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5 
General Requirements   

5.1 
Legal and contractual matters   

5.1.1 
Legal responsibility    

 

Is the certification body a legal entity, or a defined part of 

a legal entity, that can be held legally responsible for all its 

certification activities?   

A governmental certification body is deemed to be a legal 

entity on the basis of its governmental status. 

از آن  ایشدهتعریفنهاد گواهی كننده باید دارای موجودیت حقوقی یا بخش 

 ازنظركردن های گواهیبتوان آن را در مورد تمام فعالیت كهنحویبهباشد 

اساس وضعیت دولتی كننده دولتی برحقوقی مسئول دانست. یك نهاد گواهی

 .شودمیعنوان موجودیت حقوقی، محسوب بودن آن به
 

  

5.1.2 
Certification agreement 

گواهی کردننامه موافقت      

  

 

Does the certification body have a legally enforceable 

agreement with each client for the provision of 

certification activities in accordance with the relevant 

requirements of this part of ISO/IEC 17021-1? 

اجرایی  باقابلیت اینامهموافقتباید با هر كارفرمای خود  گواهی كنندهنهاد 

كردن مطابق با الزامات این بخش از های گواهیقانونی برای ارائه فعالیت

 داشته باشد.  17021آی ای سی  ایزو استاندارد ایران
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Where there are multiple offices of a certification body or 

multiple sites of a client, does the certification body ensure 

that there is a legally enforceable agreement between the 

certification body granting certification, and the client that 

covers all the sites within the scope of the certification? 

كننده دارای چندین دفتر كار یا چنانچه كارفرما افزون بر این، هرگاه نهاد گواهی

 اینامهموافقتكننده باید از وجود دارای چندین محل فعالیت باشد، نهاد گواهی

-را اعطاء و صادر می كننده كه گواهیبا قابلیت اجرایی قانونی بین نهاد گواهی

های فعالیت آن تحت پوشش دامنه شمول گواهی محل كه تمامی و كارفرماكند 

 قرار دارد، اطمینان یابد.

  

NOTE 

An agreement can be achieved through multiple 

agreements that reference or otherwise link to one another. 

-داده مینامه كه به آن ارجاع تواند از طریق چندین موافقتنامه مییك موافقت

 ، منعقد گردد.نامه دیگر استشود یا مرتبط با یك موافقت

  

5.1.3 

Responsibility for certification decisions 

 کردنهای مربوط به گواهی گیریمسئولیت تصمیم

 
 

 

Is the certification body responsible for its decisions 

relating to certification, including the granting, refusing, 

maintaining of certification, expanding or reducing the 

scope of certification, renewing, suspending or restoring 

following suspension, or withdrawing of certification? 

و حفظ اختیارات خود در ارتباط  هاگیریتصمیمنهاد گواهی كننده باید مسئول 

خودداری از اعطاء و حفظ گواهی، تجدید،  با گواهی كردن شامل اعطاء،

دنبال گسترش و محدود ساختن دامنه شمول گواهی، تعلیق یا رفع تعلیق به

 تعلیق یا ابطال گواهی باشد.
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Does the certification body retain authority for its decision 

relating to certification, including the granting, refusing, 

maintaining of certification, expanding or reducing the 

scope of certification, renewing, suspending or restoring 
following suspension, or withdrawing of certification? 

  

5.2 
Management of impartiality   

5.2.1 

Is the certification body responsible for the impartiality of 

its conformity assessment activities? 

  

Does the certification body allow commercial, financial or 

other pressures to compromise impartiality or ensure that 

conformity assessment activities are undertaken 

impartially? 

كننده باید نهاد گواهی طرفانه انجام شود.های ارزیابی انطباق باید بیفعالیت

های ارزیابی انطباق خود مسئول باشد و نباید اجازه دهد طرفی فعالیتبرای بی

 دار كند.طرفی را خدشهفشارها بیفشارهای تجاری، مالی یا سایر 

  

5.2.2 

Does the certification body have a policy demonstrating 

that it understands the importance of impartiality in 

carrying out its management system certification activities 

and managing conflicts of interest thus ensuring the 

objectivity of its management system certification 

activities? 

طرفی در در خصوص بی باالردهنهاد گواهی كننده باید از تعهد مدیریت 

كننده باید دیریت برخوردار باشد. نهاد گواهیكردن سیستم مهای گواهیفعالیت

های طرفی در انجام فعالیتمشی  باشد كه در آن به اهمیت بیدارای خط

كرده باشد، تعارض منافع را مدیریت  تأكیدسیستم مدیریت خود  كردنگواهی

كردن سیستم مدیریت های گواهیگرائی در فعالیتواقع نموده و در خصوص

 خود اطمینان دهد.
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5.2.3 

Does the certification body have a process to identify, 

analyse, evaluate, treat, monitor and document the risks 

related to conflict of interests arising from the provision of 

certification including any conflicts arising from its 

relationships on an ongoing basis?  

، تحلیل، ارزیابی و پایش داشته شناساییكننده باید فرایندی برای نهاد گواهی

كردن های مرتبط با تعارض منافع ناشی از ارائه خدمات گواهیباشد و ریسك

 طور مداوم مدون كند. شامل هرگونه تعارض حاصل از روابط خود را به

  

 

In the event where any threats to impartiality are 

identified, does the certification body document and 

demonstrate how it eliminates such threats and document 

any residual risk? 

كننده باید طرفی وجود داشته باشد نهاد گواهیهرگاه هرگونه تهدیدی برای بی

آن را مدون كند و قادر به اثبات این امر باشد كه چگونه چنین تهدیدهایی را 

-و هرگونه ریسك باقیمانده را مدون می رساندمینموده یا به حداقل  برطرف

 .را پوشش دهد شدهشناسایینماید. چنین اثباتی باید تمامی تهدیدهای بالقوه 

  

Does the demonstration cover all potential threats that are 

identified, whether they arise from within the certification 

body or from the activities of other persons, bodies or 

organisations? 

سایر  هایفعالیتكه از  هاییآنكننده یا از درون نهاد گواهی كه هاییآنچه 

موجب تهدید  ایرابطه هرگاهشود. ها ناشی میها یا سازمانشخاص، نهادا

كردن یك شركت طرفی باشد )مانند درخواست گواهیغیرقابل قبولی برای بی

، در این  كننده مادر است، از نهاد مادر خود(تابعه كه كالً متعلق به نهاد گواهی

 صورت گواهی كردن نباید ارائه شود.
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Does the top management of the certification body review 

the residual risk to determine if the risk is within the level 

of acceptable risk? 

باید هرگونه ریسك باقیمانده را برای تعیین اینکه آیا ریسك در  باالردهمدیریت 

 است را بازنگری كند. قبولقابلسطح 

  

 

Does the risk assessment process include the identification 

of and consultation with appropriate interested parties to 

advise on matters affecting impartiality including openness 

and public perception?  

ها و مشاوره با آن نفع مرتبطهای ذیطرف شناساییفرایند ارزیابی ریسك باید 

 قرار دادنطرفی شامل در دسترس بر بی مؤثررا برای توصیه بر موضوعات 

 اطالعات و تلقی عمومی را در برگیرد. 

  

 

Is the consultation comprised appropriate interested parties 

which are balanced with no single interest predominating? 

ی یتنهاهیچ طرفی به كهنحویبههای ذینفع باید متوازن باشد طرفمشاوره با 

 .غالب نباشد

  

NOTE 1 

Sources of threats to impartiality of the certification body 

can be based on ownership, governance, management, 

personnel, shared resources, finances, contracts, training, 

marketing and payment of a sales commission or other 

inducement for the referral of new clients, etc. 

تواند بر اساس كند میكننده را تهدید میطرفی نهاد گواهیمنابعی كه بی

مالکیت، حاكمیت، مدیریت، كاركنان، منابع شراكتی، امور مالی، قراردادها، 

ها برای معرفی بازاریابی و پرداخت كمیسیون فروش یا سایر انگیزه آموزش،

 كارفرماهای جدید و غیره باشد. 
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NOTE 2 

Interested parties can include personnel and clients of the 

certification body, customers of organisations whose 

management systems are certified, representatives of 

industry trade associations, representatives of 

governmental regulatory bodies or other governmental 

services, or representatives of non-governmental 

organizations, including consumer organizations. 

، مشتریان گواهی كنندهو كارفرمایان نهاد های ذینفع شامل كاركنان طرف

است، نمایندگان  شدهگواهیها های مدیریت آنكه سیستم هاییسازمان

كننده قوانین و های تجاری صنعتی، نمایندگان نهادهای دولتی تنظیمانجمن

های دهندگان خدمات دولتی یا نمایندگان سازمانسایر ارائه مقررات یا

 كنندگان.های مربوط به مصرفشامل سازمان غیردولتی

  

NOTE 3 

One way of fulfilling the consultation requirement of this 

clause is by the use of a committee of these interested 

parties.  

كردن الزامات مربوط به مشاوره در این بند استفاده از های برآوردهیکی از روش

 .نفع استهای ذیای از طرفكمیته

  

5.2.4 

Is there any evidence of the certification body certifying 

another certification body for its quality management 

system?  

كننده دیگری را برای سیستم مدیریتكننده نباید نهاد گواهییك نهاد گواهی

 كیفیت گواهی كند.
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5.2.5 

Does the certification body or any part of the same legal 

entity and any entity under the organizational control of 

the certification body (9.5.1.2b) offer or provide 

management system consultancy? This also applies to that 

part of government identified as the certification body. 

همان موجودیت حقوقی و هر موجودیتی كه  كننده و هر بخشی از نهاد گواهی

، ردیف ب( است نباید 2-1-5-9)بند  كنندهگواهیتحت كنترل سازمانی  نهاد 

پیشنهاد ارائه خدمات مشاورۀ سیستم مدیریت بدهد یا آن خدمات را ارائه 

شناخته كننده عنوان نهاد گواهینماید. این امر در مورد بخشی از دولت كه به

 است. نیز صادقشده است، 

  

NOTE 

This does not preclude the possibility of exchange of 

information (e.g. explanation of findings or clarification of 

requirements) between the certification body and its 

clients. 

ها یا الزامات )مانند شرح یافته اطالعاتاین موضوع مانعی برای امکان تبادل 

 كند.ها ایجاد نمیكننده و كارفرمایان آنكردن( مابین نهاد گواهیگواهی
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5.2.6 

Does the certification body or any part of the same legal 

entity and any entity under the organisational control of 

the certification body (9.5.1.2b) offer or provide internal 

audits to its certified clients?  

The carrying out of internal audits by the certification 

body and any part of the same legal entity to its certified 

clients is a significant threat to impartially. 

ممیزی داخلی توسط نهاد گواهی كننده و هر بخشی از موجودیت حقوقی  انجام

طرفی است. شده خود تهدید مهمی برای بییکسان به كارفرمایان گواهی

كننده و هر بخشی از موجودیت حقوقی یکسان و هر بنابراین نهاد گواهی

، 2-1-5-9)به بند  كنندهموجودیتی كه تحت كنترل سازمانی  نهاد گواهی

شده خود پیشنهاد ارائه ردیف ب رجوع شود( است نباید به كارفرمایان گواهی

 دهد یا آن خدمات را ارائه نماید.خدمات مشاورۀ سیستم مدیریت ب

  

Does the certification body certify a management system 

on which the certification body completed the internal 

audits less than two years ago?  

نباید  كنندهگواهیشده در كاهش تهدید آن است كه نهاد یکی از موارد پذیرفته

نجام داده است حداقل ظرف دو های داخلی آن را اسیستم مدیریتی كه ممیزی

 .كندهای داخلی گواهیسال پس از پایان ممیزی

  

NOTE 
See Note 1 to 5.2.3. 

 رجوع شود. 3-2-5به یادآوری 
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5.2.7 

Has the certification body certified a management system 

where there is a relationship between the consultancy 

organization engaged by the management system and the 

certification body? 

كننده هرگاه یك كارفرما مشاوره سیستم مدیریت را از نهادی كه با نهاد گواهی

طرفی محسوب ارتباط دارد، دریافت كرده باشد این امر تهدید مهمی برای بی

 شود. می

  

 

Does the certification body certify a management system 

less than two years following the end of the consultancy? 

Where a client has received management systems 

consultancy from a body that has a relationship with a 

certification body, this is a significant treat to impartiality. 

كننده نباید شده در كاهش تهدید آن است كه نهاد گواهییکی از موارد پذیرفته

 سیستم مدیریت را برای حداقل ظرف دو سال پس از پایان انجام مشاوره گواهی

 .كند

  

NOTE 
See Note 1 to 5.2.3 

 رجوع شود. 3-2-5به یادآوری 
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5.2.8 

Does the certification body outsource audits to a 

management system consultancy organization?  

This does not apply to individuals contracted as auditors 

covered in 7.3. 

 دهندهارائههای ممیزی خود را به یك سازمان نهاد گواهی كننده نباید فعالیت

كند، زیرا این اقدام یك تهدید  سپاریبرونخدمات مشاورۀ سیستم مدیریت 

 5-7)به بند  كندمیكننده ایجاد طرفی نهاد گواهیبرای بی قبولغیرقابل

ممیز با  عنوانبه 3-7مراجعه شود(. این امر در مورد افرادی كه بر طبق بند 

 رداد بسته شده است صادق نیست.ها قراآن

  

5.2.9 

Is the certification body's activities marketed or offered as 

being linked with the activities of an organization that 

provides management system consultancy?  

سازمانی كه  هایفعالیتكننده نباید در ارتباط با های نهاد گواهیفعالیت

 كند، بازاریابی یا پیشنهاد شود.خدمات مشاورۀ سیستم مدیریت را ارائه می

  

Does the certification body take action to correct 

inappropriate links or statements by any consultancy 

organization stating or implying that certification would be 

simpler, easier, faster or less expensive if the certification 

body were used?  

كننده باید برای اصالح ادعاهای نامناسب صریح یا تلویحی هر نهاد گواهی 

سازمان مشاوره دهنده مبنی بر اینکه اگر از خدمات آن نهاد گواهی كننده 

بود،  تر خواهدهزینهكمتر و ، سریعترآسانتر، استفاده شود، گواهی كردن ساده

 اقدام نماید.
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Does the certification body state or imply that certification 

would be simpler, easier, faster or less expensive if a 

specified consultancy organization were used? 

طور صریح یا تلویحی بیان نماید كه اگر از یك نهاد گواهی كننده نباید به

استفاده شود، گواهی كردن  ایشدهمشخصدهنده خدمات سازمان مشاوره

 خواهد بود.  ترهزینهكمتر و ، سریعترآسانتر، ساده

  

5.2.10 

Does the certification body ensure personnel who have 

provided management system consultancy, including those 

acting in a managerial capacity, do not take part in an audit 

or other certification activities if they have been involved 

in management system consultancy towards the client in 

order to ensure that there is no conflict of interest?  

A recognised mitigation of this threat is that personnel 

shall not be used for a minimum of two years following 

the end of the consultancy. 

تعارض منافع وجود ندارد، كاركنانی  گونههیچ كهاینبرای حصول اطمینان از 

نمایند، ازجمله كسانی كه در سطح كه مشاورۀ سیستم مدیریت را ارائه می

 موردنظرای مدیریتی فعالیت دارند، اگر در مشاورۀ سیستم مدیریت به كارفرم

ای ، نباید ظرف مدت دو سال پس از پایان ارائه خدمات مشاوره اندبودهدخیل 

كردن به كار گواهی هایفعالیتتوسط نهاد گواهی كننده در ممیزی یا سایر 

 گرفته شوند.

  

5.2.11 

Does the certification body take action to respond to any 

threats to its impartiality arising from the actions of other 

persons, bodies or organizations? 

طرفی خود گویی به هرگونه تهدید برای بینهاد گواهی كننده باید برای پاسخ

 ها اقدام كند.ناشی از اقدامات سایر اشخاص، نهادها و سازمان
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5.2.12 

How does the certification body ensure that all personnel, 

either internal or external, or committees, who could 

influence the certification activities, act impartially and not 

allow commercial, financial or other pressures to 

compromise impartiality? 

گواهی كننده اعم از درون سازمان یا بیرون از سازمان، یا  كلیه كاركنان نهاد

-باشند، باید بی تأثیرگذارهای گواهی كردن توانند بر فعالیتهایی كه میكمیته

طرفانه عمل كنند و نباید اجازه دهند فشارهای تجاری، مالی یا سایر فشارها 

 شود.طرفی دار شدن بیباعث خدشه

  

5.2.13 

Does the certification body require personnel, both internal 

and external, to reveal any situation known to them that 

can present them or the certification body with a conflict 

of interests?  

سازمان خود را های گواهی كننده باید كاركنان درون سازمان و بیرون از نهاد

های گواهی كه برای آن كاركنان یا نهاد ایشناخته ملزم كنند تا هر وضعیت

 كننده ممکن است تعارض منافع ایجاد كند را آشکار نمایند.

  

Does the certification body record and use this information 

as input to identifying threats to impartiality raised by the 

activities of such personnel or by the organizations that 

employ them?  

ن درونداد برای عنواهای گواهی كننده باید از این اطالعات را ثبت كنند و بهنهاد

هایی های این كاركنان یا سازمانطرفی ناشی از فعالیتشناسایی تهدیدهای بی

 گیرند، استفاده كنند و را به كار می هاآنكه 

  

Does the certification body use personnel, either internal 

or external, that cannot demonstrate that there is no 

conflict of interests? 

نباید از این كاركنان، درون سازمان یا بیرون از سازمان، استفاده كنند، مگر آنکه 

 تعارض منافع وجود ندارد.    گونههیچبتوانند اثبات كنند 
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5.3 

Liability and financing 

 مالی تأمینمسئولیت مدنی و 

 
 

5.3.1 

Can the certification body demonstrate that it has 

evaluated the risks arising from its certification activities? 

-های ناشی از فعالیتنهاد گواهی كننده باید قادر باشد كه اثبات نماید ریسك

 های گواهی كردن را ارزیابی كرده است

  

Does the certification body have adequate arrangements 

(e.g. insurance or reserves) to cover liabilities arising from 

its operations in each of its fields of activities and the 

geographic areas in which it operates? 

-های ناشی از فعالیتنهاد گواهی كننده باید قادر باشد كه اثبات نماید ریسك

گواهی كردن را ارزیابی كرده است و دارای ترتیبات كافی )مانند بیمه یا های 

-خود در هر یك از حوزه هایفعالیتهای ناشی از اندوخته ( برای پوشش هزینه

 باشد.، میكندمیهای فعالیت و مناطق جغرافیایی كه در آن فعالیت 

 

  

5.3.2 

Does the certification body evaluate its finances and 

sources of income and demonstrate that initially, and on an 

ongoing basis, commercial, financial or other pressures do 

not compromise its impartiality? 

نهاد گواهی كننده باید منابع مالی و منابع درآمد خود را ارزیابی كند و در ابتدا 

طرفی اثبات كند كه فشارهای تجاری، مالی و سایر فشارها، بی طور مستمرو به

 .سازدنمیدار آن را خدشه

  



 
 

 چک لیست ممیزی داخلی

  IHA/MC/FO/17 سند:شماره 

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398تاریخ بازنگری: 

 
clause Requirement Manual and/or Procedures  

 

& Finding  ENTSMMOC ROSSSSEA

(C,CM,T,N,CN,N/A,F) 

6 
Structural requirements   

6.1 

Organizational structure and top management 

 باالردهساختار سازمانی و مدیریت 

 
 

6.1.1 

Has the certification body documented its organizational 

structure, duties, responsibilities and authorities of 

management and other personnel involved in certification 

and any committees? 

نهاد گواهی كننده باید ساختار سازمانی خود را با نشان دادن وظایف، 

كردن و همه كاركنان دخیل در گواهیها و اختیارات مدیریت و سایر مسئولیت

 مدون كند.  هاكمیته

  

 

When the certification body is a defined part of a legal 

entity, does the structure include the line of authority and 

the relationship to other parts within the same legal entity? 

از موجودیت حقوقی باشد ساختار  ایشدهتعریفهرگاه نهاد گواهی كننده بخش 

را در درون همان  هابخشاختیارات و رابطه با سایر  مراتبسلسلهآن باید 

 .موجودیت حقوقی شامل گردد

  

6.1.2 

Are the certification activities structured and managed so 

as to safeguard impartiality? 

