسی خواهد شد کارشناس برنامه ریزی و هماهنگیاین موضوع از طریق 

 خواست؛شفاف بودن در •

 ؛کردنگواهی جهت طرفیبی منع وجود عدم •
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 ؛کنندهارائه آخرین تغییرات )درصورت وجود( به سازمان درخواستبررسی  •

 ؛کنندهدر صورت وجود( از سازمان درخواستبر توانمندی سیستم مدیریت ) مؤثربررسی دریافت تغییراتی  •

 .خواست کارفرمادر زمان در کردنگواهیقابلیت  •

کننده سازمان درخواستیید قیمت از طرف صورت تأ، درشودی مطابق با حجم کار ارسال میقیمت پیشنهاد

  بعد از انعقاد قرارداد .گرددقیمت بازبینی و ارسال می ،صورتاینگیرد و در غیرانعقاد قرارداد صورت می

به سازمان  را برنامه ممیزیو کند ریزی و هماهنگی یک برنامه برای تیم ممیزی تعیین میکارشنان برنامه

 .کندمیکننده ارائه درخواست

 شود.کردن انجام میفرایند گواهی( IHA/MC/PR/08مطابق روش اجرایی )مابین فی قرارداد مطابق پایان در

 آن برای اصالحی اقدام مسئله بروز صورت در. شودمرحله کنترل می 4تا  3بسته به زمان اجرا در  قراردادقابل ذکر است  تذکر:

 .شودمی تعریف

 :طمدارک مرتب 7

 (IHA/MC/FO/15) شمارهبه  پرسشنامه فرم •

 (IHA/MC/FO/14) فرم قرارداد ممیزی به شماره •
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 بسمه تعالي

 قرارداد ممیزی

 : قرارداد شماره

 تاریخ قرارداد:

 

--------به مديريت آقاي  ------------كد پستی  ------ -تهرانبه نشانی   --شركت اين قرارداد بين 

به نشانی  - -----دهنده شركت گواهیو  طرفکيازشود ناميده می «مميزي شونده»كه در اين قرارداد  -

د و طرفين با امضاي گردمیبا شرايط ذيل منعقد  -----به مديريت  -------كد پستی  -----------تهران

 دانند.لزم و متعهد به اجراي مفاد آن میآن خود را م

 موضوع قرارداد: -ماده یك  ❖

تحت   ISO 9001:2015ثبت و صدور گواهينامه و مراقبتی استاندارد  ،انجام مميزي سيستم مديريت كيفيت

 (NACI) صالحيت ايران تأييداعتبار مركز 

 ..........دامنه كاري: 

 مدت قرارداد: - دوماده  ❖

هد است در طی مدت مذكور عسه سال شمسی بوده و مميز مت ابالغ كتبی آنمدت قرارداد حاضر از تاريخ 

 اتمام خدمات موضوع قرارداد اقدام نمايد.نسبت به ارائه و 

 مبلغ قرارداد: -ماده سه  ❖

 :باشدمی مبلغ قرارداد معادل ........... ريال به شرح جدول زيركل 
 

 خدمات ردیف
 )به عدد( هاهزینه

 )ریال ایران( 
 نفر روز 

 1  (Stage 1)مميزي مرحله اول  1

 4  گواهينامهو صدور و ثبت  (Stage 2)مميزي مرحله دوم  2
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 2  (Surveillance 1)مميزي مراقبتی اول  3

 2  (Surveillance 2)مميزي مراقبتی دوم  4

 9  سالهسهجمع كل  5

 

چنانچه تيم مميزي در مرحله اول مميزي تشخيص دهد كه مميزي شونده از آمادگی الزم براي انجام مميزي  :1 تبصره

 مميزي مرحله اول تکرار خواهد شد.مرحله دوم برخوردار نيست، 

قرارداد )مانند اضافه كردن  3و  1مندرج در مواد  هايهزينهدر صورت نياز به دريافت خدماتی خارج از موضوع و : 2تبصره

% حجم ريالی قرارداد 25تا سقف  توانمی، مميزي خارج از برنامه و ....(، كاركنانكاري جديد، اضافه شدن تعداد  هايسايت

 7-8ماده مجدد )ويژه( مندرج در  هايمميزيو انجام  1افزايش داشت. همچنين تکرار مميزي مرحله اول مندرج در تبصره 