نحوی مدیریت گردد یافته باشد و بههای نهاد گواهی كننده باید ساختارفعالیت

 طرفی محافظت شود.تا بی

  

6.1.3 

Has the certification body identified the top management 

(board, group of persons, or person) having overall 

authority and responsibility for each of the following:  

، گروهی از اشخاص یا شخص( را هیئتباال )ردهنهاد گواهی كننده باید مدیریت 

 باشد، مشخص كند:سئولیت تام برای موارد زیر میكه دارای اختیار و م
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a) 
development of policies and establishment of processes 

and procedures relating to its operations; 

 های اجرائی مرتبط با اداره نهادها و ایجاد فرایندها و روشمشیتدوین خط

  

b) 

supervision of the implementation of the policies, 

processes and procedures;  

 های اجراییها، فرایندها و روشمشینظارت بر اجرای خط

 

  

c) 
ensuring impartiality; 

 طرفیحصول اطمینان از بی

  

d) 
supervision of the finances of the body; 

 نهادنظارت بر امور مالی 

 
 

e) 
development of management system certification services 

and schemes;  

 گواهی كردن سیستم مدیریت هایطرحایجاد و توسعه خدمات و 

 
 

f) 
performance of audits and certification, and 

responsiveness to complaints;  

 گو بودن در قبال شکایاتها و گواهی كردن و پاسخانجام ممیزی

 
 

g) 
decisions on certification; 

 در خصوص گواهی كردن  هاگیریتصمیم

 
 

h) 

delegation of authority to committees or individuals, as 

required, to undertake defined activities on its behalf; 

های منظور انجام فعالیترت لزوم، بهها یا افراد، در صوتفویض اختیار به كمیته

 از طرف خود  شدهتعریف
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i) 
contractual arrangements;  

 ترتیبات قراردادی

 
 

j) 
provision of adequate resources for certification activities.  

 كردنهای گواهیفراهم كردن منابع كافی برای فعالیت

 
 

6.1.4 

Does the certification body have formal rules for the 

appointment, terms of reference and operation of 

committees involved in the certification activities? 

هایی كه و فعالیت كمیته مأموریتنهاد گواهی كننده باید برای انتصاب، شرح 

 های گواهی كردن دخیل هستند مقررات رسمی داشته باشد.در فعالیت

  

6.2 

Operational control 

 کنترل عملیاتی

 
 

6.2.1 

Does the certification body have a process for effective 

control of certification activities delivered by branch 

offices, partnerships, agents, franchisees, etc, irrespective 

of their legal status, relationship or geographical location? 

گواهی های نهاد گواهی كننده باید دارای فرایندی برای كنترل اثربخش فعالیت

ها، فرانشیزها و غیره ارائه كه توسط دفاتر شعبات، مشاركتی، نمایندگی كردن

 ها باشد. ی آنیحقوقی، ارتباطات یا محل جغرافیا نظر از وضعیتگردد، صرفمی

  

 

Does the certification body consider the risk that the 

certification activities pose to the competence, consistency 

and impartiality of the certification body? 

طرفی ها كه بر صالحیت، ثبات و بینهاد گواهی كننده باید ریسك این فعالیت

 گذارد را در نظر گیرد.می تأثیرآن 
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6.2.2 

Does the certification body consider the appropriate level 

and method of control of activities undertaken including 

its processes, technical areas of certification bodies’ 

operations, competence of personnel, lines of management 

control, reporting and remote access to operations 

including records? 

شده های انجامش مناسب كنترل فعالیتنهاد گواهی كننده باید سطح و رو

، شایستگی گواهی كنندههای فنی عملیات نهادهای شامل فرایندها، زمینه

و دسترسی از راه دور برای عملیات شامل سوابق را در  گزارش دهیكاركنان، 

 نظر گیرد.

  

7 

Resource requirements 

 الزامات مربوط به منابع
 

 

7.1 

Competence of personnel 

 شایستگی کارکنان
 

 

7.1.1 

General considerations 

 مالحظات عمومی
 

 

7.1.1 

Does the certification body have processes to ensure that 

personnel have appropriate knowledge and skills relevant 

to the types of management systems (e.g environmental 

management systems, quality management systems, 

information security management systems) and geographic 

areas in which it operates? 

باید دارای فرایندهایی باشد تا اطمینان حاصل نماید كه  گواهی كنندهنهاد 

های مدیریتی) های مناسب مرتبط با انواع سیستمكاركنان دارای دانش و مهارت

های مدیریت كیفیت ، محیطی، سیستمهای مدیریت زیستمانند سیستم

 هانهاد در آن جغرافیایی كه هایحوزههای مدیریت امنیت اطالعات( و سیستم

 ، هستند. نمایدمیفعالیت 
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7.1.2 

Determination of competence criteria 

 تعیین معیارهای شایستگی
  

7.1.2 

Does the certification body have a process for determining 

the competence criteria for personnel involved in the 

management and performance of audits and other 

certification activities? 

نهاد گواهی كننده باید فرایند مدونی برای تعیین شایستگی كاركنان دخیل در 

 ها و گواهی كردن داشته باشد.مدیریت و اجرای ممیزی

  

 

Has the certification body determined the competence 

criteria for each type of management system standard or 

specification, for each technical area, and for each function 

in the certification process? 

معیارهای شایستگی باید با در نظر گرفتن الزامات هر نوع استاندارد یا مدرک 

 مربوط به هر نوع سیستم مدیریت در مورد هر زمینه فنی و حاوی مشخصات

 كردن، تعیین گردد.برای هر فعالیت در فرایند گواهی

  

 

Is the output of the process the documented criteria of 

required knowledge and skills necessary to effectively 

perform audit and certification tasks to be fulfilled to 

achieve the intended results? 

های الزم برونداد این فرایند باید معیارهای مدون در خصوص دانش و مهارت

بایستی  موردنیازكردن باشد كه برای انجام اثربخش وظایف ممیزی و گواهی

 دست یافت.  موردنظربرآورده شود تا به نتایج 

  

 

Does the certification body apply the knowledge and skills 

for specific functions defined in Annex A? 

-كننده باید برای حوزهكه یك نهاد گواهی هاییمهارتدانش و  "الف"پیوست 

 كند.های كاری خاص تعیین كند را مشخص می
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 Does the certification body apply any additional specific 

competence criteria where they have been established for a 

specific standard or certification scheme?   

• ISO/IEC TS 17021-2 (EMS) 

• ISO/IEC TS 17021-3 (QMS) 

• ISO/TS 22003 (FSMS) 

• ISO 50003 (EnMS) 

• ISO/IEC TS 17021-10 (OH&SMS) 

كردن خاص  معیارهای تکمیلی شایستگی خاص برای یك طرح گواهی هرگاه

 ISO/IEC TS مثالعنوانبه(كار رود،  باید به معیارهاتعیین شده باشد این 

1702-2, ISO/IEC TS 17021-3  یا استاندارد ملی ایران به شماره

 .)ئیهای مدیریت ایمنی مواد غذاسیستم 13811
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NOTE 

The term 'technical area' is applied differently depending 

on the management system standard being considered. For 

any management system, the term is related to products, 

processes and services in the context of the scope of the 

management system standard. The technical areas can be 

defined by a specific certification scheme (e.g. ISO/TS 

22003); or can be determined by the certification body. It 

is used to cover a number of other terms such as “scopes”, 

“categories”, “sectors”, etc., which are traditionally used 

in different management system disciplines. 

تواند به طرق متفاوتی بر اساس استاندارد سیستم اصطالح زمینه فنی می

به كار رود. برای هر سیستم مدیریت، این اصطالح به  موردنظرمدیریت 

محصوالت و فرایندهای مشمول دامنه كاربرد آن استاندارد سیستم مدیریت 

كردن خاص تعریف طرح گواهی وسیلهبهتواند . زمینه فنی میگرددمیمربوط 

(، یا اینکه زمینه فنی 13811طور مثال استاندارد ملی ایران به شماره شود ) به

تواند توسط نهاد گواهی كننده تعیین گردد. این اصطالح برای پوشش دادن می

 "هابخش"و  "هابندیطبقه"، "دامنه شمول"تعدادی از سایر اصطالحات مانند 

های مختلف سیستم مدیریت استفاده رود كه عموماً در زمینهمی به كارو غیره 

 شود.می

 
 

 

7.1.3 

Evaluation processes 

 فرایندهای ارزیابی
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7.1.3 

Does the certification body have documented processes for 

the initial competence evaluation, and on-going 

monitoring of competence and performance of all 

personnel involved in the management and performance of 

audits and other certification activities, applying the 

determined competence criteria? 

كردن باید فرایندهای مدونی برای ارزیابی شایستگی اولیه، و پایش نهاد گواهی

ها مداوم شایستگی و عملکرد كلیه كاركنان دخیل در مدیریت و اجرای ممیزی

، داشته باشد. نهاد شدهتعیینگیری معیارهای شایستگی كاركردن با بهو گواهی

 های ارزیابی آن اثربخش است.كردن باید اثبات كند كه روشگواهی

  

 

Is the output from these processes being to identify 

personnel who have demonstrated the level of competence 

required for the different functions of the audit and 

certification process?  

 زموردنیاكاركنانی شود كه سطح  شناساییباید منجر به  فرایندهابرونداد این 

های كاری مختلف فرایند ممیزی و گواهی كردن اثبات شایستگی را برای حوزه

 .اندكرده

  

 

Is competence demonstrated by the individual prior to 

taking up the responsibility for the performance of their 

activities within the certification body? 

    

NOTE 1 

A number of evaluation methods that can be used to 

evaluate competence are described in Annex B. 

قرار  مورداستفادهها توانند برای ارزیابی دانش و مهارتچند روش ارزیابی كه می

 است. شدهارائه  "ب"گیرد در پیوست 

 

  

NOTE 2 

Annex C shows an example of a process flow for 

determining and maintaining competence. 

یك مثال از جریان فرایندی برای تعیین حفظ شایستگی نشان "ث "پیوست 

 .دهدمی
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7.1.4 
Other considerations 

 سایر مالحظات

  

7.1.4 

Does the certification body have access to the necessary 

technical expertise for advice on matters directly relating 

to certification for technical areas, types of management 

system and geographic areas in which the certification 

body operates? 

در مورد  راهنماییبرای  موردنیازكننده باید به تخصص فنی نهاد گواهی

فنی، انواع  هایزمینهمرتبط با گواهی كردن در خصوص  مستقیماًموضوعاتی كه 

كننده در آن فعالیت های مدیریت و حوزه جغرافیائی كه نهاد گواهیسیستم

افراد بیرون از  وسیلهبهتواند می راهنمایی، دسترسی داشته باشد. چنین كندمی

 گردد. سازمان یا از طریق كاركنان نهاد ارائه

  

7.2 

Personnel involved in the certification activities 

 های گواهی کردنکارکنان دخیل در فعالیت

  
 

7.2.1 

Does the certification body have sufficient, competent 

personnel for managing and supporting the type and range 

of audit programmes and other certification work 

performed? 

كردن هر نوع نهاد گواهی كننده باید كاركنانی دارای شایستگی كافی برای اداره

شود را كه انجام می كردنیگواهیهای ممیزی و سایر امور ای از برنامهو گستره

 داشته باشد.

  

7.2.2 

Does the certification body employ, or have access to, a 

sufficient number of auditors, including audit team 

leaders, and technical experts to cover all of its activities 

and to handle the volume of audit work performed? 

نهاد گواهی كننده باید تعداد كافی از ممیزان شامل راهبران تیم ممیزی و 

حجم  اداره كردنهای خود و نی برای پوشش دادن به تمام فعالیتكارشناسان ف

 دسترسی داشته باشد. هاآنشود، استخدام كند یا به كار ممیزی كه انجام می
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7.2.3 

Does the certification body make clear to each person 

concerned their duties, responsibilities and authorities? 

ها و اختیارات هر فرد مرتبط با نهاد گواهی كننده باید وظایف، مسئولیت

 صورت واضح مشخص سازد.وظایفش را برای وی به

  

7.2.4 

Does the certification body have processes for selecting, 

training, formally authorizing auditors and for selecting 

and familiarizing technical experts used in the certification 

activity? 

رسمی ممیزان و نیز برای  كننده برای انتخاب، آموزش و انتصابنهاد گواهی

كردن باید انتخاب كارشناسان فنی به كار گرفته شده در فعالیت گواهی

 داشته باشد.  شدهتعریف فرایندهای

  

Does the initial competence evaluation of an auditor 

include the ability to apply required knowledge and skills 

during audits, as determined by a competent evaluator 

observing the auditor conducting an audit? 

گیری دانش و كارارزیابی اولیه شایستگی یك ممیز باید شامل توانایی به

شایسته كه  كنندهارزیابیباشد كه توسط یك  های الزم در حین ممیزیمهارت

-كند، مشخص میهای آن ممیز در حین اجرای ممیزی نظارت میبر فعالیت

 شود.
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During the selection and training process described above 

desired personal behaviours can be considered.  These are 

characteristics that affect an individual's ability to perform 

specific functions. Therefore, knowledge about the 

behaviours of individuals enables a certification body to 

take advantage of their strengths and to minimize the 

impact of their weaknesses. Desired personal behaviours 

that is important for personnel involved in certification 

activities is described in Annex D. 

در حین فرایند انتخاب و آموزش مشروح در فوق، رفتار شخصی مطلوب 

باشند كه بر می یهایقرار گیرد. این موارد ویژگی مدنظرتواند كاركنان می

های مربوط گذارد.  بنابراین دانستهتوانائی فردی برای انجام وظایف خاص اثر می

شدن از نقاط قوت و  مندبهرهبه رفتارهای افراد، یك نهاد گواهی كننده را برای 

كند. رفتارهای شخصی مطلوب ها، توانا میبه حداقل رساندن نقاط ضعف آن

گواهی كردن  هایفعالیتاز كاركنان دخیل در كاركنان كه برای آن دسته 

 ارائه شده است.  "د"اهمیت دارد در پیوست 

  

7.2.5 

Does the certification body have a process to achieve and 

demonstrate effective auditing, including the use of 

auditors and audit team leaders possessing generic 

auditing skills and knowledge, as well as skills and 

knowledge appropriate for auditing in specific technical 

areas?  

برای دستیابی به ممیزی اثربخش و اثبات آن  نهاد گواهی كننده باید فرایندی

ها كارگیری ممیزان و راهبران تیم ممیزی دارای مهارتداشته باشد كه شامل به

 هایزمینهها و دانش عمومی مناسب برای و دانش عمومی ممیزی و نیز مهارت

 باشد.فنی خاص می
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7.2.6 

Does the certification body ensure that auditors (and, 

where needed, technical experts) are knowledgeable of its 

audit processes, certification requirements and other 

relevant requirements?  

اسان نهاد گواهی كننده باید اطمینان دهد كه ممیزان )و در صورت نیاز كارشن

كردن و سایر فنی( در خصوص فرایندهای ممیزی، الزامات مربوط به گواهی

 الزامات مرتبط با آن نهاد مطلع هستند. 

  

Does the certification body give auditors and technical 

experts access to an up-to-date set of documented 

procedures giving audit instructions and all relevant 

information on the certification activities? 

های اجرایی مدون حاوی نهاد گواهی كننده باید مجموعۀ روزآمد شدۀ روش

كردن را گواهی هایفعالیتممیزی و تمام اطالعات مرتبط با  هایدستورالعمل

 در دسترس ممیزان و كارشناسان فنی قرار دهد. 

  

7.2.7 

Does the certification body identify training needs and 

offer or provide access to specific training to ensure its 

auditors, technical experts and other personnel involved in 

certification activities are competent for the functions they 

perform? 

منظور حصول اطمینان از اینکه ممیزان، كارشناسان فنی و نهاد گواهی كننده به

های كاری كه بر های گواهی كردن برای حوزهسایر كاركنان دخیل در فعالیت

نیازهای آموزشی را مشخص كند و ، شایستگی دارند، باید گیرندمیعهده 

 را فراهم نماید. هاآنخاص را ارائه دهد یا دسترسی به  هایآموزش
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7.2.8 

Does the group or individual that takes the decision on 

granting, refusing, maintaining, renewing, suspending, 

restoring, or withdrawing certification, or on expanding or 

reducing the scope of certification shall understand the 

applicable standard and certification requirements, and 

have demonstrated competence to evaluate the outcomes 

of the audit processes including related recommendations 

of the audit team? 

گروه یا فردی كه در خصوص اعطاء، عدم اعطای گواهی، حفظ، تجدید،تعلیق، 

شمول گواهی واهی، گسترش و محدود ساختن دامنهرفع تعلیق یا ابطال گ

و الزامات گواهی كردن مربوط به آن را  ربطذیگیرد باید استاندارد تصمیم می

های درک كند و باید شایستگی خود را برای ارزیابی فرایندهای ممیزی و توصیه

 مربوط به تیم ممیزی اثبات كرده باشد.

  

7.2.9 

Does the certification body ensure the satisfactory 

performance of all personnel involved in the audit and 

other certification activities?  

كلیه كاركنان دخیل در  بخشرضایتكننده باید در مورد عملکرد نهاد گواهی

 كردن اطمینان دهد. های ممیزی و گواهیفعالیت

  

Is there a documented process for monitoring competence 

and performance of all persons involved, based on the 

frequency of their usage and the level of risk linked to 

their activities? 

گیری های اجرایی مدون و معیارهایی برای پایش و اندازههمچنین باید روش

و سطح ریسك  هاآن كارگیریبهعملکرد كلیه كاركنان دخیل بر اساس دفعات 

 وجود داشته باشد.  هاآنهای مرتبط با فعالیت
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Does the certification body review and record the 

competence of its personnel in the light of their 

performance in order to identify training needs? 

كننده باید شایستگی كاركنان خود را با توجه به عملکرد ویژه، نهاد گواهیبه

 منظور شناسایی نیازهای آموزشی بازنگری و ثبت كند. ها بهآن

  

7.2.10 

 

Does the certification body monitor each auditor 

considering each type of management system to which the 

auditor is deemed competent? 

به هر نوع سیستم مدیریت كه ممیز  با توجههر ممیز را  باید كردننهاد گواهی

 است مورد پایش قرار دهد.  شدهشناختهبرای آن واجد شرایط 

  

 

Is there documented monitoring process for auditors?  

 های اجرایی مدون در مورد فرآیند پایش ممیزان وجود دارد؟آیا روش

  

Does the monitoring process include a combination of on-

site observation, review of audit reports and feedback from 

clients or from the market? 

های زارشگ آیا این روش اجرایی شامل تركیبی از ناظر بودن در محل، بازنگری

  باشدمیممیزی و بازخور از كارفرماها یا از بازار 

  

 

Is the monitoring designed in such a way as to minimize 

disturbance to the normal processes of certification, 

especially from the client's viewpoint? 

-كه اختالل در فرایندهای عادی گواهی شدهطراحی ایگونهبهآیا این پایش 

 به حداقل برسد. نظر كارفرماهانقطهاز  خصوصبهكردن 

  

7.2.11 

Does the certification body periodically evaluate the 

performance of each auditor on-site?  
 كردن باید متناوباً عملکرد هر ممیز در محل ممیزی را ارزیابی كند. نهاد گواهی
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Is the frequency of on-site observations based on the need 

determined from all monitoring information available? 
با استفاده از تمام  شدهتعییندفعات ارزیابی در محل باید بر مبنای نیاز 

 اطالعات پایش در دسترس باشد.

  

7.3 

Use of individual external auditors and external 

technical experts 

کارشناسان فنی بیرون از کارگیری افراد ممیز بیرون از سازمان یا به

 سازمان

 
 

 

Does the certification body require external auditors and 

external technical experts to have a written agreement by 

which they commit themselves to comply with applicable 

policies and implement processes as defined by the 

certification body?  
گواهی كننده باید ممیزان بیرون از سازمان و كارشناسان فنی بیرون از نهاد 

نامه مکتوب ملزم نماید كه در آن افراد خود را سازمان را به امضای یك موافقت

كه توسط به همان صورتی ربطذیهای اجرایی ها و روشمشیبه مطابقت با خط

 است، متعهد نمایند.  شدهتعریفنهاد گواهی كننده 

  

Does the agreement address aspects relating to 

confidentiality and impartiality? 
 قرار داده  مدنظرطرفی را های مرتبط با محرمانگی و بینامه باید جنبهموافقت

  

Does the agreement require the external auditors and 

external technical experts to notify the certification body 

of any existing or prior relationship with any organization 

they may be assigned to audit? 
و باید ممیزان بیرون از سازمان و كارشناسان فنی بیرون از سازمان را ملزم كند 

وابستگی قبلی یا فعلی خود با هر سازمانی كه  هرگونهتا نهاد گواهی كننده را از 

 ممکن است برای ممیزی آن انتخاب شوند، مطلع نمایند.
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NOTE 

Use of an individual or employee of another organization 

individually contracted to serve as an external auditor or 

technical expert does not constitute outsourcing. 
قرارداد فردی  صورتبهها كارگیری افراد یا استخدام از سایر سازمانبهیادآوری  

 سپاریبرونممیز و كارشناس فنی بیرون از سازمان  عنوانبهبرای ارائه خدمت 

 شود.محسوب نمی

  

7.4 

Personnel records 

 سوابق کارکنان

 
 

 

Does the certification body maintain up-to-date personnel 

records, including relevant qualifications, training, 

experience, affiliations, professional status and 

competence? 
، آموزش، احرازشدهكننده باید سوابق كاركنان خود شامل شرایط نهاد گواهی

صورت روزآمد ای و شایستگی مرتبط را بهها، رتبه  حرفهتجربه، وابستگی

 نگهداری كند. 

  

 

Does this include management and administrative 

personnel in addition to those performing certification 

activities? 
-های گواهیكه فعالیت هاییآناین الزام، كاركنان مدیریتی و اداری را عالوه بر 

 گردد.دهند، شامل میكردن را انجام می
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7.5 

Outsourcing 

 سپاریبرون

 
 

7.5.1 

Does the certification body have a process in which it 

describes the conditions under which outsourcing (which 

is subcontracting to another organization to provide part of 

the certification activities on behalf of the certification 

body) may take place?  

شرایطی را تشریح كند  در آنكننده باید فرایندی داشته باشد كه نهاد گواهی

عنوان پیمانکار سپاری )كه به معنی واگذاری كار به سازمان دیگر بهكه برون

كردن از طرف نهاد گواهی های گواهیمنظور انجام بخشی از فعالیتفرعی به

 .باشد( ممکن است انجام شودكننده می

  

Does the certification body have a legally enforceable 

agreement covering the arrangements, including 

confidentiality and conflict of interests, with each body 

that provides outsourced services? 
اجرائی قانونی كه دربرگیرنده  باقابلیتنامه . نهاد گواهی كننده باید موافقت

-ترتیباتی شامل محرمانگی و تعارض منافع است با هر نهادی كه خدمات برون

 ، داشته باشد.دهدمیسپاری را ارائه 

  

7.5.2 

How does the certification body ensure that the decisions 

for granting, refusing, maintaining of certification, 

expanding or reducing the scope of certification, renewing, 

suspending or restoring or withdrawing of certification are 

not outsourced? 
برای اعطاء و عدم اعطای گواهی، حفظ،گسترش و محدود  هاگیریتصمیم

هرگز نباید  ساختن دامنه شمول، تجدید تعلیق یا رفع تعلیق یا ابطال گواهی

 شود. سپاریبرون
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7.5.3 
Does the certification body 

 نهاد گواهی كننده باید:

  

a) 
Take responsibility for all activities outsourced to another 

body? 

 شده به نهاد دیگر را بر عهده گیرد سپاریبرونهای مسئولیت كلیه فعالیت -الف

  

b) 

Ensure that the body that provides outsourced services, 

and the individuals that it uses, conform to requirements of 

the certification body and also to the applicable provisions 

of this part of ISO/IEC 17021, including competence, 

impartiality and confidentiality? 

شده و افرادی كه نهاد خدمات برون سپاری دهندهارائهاطمینان دهد نهاد  -ب

 ربطذیوابط كننده و همچنین با ضگیرد با الزامات نهاد گواهیكار میرا به هاآن

شایستگی،  ازجمله 17021آی ای سی  –ایزو  –این بخش از استاندارد ایران 

 طرفی و محرمانگی انطباق دارندبی

  

c) 

Ensure that the body that provides outsourced services, 

and the individuals that it uses, is not involved, either 

directly or through any other employer, with an 

organization to be audited, in such a way that impartiality 

could be compromised?  

 هاآنسپاری و افرادی كه نهاد خدمات برون دهندهارائهاطمینان دهد نهاد  -پ

طور مستقیم یا از طریق سایر كارفرماها در سازمان مورد گیرد بهكار میرا به

 باشند دار گردد، دخیل نمیطرفی خدشهبی كهنحویبهممیزی 
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7.5.4 

Does the certification body have a process for the approval 

and monitoring of all bodies that provide outsourced 

services used for certification activities?  
هایی نهاد برای تائید و پایش تمامی فرایندهاییكننده باید نهاد گواهی  7-5-4

 كنندمیكردن ارائه گواهی هایفعالیتسپاری شده در خصوص كه خدمات برون

 را داشته باشد 

  

Does the certification body ensure that records of the 

competence of all personnel involved in certification 

activities are maintained? 
 

  

NOTE 1 

For 7.5.1 to 7.5.4, where the certification body engages 

individuals or employees of other organisations to provide 

additional resources or expertise, these individuals do not 

constitute outsourcing provided they are individually 

contracted to operate under the certification body’s 

management system (see 7.3) 
های ،  هرگاه در نهاد4-5-7الی  1-5-7در خصوص بندهای   1یادآوری

منابع تکمیلی یا  عنوانبهها كننده افراد یا كاركنانی از سایر سازمانگواهی

گردند مشروط بر سپاری نمیتخصصی دخیل باشند، این افراد مشمول برون

فردی دارای قرارداد  صورتبهكننده گواهیاینکه طبق سیستم مدیریت نهاد 

 شود(.  رجوع 3-7)به بند  باشند

  

NOTE 2 

For 7.5.1 to 7.5.4, the terms “outsourcing” and 

“subcontracting” are considered to be synonyms. 

اصطالحات   4-5-7الی  1-5-7در خصوص بندهای   2یادآوری

 است. شدهگرفتهمترادف در نظر  «واگذاری به پیمانکار فرعی »و  «سپاریبرون»
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8 

Information requirements 

 الزامات مربوط به اطالعات

 
 

8.1 
Public information   

8.1.1 

Does the certification body maintain (through 

publications, electronic media or other means), and make 

public, without request, in all the geographical areas in 

which it operates, information about 

)از طریق  كننده باید اطالعات درخصوص موارد زیر را حفظ كندنهاد گواهی

 دسترسقابلها( و برای عموم کی یا سایر روشهای الکترونیانتشارات، رسانه

 ی كه نهاد فعالیت دارد:یهای جغرافیامامی حوزهسازد، بدون درخواست، در ت

  

a) 
audit processes;  

 فرایندهای ممیزی -الف

  

b) 

processes for granting, refusing, maintaining, renewing, 

suspending, restoring or withdrawing certification, or 

expanding or reducing the scope of certification;  

فرایندهای مربوط به اعطاء و عدم اعطای گواهی، حفظ، تجدید تعلیق یا  -ب

 یا گسترش و محدود ساختن دامنه شمول گواهی رفع تعلیق یا ابطال گواهی

  

c) 

Types of management systems and certification schemes 

in which it operates; 

كردن كه نهاد در آن خصوص های گواهیهای مدیریت و طرحانواع سیستم -پ

 فعالیت دارد

  

d) 

The use of the certification body’s name and certification 

mark or logo; 

 كننده و عالمت یا نشان مربوط به گواهیاستفاده از نام نهاد گواهی -ت

  

e) 

processes for handling requests for information, 

complaints and appeals; 

فرایندهای مربوط به درخواست برای اطالعات و رسیدگی به شکایات و  -ث

 رسیدگی مجددهای درخواست
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f) 
Policy on impartiality. 

 طرفیمشی بیخط -ج

  

8.1.2 

Does the certification body upon request provide 

information about 

 كننده باید بر اساس درخواست اطالعات زیر را ارائه دهد:نهاد گواهی
 

  

a) 
Geographical areas in which it operates; 

 .ی كه در آن فعالیت داردیجغرافیاهای حوزه -الف

  

b) 
the status of a given certification; 

 / صادره شدهدادهوضعیت گواهی  -ب
  

c) 

the name, related normative document, scope and 

geographical location (city and country) for a specific 

certified client  

)شهر یا  ییشمول و محل جغرافیانام، مدارک حاوی الزامات مرتبط، دامنه -پ

 خاص شدهگواهیكشور( برای یك كارفرمای 

  

NOTE 1 

In exceptional cases, access to certain information can be 

limited on the request of the client (e.g for security 

reasons). 

تواند بنا به در موارد استثنایی، دسترسی به اطالعات خاص می  1یادآوری 

 به دالیل امنیتی(. مثالًدرخواست كارفرما محدود شود )

  

NOTE 2 

The certification body can also make the information in 

8.1.2 public by any means it chooses without request, e.g. 

on its internet website.  

تواند بدون درخواست اطالعات مندرج در بند كننده مینهاد گواهی  2یادآوری 

اینترنتی  سایتوبكند مانند كه  انتخاب می هاییروشرا از طریق  8-1-2

  .خود در دسترس عموم قرار دهد
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8.1.3 

Does the certification body provide information to any 

client or to any marketplace, including advertising, which 

is accurate and not misleading? 

 ازجملهكننده به هر كارفرما یا به بازار توسط نهاد گواهی شدهارائهاطالعات 

 .نباشد كنندهگمراهو تبلیغات باید صحیح بوده 

  

8.2 

Certification documents 

 مدارک مربوط به گواهی کردن  

 

  
 

8.2.1 

How does the certification body provide by any means it 

chooses certification documents to the certified client? 

كردن را برای كارفرمای كننده باید مدارک مربوط به گواهینهاد گواهی

 كند، فراهم نماید.با هر روشی كه خود انتخاب می شدهگواهی

 
 

8.2.2 
Do the certification document(s) identify the following:  

 كننده باید موارد زیر را تعیین كند:نهاد گواهی

  

a) 

the name and geographic location of each certified client 

whose management system is certified (or the geographic 

location of the headquarters and any sites within the scope 

of a multi-site certification);  

ا محل جغرافیایی دفاتر )ی شدهگواهینام و محل جغرافیایی هر كارفرمای  -الف

قرار  محلیكردن چندكه در دامنه شمول گواهی هاییمحلاصلی و هر یك از 

 دارد(

  



 
 

 چک لیست ممیزی داخلی

  IHA/MC/FO/17 سند:شماره 

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398تاریخ بازنگری: 

 
clause Requirement Manual and/or Procedures  

 

& Finding  ENTSMMOC ROSSSSEA

(C,CM,T,N,CN,N/A,F) 

b) 

the effective dates of granting, expanding or reducing the 

scope of certification or renewing certification which shall 

not be before the date of the relevant certification decision;  

شمول گواهی یا تاریخ معتبر اعطاء گواهی، گسترش یا محدود ساختن دامنه -ب

كردن مرتبط گیری برای گواهیید گواهی كه نباید قبل از تاریخ تصمیمتجد

 باشد

 
 

NOTE 

The certification body can keep the original certification 

date on the certificate when a certificate lapses for a period 

of time provided that: 

- The current certification cycle start and expiry date 

are clearly indicated; 

- The last certification cycle expiry date indicated along 

with the date of recertification audit. 

كردن را بر روی تواند تاریخ اولیه گواهیكننده مینهاد گواهییادآوری  

 ره زمانی حفظ كند مشروط بر اینکه:گواهینامه پس از گذشت یك دو

 .مشخص باشد وضوحبهكردن تاریخ شروع و انقضای دوره جاری گواهی -پ

تاریخ شروع و انقضای آخرین دوره جاری گواهی كردن همراه با تاریخ  -ت

 .كردن مجدد مشخص باشدممیزی گواهی

  

c) 

the expiry date or recertification due date consistent with 

the recertification cycle;  

-كردن مجدد مطابق با دوره گواهیتاریخ انقضاء یا تاریخ مقرر برای گواهی -ث

 كردن مجدد

  

d) 
a unique identification code;  

 فردمنحصربهكد شناسایی  -ج
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e) 

  

استاندارد سیستم مدیریت و/ یا سایر مدارک حاوی الزامات شامل وضعیت  -چ

 شدهگواهیصدور)مانند شماره یا تاریخ تجدیدنظر( كه برای ممیزی كارفرمای 

 است قرارگرفته مورداستفاده

  

f) 

the scope of certification with respect to the type of 

activities, product  and service, process, etc., as applicable 

at each site without being misleading or ambiguous; 

ها، محصوالت و خدمات كردن در ارتباط با نوع فعالیتشمول گواهیدامنه -ح

 .یا مبهم باشد كنندهگمراهگونه كه در هر محل قابل كاربرد است بدون اینکه آن

  

g) 

the name, address and certification mark of the 

certification body; other marks (e.g. accreditation symbol 

client’s logo) may be used provided they are not 

misleading or ambiguous;  

ها )مانند نماد نام، نشانی و عالمت گواهی نهاد گواهی كننده، سایر عالمت -خ

یا مبهم نباشد،  كنندهگمراهصالحیت، نشان كارفرما(  به شرطی كه  ییدتأ

 .قرار گیرد مورداستفادهتواند می

  

h) 

any other information required by the standard and/or 

other normative document used for certification;  

هرگونه اطالعات الزام شدۀ دیگر در استاندارد و/ یا سایر مدارک حاوی  -د

 .گیردقرار می مورداستفادهالزامات برای گواهی كردن 

  

i) 

in the event of issuing any revised certification documents, 

a means to distinguish the revised documents from any 

prior obsolete documents. 

 هاییروششده، وجود  تجدیدنظردر صورت صدور هرگونه مدارک گواهی  -ذ

 مدارک منسوخ قبلی هرگونهشده از  تجدیدنظربرای تشخیص مدارک 
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8.3 

Reference to certification and use of marks 

 هاو استفاده از عالمت ارجاع به گواهی

 
 

8.3.1 

Does the certification body have rules governing any 

management system certification mark that it authorizes 

certified clients to use?  

كردن كننده باید مقرراتی برای كنترل كردن هر عالمت گواهینهاد گواهی

مربوط به سیستم مدیریت كه نهاد اختیار استفاده از آن را به كارفرماهای 

 دهد، داشته باشد.می شدهگواهی

  

Do these rules ensure, among other things, traceability 

back to the certification body? 

كننده را گواهیاین مقررات عالوه بر سایر موارد باید قابلیت ردیابی به نهاد 

 تضمین كند.

  

Is there any ambiguity, in the mark or accompanying text, 

as to what has been certified and which certification body 

has granted the certification? 

و  شدهگواهی آنچه كههیچ ابهامی نباید در عالمت یا متن همراه در خصوص 

 ای كه گواهی را اعطاء كرده است، وجود داشته باشد.نهاد گواهی كننده

  

Is the mark used on a product or product packaging or in 

any other way that may be interpreted as denoting product 

conformity?  

دیگری كه  بندی محصول به هر روشاین عالمت نباید بر روی محصول یا بسته

 گیرد.قرار  مورداستفادهممکن است به مفهوم انطباق محصول تفسیر گردد، 

  

NOTE 

ISO/IEC 17030 provides requirements for use of third-

party marks. 

، الزامات برای 17030سی شماره ایآی -ایزو -استاندارد ایرانیادآوری  

 دهد.های شخص ثالث را ارائه میاستفاده عالمت
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8.3.2 

Does the certification body permit its marks to be applied 

by certified clients to laboratory test, calibration or 

inspection reports or certifications? 

های آن توسط كارفرمایان نهاد گواهی كننده نباید اجازه دهد كه عالمت

های آزمون آزمایشگاهی، كالیبراسیون یا بازرسی یا برای گزارش شدهگواهی

 شود. ها استفاده گواهینامه

  

8.3.3 

Does the certification body have rules governing the use of 

any statement on product packaging or in accompanying 

information that the certified client has a certified 

management system?  

بیانیه بر روی كننده باید مقرراتی برای كنترل استفاده از هرگونه نهاد گواهی

كه سیستم  ایشدهگواهیبندی محصول یا اطالعات همراه برای كارفرمای بسته

 است، داشته باشد. شدهگواهیمدیریت آن 

  

 

Product packaging is considered as that which can be 

removed without the product disintegrating or being 

damaged. Accompanying information is considered as 

separately available or easily detachable. Type labels or 

identification plates are considered as part of the product.  

شود كه بتوان بدون اینکه بندی محصول به صورتی در نظر گرفته میبسته

-ن را جدا گردد. اطالعات همراه بهمحصول متالشی شود یا آسیب ببیند، آ

 راحتیبهباشد یا  دسترسقابلشود كه جدا از محصول صورتی در نظر گرفته می

 كردن باشد.قابل جدا

  

 

Does the statement imply that the product, process or 

service is certified by this means? 

بیانیه باید به صورتی عنوان نشود كه تلویحاً استنباط شود محصول، فرایند یا 

 است. شدهگواهیخدمت 

  

 
Does the statement include reference to: 

 شود:در بیانیه باید به موارد زیر ارجاع 
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- identification (e.g. brand or name) of the certified 

client; 

 شدهگواهی)مانند برند یا نام( كارفرمای شناسایی

  

 

- the type of management system (e.g. quality, 

environment) and the applicable standard; and 

 محیطی( و استاندارد مرتبط¬نوع سیستم مدیریت)مانند كیفیت، زیست -

  

 
- the certification body issuing the certificate. 

 كه گواهی را صادر كرده است گواهی كنندهنهاد 

  

8.3.4 

Does the certification body require that the certified client: 

ترتیباتی با قابلیت شده را از طریق نهاد گواهی كننده باید كارفرمای گواهی

 اجرائی قانونی به رعایت موارد زیر ملزم كند:

  

a) 

conforms to the requirements of the certification body 

when making reference to its certification status in 

communication media such as the internet, brochures or 

advertising, or other documents;  

نند اینترنت، ارتباطی ما هایرسانههنگام اشاره به وضعیت گواهی خود در  -الف

 .بروشورها یا تبلیغات یا سایر مدارک با الزامات نهاد گواهی كننده منطبق باشد

  

b) 

does not make or permit any misleading statement 

regarding its certification;  

در خصوص گواهی خود را بیان نکند یا  ایكنندهگمراهمطالب  گونههیچ -ب

 اجازه آن را ندهد
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c) 

does not use or permit the use of a certification document 

or any part thereof in a misleading manner; 

صورت استفاده یا اجازه استفاده از مدرک گواهی یا هر بخشی از آن را به -پ

 .ندهد كنندهگمراه

 

  

d) 

upon withdrawal of its certification, discontinues its use of 

all advertising matter that contains a reference to 

certification, as directed by the certification body (see 

9.6.5); 

ابطال گواهی خود، استفاده از تمامی مطالب تبلیغاتی كه شامل  محضبه -ت

گونه كه نهاد گواهی كننده مقرر كرده است، متوقف ارجاع به گواهی است را، آن

 مراجعه شود( 5-6-9نماید. )به بند 

  

e) 

amends all advertising matter when the scope of 

certification has been reduced; 

باشد،  محدودشدهتمام مطالب تبلیغاتی را هرگاه دامنه شمول گواهی  -ث

 .اصالح كند

 

  

f) 

does not allow reference to its management system 

certification to be used in such a way as to imply that the 

certification body certifies a product (including service)or 

process; 

انجام شود كه  ایگونهبهاجازه ندهد اشاره به گواهی سیستم مدیریت خود  -ج

چنین استنباط گردد كه نهاد گواهی كننده یك محصول )شامل خدمت( یا 

 .فرایند را گواهی كرده است
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g) 

does not imply that the certification applies to activities 

that are outside the scope of certification; and  

كه  هاییسایتها و ¬طور تلویحی بیان نکند كه گواهی در مورد فعالیتبه -چ

 .شمول گواهی هستند، صادق است یهخارج از دامن

  

h) 

does not use its certification in such a manner that would 

bring the certification body and/or certification system into 

disrepute and lose public trust.  

استفاده نکند كه موجب خدشه در وجهه نهاد  ایگونهبهاز گواهی خود  -ح

 .از دست رفتن اعتماد مردم شود گواهی كننده و/یا سیستم گواهی كردن و

 
 

8.3.5 

Does the certification body exercise proper control of 

ownership and take action to deal with incorrect references 

to certification status or misleading use of certification 

documents, marks or audit reports? 