 % افزايش حجم ريالی قرارداد خواهد بود.25نيز از مصاديق 

توسط تيم مميزي شناسايی گردد كه جهت تصديق اقدامات اصالحی  ايعمده هايانطباقعدم  هامميزيچنانچه در : 3تبصره

مبلغ  نفر روزكه هزينه آن به ازاي هر  شودمیآن نياز به انجام مميزي مجدد باشد، اين مورد مميزي پيگيرانه )ويژه( ناميده 

 .......ريال جداگانه محاسبه و به مميز پرداخت خواهد شد. 

قرارداد( نيز معادل هزينه نفر روز مميزي ويژه  1يزي مرحله اول )در صورت وقوع مطابق تبصره همچنين هزينه نفر روز تکرار مم

 خواهد بود.

 شرایط پرداخت: -ماده چهار  ❖

 :باشدمیمختلف ماده سه قرارداد به شرح زير  هايرديفشرايط پرداخت مبالغ مندرج در 

هزينه مميزي مرحله اول بعد از درخواست مکتوب مميزي شونده براي انجام مميزي مرحله اول دريافت  -4-1

  .شودمی

 انجام مميزي مرحله دوم ريزيبرنامهبا  زمانهمبعد از انجام مميزي مرحله اول و  هزينه مميزي مرحله دوم -4-2

 .شودمیدريافت 

 .شودمیپيش از انجام اين مميزي )در سال دوم قرارداد( دريافت  مميزي مراقبتی اولهزينه  -4-3

 .شودمیپيش از انجام اين مميزي )در سال سوم قرارداد( دريافت مميزي مراقبتی دوم  هزينه  -4-4

مجزا )مطابق  هايسابصورتحوقوع( در قالب صورتمميزي ويژه و تکرار مميزي مرحله اول )در هزينه -5-4

  .شودمیاد( ارائه و دريافت قرارد 8-7بند 

 مميزي شونده پرداخت خواهند شد. تأييدحداكثر به فاصله دو هفته از تاريخ صدور و  هاسابصورتحكليه : 4تبصره 
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 :کسورات قرارداد -ماده پنج  ❖

معادل درصد  (VAT) افزودهارزشمطابق قانون مصوب سازمان امور مالياتی كشور، مبلغ ماليات بر  -5-1

افزوده خواهد شد. لذا  شركت گواهی دهندهصادره  هايصورتحساببه مبالغ ناخالص  شدهابالغقانونی 

 دريافتی اقدام نمايد. يهاصورتحسابنسبت به پرداخت آن همراه با  ستيبایممميزي شونده 

 تعهدات ممیز: -ماده شش  ❖

در اجراي قرارداد،  مؤثربا مطالعه دقيق اسناد و مدارک از كليه امور و اوضاع  شركت گواهی دهنده -6-1

 آگاهی و اطالع كافی داشته و با وقوف بر اين امر، متعهد به اجراي موضوع قرارداد شده است.

در راستاي اجراي قرارداد متعهد به ارائه برنامه مميزي متناسب با اطالعات  شركت گواهی دهنده -6-2

 .باشداز شركت قبل از هر نوبت مميزي می اخذشده

در اجراي موضوع قرارداد حاضر، كليه قوانين و مقررارت كشور را رعايت خواهد  دهنده شركت گواهی -6-3

 .نمود

-به كميته تصميمانجام مميزي مرحله اول و دوم، تهيه گزارش، توصيه براي ثبت و صدور گواهينامه  -6-4

 پس از احراز شرايط به تشخيص تيم مميزي.گيري، 

تيم مميزي( و ارائه به مميزي  دييتأپس از انجام مميزي مرحله دوم )در صورت  نامههيتوصصدور  -6-3

 .شونده

پس از موفقيت در مميزي صدور گواهينامه )مرحله دوم( و ارائه به صدور گواهينامه انجام مراحل  -6-4

 شونده.مميزي

مراقبتی در مقطع تحويل گواهينامه و همچنين اعالن  يهايزيمم يبندزمانارائه مکتوب برنامه  -6-5

 تاريخ دقيق به مميزي شونده از يک ماه قبل از موعد هر مميزي مراقبتی.