كنترل مناسب داشته باشد و باید  گواهی كننده باید بر حق مالکیت خودنهاد 

از  كنندهگمراهنسبت به اشاره نادرست به وضعیت گواهی كردن یا استفاده 

 های ممیزی اقدام كند.ها یا گزارشمدارک گواهی كردن، عالمت

  

NOTE 

Such action could include requests for correction and 

corrective action, suspension, withdrawal of certification, 

publication of the transgression and, if necessary, legal 

action.  

برای اصالح و اقدام  هاییدرخواستتواند شامل چنین اقدامی مییادآوری  

و در صورت لزوم، اقدام قانونی  1اصالحی، تعلیق، ابطال گواهی، افشای تخلف

 باشد.

  

 
1-Transgression 
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8.4 

Confidentiality 

 محرمانگی

  

8.4.1 

Does the certification body be responsible, through legally 

enforceable agreements, for the management of all 

information obtained or created during the performance of 

certification activities at all levels of its structure, 

including committees and external bodies or individuals 

acting on its behalf? 

برای  با قابلیت اجرائی قانون هایینامهموافقتنهاد گواهی كننده باید از طریق 

 هایفعالیتدر طول انجام  ایجادشدهیا  آمدهدستبهمدیریت تمامی اطالعات 

های بیرون از ها و نهادكمیته ازجملهگواهی كردن در همه سطوح ساختاری آن 

 باشد. مسئول، كنندمیسازمان یا افرادی كه از طرف آن عمل 

 
 

8.4.2 

Does the certification body inform the client, in advance, 

of the information it intends to place in the public domain? 

نهاد گواهی كننده باید كارفرما را از قبل در خصوص اطالعاتی كه در نظر دارد 

 عموم قرار دهد، مطلع كند.  دسترس ها را درآن

  

Is all other information, except for information that is 

made publicly accessible by the client, considered 

confidential? 

اطالعاتی كه توسط كارفرما در دسترس عموم قرار  غیرازبهتمامی اطالعات دیگر 

 گیرد، باید محرمانه تلقی شود.می
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8.4.3 

Except as required in this International Standard, is 

information about a particular certified client or individual 

disclosed to a third party without the written consent of the 

certified client or individual concerned?  

 17021آی ای سی  -ایزو -دارد ایرانآنچه در این بخش از استان استثناءبه

الزامی است، اطالعات در مورد یك كارفرما یا فرد خاص نباید بدون رضایت 

 كتبی كارفرما یا فرد مرتبط برای یك شخص ثالث آشکار شود.

  

8.4.4 

Where the certification body is required by law or 

authorized by contractual arrangement (such as with the 

accreditation body) to release confidential information to a 

third party, is the client or individual concerned, unless 

prohibited by law, notified of the information provided? 

ریق ترتیبات قراردادی) قانون یا مجوز از ط موجببههرگاه نهاد گواهی كننده 

با نهاد تائید صالحیت( ملزم به انتشار اطالعات محرمانه باشد كارفرما یا  ازجمله

قرار گیرد مگر اینکه منع  شدهفراهمفرد مرتبط باید از قبل در جریان اطالعات 

 قانونی وجود داشته باشد.

  

8.4.5 

Is information about the client from sources other than the 

client (e.g. complainant, regulators) treated as 

confidential?  

های كارفرما )مانند شاكی، سازمان غیرازبهاطالعات مربوط به كارفرما از منابعی 

ه محرمانه تلقی نهاد گواهی كنند مشیخطمقررات( باید مطابق با  كنندهتنظیم

 شود .

  

 

 

Is this treatment consistent with the certification body's 

policy? 
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8.4.6 

Do personnel, including any committee members, 

contractors, personnel of external bodies or individuals 

acting on the certification body's behalf, keep all 

information obtained or created during the performance of 

the certification body's activities confidential except as 

required by law? 

اعضای هر كمیته، پیمانکاران، كاركنان نهادهای بیرون از  ازجملهكاركنان، 

كنند، باید تمامی سازمان یا افرادی كه از طرف نهاد گواهی كننده عمل می

های نهاد گواهی در طول اجرای فعالیت ایجادشدهیا  آمدهدستبهاطالعات 

 كه قانون ملزم كرده است. هاییآن غیرازبهكننده را محرمانه نگهدارند 

  

8.4.7 

Does the certification body have processes and where 

applicable equipment and facilities that ensure the secure 

handling of confidential information? 

برای حصول اطمینان از نحوه  فرایندهایینهاد گواهی كننده باید دارای 

 باشد.  ربطذیامن اطالعات و تجهیزات و امکانات  جابجایی

  

8.5 

Information exchange between a certification body and 

its clients  

 تبادل اطالعات مابین نهاد گواهی کننده و کارفرماهای آن

  

8.5.1 

Information on the certification activity and 

requirements  

 کردناطالعات مربوط به فعالیت و الزامات گواهی

  

 

Does the certification body provide information and 

update clients on the following: 

را در جریان  هاآننهاد گواهی كننده باید موارد زیر را به كارفرماها ارائه كند و 

 آخرین اطالعات قرار دهد :
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a) 

a detailed description of the initial and continuing 

certification activity, including the application, initial 

audits, surveillance audits, and the process for granting, 

refusing, maintaining of certification, ,expanding, or 

reducing the scope of certification, renewing, suspending 

or restoring, or withdrawing of certification and 

recertification;  

كردن اولیه و تداوم آن شامل درخواست، گواهی شرح مفصلی از فعالیت -الف

 های های اولیه، ممیزیممیزی

ختن و فرآیند اعطاء و عدم اعطای گواهی، حفظ، گسترش یا محدود سا بازبینی

 شمول گواهی، تجدید، تعلیق یا رفع تعلیق یا ابطال گواهی دامنه

  

b) 
the normative requirements for certification;  

 كردنبرای گواهی مقررشدهالزامات مندرج در مدارک حاوی الزامات  -ب

  

c) 

information about the fees for application, initial 

certification and continuing certification;  

كردن اولیه و مربوط به درخواست، گواهی هایهزینهاطالعات در مورد  -پ

 گواهی كردنتداوم 

 
 

d) 
the certification body's requirements for prospective 

clients  

 الزامات نهاد گواهی كننده در مورد كارفرماها طبق موارد زیر : -ت

  

 
1)  to comply with certification requirements; 

 

 گواهی كردنمطابقت با الزامات 
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2) to make all necessary arrangements for the conduct of 

the audits, including provision for examining 

documentation and the access to all processes and 

areas, records and personnel for the purposes of initial 

certification, surveillance, recertification and 

resolution of complaints; and  

ریزی برای ها شامل طرحمنظور انجام ممیزیبه موردنیازایجاد كلیه ترتیبات 

ها، سوابق و كاركنان فرآیندها و حوزه تمامیبهبررسی مستندات و دسترسی 

 هاشکایت وفصلحلمنظور گواهی كردن اولیه، بازبینی، گواهی كردن مجدد و به

 

  

 

3) to make provisions, where applicable, to accommodate 

the presence of observers (e.g. accreditation auditors 

or trainee auditors);  

منظور همراهی در خصوص حضور ناظران )مانند ارزیابان به هاییآمادگیایجاد 

 صالحیت یا ممیزان تحت آموزش( در صورت اقتضاء تأیید

 
 

e) 

Documents describing the rights and duties of certified 

clients, including requirements, when making reference to 

its certification in communication of any kind in line with 

the requirements in 8.3; 

 ازجمله شدهگواهیحقوق و وظایف كارفرماهای  یمدارک تشریح كننده -ث

در هرگونه ارتباطات مطابق با الزامات بند  كههنگامیها، الزامات مربوط به آن

 .كندمیبه گواهی خود اشاره  8-4

  

f) 

Information on procedures for handling complaints and 

appeals.  

ها و های اجرایی مربوط به رسیدگی به شکایتاطالعات در خصوص روش -ج

 های رسیدگی مجدددرخواست
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8.5.2 
Notice of changes by a certification body  

 اطالع دادن تغییرات توسط نهاد گواهی کننده

  

 

Does the certification body give its certified clients due 

notice of any changes to its requirements for certification?  

نهاد گواهی كننده باید هرگونه تغییرات در مورد الزامات خود در خصوص 

 خود اطالع دهد.  شدهگواهیبه كارفرماهای  موقعبهگواهی كردن را 

  

Does the certification body verify that each certified client 

complies with the new requirements? 

 شدهگواهینهاد گواهی كننده باید تصدیق كند كه هر یك از كارفرماهای 

 .نمایدمیالزامات جدید را برآورده 

  

8.5.3 
Notice of changes by a certified client  

 اطالع دادن تغییرات توسط یک کارفرما

  

 

Does the certification body have legally enforceable 

arrangements to ensure that the certified client informs the 

certification body, without delay, of matters that may 

affect the capability of the management system to continue 

to fulfil the requirements of the standard used for 

certification?  

نهاد گواهی كننده باید ترتیباتی با قابلیت اجرائی قانونی داشته باشد تا اطمینان 

بدون معطلی، نهاد گواهی كننده را از موضوعاتی كه  شدهگواهیدهد كارفرمای 

ممکن است بر توانمندی سیستم مدیریت برای تداوم برآورده شدن الزامات 

كند. این گذارد، مطلع می تأثیركردن برای گواهی مورداستفادهندارد استا

 طور مثال شامل تغییراتی مرتبط با موارد زیر است:موضوعات به

 تغییرات عمده مربوط به  سیستم مدیریت و فرآیندها -ث

 كننده باید در صورت مقتضی اقدام كند.نهاد گواهی
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 Do these include, for example, changes relating to:   

a) 
The legal, commercial, organizational status or ownership;  

 وضعیت حقوقی، تجاری، سازمانی یا مالکیتی -الف

  

b) 
Organization and management (e.g. key managerial, 

decision-making or technical staff); 

 گیری یا فنی(مدیریت )مانند كاركنان كلیدی مدیریت، تصمیمسازمان و  -ب

  

c) 
Contact address and sites; 

 تماس هاینشانیو  هامحل -پ

  

d) 
Scope of operations under the certified management 

system; and  

  شدهگواهیهای تحت پوشش سیستم مدیریت شمول فعالیت یدامنه -ت

  

e) 
Major changes to the management system and processes.  

 تغییرات عمده مربوط به  سیستم مدیریت و فرآیندها -ث

  

 
Does the certification body take action as appropriate? 

 كند.كننده باید در صورت مقتضی اقدام نهاد گواهی
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9 

Process requirements  

 الزامات مربوط به فرایند

 
 

9.1 

Pre-certification activities 

 کردنهای قبل از گواهیفعالیت

 
 

9.1.1 
Application  

 درخواست

  

 

Does the certification body require an authorized 

representative of the applicant organization to provide the 

necessary information to enable it to establish the 

following: 

را ملزم  كنندهدرخواستنهاد گواهی كننده باید نماینده دارای اختیار سازمان 

 :برای تعیین موارد زیر را ارائه دهد موردنیازكند تا اطالعات 

  

a) 
The desired scope of the certification;  

 كردنگواهی موردنظرشمول  یهدامن -الف

  

b) 

Relevant details of the applicant organization, including its 

name and the address(es) of its site(s), its processes and 

operations, human and technical resources, functions, 

relationships and any relevant legal obligations;  

-گواهیكه در طرح  گونههمانكننده سازمان درخواستجزئیات مرتبط با  -ب

خاص ملزم شده است شامل نام و نشانی)های( محل)ها(، فرایندها و  كردن

های كاری، ارتباطات و هرگونه تکالیف ها، منابع انسانی و فنی، حوزهفعالیت

 قانونی مرتبط
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c) 

Identification of outsourced processes used by the 

organization that will affect conformity to requirements;  

و  كندمیها استفاده سپاری شده كه سازمان از آنفرایندهای برون شناسایی -پ

 خواهند داشت تأثیربر انطباق با الزامات 

 
 

d) 

The standards or other requirements for which the 

applicant organization is seeking certification;  

ها برای مبنای آن كنندهدرخواستاستانداردها یا سایر الزامات كه سازمان  -ت

 درخواست گواهی كردن دارد

 
 

e) 

Whether consultancy relating to the management system 

to be certified has been provided and if so, by whom. 

كردن ارائه شده ای مرتبط با سیستم مدیریت تحت فرایند گواهیآیا مشاوره -ث

 ؟است، اگر چنین است، توسط چه كسی

 
 

9.1.2 
Application review  

 بازنگری درخواست
 

 

9.1.2.1 

Does the certification body conduct a review of the 

application and supplementary information for 

certification to ensure that 

كردن را نهاد گواهی كننده باید درخواست و اطالعات تکمیلی برای گواهی

 .منظور حصول اطمینان از موارد زیر بازنگری كندبه

 
 

a) 

The information about the applicant organization and its 

management system is sufficient to develop an audit 

programme (see 9.1.3); 

و سیستم مدیریت آن برای انجام  كنندهدرخواستاطالعات درباره سازمان  -الف

 رجوع شود( 3-1-9برنامه ممیزی در حد كفایت است)به بند 
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b) 

Any known difference in understanding between the 

certification body and the applicant organization is 

resolved;  

كننده و آشکار در درک موضوعات مابین نهاد گواهی نظراختالف هرگونه -ب

 .شده است وفصلحل كنندهدرخواستسازمان 

 
 

c) 
The certification body has the competence and ability to 

perform the certification activity;  

 .كردن را داردنهاد گواهی كننده صالحیت و توانایی انجام فعالیت گواهی -پ

 
 

d) 

The scope of certification sought, the site(s) of the 

applicant organization's operations, time required to 

complete audits and any other points influencing the 

certification activity are taken into account (language, 

safety conditions, threats to impartiality, etc.);  

دامنه شمول گواهی درخواست شده، محل)های( فعالیت سازمان درخواست  -ت

 ها و سایر نکات اثرگذار بر فعالیتكننده، مدت زمان الزم برای تکمیل ممیزی

)زبان، شرایط ایمنی، تهدیدهای مربوط به  .اندنظر گرفته شدهكردن، درگواهی

 ها(طرفی و غیر آنبی

 
 

9.1.2.2 

Following the review of the application, does the 

certification body either accept or decline an application 

for certification?  

-به دنبال بازنگری درخواست، نهاد گواهی كننده باید درخواست برای گواهی

 كردن را قبول یا رد كند. 
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When the certification body declines an application for 

certification as a result of the review of application, are the 

reasons for declining an application documented and made 

clear to the client? 

ا كننده با توجه به نتیجه این بازنگری، درخواست رنهاد گواهی كهدرصورتی

صورت روشن به كارفرما برای رد درخواست را مدون كند و به دالیلنپذیرد، باید 

 .اعالم نماید

 
 

9.1.2.3 

Based on this review, does the certification body 

determine the competences it needs to include in its audit 

team and for the certification decision?  

هایی كه تیم ممیزی نهاد گواهی كننده بر اساس این بازنگری باید شایستگی

است، را  موردنیازكردن در گواهیگیری الزم است دارا باشد و برای تصمیم

 .تعیین كند

 
 

9.1.3 
Audit Program 

 برنامه ممیزی

  

9.1.3.1 

Does the certification body develop an audit programme 

for the full certification cycle to clearly identify the audit 

activity (ies) required to demonstrate that the client's 

management system fulfils the requirements for 

certification to the selected standard(s) or other normative 

document(s)?  

منظور اثبات اینکه سیستم كردن بهیك برنامه ممیزی برای دوره كامل گواهی

كردن را بر اساس استاندارد)های( زامات در مورد گواهیمدیریت كارفرما ال

 وضوحبهیا سایر مدرک)مدارک( حاوی الزامات برآورده سازد و  شدهانتخاب

 .را تعیین كند، باید تدوین شود موردنیازفعالیت )های( 
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Does the audit programme cover the complete 

management system requirements? 

كردن باید الزامات سیستم مدیریت را برنامه ممیزی برای یك دوره گواهی

 .كامل پوشش دهد طوربه

. 
 

9.1.3.2 

Does the audit programme for the initial certification 

include a two-stage initial audit, surveillance audits in the 

first and second years, following the certification decision 

and a recertification audit in the third year prior to 

expiration of certification? 

های بازبینی ای، ممیزیبرنامه ممیزی باید شامل یك ممیزی اولیه دومرحله

ممیزی كردن در اولین و دومین سال و یك گیری برای گواهیمتعاقب تصمیم

 برای گواهی كردن مجدد در سال سوم، قبل از انقضای اعتبار گواهی باشد. 

 
 

 Does the CB comply with the requirements as per IAF 

MD 11? 

 
 

 

Does the first three-year certification cycle begin with the 

certification decision and subsequent cycles begin with the 

recertification decision (see 9.6.3.2.3)? 

كردن آغاز میگواهی كردن با تصمیم گیری برایگواهی سالهسهاولین دوره 

گردد)به گیری برای گواهی كردن مجدد آغاز میهای بعدی با تصمیمشود. دوره

 .رجوع شود( 3-2-3-6-9بند 
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Does the certification body consider the size of the client, 

the scope and complexity of its management system, 

products and processes as well as demonstrated level of 

management system effectiveness and the results of any 

previous audits when determining the audit programme 

and any subsequent adjustments? 

در تعیین برنامه ممیزی و هر گونه تصحیحات بعدی باید اندازه سازمان كارفرما، 

دامنه شمول و پیچیدگی سیستم مدیریت، محصوالت و فرآیندهای آن و 

-همچنین میزان اثبات شده اثربخشی سیستم مدیریت و نتایج هرگونه ممیزی

 .های قبلی مدنظر قرار گیرد

 
 

NOTE 1 

Annex E is a flowchart of a typical third-party audit and 

certification process. 

نمودار گردش كار مربوط به یك فرایند نوعی   "ت"در پیوست  1یادآوری 

 .ممیزی شخص ثالث و گواهی كردن ارائه شده است

 
 

NOTE 3 

If specified by the industry specific certification scheme, 

the certification cycle may be different from 3 years 

كردن خاص صنعتی مشخص شده در صورتی كه در طرح گواهی  3یادآوری 

 .سال باشد 3تواند متفاوت از كردن میباشد، دوره گواهی

 
 

9.1.3.3 Are surveillance audits conducted at least once a calendar 

year except in recertification years?  
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Is the date of the first surveillance audit following initial 

certification not more than 12 months from the 

certification decision date? 

بازبینی باید حداقل یك بار در هر سال تقویمی اجرا گردد به های ممیزی

شود. تاریخ اولین ممیزی هایی كه گواهی كردن مجدد انجام میاستثنای سال

گیری ماه از تاریخ تصمیم 12بازبینی پس از گواهی كردن اولیه نباید بیشتر از 

 د.كردن باش برای گواهی

 
 

NOTE 

It can be necessary to adjust the frequency of surveillance 

audits to accommodate factors such as seasons or 

management systems certification of a limited duration 

(e.g. temporary construction site) 

های یادآوری  ممکن است ضرورت داشته باشد برای تنظیم تناوب ممیزی

كردن سیستم نظر گرفته شود از جمله فصول یا گواهیبازبینی عواملی در 

 )مانند سایت ساخت و سازهای موقت( مدیریت در یك دوره محدود

 
 

9.1.3.4 

Does the certification body, where taking account of 

certification already granted to client to audits performed 

by another certification body, obtain and retain sufficient 

evidence, such as reports and documentation on corrective 

actions, to any nonconformity?  

ی قبالً گواهی اعطاء شده و یكننده متوجه شود به كارفرماهرگاه نهاد گواهی

كننده دیگری انجام گرفته است باید شواهد -ها از آن توسط نهاد گواهیممیزی

ها و مستندات مربوط به ها را نگهداری كند مانند گزارشكافی كسب و آن

 .اقدامات اصالحی در خصوص هرگونه عدم انطباق

 
 

 Refer to IAF MD2 for Transfers  
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Does the documentation support the fulfilling of the 

requirements in this part of the standard? 

آی -ایزو -كردن الزامات در این بخش از استاندارد ایرانمستندات باید برآورده

 را پشتیبانی كند.  17021ای سی 

 
 

 

Does the certification body based on the information 

obtained, justify and record any adjustments to the existing 

audit programme and follow up the implementation of 

corrective actions concerning previous non-conformities? 