ماه پس از تاريخ صدور گواهينامه(  12تا  10 در فاصلههاي مراقبتی اول )اجراي مميزيو  يزيربرنامه -6-6

ماه پس از تاريخ صدور گواهينامه(، شامل انجام مميزي، تهيه  24تا  22 در فاصلهو مميزي مراقبتی دوم )

براي يک سال بعد، پس از احراز شرايط تمديد گواهينامه به  شدهثبتگزارش و تمديد اعتبار گواهينامه 

 تشخيص تيم مميزي.

 ها.ه لوگوهاي استاندارد جهت موارد تبليغاتی به همراه راهنماي استفاده از آنارائ -6-7

و عدم  محرمانه تلقی نمودن تمامی اطالعات دريافت شده در طی مراحل مميزي از مميزي شونده -6-8

مشخصات ثبتی مميزي شونده نظير نام  رازيغبهانتشار آن بدون كسب مجوز مکتوب از مميزي شونده )
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، دامنه فعاليت، اسامی سهامداران و مديران ارشد سازمان، تلفن، فکس و آدرس كه به جهت ثبت شدهثبت

 مربوطه اعالم خواهد شد(. يهاتيساوبگواهينامه و درج در 

 انجام موضوع قرارداد.كارشناسی الزم جهت  -كارگيري نيروي انسانی واجد صالحيت تخصصیهب -6-9

و سايت  شركت گواهی دهندهثبت مشخصات مميزي شونده در پايگاه داده مشتريان و سايت اينترنتی  -6-10

 صالحيت ايران. دييتأمركز ملی 

 بالفاصله پس از اعالن رسمی در سطح دنيا.  اعالن هرگونه تغيير و ويرايش در استاندارد موضوع مميزي -6-11

واگذاري تمام يا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد به اشخاص حقيقی يا حقوقی ديگر بدون عدم  -6-12

 موافقت مکتوب كارفرما.

 تعهدات ممیزی شونده: -ماده هفت  ❖

كه مبالغ مندرج در ماده سه اين قرارداد را مطابق مراحل ماده چهار به  گرددیممميزي شونده متعهد  -7-1

 مميز پرداخت نمايد.

حاكم بر فرايند ثبت  یالمللنيبضوابط ملی و  گرددیميزي شونده با امضاء اين مدرک متعهد مم -7-2

 سيستم را رعايت نمايد.

 به عهده)در صورت نياز( در كليه مراحل قرارداد  مميزانذهاب و محل اقامت وتدارک وسايل اياب -7-3

 جداگانه پرداخت خواهد شد. طوربهمربوطه  يهانهيهز، لذا در صورت انجام امر فوق، باشدیممميزي شونده 

پيش از  يک ماهاول و دوم را حداقل  مراحلِمميزي شونده بازه زمانی تاريخ درخواستی انجام مميزي  -7-4

 ستيبایم شركت گواهی دهندهاعالم نمايد،  شركت گواهی دهندهمکتوب به  صورتبه موردنظرزمان 

اقدامات الزم در خصوص تعيين تاريخ مميزي مطابق نظر مميزي شونده و همچنين تيم مميزي مناسب را 

هفته قبل، تاريخ مميزي متناسب با  6مميزي شونده از  یرساناطالعو عدم  صورتنياصورت دهد، در غير

 خواهد بود. شركت گواهی دهندهموجود و در اختيار  يهازمان

مراحل مميزي را، در مهلت مقرر توافق شده با  ازين موردمدارک  گرددیممميزي شونده متعهد  -7-5

 سرمميز، به مميز تحويل دهد.

فردي واجد شرايط و با شناخت كافی از سازمان و موضوع قرارداد را  گرددیممميزي شونده متعهد  -7-7

 نماينده مديريت با اختيارات الزم و كافی به مميز معرفی نمايد. عنوانبه

تغييرات سازمانی اعم از وضعيت مالکيت،  هرگونهدر طول مدت قرارداد،  ستيبایممميزي شونده  -7-8

كاري و همچنين كليه تغييرات سيستمی  يهاتيساتوليد، اضافه يا حذف  يهامحلسهامداران، آدرس و 

تغييرات كلی ديگر در سطح  هرگونهو  ، ارائه محصوالت و خدمات جديد(Scope)اعم از دامنه فعاليت كاري 

 برساند. دهنده شركت گواهیسازمان را فوراً به اطالع 
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مميزي شونده  به عهدهاطالعات مندرج در پرسشنامه خدمات صدور گواهينامه  وسقمصحت تأييد -7-9

قبلی و اطالعات واقعی موجود در  شدهداده، لذا چنانچه در هنگام مميزي، مغايرتی بين اطالعات باشدمی

مورد مميزي و ....(،  هايسايت، دامنه كاري، تعداد كاركنانمحل مميزي شونده مشاهده شود )نظير تعداد 

 هايفعاليتهاي اضافی مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نياز، هزينه شركت گواهی دهنده موضوع توسط

 به مبلغ قرارداد افزوده خواهد شد. ماده سه هايهزينه، جداي نشدهبينیپيش

مميزي شونده موظف است لوگوهاي گواهينامه دريافتی را مطابق راهنماي استفاده از لوگوها كه  -7-10

 همراه گواهينامه ارائه خواهد شد، استفاده نمايد.

 در مفاد قرارداد: تجدیدنظراصالح و  -ماده هشت  ❖

الحاقيه  عنوانبهمکتوب ) صورتبهدر مفاد اين قرارداد با توافق و امضاء مجاز طرفين  تجديدنظرهرگونه اصالح و 

 .باشدمی االجراالزمقرارداد( معتبر و 

 فسخ قرارداد: -ماده نه  ❖

 :باشدمی فسخقابلتشريفات قضايی از سوي طرفين  گونههيچو بدون نياز به  جانبهيک صورتبهقرارداد در موارد زير 

 ؛شركت گواهی دهندهدر صورت ورشکستگی و يا انحالل  -1-9

به دليل عدم  مرحله اول و دوم تا شش ماه پس از عقد قرارداد هايمميزيعدم اجراي قرارداد و انجام  -2-9

 ؛آمادگی مميزي شونده

 ؛انصراف مميزي شونده از انجام مميزيعدم اجراي قرارداد به دليل  -3-9

شركت از سوي  شدهاعالممراقبتی و ويژه در محدوده زمانی  هايمميزيممانعت مميزي شونده از انجام  -4-9

 ؛گواهی دهنده

ممانعت از انجام مميزي و يا  به علتعدم احراز شرايط دريافت گواهينامه از سوي مميزي شونده  -5-9

 ؛بعدازآناحتمالی پس از انجام مميزي پيگيرانه )ويژه(  هايانطباقنتايج مميزي و عدم رفع عدم 

 ؛(10فورس ماژور )طبق ماده  بند درمندرج بروز موارد  -6-9

 .عدم استفاده صحيح مميزي شونده از لوگوهاي استاندارد -9-7

طبق ماده نه اختالف مرتفع گردد، ليکن در  گرددمیدر صورت بروز شرايط فسخ قرارداد از جانب طرفين ابتدا سعی  :5تبصره 

تا مقطع زمانی بروز اختالف از جانب  شدهانجام هايفعاليت بر اساس هادريافتیو  هاپرداختیصورت عدم رفع اختالف تمامی 

 خواهد شد. حسابتسويهطرفين 



 

 قرارداد ممیزیفرم 
 IHA/MC/FO/14 سند: شماره

 00شماره بازنگری: 

 1398/ 10/ 28 تاریخ بازنگری:

 

بوده و مميزي شونده  هاگواهينامهملزم به ابطال  شركت گواهی دهندهبديهی است در صورت فسخ قطعی قرارداد، 

و  هاگواهينامهروز كاري اقدام به مسترد كردن اصل  30كه طی اقدامات مقتضی و حداكثر به فاصله  گرددمیمتعهد 

 عدم استفاده از لوگوهاي استاندارد نمايد.