كننده باید هرگونه تنظیمات مربوط بر مبنای اطالعات كسب شده نهاد گواهی

-به برنامه ممیزی فعلی و پیگیری انجام اقدامات اصالحی مرتبط با عدم انطباق

 .ها را ثبت كندهای قبلی را توجیه و آن

 
 

9.1.3.5 

Does the certification body consider, where the client 

operates shifts, the activities that take place during shift 

working shall be considered when developing the audit 

programme and audit plans. 

 ر حین شیفت كاریی كه دهایهرگاه كارفرما در چند شیفت كار كند، فعالیت

 .های ممیزی در نظر گرفته شودشود باید هنگام برنامه ممیزی و طرحانجام می

 
 

9.1.4 
Determining audit time 

 تعیین زمان ممیزی

 
 

9.1.4.1 

Does the certification body have documented procedures 

for determining audit time? IAF MD5 (QMS, EMS) - 

Annex B ISO22003:2013(FSMS) – Annex A 

ISO50003:2014 Referenced?  (  

های اجرایی مدونی برای تعیین زمان ممیزی كننده باید دارای روشنهاد گواهی

 باشد. 
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Does the certification body determine, for each client, the 

time needed to plan and accomplish a complete and 

effective audit of the client's management system? 

كننده باید زمان مورد نیاز برای برنامه و اجرای در مورد هركارفرما نهاد گواهی

 .ربخش از سیستم مدیریت آن را تعیین كندیك ممیزی كامل و اث

 
 

9.1.4.2 

In determining the audit time, does the certification body 

consider, among other things, the following aspects: 

-نهاد گواهی كننده در تعیین زمان ممیزی باید عالوه بر سایر موارد، به جنبه

 :های زیر توجه كند

 
 

a) 
The requirements of the relevant management system 

standard;  

 الزامات استاندارد سیستم مدیریت مرتبط -الف

 
 

b) 
Complexity of the client and its management system;  

 پیچیدگی كارفرما و سیستم مدیریت آن -ب

 
 

c) 
Technological and regulatory context;  

 شرایط مرتبط با فنّآوری و مقررات قانونی -پ

 
 

d) 

Any outsourcing of any activities included in the scope of 

the management system;  

های مندرج در دامنه شمول سپاری در خصوص فعالیتهر گونه برون -ت

 سیستم مدیریت

 
 

e) 
The results of any prior audits;  

 های قبلینتایج هر گونه ممیزی -ث
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f) 

Number of sites and multi-site considerations? 

ها و مالحظات مربوط به ی آنیهای جغرافیاها، محلاندازه و تعداد سایت -ج

 وجود چند محل فعالیت
Number of sites and multi-site considerations (IAF 
MD1)? 

 
 

g) 
The risks associated with the products, processes or 

activities of the organization; 

 های سازمانهای مرتبط با محصوالت، فرایندها یا فعالیتریسك -چ

 
 

h) 
When audits are combined, joint or integrated.(IAF 

MD11) 

 .ممیزی از كدام نوع تركیبی، یکپارچه یا مشترک باشداین كه آیا  -ح

 
 

NOTE 1 

Time spent travelling to and from audited sites is not 

included in the calculation of the duration of the 

management system audit days. 

های مورد زمان رفت و برگشت صرف شده برای مسافرت به سایت  1یادآوری 

 .گرددممیزی در تعداد نفر روزهای ممیزی محاسبه نمی

 
 

NOTE 2 

The certification body can use the guidelines established in 

ISO/IEC TS 17023 for determining the duration of the 

management system audit when documenting these 

procedures. 

تواند های اجرائی میكردن روشكننده در هنگام مدوننهاد گواهی  2یادآوری 

برای تعیین مدت  ISO/IEC TS 17023 های تدوین شده درییاز راهنما

 .ممیزی سیستم مدیریت استفاده كند
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Does the certification body apply specific criteria for a 

specific certification scheme where these have been 

established, e.g. ISO/TS 22003 or ISO/IEC 27006? 

هرگاه معیارهای خاص ممیزی برای طرح خاص گواهی كردن تعیین شده باشد، 

و استاندارد ملی ایران به شماره  13811مانند استاندارد ملی ایران به شماره 

 .،  باید این موارد نیز لحاظ شود27006

 
 

9.1.4.3 
Is the duration of the management system audit and its 

justification recorded?  

 مدت زمان ممیزی سیستم مدیریت و توجیه ان باید ثبت شود.

  

9.1.4.4 

Does the time spent by any team member that is not 

assigned as an auditor (i.e. technical experts, translators, 

interpreters, observers and auditors-in-training) count in 

the above established audit time?  

مانند ) شودب نمیعنوان ممیز محسوزمان صرف شده توسط هر عضو تیم كه به

كارشناسان فنی، مترجمان، مترجمان شفاهی، ناظران و ممیزان در حال 

 ( نباید در مدت زمان ممیزی تعیین شده، لحاظ گردد.آموزش

Does the CB meet the requirements as per IAFMD5? 

 
 

NOTE 

The use of translators, interpreters can necessitate 

additional audit time. 

تواند مدت زمان بیشتری را برای كارگیری مترجمان و مترجمان شفاهی میبه

 .ممیزی موجب شود

 
 

9.1.5 Multi-site sampling  
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Where multi-site sampling is utilized for the audit of a 

client's management system covering the same activity in 

various geographical locations, does the certification body 

develop a sampling programme to ensure proper audit of 

the management system? 

برداری چند محلی برای ممیزی سیستم مدیریت یك كارفرما كه در هرگاه نمونه

مختلف است، مورد استفاده قرار های های یکسان در محلبرگیرنده فعالیت

منظور حصول اطمینان برداری بهگیرد، نهاد گواهی كننده باید یك برنامه نمونه

 كند.از ممیزی مناسب سیستم مدیریت تدوین 

 
 

 
Is the rationale for the sampling plan documented for each 

client? .(IAF MD1) 

 برداری باید برای هركارفرما مدون گردمبنای منطقی طرح نمونه

 
 

 

Does the certification body apply specific criteria 

established for specific certification scheme, e.g. ISO/TS 

22003, when sampling is not allowed for some specific 

certification schemes? 

كردن خاص مجاز نیست و هرگاه معیارهای های گواهیبرخی طرح بردارینمونه 

كار برده شود مانند استاندارد ملی خاصی تدوین شده باشد در اینصورت باید به

  .ییهای مدیریت ایمنی مواد غذاسیستم 13811ایران به شماره 

  

NOTE 

Where there are multiple sites not covering the same 

activity sampling is not appropriate 

های متعددی وجود داشته باشد كه فعالیت یکسانی را سایت یاد آوری : هرگاه

 برداری مناسب نیست.دهد نمونهپوشش نمی

. 
 

9.1.6 Multiple management systems standards . 
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When certification to multiple management system 

standards is being provided by the certification body, does 

the planning for the audit ensure adequate on-site auditing 

to provide confidence in the certification? 
كننده های مدیریت متعدد از طریق نهاد گواهیكردن برای سیستموقتی گواهی

ید این اطمینان را بدهد كه ممیزی در ریزی برای ممیزی باشود، طرحارائه می

 كافی است. كردنمحل برای ایجاد اعتماد در گواهی

  

9.2 Planning Audits  
 

9.2.1 Determining Audit objectives scope and criteria  
 

9.2.1.1 
Does the certification body determine the audit objectives? 

  كننده تعیین شود.توسط نهاد گواهیاهداف ممیزی باید 

 
 

 

Does the certification body establish the audit scope and 

criteria, including any changes, after discussion with the 

client? 
شمول و معیارهای ممیزی، شامل هرگونه تغییرات، باید توسط نهاد گواهی 

 كارفرما تعیین شودكننده پس از مذاكره با 

 
 

9.2.1.2 

Do the audit objectives describe what is to be 

accomplished by the audit and include the following: 
، شرح به دست آیداهداف ممیزی باید آن چه را كه قرار است از طریق ممیزی 

 دهد و باید شامل موارد زیر باشد:

 
 

a) 

Determination of the conformity of the client's 

management system, or parts of it, with audit criteria; 
تعیین انطباق سیستم مدیریت كارفرما یا بخش هائی از آن، با معیارهای  -الف

 ممیزی
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b) 

Determination of the ability of the management system to 

ensure the client organization meets applicable statutory, 

regulatory and contractual requirements; 
تعیین توانائی سیستم مدیریت برای ایجاد اطمینان از اینکه كارفرما الزامات  -ب

 قانونی، مقرراتی و قراردادی مربوط را برآورده می كند.

 
 

NOTE 

A management system certification audit is not a legal 

compliance audit. 

 ممیزی گواهی كردن سیستم مدیریت یك ممیزی مطابقت با قانون  یادآوری

 نیست.

  

c) 

Determination of the effectiveness of the management 

system to ensure the client can reasonably expect to 

achieving its specified objectives; 
تعیین اثربخشی سیستم مدیریت برای حصول اطمینان از این است كه  -پ

 طور مداوم اهداف مشخص شده خود را برآورده می كندكارفرما به

 
 

d) 

As applicable, identification of areas for potential 

improvement of the management system. 

موضوعیت داشتن، مشخص كردن حوزه های بهبود بالقوۀ در صورت  -ت

 سیستم مدیریت

  

9.2.1.3 

Does the audit scope describe the extent and boundaries of 

the audit, such as sites, organizational units, activities and 

processes to be audited? 
ها، ممیزی را تشریح كند، مانند محل حدوددامنه شمول ممیزی باید گستره و 

ها و فرایندهائی كه قرار است مورد ممیزی قرار واحدهای سازمانی، فعالیت

.گیرد  
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Where the initial or re-certification process consists of 

more than one audit (e.g. covering different sites), does the 

scope of an individual audit not cover the full certification 

scope, is the totality of audits consistent with the scope in 

the certification document? 

كردن اولیه یا مجدد بیش از چند ممیزی را شامل گردد هرگاه فرایند گواهی

شمول یك ممیزی به های مختلف(، ممکن است دامنهشش دادن محل)مانند پو

طور كامل پوشش دهد، لیکن تمام كردن را بهتنهائی نتواند دامنه شمول گواهی

 كردن همخوان باشد. ها باید با دامنه شمول در مدرک گواهیممیزی

  

9.2.1.4 

Is the audit criteria used as a reference against which 

conformity is determined, and does it include: 

- the requirements of a defined normative document on 

management systems; 

- the defined processes and documentation of the 

management system developed by the client. 

تعیین انطباق مورد استفاده قرار عنوان مبنائی برای معیارهای ممیزی باید به

 گیرد، و باید شامل موارد زیر باشد:

كه برای سیستم مدیریت تعیین شده  الزامات مندرج در مدارک حاوی الزامات -

 است

های تعیین شده و مستندات سیستم مدیریت تدوین شده توسط فرایند -

 كارفرما

 

 
 

9.2.2 
Audit team selection and assignments 

 انتخاب و انتصای تیم ممیزی
 

 

9.2.2.1 General  
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9.2.2.1.1 

Does the certification body have a process for selecting 

and appointing the audit team, including the audit team 

leader and technical experts as necessary, taking into 

account the competence needed to achieve the objectives 

of the audit and the requirements for impartiality? 

نهاد گواهی كننده باید فرایندی برای انتخاب تیم ممیزی و انتصاب اعضای آن 

منظور شامل راهبر تیم ممیزی با مدنظر قرار دادن شایستگی مورد نیاز به

 طرفی داشته باشد. و الزامات بیدستیابی به اهداف ممیزی 

 
 

 

If there is only one auditor, does the auditor have the 

competence to perform the duties of an audit team leader 

applicable for that audit?  

انجام وظایف  اگر تیم ممیزی فقط شامل یك ممیز باشد، ممیز باید شایستگی

 داشته باشد. مربوط به راهبر تیم ممیزی را هم برای انجام ممیزی 

 
 

 

Does the audit team have the totality of the competences 

identified by the certification body as set out in 9.1.2.3 for 

the audit? 
كننده را های تعیین شده توسط نهاد گواهییتیم ممیزی باید تمامی شایستگ

 .برای ممیزی مشخص شده است 3-2-1-9دارا باشد همانگونه كه در بند 

 
 

9.2.2.1.2 

In deciding the size and composition of the audit team, 

does the certification body give consideration to the 

following: 
گیری برای تعداد و تركیب اعضای تیم ممیزی، موارد زیر باید مورد در تصمیم

 :توجه قرار گیرد

 
 

a) 
Audit objectives, scope, criteria and estimated audit times; 

 معیارها، دامنه شمول و اهداف ممیزی و زمان تخمینی برای انجام ممیزی -الف
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b) 
Whether the audit is a combined, joint or integrated; (IAF 

MD11) 

 .شده یا مشترک باشداین كه آیا ممیزی از كدام نوع تلفیقی، تجمیع  -ب

 
 

c) 
The overall competence of the audit team needed to 

achieve the objectives of the audit (see table A.1); 

 شایستگی كلی مورد نیاز تیم ممیزی برای دست یافتن به اهداف ممیزی -پ

 
 

d) 

Certification requirements (including any applicable 

statutory, regulatory or contractual requirements); 

كردن )شامل هرگونه الزامات قانونی، مقرراتی یا ¬الزامات مربوط به گواهی -ت

 قراردادی مربوط(

 
 

e) 
Language and culture. 

 زبان و فرهنگ -ث

 
 

NOTE 

The team leader of a combined or integrated audit should 

have an in-depth knowledge of at least one of the 

standards and should have awareness of the other 

standards used for that particular audit.  

رود ¬تظار مییادآوری  از راهبر تیم ممیزی یك ممیزی تركیبی یا یکپارچه ان

به طور عمقی در حداقل در یکی از استانداردها دارای دانش باشد و در خصوص 

 سایر استانداردهای مورد استفاده برای ممیزی خاص آگاهی داشته باشد.

 
 

9.2.2.1.3 

Is the knowledge and skills of the audit team leader and 

auditors supplemented by technical experts, translators and 

interpreters? 

تواند به های مورد نیاز راهبر برای تیم ممیزی و ممیزان میدانش و مهارت

كمك كارشناسان فنی، مترجمان و مترجمان شفاهی  كه باید تحت هدایت یك 

 ممیز انجام وظیفه كنند، تکمیل شود. 
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Do these team members operate under the direction of an 

auditor? 
 

 
 

 

Are translators or interpreters selected such that they do 

not unduly influence the audit? 

ها بایستی به هرگاه كه مترجمان و مترجمان شفاهی به كارگرفته شوند، آن

 .نگذارندنحوی انتخاب شوند كه تاثیر نامطلوب بر ممیزی 

 
 

NOTE 
The criteria for the selection of technical experts are 

determined on a case-by-case basis by the needs of the 

audit team and the scope of the audit. 

 
 

9.2.2.1.4 

Are there auditors-in-training participate in the audit, 

provided an auditor is appointed as an evaluator? 

عنوان مشاركت كننده توانند در تیم ممیزی بهممیزان در حال آموزش می

عنوان ارزیابی كننده منصوب حضور یابند مشروط بر اینکه یکی از ممیزان به

 شود. 

 
 

 

Is the evaluator competent to take over the duties and have 

final responsibility for the activities and findings of the 

auditor-in-training? 

ها ی در مورد فعالیتیرعهده گرفتن وظایف و مسئولیت نهاارزیابی كننده برای ب

 .های ممیز در حال آموزش، باید واجد شرایط باشدو یافته
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9.2.2.1.5 

Does the audit team leader, in consultation with the audit 

team, assign to each team member responsibility for 

auditing specific processes, functions, sites, areas or 

activities? 

راهبر تیم ممیزی، در مشاوره با سایر اعضای تیم، باید مسئولیت هر یك از 

های ها یا فعالیتها، حوزه، محلهااعضای تیم را برای ممیزی فرایندها، بخش

 خاص تعیین كند. 

 
 

 

Do these assignments take into account the need for 

competence, and the effective and efficient use of the audit 

team, as well as different roles and responsibilities of 

auditors, auditors-in-training and technical experts? 

كارگیری اثربخش و كارای در چنین تعیین تکالیفی باید نیاز به شایستگی، به

های ممیزان، ممیزان در حال آموزش ها و مسئولیتتیم ممیزی، همچنین نقش

 و كارشناسان فنی مدنظر قرارگیرد. 

 
 

 

Changes to the work assignments may be made as the 

audit progresses to ensure achievement of the audit 

objectives. 

تغییرات در كارهای واگذار شده به ممیزان ممکن است با توجه به پیشروی 

 .منظور حصول اطمینان از دستیابی به اهداف ممیزی صورت گیردممیزی به

 
 

9.2.2.2 
Observers, technical experts and guides 

 ظران، كارشناسان فنی و راهنماهاان

 
 

9.2.2.2.1 
Observers 

 ناظران
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Is the presence and justification of observers during an 

audit activity agreed to by the certification body and client 

prior to the conduct of the audit? 
در مورد وجود و توجیه حضور ناظران در حین فعالیت ممیزی باید قبل از 

 كننده و كارفرما توافق شود. اجرای ممیزی بین نهاد گواهی

 
 

 

Does the audit team ensure that observers do not unduly 

influence or interfere in the audit process or outcome of 

the audit? 
تیم ممیزی باید اطمینان دهد كه ناظران تاثیر ناروا بر یا دخالتی در فرایند 

 .ممیزی یا نتایج ممیزی ندارند

 
 

NOTE 

Observers can be members of the client's organization, 

consultants, witnessing accreditation body personnel, 

regulators or other justified persons. 
فرما، مشاوران، كاركنان نهاد توانند از اعضای سازمان كاریادآوری  ناظران می

كننده های تنظیمباشند، نمایندگان سازماند صالحیت كه شاهد ممیزی میأییت

 .مقررات یا سایر افراد پشتیبانی باشند

 
 

9.2.2.2.2 
Technical experts 

 كارشناسان فنی

 
 

 

Is the role of technical experts during an audit activity 

agreed to by the certification body and client prior to the 

conduct of the audit? 
نقش كارشناسان فنی در حین فعالیت ممیزی باید قبل از اجرای ممیزی بین 

 كننده و كارفرما توافق شود. نهاد گواهی
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Does the technical expert not act as an auditor in the audit 

team? 
 كارشناس فنی نباید در تیم ممیزی به عنوان یك ممیز عمل كند. 

 
 

 
Are the technical experts accompanied by an auditor? 

 كارشناسان فنی باید توسط یك ممیز همراهی شوند

 
 

NOTE The technical experts can provide advice to the audit team 

for the preparation, planning or audit. 

 
 

9.2.2.2.3 
Guides 

 راهنماها

 
 

 

Is each auditor accompanied by a guide, unless otherwise 

agreed to by the audit team leader and the client?   

Guide(s) are assigned to the audit team to facilitate the 

audit. 
هر ممیز باید با یك راهنما همراهی شود، مگر به نحو دیگری كه راهبر تیم 

منظور تسهیل ممیزی برای ممیزی و كارفرما توافق كرده باشند. راهنما)ها( به

 وند. شتیم ممیزی تعیین می

 
 

 
Does the audit team ensure that guides do not influence or 

interfere in the audit process or outcome of the audit? 
تیم ممیزی باید اطمینان یابد كه راهنماها تاثیری بر یا دخالتی در فرایند یا 

 نتایج ممیزی ندارند
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NOTE 1 

The responsibilities of a guide can include: 

a) establishing contacts and timing for interviews; 

b) arranging visits to specific parts of the site or 

organization; 

c) ensuring that rules concerning site safety and 

security procedures are known and respected by 

the audit team members; 

d) witnessing the audit on behalf of the client; 

e) providing clarification or information as 

requested by an auditor. 

 :های راهنما شامل موارد زیر استیادآوری  مسئولیت

 هاها و تعیین زمان مصاحبهبرقراركردن تماس -الف

 های كاری خاص در محل یا سازما ن¬ترتیب دادن بازدیدها برای بخش -ب

های اجرائی حصول اطمینان از اینکه مقررات مرتبط با ایمنی محل و روش -پ

 گردد¬ها رعایت میباشد و توسط آنامنیتی برای اعضای تیم ممیزی معلوم می

 شاهد بودن بر ممیزی از طرف كارفرما -ت

  درخواست ویارائه توضیح یا اطالعات به ممیز در صورت  -ج

  

NOTE 2 

Where appropriate, the auditee may also act as the guide 
تواند ب عنوان راهنما عمل ¬شونده می¬یادآوری  در صورت مقتضی ممیزی

 .كند

 
 

9.2.3 
Audit plan 

 طرح ممیزی

 
 

9.2.3.1 
General 

 كلیات
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Does the certification body ensure that an audit plan is 

established for each audit to provide the basis for 

agreement regarding the conduct and scheduling of the 

audit activities? 
نهاد گواهی كننده باید اطمینان دهد در برنامه ممیزی یك طرح ممیزی برای 

ی توافق در خصوص ممیزی تعیین شده از قبل تدوین شده است تا مبنایی برا

 های ممیزی فراهم شوداجرا و زمان بندی فعالیت

. 
 