 ماژور: فورس –ماده ده  ❖

ديگر( كه  نشدهبينیپيشواگيردار و هر مورد  هايبيماريدر صورت بروز موارد فورس ماژور )نظير سيل، زلزله، 

ديگر  طرفبهمکتوب  صورتبهموجب عدم امکان انجام تعهدات از سوي طرفين قرارداد شود، مراتب بالفاصله 

از طرفين  كدامچيو هداد به زمان ديگري موكول شده قرارداد اعالم خواهد شد. در اين حالت انجام مراحل قرار

قرارداد، حقی را در مورد ادعاي خسارت نخواهند داشت، ليکن چنانچه طول مدت فورس ماژور از شش ماه تجاوز 

نموده و يا طرفين با  تجديدنظراز مميزي شونده بخواهد تا در قيمت قرارداد  تواندمی شركت گواهی دهندهنمايد، 

 تصادي مشمول فورس ماژور نخواهد شد.توافق يکديگر قرارداد را خاتمه دهند. نوسانات اق

 رفع اختالف: -ماده یازده  ❖

در صورت بروز اختالف، طرفين قرارداد كوشش خواهند نمود كليه اختالفات ناشی از تفسير يا اجراي قرارداد را به 

مراتب به مراجع ذيصالح قضائی ارجاع  اين صورتنمايند. در غير  وفصلحلو از طريق مذاكره  آميزمسالمتطريق 

 خواهد شد.

 خاتمه قرارداد: -ماده دوازده  ❖

مميزي شونده ملزم به  اين صورتخاتمه خواهد يافت. در  مابينفیقرارداد ، هاگواهينامهعتبار اپس از انقضاء 

 خواهد بود. عودت نسخ اصل گواهينامه دريافتی و عدم استفاده از لوگوهاي استاندارد

براي دوره بعدي را داشته  دريافتی هايگواهينامهمميزي شونده تمايل به تمديد  كهدرصورتیهمچنين 

اقدامات الزم را از مقطع انجام مميزي مراقبتی دوم تا حداقل سه ماه قبل از تاريخ پايان اعتبار  تواندمیباشد، 

 و شرايط جديد در قالب الحاقيه قرارداد تنظيم خواهد شد. هاهزينهآغاز نمايد، در اين صورت 

 عدم واگذاری به غیر: –ماده سیزده  ❖

حق انتقال تمام و يا قسمتی از كار موضوع قرارداد به غير )اعم از اشخاص حقيقی و يا  شركت گواهی دهنده

 حقوقی( را ندارد.

 خدمات ویژه: –ماده چهارده  ❖



 

 قرارداد ممیزیفرم 
 IHA/MC/FO/14 سند: شماره

 00شماره بازنگری: 

 1398/ 10/ 28 تاریخ بازنگری:

 

 . ليکن مميزي شونده باشدمیصدور يک سري گواهينامه اصل به زبان انگليسی جزء تعهدات قرارداد  -14-1

صادره را درخواست نمايد كه اين مورد  هايگواهينامهدر صورت تمايل تعداد نسخ بيشتري از اصل  تواندمی

 به ازاء هر يک نسخه اصل گواهينامه اضافی )براي هر استاندارد( محاسبه خواهد شد. هزينه با 

چنانچه مميزي شونده تمايل به دريافت گواهينامه به زبان فارسی )با درج لوگوي مشتري( را داشته  -14-2

 به ازاء هر يک نسخه گواهينامه فارسی انجام خواهد شد.باشد، اين مورد با هزينه 

ر آدرس، كاري جديد، تغيير در نام، تغيي هايسايتچنانچه تغييرات سازمانی )نظير اضافه كردن  -14-3

هزينه  پرداخت  كاري و ...( منجر به صدور گواهينامه جديد شود، اين مورد باتغيير ويرايش استاندارد، دامنه

 .باشدمیقابل انجام 

 قرارداد: ضمایم –ماده پانزده  ❖

 ؛Applicationفرم  •

 ؛صدور گواهينامهجهت مميزي و  نياز موردالزامات  تأييدفرم  •

 .توسط مميزي شونده شدهتکميلتمديد گواهينامه،  پرسشنامه خدمات صدور/ •

 نسخ قرارداد: -ماده شانزده  ❖

ماده در دو نسخه  تابع قوانين دولت جمهوري اسالمی ايران بوده و مشتمل بر شانزده هرجهت ازاين قرارداد 

 تنظيم و توسط طرفين امضاء و مبادله گرديد.

 

 
 

 -----شرکت  ممیزی شونده:  ---شرکت  گواهي دهنده:

 امضاء: امضاء:

 مهر: مهر:
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