NOTE 

It is not expected that a certification body will develop an 

audit plan for each audit at the time that the audit 

programme is developed. 
طرح ممیزی برای هر ممیزی رود نهاد گواهی كننده یك یادآوری  انتظار نمی

 .وقتی كه آن برنامه ممیزی تدوین شده است، مدون كند

 
 

9.2.3.2 
Preparing the audit plan 

 تهیه طرح ممیزی

 
 

 
Is the audit plan appropriate to the objectives and the 

scope of the audit? 
 طرح ممیزی باید متناسب با اهداف و دامنه شمول ممیزی باشد. 

 
 

 
Does the audit plan include or refer to the following at 

least: 
 :طرح ممیزی باید حداقل شامل موارد زیر باشد یا به آنها ارجاع دهد

 
 

a) 
The audit objectives; 

 اهداف ممیزی -الف

 
 

b) 
The audit criteria; 

 معیارهای ممیزی -ب

. 
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c) 

The audit scope, including identification of the 

organizational and functional units or processes to be 

audited; 
های كاری دامنه شمول ممیزی، شامل شناسائی واحدهای سازمانی و حوزه -پ

 شوندیا فرایندهائی است كه قرار است ممیزی 

 
 

d) 

The dates and sites where the on-site audit activities are to 

be conducted, including visits to temporary sites and 

remote auditing activities, where appropriate; 
های ممیزی در محل قرار است انجام شود، ی كه فعالیتیهاتاریخ ها و محل -ت

 های موقتی، در صورت اقتضاءبازدیدهائی از محلشامل 

 
 

e) 
The expected duration of on-site audit activities; 

 های ممیزی در محلزمان انجام و مدت زمان مورد انتظار فعالیت -ث

 
 

f) 

The roles and responsibilities of the audit team members 

and accompanying persons, such as observers or 

interpreters. 
های اعضای تیم ممیزی و افراد همراه مانند ناظران و ها و مسئولیتنقش -ج

 مترجمان شفاهی

 
 

NOTE 

The audit plan information can be contained in more than 

one document. 
تواند در بیش از یك مدرک میاطالعات مربوط به طرح ممیزی   1یادآوری 

 .ذكر شده باشد

 
 

9.2.3.3 
Communication of audit team tasks 

 رسانی در مورد وظایف تیم ممیزی¬اطالع
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Are the tasks given to the audit team defined and required 

the audit team to: 
تیم ممیزی باید به های محول شده به تیم ممیزی باید تعیین شود و ¬كار

 :رعایت موارد زیر ملزم شود

 
 

a) 

Examine and verify the structure, policies, processes, 

procedures, records and related documents of the client 

relevant to the management system; 
اجرایی، سوابق های ها، فرآیندها، روشمشیبررسی و تصدیق ساختار، خط -الف

 و مدارک مربوط استاندارد مرتبط با سیستم مدیریت كارفرما

 
 

b) 

Determine that these meet all the requirements relevant to 

the intended scope of certification; 
تعیین این كه موارد فوق تمامی الزامات مرتبط با دامنه شمول مورد نظر  -ب

 كنندبرآورده میگواهی كردن را 

 
 

c) 

Determine that the processes and procedures are 

established, implemented and maintained effectively, to 

provide a basis for confidence in the client's management 

system; and 
آوردن مبنایی برای های اجرایی برای فراهم تعیین این كه فرآیندها و روش -پ

طور اثربخش ایجاد، اجرا و برقرار مدیریت كارفرما بهحصول اطمینان از سیستم

 .شوندنگه داشته می

 
 

d) 

Communicate to the client, for its action, any 

inconsistencies between the client's policy, objectives and 

targets. 
كارفرما جهت اقدام وی در خصوص هرگونه عدم همخوانی مطلع ساختن  -ت

 مشی، اهداف بلند مدت و كوتاه مدتبین خطما

. 
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9.2.3.4 
Communication of audit plan 

رسانی طرح ممیزی¬طالعا  

 
 

 

Is the audit plan communicated and the dates of the audit 

agreed upon, in advance, with the client? 
های ممیزی باید طرح ممیزی باید به سازمان كارفرما اطالع داده شود و تاریخ 

 .از قبل با سازمان كارفرما مورد توافق قرار گیرد

 
 

9.2.3.5 
Communication concerning audit team members 

     اطالع رسانی مربوط به اعضای تیم ممیزی

 
 

 

Does the certification body provide the name of and, when 

requested, make available background information on each 

member of the audit team, with sufficient time for the 

client organization to object to the appointment of any 

particular audit team member and for the certification 

body to reconstitute the team in response to any valid 

objection? 
نهاد گواهی كننده باید نام و در صورت درخواست، اطالعات مربوط به سوابق هر 

یك از اعضای تیم ممیزی را ضمن در نظر گرفتن مدت زمان كافی، در دسترس 

ایل نسبت به انتصاب هر ممیز یا سازمان كارفرما قرار دهد تا در صورت تم

گو بودن منظور پاسخكارشناس فنی خاص مخالفت نماید و نهاد گواهی كننده به

 معتبر باشد، تیم را مجدداً تشکیل دهد ¬به مخالفتی كه

 
 

9.3 
Initial certification 

 كردن اولیهگواهی

 
 

9.3.1 
Initial certification audit 

 اولیهكردن ممیزی گواهی
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9.3.1.1 
General 

 كلیات

 
 

9.3.1.1 

Is the initial certification audit of a management system 

conducted in two stages: stage 1 and stage 2? 
ممیزی برای گواهی كردن اولیه سیستم مدیریت باید در دو مرحله انجام گیرد: 

 مرحله اول و مرحله دوم

 
 

9.3.1.2 
Stage 1 

 مرحله اول

 
 

9.3.1.2.1 

Does the planning ensure that the objectives of stage 1 can 

be met? 
تواند برآورده ریزی باید این اطمینان را بدهد كه اهداف مرحله اول میطرح

  .گردد

 
 

 

Is the client informed of any “on-site” activities during 

stage 1? 
در این مرحله مطلع  "در محل"های ¬كارفرما باید در خصوص هرگونه فعالیتو 

 شود

 
 

NOTE 

Stage 1 does not require a formal audit plan (see 9.2.3) 
باشد )به یادآوری  در مرحله اول نیازی به طرح ممیزی به صورت رسمی نمی

 .رجوع شود( 3-2-9بند 

 
 

9.3.1.2.2 
Is the stage 1 audit performed to meet the objectives: 

 اهداف ممیزی مرحله اول عبارتند از
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a) 
To review the client's management system documented 

information;  
 بازنگری مستندات سیستم مدیریت كارفرما -الف

 
 

b) 

To evaluate the client's site-specific conditions and to 

undertake discussions with the client's personnel to 

determine the preparedness for the stage 2;  
با كاركنان كارفرما برای تعیین  ارزیابی شرایط ویژۀ محل كارفرما وگفتگو -ب

 آمادگی در خصوص ممیزی مرحله دوم

 
 

c) 

To review the client's status and understanding regarding 

requirements of the standard, in particular with respect to 

the identification of key performance or significant 

aspects, processes, objectives and operation of the 

management system;  
یت كارفرما و درک وی در مورد الزامات استاندارد به ویژه در بازنگری وضع -پ

رابطه با شناسایی جنبه های كلیدی عملکرد یا جنبه های مهم، فرایندها، 

 اهداف و اجرای سیستم مدیریت
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d) 

To obtain necessary information regarding the scope of the 

management system including:  

- the client’s site(s); 

- processes and equipment used; 

- levels of controls established (particularly in case of 

multisite clients); 

- applicable statutory and regulatory requirements and 

the status to conform to compliance obligations 

 آوری اطالعات الزم با توجه به دامنه شمول سیستم مدیریت شاملجمع -ت

 )های( كارفرما محل -

 فرایندها و تجهیزات مورد استفاده  -

ویژه در خصوص كارفرماهای ¬های ایجاد شده) بهمیزان كنترل -

 سایتی(چند 

 الزامات قانونی و مقرراتی ذیربط -

 
 

e) 

To review the allocation of resources for stage 2 audit and 

agree the details of the stage 2 with the client;  
بازنگری تخصیص منابع برای ممیزی مرحله دوم و توافق با كارفرما در مورد  -ث

 جزئیات ممیزی مرحله دوم

 
 

f) 
To provide a focus for planning the stage 2 by gaining a 

sufficient understanding of the client's management 

system and site operations in the context of the 

management system standard or other normative 

document;  
از طریق دستیابی به درک متمركز شدن بر طرح ریزی ممیزی مرحله دوم  -ج

كافی از سیستم مدیریت كارفرما و فعالیت ها در محل در مضمون استاندارد 

 مدیریت و سایر مدارک حاوی الزامات مرتبطسیستم
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g) 
To evaluate if the internal audits and management review 

are being planned and performed, and that the level of 

implementation of the management system substantiates 

that the client is ready for the stage 2? 
-های داخلی و بازنگری مدیریت، طرحارزیابی در مورد این كه آیا ممیزی -چ

كند كه شوند و این كه سطح اجرای سیستم مدیریت اثبات میریزی و انجام می

 .مرحله دوم آماده استكارفرما برای ممیزی 

 
 

NOTE 
If at least part of the stage 1 audit is carried out at the 

client's premises this can help to achieve the objectives 

stated above.  
یادآوری  اگر حداقل بخشی از ممیزی مرحله اول در محل كارفرما انجام گیرد 

 .كندتواند به دستیابی به اهداف بیان شدۀ فوق كمك این امر می

 
 

9.3.1.2.3 

Are the documented conclusions with regard to fulfilment 

of the Stage 1 objectives and the readiness for Stage 2 

communicated to the client, including identification of any 

areas of concern that could be classified as nonconformity 

during the Stage 2 audit? 
شدن اهداف ممیزی مرحله اول و آمادگی های با توجه به برآوردهگیرینتیجه

تواند حین ای كه میدغدغه هایبرای مرحله دوم باید شامل شناسایی زمینه

شوند، باید مدون شده و به بندی عنوان عدم انطباق طبقهممیزی مرحله دوم به

 .كارفرما اطالع داده شود

 
 

NOTE 

The stage 1 output need not meet the full requirements of a 

Report (see 9.4.8) 
یادآوری  نیازی نیست برونداد مرحله اول الزامات كامل مربوط به یك گزارش را 

 رجوع شود( 8-4-9برآورده كند)به بند 
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9.3.1.2.4 

In determining the interval between stage 1 and stage 2, is 

consideration given to the needs of the client to resolve 

areas of concern identified during the stage 1?  
در تعیین فاصله زمانی بین ممیزی مرحله اول و دوم، برای حل و فصل 

در حین مرحله اول ممیزی باید به نیازهای  شدههای دغدغه شناساییزمینه

 كارفرما توجه شود. 

. 
 

 

The certification body may also need to revise its 

arrangements for stage 2. 
كننده نیاز داشته باشد در ترتیبات خود برای مرحله دوم تجدیدنظر نهاد گواهی

 كند.

 
 

 

Does the certification body consider the need to repeat all 

or part of stage 1 if any significant changes which would 

impact the management system occur? 
ممکن است اگر هرگونه تغییرات مهم كه بر سیستم مدیریت تاثیر دارد، رخ 

یا تمامی مرحله اول را مدنظر كننده باید نیاز به تکرار بخشی دهد نهاد گواهی

 قرار دهد.

 
 

 

Is the client informed that the results of the stage 1 may 

lead to postponement or cancellation of the stage 2? 
كارفرما باید در خصوص نتایج مرحله اول كه ممکن است مرحله دوم به تعویق 

 .مطلع گرددافتد یا این مرحله انجام نشود، 

 
 

9.3.1.3 
Stage 2 

 مرحله دوم
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The purpose of the stage 2 is to evaluate the 

implementation, including effectiveness, of the client's 

management system.  
هدف از ممیزی مرحله دوم، ارزیابی اجرای سیستم مدیریت كارفرما از جمله 

  اثربخشی آن است.

 
 

 
Does the stage 2 audit take place at the site(s) of the 

client? 
 .گیرد)های( كارفرما انجام  ممیزی مرحله دوم باید در محل

 
 

 
Does it include at least the following: 

 .و باید شامل ممیزی از حداقل موارد زیر باشد

  

a) 

Information and evidence about conformity to all 

requirements of the applicable management system 

standard or other normative document;  
اطالعات و شواهدی دربارۀ انطباق با تمامی الزامات استاندارد سیستم  -الف

 مدیریت ذیربط یا سایر مدارک حاوی الزامات

  

b) 

Performance monitoring, measuring, reporting and 

reviewing against key performance objectives and targets 

(consistent with the expectations in the applicable 

management system standard or other normative 

document);  
عملکرد بر اساس اهداف  دهی و بازنگریگیری، گزارشپایش، اندازه -ب

عملکردی كلیدی و اهداف كوتاه مدت)همخوان با انتظارات استاندارد سیستم 

 ربط یا سایر مدارک حاوی الزامات(مدیریت ذی

  

c) 

The client's management system ability and its 

performance regarding meeting of applicable statutory, 

regulatory and contractual requirements;  
كردن توانائی سیستم مدیریت كارفرما و عملکرد آن با توجه به برآورده -پ

 ربطالزامات قانونی، مقرراتی و قراردادی ذی
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d) 
Operational control of the client's processes;  

 كنترل عملیاتی فرایندهای كارفرما -ت

 
 

e) 
Internal auditing and management review;  

 ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت -ث

 
 

f) 
Management responsibility for the client's policies;  

 های كارفرما¬مشی¬مسئولیت مدیریت در مورد خط -ج

 
 

9.3.1.4 Initial certification audit conclusions   
 

 

Does the audit team analyse all information and audit 

evidence gathered during the stage 1 and stage 2 audits to 

review the audit findings and agree on the audit 

conclusions شدهآوریتیم ممیزی باید تمام اطالعات و شواهد ممیزی جمع 

های ممیزی و منظور بازنگری یافتههای مرحله اول و دوم را بهدر حین ممیزی

 .های ممیزی تحلیل كندگیریتوافق بر روی نتیجه

 
 

9.4 
Conducting audits 

 نتایج ممیزی گواهی كردن اولیه

 
 

9.4.1 General  
 

 
Does the certification body have a process for conducting 

on-site audits?   

 ها در محل داشته باشد. كننده باید فرایندی برای انجام ممیزینهاد گواهی
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Does this process include an opening meeting at the start 

of the audit and a closing meeting at the conclusion of the 

audit? 
این فرایند باید شامل یك جلسه افتتاحیه در شروع ممیزی و یك جلسه 

 اختتامیه در پایان ممیزی باشد.

 
 

 

Does the certification body ensure that where any part of 

the audit is made by electronic means or where the site to 

be audited is virtual; such activities are conducted by 

personnel with appropriate competence? 

های الکترونیکی انجام شود یا سایت هرگاه هربخشی از ممیزی از طریق روش

ها باید اطمینان دهد كه فعالیتكننده تحت ممیزی مجازی باشد، نهاد گواهی

 توسط كاركنان دارای شایستگی مناسب انجام شده است. 

  

 

Is the evidence obtained during such an audit sufficient to 

enable the auditor to take an informed decision on the 

conformity of the requirement in question? 

آمده در حین چنین ممیزی باید به حد كافی ممیز را برای دست شواهد به

 گیری در خصوص الزامات مورد نظر توانمند كند.تصمیم

  

NOTE 

“On-site” can include remote access to electronic site(s) 

that contain(s) information that is relevant to the audit of 

the management system. Consideration can also be given 

to the use of electronic means for conduction audits. 
تواند شامل دسترسی از راه دور به های در محل میممیزی  یادآوری

سایت)های( الکترونیکی كه شامل اطالعات مرتبط با ممیزی سیستم مدیریت 

های خصوص استفاده از روشدرتواند مالحظاتی است، باشد. همچنین می

 .ها ارائه گرددالکترونیکی برای انجام ممیزی
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9.4.2 Conducting the opening meeting  
 

 

Is a formal opening meeting, where attendance is recorded, 

held with the client's management and, where appropriate, 

those responsible for the functions or processes to be 

audited? 
ی یهادر صورت مقتضی، با آن وجلسه رسمی افتتاحیه باید با مدیریت كارفرما 

 .ی كه مقرر است ممیزی شوند، باید برگزارگرددیها یا فرایندهابخش كه مسئول

 

 
 

 

Is the purpose of the opening meeting to provide a short 

explanation of how the audit activities will be undertaken? 

طور معمول باید توسط راهبر تیم ممیزی هدایت هدف جلسه افتتاحیه، كه به

های ممیزی كه قرار است انجام شود، ارائه شرح كوتاهی از چگونگی فعالیت

 باشد و شامل موارد زیر است. شود، می

  

 
Is the degree of detail consistent with the familiarity of the 

client with the audit process and to consider the following: 

 متناسب با آشنائی كارفرما با فرایند ممیزی باشد.میزان جزئیات باید 

.   

a) 
Introduction of the participants, including an outline of 

their roles; 
 هاای از نقش آنمعرفی شركت كنندگان از جمله شامل خالصه -الف

 
 

b) 
Confirmation of the scope of certification; 

 شمول گواهی كردنتائید دامنه  -ب
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c) 

Confirmation of the audit plan (including type and scope 

of audit, objectives and criteria), any changes, and other 

relevant arrangements with the client, such as the date and 

time for the closing meeting, interim meetings between the 

audit team and the client's management; 

شمول ممیزی، اهداف و معیارهای شامل نوع و دامنه) تائید طرح ممیزی -پ

ممیزی(، هرگونه تغییرات و سایر ترتیبات مرتبط با كارفرما مانند تاریخ و زمان 

 بین تیم ممیزی و مدیریت كارفرماجلسه اختتامیه، جلسات میانی ما

  

d) 
Confirmation of formal communication channels between 

the audit team and the client; 
 تائید مجاری ارتباطی بین تیم ممیزی و كارفرما -ت

 
 

e) 
confirmation that the resources and facilities needed by the 

audit team are available; 

 امکانات مورد نیاز برای تیم ممیزی قابل دسترس استتائید اینکه منابع و  -ث

  

f) 
confirmation of matters relating to confidentiality; 

 تائید موضوعات مربوط به محرمانگی -ج

  

g) 

confirmation of relevant work safety, emergency and 

security procedures for the audit team; 

ی ایمنی كاری ، موارد اضطراری و امنیتی مرتبط  یهای اجراروشتائید  -چ

 برای تیم ممیزی

  

h) 
confirmation of the availability, roles and identities of any 

guides and observers; 

 ها و ناظرانها و هویت هر یك از راهنماتائید قابلیت دسترسی، نقش -ح
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i) 
The method of reporting, including any grading of audit 

findings; 

 های ممیزیدهی، شامل هرگونه درجه بندی یافتهروش گزارش-خ

  

j) 

Information about the conditions under which the audit 

may be prematurely terminated; 
از اطالعات در خصوص شرایطی كه تحت آن ممیزی ممکن است پیش  -د

 موعد خاتمه یابد.

 
 

k) 

Confirmation that the audit team leader and audit team 

representing the certification body is responsible for the 

audit and shall be in control of executing the audit plan 

including audit activities and audit trails; 

اینکه راهبر تیم ممیزی و اعضای تیم به نمایندگی از طرف نهاد گواهی تائید  -ذ

كننده مسئول انجام ممیزی هستند و باید اجرای طرح ممیزی شامل فعالیت 

 ها باشدممیزی تحت كنترل آن 2های ممیزی و خط سیرهای

  

l) 

Confirmation of the status of findings of the previous 

review or audit, if applicable; 

های مربوط به بازنگری یا ممیزی قبلی، در صورت تائید وضعیت یافته -ر

 موضوعیت داشتن

  

m) 

Methods and procedures to be used to conduct the audit 

based on sampling; 

گیری های اجرائی كه بایستی برای انجام ممیزی مبتنی بر نمونهطرق و روش -ز

 كار رودبه 

  

 
1-Trails 
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n) 
Confirmation of the language to be used during the audit; 

 تائید زبان مورد استفاده در حین ممیزی  -ژ

  

o) 

Confirmation that, during the audit, the client will be kept 

informed of audit progress and any concerns; 

ممیزی كارفرما از پیش رفتن ممیزی و هر گونه تائید اینکه، در حین  -س

 ای مطلع خواهد شددغدغه

  

p) 
Opportunity for the client to ask questions? 

 فرصت دادن به كارفرما برای پرسیدن سواالت -ش 

  

9.4.3 
Communication during the audit 
 تبادل اطالعات در حین ممیزی

 
 

9.4.3.1 

During the audit, does the CAB’s audit team periodically 

assess audit progress and exchange information? 

طور متناوب پیشروی ممیزی را ارزیابی در حین ممیزی، تیم ممیزی باید به  

 كند و اطالعات را مبادله نماید. 

  

 

Does the audit team leader reassign work as needed 

between the audit team members and periodically 

communicate the progress of the audit and any concerns to 

the client? 

راهبر تیم ممیزی باید در صورت نیاز نسبت به واگذاری مجدد كارهای ممیزی 

ی اطور متناوب پیشروی ممیزی و هرگونه دغدغهبه اعضای تیم اقدام نماید و به

 را به كارفرما اطالع دهد.
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9.4.3.2 

Where the available audit evidence indicates that the audit 

objectives are unattainable or suggests the presence of an 

immediate and significant risk (e.g. safety), does the audit 

team leader report this to the client and, if possible, to the 

certification body to determine appropriate action? 
چنانچه شواهد عینی قابل دسترس نشان دهد كه اهداف ممیزی دست یافتنی 

نیست یا وجود یك ریسك فوری و مهم را معلوم كند )مانند ایمنی(، راهبر تیم 

ر صورت امکان، به نهاد گواهی كننده ممیزی باید این موضوع را به كارفرما و د

 برای تعیین اقدام مقتضی گزارش كند.

 
 

 

Does such action include reconfirmation or modification 

of the audit plan, changes to the audit objectives or audit 

scope, or termination of the audit? 

. چنین اقدامی ممکن است شامل تائید در مورد تجدید یا تغییر طرح ممیزی، 

 تغییراتی در اهداف ممیزی یا دامنه شمول ممیزی یا خاتمه ممیزی باشد. 

  

 

Does the audit team leader report the outcome of the 

action taken to the certification body? 
نتایج اقدام انجام گرفته را به نهاد گواهی كننده گزارش راهبر تیم ممیزی باید 

 كند.

 
 

9.4.3.3 

Does the audit team leader review with the client any need 

for changes to the audit scope which becomes apparent as 

on-site auditing activities progress and report this to the 

certification body? 

راهبر تیم ممیزی همراه با كارفرما باید هرگونه نیاز برای تغییر دامنه شمول   

شود، بازنگری ممیزی را كه با پیشروی فعالیت های ممیزی در محل معلوم می

 كند و گزارش آن را به نهاد گواهی كننده ارسال نماید.
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9.4.4 
Obtaining and verifying information 

آوری و تصدیق اطالعاتجمع  

 
 

9.4.4.1 

During the audit, is information relevant to the audit 

objectives, scope and criteria (including information 

relating to interfaces between functions, activities and 

processes) obtained by appropriate sampling and verified 

to become audit evidence? 
در حین ممیزی، اطالعات مرتبط با اهداف ممیزی، دامنه شمول و معیارهای   

ها و های كاری، فعالیتممیزی )شامل اطالعات مربوط به اشتراكات بین حوزه

تصدیق گردند تا آوری و گیری مناسب جمعفرایندها( باید از طریق نمونه

 عنوان شواهد عینی محسوب شوندبه

 
 

9.4.4.2 

Do the methods to obtain information include, but not 

limited to: 
ها محدود آوری اطالعات باید شامل موارد زیر باشد، ولی به آنهای جمعروش

 شود:نمی

 
 

a) 
Interviews; 

 هامصاحبه -الف

 
 

b) 
Observation of processes and activities; 

 هاها و فعالیتناظر بودن بر فرایند -ب 

 
 

c) 
Review of documentation and records. 

 بازنگری مستندات و سوابق -پ

  

9.4.5 
Identifying and recording audit findings 

های ممیزیشناسائی و ثبت یافته  
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9.4.5.1 

Are audit findings summarizing conformity and detailing 

nonconformity identified, classified and recorded to enable 

an informed certification decision to be made or the 

certification to be maintained? 

ای از موارد انطباق و شرح جزئیات عدم های ممیزی شامل خالصهیافته

ها است و شواهد ممیزی اثبات كننده آنها باید ثبت و گزارش گردد تا طباقان

 پذیر شود.كردن یا حفظ گواهی امکانگیری آگاهانه در مورد گواهیتصمیم

  

9.4.5.2 

Are opportunities for improvement identified and 

recorded, unless prohibited by the requirements of a 

management system certification scheme? 

توان شناسائی و ثبت كرد، مگر اینکه در الزامات یك های بهبود را میفرصت

 كردن سیستم مدیریت منع شده باشد. طرح گواهی

  

 
Are audit findings which are nonconformities not able to 

be recorded as opportunities for improvement? 

 های بهبود ثبت گردند. عنوان فرصتهای ممیزی نباید بهبه هر حال یافته

  

9.4.5.3 

Are nonconformities recorded against a specific 

requirement and do they contain a clear statement of the 

nonconformity identifying in detail the objective evidence 

on which the nonconformity is based? 
یك یافته از نوع عدم انطباق باید بر اساس الزام خاصی از معیارهای ممیزی 

ثبت گردد، دارای بیان روشنی از عدم انطباق باشد و به تفصیل شواهد عینی را 

 كه عدم انطباق مبتنی بر آن است را مشخص كند.
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Are nonconformities discussed with the client to ensure 

that the evidence is accurate and that the nonconformities 

are understood? 
ها باید با كارفرما مورد مذاكره قرار گیرد. تا اطمینان حاصل شود كه عدم انطباق

 ست.ها مفهوم شده اباشد و این كه عدم انطباقشواهد صحیح می

 
 

 

Does the auditor refrain from suggesting the cause of 

nonconformities or their solution? 

ها یا راه حل ممیز در هر حال باید از اعالم نظر در خصوص علت عدم انطباق

 رفع آنها خودداری كند. 

  

9.4.5.4 

Does the audit team leader attempt to resolve any 

diverging opinions between the audit team and the client 

concerning audit evidence or findings, and unresolved 

points recorded? 
راهبر تیم ممیزی باید در مورد حل و فصل اختالف نظرات بین تیم ممیزی و 

حل و فصل  های ممیزی تالش كند و نکاتكارفرما در ارتباط با شواهد یا یافته

 نشده باید ثبت شود.

 
 

9.4.6 
Preparing audit conclusions 

   های ممیزیگیریآماده كردن نتیجه

 
 

 
Under the responsibility of the audit team leader and prior 

to the closing meeting, does the audit team: 
 اختتامیه تیم ممیزی باید:تحت مسئولیت راهبر تیم ممیزی و قبل از جلسه 
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a) 

Review the audit findings, and any other appropriate 

information collected during the audit, against the audit 

objectives and audit criteria and classify the 

nonconformities; 
آوری شده در دیگر جمعهای ممیزی و هرگونه اطالعات مقتضی یافته -الف

حین ممیزی در برابر اهداف ممیزی و معیارهای ممیزی را بازنگری كند و عدم 

 بندی نمایدها را طبقهانطباق

 
 

b) 

Agree upon the audit conclusions, taking into account the 

uncertainty inherent in the audit process; 
گرفتن عدم قطعیت ذاتی های ممیزی ضمن در نظرگیرینتیجهدر مورد  -ب

 فرایند ممیزی توافق داشته باشد

 
 

c) 
Agree any necessary follow-up actions; 

 هرگونه اقدامات پیگیری مورد نیاز را مشخص كند -پ

 
 

d) 

Confirm the appropriateness of the audit programme or 

identify any modification required for future audits (e.g. 

scope of certification, audit time or dates, surveillance 

frequency, audit team competence). 

مناسب بودن برنامه ممیزی را تائید كند یا هر گونه تغییر مورد نیاز )مانند  -ت

ت ممیزی بازبینی، شایستگی های ممیزی، دفعادامنه شمول، مدت زمان، تاریخ

 ( را تعیین كند

  

9.4.7 
Conducting the closing meeting 
 برگزاری جلسه اختتامیه

 
 



 
 

 چک لیست ممیزی داخلی

  IHA/MC/FO/17 سند:شماره 

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398تاریخ بازنگری: 

 
clause Requirement Manual and/or Procedures  

 

& Finding  ENTSMMOC ROSSSSEA

(C,CM,T,N,CN,N/A,F) 

9.4.7.1 

Is a formal closing meeting, where attendance is recorded, 

held with the client's management and, where appropriate, 

those responsible for the functions or processes audited? 
در صورت مقتضی، با آنهائی كه  وجلسه رسمی اختتامیه با مدیریت كارفرما  

باشند كه بایستی مورد ممیزی قرار های كاری یا فرایندهائی میمسئول حوزه

 گیرند، باید برگزار شود

 
 

 

Is the purpose of the closing meeting, usually conducted 

by the audit team leader, to present the audit conclusions, 

including the recommendation regarding certification? 
هدف جلسه اختتاحیه كه معموالً باید توسط راهبر تیم ممیزی هدایت شود، 

 كردن استهای ممیزی شامل توصیه برای گواهیگیریارائه نتیجه

 
 

 

Are nonconformities presented in such a manner that they 

are understood, and the timeframe for responding agreed? 
ها به نحوی باید ارائه گردد كه درک شود و چارچوب هر یك از عدم انطباق

 گو بودن باید مورد موافقت قرار گیرد.زمانی برای پاسخ

 
 

NOTE 

“Understood” does not necessarily mean that the 

nonconformities have been accepted by the client. 

ها به وسیله درک شدن ضرورتاً، به این معنی نیست كه عدم انطباقیادآوری  

 اند.كارفرما پذیرفته شده

  

9.4.7.2 

Does the closing meeting also include the following 

elements, where the degree of detail  consistent with the 

familiarity of the client with the audit process:  
جلسه اختتامیه باید همچنین شامل موارد زیر باشد. میزان جزئیات باید 

 فرایند ممیزی باشد متناسب با آشنائی كارفرما با
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a) 

Advising the client that the audit evidence collected was 

based on a sample of the information; thereby introducing 

an element of uncertainty; 
آوری شده راهنمائی كارفرما در این خصوص كه شواهد ممیزی جمع -الف

باشد كه از این طریق عامل عدم قطعیت در اطالعات میای از برمبنای نمونه

 شودنظر گرفته می

 
 

b) 

The method and timeframe of reporting, including any 

grading of audit findings; 
های دهی، شامل هر گونه درجه بندی یافتهروش و چارچوب زمانی گزارش -ب

 ممیزی

 
 

c) 

The certification body's process for handling 

nonconformities including any consequences relating to 

the status of the client's certification; 

ها شامل هرگونه كننده در مورد رسیدگی به عدم انطباقفرایند نهاد گواهی -پ

 تبعات مربوط به وضعیت گواهی كردن كارفرما 

  

d) 

The timeframe for the client to present a plan for 

correction and corrective action for any nonconformities 

identified during the audit; 
چارچوب زمانی كارفرما جهت ارائه طرحی در مورد اصالح و اقدام اصالحی  -ت

 هرگونه عدم انطباق شناسائی شده در حین ممیزی

 
 

e) 
The certification body's post audit activities; 

 های بعد از ممیزی نهاد گواهی كنندهفعالیت -ث
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f) 

Information about the complaint handling and appeal 

processes. 
اطالعات در خصوص فرایندهای رسیدگی به شکایت و درخواست رسیدگی  -ج

 مجدد

 
 

9.4.7.3 

Is the client given opportunity for questions? Are 

diverging opinions regarding the audit findings or 

conclusions between the audit team and the client 

discussed and resolved where possible? 

برای طرح سواالت به كارفرما باید فرصت داده شود. هرگونه اختالف نظرات   

ها باید مابین تیم ممیزی و كارفرما گیریهای ممیزی یا نتیجهبط با یافتهمرت

 مورد مذاكره قرار گیرد و در صورت امکان حل و فصل شود. 

  

 

Are diverging opinions that are not resolved recorded and 

referred to the certification body? 

اند باید ثبت و به نهاد گواهی نشدههرگونه اختالف نظراتی كه حل و فصل 

 كننده ارجاع داده شود.

  

9.4.8 
Audit report 
 گزارش ممیزی

 
 

9.4.8.1 
Does the certification body provide a written report for 

each audit to the client?  
 نهاد گواهی كننده باید یك گزارش كتبی برای هر ممیزی ارائه كند.

 
 

 

Does the audit team identify opportunities for 

improvement without recommending specific solutions? 
های حلتواند فرصت برای بهبود را شناسائی كند اما نباید راهتیم ممیزی می

 خاصی را توصیه كند.
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Is the ownership of the audit report maintained by the 

certification body? 
 مالکیت گزارش ممیزی باید توسط نهاد گواهی كننده حفظ شود

 
 

9.4.8.2 

Does the audit team leader ensure that the audit report is 

prepared and responsible for its content? 

راهبر تیم ممیزی باید از تهیه گزارش ممیزی اطمینان حاصل كند و باید در 

 خصوص مفاد آن مسئول باشد. 

  

 

Does the audit report provide an accurate, concise and 

clear record of the audit to enable an informed certification 

decision to be made and include or refer to the following: 
گزارش ممیزی باید یك سابقه صحیح، مختصر و روشن از ممیزی را ارائه كند تا 

 پذیر گردد و باید شامل مواردگیری آگاهانه در مورد گواهی كردن امکانتصمیم

 ها ارجاع دهد:زیر باشد یا به آن

 
 

a) 
Identification of the certification body; 

 مشخصات نهاد گواهی كننده -الف

  

b) 
The name and address of the client and the client's 

management representative; 

 نام و نشانی كارفرما و نماینده مدیریت كارفرما -ب

  

c) 
The type of audit (e.g. initial, surveillance or 

recertification audit or special audits); 

 نوع ممیزی )مانند ممیزی اولیه، بازبینی یا مجدد یا ویژه( -پ

  

d) 
The audit criteria; 

 معیارهای ممیزی -ت
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e) 
The audit objectives; 

 اهداف ممیزی -ث

  

f) 

The audit scope, particularly identification of the 

organizational or functional units or processes audited and 

the time of the audit; 
دامنه شمول ممیزی، به ویژه مشخص كردن واحدهای سازمانی یا حوزه  -ج

كاری یا فرایندهای ممیزی شده و زمان ممیزی   

 
 

g) 
Any deviation from the audit plan and their reasons 

 هرگونه انحرافی از طرح ممیزی و دالیل آن -چ

  

h) 
Any significant issues impacting on the audit programme 

 هرگونه موضوعات تاثیرگذار بر برنامه ممیزی -ح

  

i) 
Identification of the audit team leader, audit team 

members and any accompanying persons; 

 مشخصات راهبر تیم ممیزی، اعضای تیم ممیزی و هر گونه افراد همراه -خ

  

j) 

The dates and places where the audit activities (on site or 

offsite, permanent or temporary sites) were conducted; 

های ممیزی )ممیزی در محل یا خارج از هائی كه فعالیتمکانها و تاریخ -د

 محل( انجام شده است

  

k) 

Audit findings (see 9.4.5), reference to evidence and 

conclusions, consistent with the requirements of the type 

of audit; 

رجوع شود(، اشاره به شواهد و  5-4-9های ممیزی)به بند یافته -ذ

 ها مطابق با الزامات مربوط به نوع ممیزی گیرینتیجه
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l) 

Significant changes, if any, that affect the management 

system of the client since the last audit took place 

-كارفرما تاثیر میتغییرات مهم، در صورت وجود، كه بر سیستم مدیریت  -ر

 گذارد از آخرین ممیزی كه انجام شده است

  

m) 
Any unresolved issues, if identified. 

 هرگونه موضوعات حل و فصل نشده، در صورتی كه مشخص شده باشد -ز

  

n) 

Where applicable, whether the audit is combined, joint or 

integrated; 

موضوعیت داشتن، در این خصوص كه آیا ممیزی تركیبی، در صورت  -ژ

 مشترک یا یکپارچه است

  

o) 

A disclaimer statement indicating that auditing is based on 

a sampling process of the available information 

بیانیه رفع مسئولیت در این خصوص كه نشان دهد ممیزی برمبنای فرایند  -س

 برداری از اطالعات در دسترس استنمونه

  

p) 
Recommendation from the audit team 

 توصیه از تیم ممیزی -س

 
 

q) 

The audited client is effectively controlling the use of the 

certification documents and marks, if applicable; 

شده به صورت اثربخش بر استفاده از مدارک و عالئم كارفرمای ممیزی -ش

 كردن كنترل داردگواهی
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r) 

Verification of effectiveness of taken corrective actions 

regarding previously identified non-conformities, if 

applicable 

های تصدیق اثربخشی اقدامات اصالحی انجام شده با توجه به عدم انطباق -ص

 شناسائی شده، در صورت موضوعیت داشتن

  

9.4.8.3 
Does the report also contain: 
 گزارش باید همچنین شامل:

 
 

a) 

A statement on the conformity and the effectiveness of the 

management system together with a  summary of the 

evidence relating to: 

ای از شواهد همراه خالصهبیانیه انطباق و اثربخشی  سیستم مدیریت به -الف

 مربوط به:

  

 

The capability of the management system to meet 

applicable requirements and the expected outcomes?; 
كردن الزامات ذیربط و نتایج مورد توانمندی سیستم مدیریت برای برآورده -

 انتظار

 
 

 
The internal audit and management review process? 

 مدیریت فرایند ممیزی داخلی و بازنگری -

  

b) 
A conclusion on the appropriateness of the certification 

scope? 

 كردنشمول گواهیگیری از مناسب بودن دامنهنتیجه -ب

  

c) 
Conformation that the audit objectives have been fulfilled? 

 اندتائید اینکه اهداف ممیزی برآورده شده -پ
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9.4.9 Cause analysis of nonconformities  
 

 

Does the certification body require the client to analyse the 

cause and describe the specific correction and corrective 

actions taken, or planned to be taken, to eliminate detected 

nonconformities, within a defined time? 

كننده باید كارفرما را برای تحلیل علت و تشریح اصالح و اقدامات نهاد گواهی 

منظور رفع عدم ریزی شده برای انجام، بهاصالحی خاص انجام شده یا طرح

 های شناسائی شده در مدت زمان معین الزام كند.انطباق

  

9.4.10 
Effectiveness of corrections and corrective actions 

اصالحات و اقدامات اصالحیاثربخشی   

 
 

 

Does the certification body review the corrections, 

identified causes and corrective actions submitted by the 

client to determine if these are acceptable? 
اصالحی های شناسائی شده و اقدامات نهاد گواهی كننده باید اصالحات، علت

ها قابل قبول هستند، منظور تعیین این كه آیا آناعالم شده توسط كارفرما را به

 بازنگری كند

 
 

 

Does the certification body verify the effectiveness of any 

correction and corrective actions taken? 
اقدامات اصالحی انجام شده . نهاد گواهی كننده باید اثربخشی هرگونه اصالح و 

 را تصدیق كند

 
 

 
Is evidence obtained to support the resolution of 

nonconformities recorded? 
 ها باید ثبت شودشواهد بدست آمده برای اثبات حل و فصل عدم انطباق
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Is the client informed of the result of the review and 

verification?  
 و تصدیق مطلع شود كارفرما باید از نتایج بازنگری

 
 

 

Is the client informed if an additional full audit, an 

additional audit or documented evidence (to be confirmed 

during future audits) will be needed to verify effective 

correction and corrective actions? 
كارفرما باید در مورد ممیزی تکمیلی كامل، ممیزی تکمیلی محدود یا شواهد 

مدون)كه مقرر است در حین ممیزی بعدی مورد تائید قرار گیرد( و لزوم 

 گرددتصدیق اثربخشی اصالح و اقدامات اصالحی، مطلع 

 
 

NOTE 

Verification of effectiveness of correction and corrective 

action can be carried out based on a review of documented 

information provided by the client, or where necessary, 

through verification on-site. Usually this activity is done 

by a member of the audit team. 

تواند بر مبنای بازنگری تصدیق اثربخشی اصالح و اقدام اصالحی می  یادآوری

مستندات ارائه شده توسط كارفرما انجام گیرد، یا در صورت نیاز از طریق 

 شود.تصدیق در محل. معموالً این فعالیت توسط یك عضو از تیم انجام می

  

9.5 
Certification decision 

كردنگیری برای گواهیتصمیم  

 
 

9.5.1 
General 
 كلیات
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9.5.1.1 

Does the certification body ensure that the persons or 

committees that make the decisions for granting 

certification, expanding or reducing the scope of 

certification, suspending or restoring certification, 

withdrawing certification or renewing certification are 

different from those who carried out the audits? 
هائی كه برای اعطاء نهاد گواهی كننده باید اطمینان دهد كه اشخاص یا كمیته

 شمول گواهی،ترش یا محدود ساختن دامنهو عدم اعطای گواهی، حفظ، گس

گیری تعلیق یا رفع تعلیق یا ابطال گواهی یا گواهی كردن مجدد تصمیم

 اندها را انجام دادهباشند كه ممیزیهائی میكنند متفاوت از آنمی

 
 

 

Does the individual(s) appointed to conduct the 

certification decision have appropriate competence? 

كردن باید گیری برای گواهیفرد)افراد( منصوب شده برای انجام تصمیم

 شایستگی مناسب را داشته باشند.

  

9.5.1.2 

Does the person [excluding members of committees (see 

6.1.4)] assigned by the certification body to make a 

certification decision employed by or under legally 

enforceable arrangement with either the certification body 

or an entity under the organizational control of the 

certification body? 
رجوع  4-1-6شخص )اشخاص ( شامل اعضای  كمیته ها )به بند 

كننده استخدام شده باشند یا با نهاد توسط نهاد گواهی شده بایدشود (منصوب

ای با قابلیت اجرای نامهیا هر موجودیت تحت كنترل عملیاتی از آن نهاد موافقت

 قانونی منعقد گردد.
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Is the certification body’s organizational control for one of 

the following: 

 كننده باید دارای یکی از موارد زیر باشد:گواهیكنترل عملیاتی نهاد

  

a) 

Whole or majority ownership of another entity by the 

certification body; 

كننده تمام یا قسمت اعظم مالکیت موجودیت دیگر متعلق به نهاد گواهی -الف

 .باشد

  

b) 

Majority participation by the certification body on the 

board of directors of another entity; 

مدیره یا موجودیت دیگر متعلق به نهاد قسمت اعظم مشاركت اعضای هیئت -ب

 كننده باشدگواهی

  

c) 

A documented authority by the certification body over 

another entity in a network of legal entities (in which the 

certification body resides), linked by ownership or board 

of director control 

یگر كننده مافوق بر موجودیت دمجوز/اختیار مدون متعلق به نهاد گواهی  -پ

باشد كه در یك شبکه مربوط به موجودیهای قانونی قرار دارند)كه در آن نهاد 

كننده مقیم است( و مجوز مرتبط با كنترل از طریق مالکیت یا هیئت گواهی

 مدیره باشد

  

NOTE 

For governmental certification bodies, other parts of the 

same government can be considered to be “linked by 

ownership” to the certification body. 
های یکسان از بخش دولتی كننده، سایر بخشبرای نهادهای گواهی  یادآوری

كننده محسوب گردتواند به عنوان ارتباط مالکیتی با نهاد گواهیمی  
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9.5.1.3 

Does the persons employed by, or under contract with, 

entities under organizational control fulfil the same 

requirements of this International Standard as persons 

employed by, or under contract with, the certification 

body? 

های تحت كنترل اشخاص استخدام شده توسط، یا دارای قرارداد با، موجودیت

آی ای -ایزو-اتی باید الزامات یکسانی را طبق این بخش از استاندارد ایرانعملی

به عنوان  اشخاص استخدام شده توسط، یا دارای قرارداد با، نهاد  17021سی 

 گواهی كننده برآورده كنند.

  

9.5.1.4 

Does the certification body record each certification 

decision including any additional information or 

clarification sought from the audit team or other sources? 

كردن شامل مربوط به گواهی گیریكننده باید هرگونه تصمیمنهاد گواهی

 اطالعات تکمیلی یا درخواست شفاف از تیم ممیزی یا سایر منابع را ثبت كند.

  

9.5.2 
Actions prior to making a decision 

گیریاقدامات قبل از تصمیم  

 
 

 

Does the certification body have a process to conduct an 

effective review prior to making a decision of granting 

certification, expanding or reducing the scope of 

certification, renewing, suspending or restoring, 

withdrawing of certification including that: 
گیری فرایندی برای انجام اثربخش نهاد گواهی كننده باید قبل از تصمیم

گیری برای اعطاء و عدم اعطای گواهی، حفظ، گسترش بازنگری قبل از تصمیم

گواهی یا تعلیق یا رفع تعلیق یا ابطال  شمول گواهی،یا محدود ساختن دامنه

 گواهی كردن مجدد شامل موارد زیر داشته باشد:
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a) 

The information provided by the audit team is sufficient 

with respect to the certification requirements and the scope 

for certification; 

الزامات گواهی كردن و اطالعات ارائه شده توسط تیم ممیزی با توجه به -الف

 باشدكردن در حد كفایت می دامنه شمول گواهی

  

b) 

For any major nonconformities, it has reviewed, accepted 

and verified the correction and corrective actions 

اند، های مهم، كه مورد بازنگری قرار اندگرفتهبرای هرگونه عدم انطباق -ب

 ها تصدیق شده استاند و اثربخشی اصالح و اقدامات اصالحی آنپذیرفته شده

  

c) 

For any minor nonconformities it has reviewed and 

accepted the client's plan for correction and corrective 

action ? 

و طرح  اندهای مهم كه مورد بازنگری قرار گرفتهبرای هرگونه عدم انطباق -پ

 .انداقدامات اصالحی پذیرفته شده كارفرما برای اصالح و

  

9.5.3 
Information for granting initial certification  

كردن اولیهاطالعات برای اعطای گواهی  

 
 

9.5.3.1 

Does the information provided by the audit team to the 

certification body for the certification decision, as a 

minimum, include:  
-منظور تصمیماطالعات ارائه شدۀ توسط تیم ممیزی به نهاد گواهی كننده به

 گیری در مورد گواهی كردن باید حداقل دارای موارد زیر باشد:

 
 

a) 
The audit reports,  

 ممیزی گزارش-الف
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b) 

Comments on the nonconformities and, actions taken by 

the client, where applicable, the correction and corrective , 

ها و در صورت موضوعیت داشتن، اصالح و نظرات در خصوص عدم انطباق -ب

 اقدامات اصالحی انجام شده توسط كارفرما 

  

c) 

Confirmation of the information provided to the 

certification body used in the application review (see 

9.1.2),  

تایید اطالعات ارائه شده به نهاد گواهی كننده كه در بازنگری درخواست  -پ

 رجوع شود( به كار رفته است 2-1-9)به بند 

  

d) 
Confirmation that the audit objectives have been achieved, 

and 
 تائید اینکه اهداف ممیزی تحقق یافته است -ت

 
 

e) 

A recommendation whether or not to grant certification, 

together with any conditions or observations? 

توصیه در مورد اعطاءی گواهی یا عدم اعطاء همراه با هر گونه شروط یا  -ث 

 مالحظات

  

9.5.3.2 

Does the certification body conduct another stage 2 prior 

to recommending certification if the certification body is 

not able to verify the implementation of corrections and 

corrective actions of any major nonconformity within 6 

months after the last day of stage 2? 
ات اصالحی در خصوص تواند انجام اصالحات و اقدامنهاد گواهی كننده نمی  

ماه پس از آخرین روز مرحله دوم  6هرگونه عدم انطباق عمده را ظرف مدت 

كننده باید مرحله دوم دیگری را قبل از توصیه برای تصدیق كند، نهاد گواهی

 كردن انجام دهد.گواهی
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9.5.3.3 

Does the certification body have a process for obtaining 

sufficient information in order to take a decision on 

certification when a transfer of certification is envisaged 

from one certification body to another? 
كننده به نهاد دیگر، پذیرفتن  از یك نهاد گواهی هنگام مواجهه با انتقال گواهی

منظور ی فرایندی برای كسب اطالعات كافی بهكننده باید دارانهاد گواهی

 كردن داشته باشد.گیری برای گواهیتصمیم

  

NOTE 

Certification Schemes may have specific rules regarding 

the transfer of certification. 
تواند دارای مقررات خاص مربوط به انتقال می كردنهای گواهیطرح  یادآوری

 كردن باشد.گواهی

  

9.5.4 
Information for granting recertification  

كردن مجدداطالعات برای اعطای گواهی  

 
 

 

Does the certification body make decisions on renewing 

certification based on the results of the recertification 

audit, as well as the results of the review of the system 

over the period of certification and complaints received 

from users of certification?  
نهاد گواهی كننده باید برای گواهی مجدد بر اساس نتایج ممیزی برای گواهی 

كردن مجدد، همچنین برمبنای نتایج بازنگری سیستم در طول دوره گواهی 

 گیری كند.كردن و شکایات دریافت شده از استفاده كنندگان گواهی، تصمیم

  

9.6 
Maintaining certification  
 حفظ گواهی

  

9.6.1 
General 
 كلیات
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Does the certification body maintain certification based on 

demonstration that the client continues to satisfy the 

requirements of the management system standard?  
نهاد گواهی كننده باید گواهی را بر مبنای اثبات این كه كارفرما در برآورده 

 كندرد سیستم مدیریت تداوم دارد، حفظ كردن الزامات استاندا

  

 

Does the certification body maintain a client's certification 

based on a positive conclusion by the audit team leader 

without further independent review and decision, provided 

that 
مثبت توسط سرممیز،  گیریاساس نتیجهگواهی كردن كارفرما ممکن است بر 

 گردد، مشروط بر این كهبدون بازنگری جداگانۀ دیگرحفظ

  

a) 

for any major nonconformity or other situation that may 

lead to suspension or withdrawal of certification, the 

certification body has a system that requires the audit team 

leader to report to the certification body the need to initiate 

a review by appropriately competent personnel (see 7.2.8), 

different from those who carried out the audit, to 

determine whether certification can be maintained; 
دیگری كه ممکن است به تعلیق یا  انطباق یا وضعیتدر مورد هر عدم  -الف

ابطال گواهی منجر شود، نهاد گواهی كننده به منظور تعیین اینکه آیا حفظ 

كند پذیر است دارای سیستمی باشد كه راهبر تیم ممیزی را ملزمگواهی امکان

 8-2-7نیاز به انجام یك بازنگری توسط كاركنان دارای شایستگی ) به بند 

اند را به نهاد گواهی كننده شود (، غیر از آنهایی كه ممیزی را انجام داده رجوع

 گزارش دهد 
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b) 

Competent personnel of the certification body monitor its 

surveillance activities, including monitoring the reporting 

by its auditors, to confirm that the certification activity is 

operating effectively? 
های بازبینی نهاد را كاركنان دارای شایستگی نهاد گواهی كننده فعالیت -ب

منظور تایید دهی توسط ممیزان نهاد بهپایش كنند، از جمله پایش گزارش

 شودطور اثربخش اجرا میكه فعالیت گواهی كردن بهاین

  

9.6.2 
Surveillance activities  

های بازبینیفعالیت  

 
 

9.6.2.1 
General  
 كلیات

 
 

9.6.2.1.1 

Does the certification body develop its surveillance 

activities so that representative areas and functions 

covered by the scope of the management system are 

monitored on a regular basis, and take into account 

changes to its certified client and its management system? 

نحوی كه های بازبینی خود را تدوین كند بهباید فعالیت نهاد گواهی كننده  

شمول سیستم مدیریت های كاری معرف تحت پوشش دامنهها  و حوزهزمینه

شده و شوند و تغییرات مربوط به كارفمای گواهیمنظم پایش كه به طور 

 سیستم مدیریت مورد توجه قرار گیرد.

  



 
 

 چک لیست ممیزی داخلی

  IHA/MC/FO/17 سند:شماره 

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398تاریخ بازنگری: 

 
clause Requirement Manual and/or Procedures  

 

& Finding  ENTSMMOC ROSSSSEA

(C,CM,T,N,CN,N/A,F) 

9.6.2.1.2 

Do surveillance activities include on-site auditing of the 

certified client's management system's fulfilment of 

specified requirements with respect to the standard to 

which the certification is granted?  
برآورده شدن  های در محل شاملهای بازبینی باید شامل ممیزیفعالیت  

الزامات تعیین شده در مورد سیستم مدیریت كارفرمای گواهی شده در خصوص 

الزامات مشخص شده با در نظر گرفتن استانداردی كه گواهی طبق آن اعطاء 

 شده است، باشد.

  

 
Do other surveillance activities include: 

 های بازبینی ممکن است شامل موارد زیر باشد : سایر فعالیت

  

a) 

Enquiries from the certification body to the certified client 

on aspects of certification;  
 استعالم از نهاد گواهی كننده دربارۀ وضعیت گواهی كارفرمای گواهی شده  -الف

  

b) 

Reviewing any certified client's statements with respect to 

its operations (e.g. promotional material, website);  
بازنگری اظهارات كارفرما در ارتباط با عملیات خود )مانند مطالب تبلیغاتی،  -ب

 پایگاه اینترنتی(

  

c) 

Requests to the certified client to provide documents and 

documented information (on paper or electronic media); 

and  
صورت كاغذی یا ها از كارفرما برای ارائه مدارک و سوابق )بهدرخواست -پ

 های الکترونیکی( رسانه

  

d) 
Other means of monitoring the certified client's 

performance? 

 های پایش عملکرد كارفرمای گواهی شدهسایر روش -ت

  

9.6.2.2 
Surveillance audit 
 ممیزی بازبینی
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Are surveillance audits planned together with the other 

surveillance activities so that the certification body can 

maintain confidence that the certified management system 

continues to fulfil requirements between recertification 

audits?  
های در محل ، اما لزوما ممیزی كل سیستم ممیزی های بازبینی،ممیزی

نحوی ریزی شوند به های بازبینی طرحباشند، و باید همراه با سایر فعالیتنمی

كه نهاد گواهی كننده بتواند اعتماد كند كه سیستم مدیریت گواهی شده در 

طور مداوم الزامات را های گواهی كردن مجدد بهفاصله زمانی مابین ممیزی

 كند.آورده میبر

  

 

Does each surveillance for the relevant management 

system standard include, at least: 
هر بازبینی برای استاندارد سیستم مدیریت مرتبط باید شامل موارد زیر را در 

 برگیرد.

  

a) 
Internal audits and management review, 

 بازنگری مدیریتهای داخلی و ممیزی -الف

  

b) 

A review of actions taken on nonconformities identified 

during the previous audit, 
های شناسایی شده طی بازنگری اقدامات انجام شده در مورد عدم انطباق  -ب

 ممیزی قبلی

  

c) 
complaints handling,  

  رسیدگی به شکایات -پ

  

d) 

Effectiveness of the management system with regard to 

achieving the certified client's objectives and the intended 

results of the respective management system(s),  

اثربخشی سیستم مدیریت با توجه به دستیابی به اهداف كارفرمای گواهی  -ت

 وص سیستم مدیریت مرتبطشده و نتایج مورد نظر در خص
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e) 
Progress of planned activities aimed at continual 

improvement,  

 ریزی شده با هدف بهبود مداومهای طرح پیشروی فعالیت -ث

  

f) 
Continuing operational control,  

 كنترل عملیاتی مداوم -ج

  

g) 
Review of any changes, and  

 بازنگری هر گونه تغییرات  -چ

  

h) 
Use of marks and/or any other reference to certification? 

 ها و/یا هر گونه ارجاع به گواهیاستفاده از عالمت -ح

  

9.6.3 
Recertification  

كردن مجددگواهی  

  

9.6.3.1 
Recertification audit planning  

كردن مجددریزی ممیزی گواهیطرح  

 
 

9.6.3.1.1 

The purpose of the recertification audit is to confirm the 

continued relevance and applicability for the scope of 

certification. 
هدف از ممیزی برای گواهی كردن مجدد برای تائید تداوم انطباق و اثربخشی 

و قابلیت اجرائی مداوم آن با  3و مرتبط بودنكل سیستم مدیریت است و نیز 

 توجه به دامنۀ شمول گواهی است.

  

 
1-Relevance 
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Is recertification audits planned and conducted in due time 

to arrange for renewal before the certificate expiry date to 

evaluate the continued fulfilment of all of the requirements 

of the relevant management system standard or other 

normative document?  
میزی برای گواهی كردن مجدد باید برای ارزیابی برآورده شدن مداوم كلیه م

-الزامات استاندارد سیستم مدیریت یا سایر مدارک مرتبط حاوی الزامات، طرح 

ریزی و انجام گردد تا تجدید موقع طرحریزی و اجرا شود. این فعالیت باید به

 .هنگام گواهینامه قبل از انقضای تاریخ آن باشد.به

  

9.6.3.1.2 

Does the recertification activity include the review of 

previous surveillance audit reports and consider the 

performance of the management system over the most 

recent certification cycle?  
های ممیزی بازبینی فعالیت گواهی كردن مجدد باید شامل بازنگری گزارش 

واهی كردن مورد توجه بلی باشد و عملکرد سیستم مدیریت در طول دوره گق

 قرار گیرد. 

  

9.6.3.1.3 

Do recertification audit activities have a stage 1 audit in 

situations where there have been significant changes to the 

management system, the organisation, or the context in 

which the management system is operating (e.g. changes 

to legislation)? 
ای هرگاه در وضعیتی كه تغییرات مهمی در سیستم مدیریت، كارفرما یا زمینه  

شود )مانند تغییرات در قانون(، وجود داشته كه در آن سیستم مدیریت اجرا می

های ممیزی برای گواهی كردن مجدد به ممیزی است در فعالیتاست، ممکن 

 مرحله اول نیاز باشد. 
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NOTE 

Such changes can occur at any time during the 

certification cycle and the certification body might need to 

perform a special audit (see 9.6.4), which might or might 

not be a two-stage audit. 
تواند هر موقعی از دوره گواهی كردن رخ دهد و چنین تغییراتی می  یادآوری

رجوع  4-6-9كننده ممکن است نیاز به انجام ممیزی ویژه )به بند نهاد گواهی

 شود(داشته باشد. 

  

9.6.3.2 
Recertification audit  
 ممیزی برای گواهی كردن مجدد

  

9.6.3.2.1 

Does the recertification audit include an on-site audit that 

addresses the following 
ممیزی برای گواهی كردن مجدد باید شامل یك ممیزی در محل باشد كه به 

  پردازد :موارد زیر می

 
 

a) 

The effectiveness of the management system in its entirety 

in the light of internal and external changes and its 

continued relevance and applicability to the scope of 

certification;  
اثربخشی سیستم مدیریت در كل سیستم به لحاظ تغییرات داخلی و  -الف

ط بودن و قابلیت اجرائی مداوم آن با توجه به دامنۀ شمول خارجی و مرتب

 گواهی

 
 

b) 

Demonstrated commitment to maintain the effectiveness 

and improvement of the management system in order to 

enhance overall performance; 
منظور مدیریت بهتعهد اثبات شده برای حفظ اثربخشی و بهبود سیستم  -ب

 ارتقاء عملکرد كلی
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c) 

The effectiveness of the management system with regard 

to achieving the certified clients’ objectives and the 

intended results of the respective management system(s) ? 
دستیابی به اهداف كارفرمای اثربخشی اجرای سیستم مدیریت با توجه به  -پ

 گواهی شده و نتایج مورد نظر در خصوص سیستم مدیریت مرتبط

 
 

9.6.3.2.2 

For any major nonconformity, does the certification body 

define time limits for correction and corrective actions?  

های زمانی برای كننده باید مهلتبرای هر گونه عدم انطباق عمده، نهاد گواهی

 اصالح و اقدامات اصالحی تعیین كند. 

  

 
Are these actions implemented and verified prior to the 

expiration of certification? 
 این اقدامات باید قبل از تاریخ انقضای گواهی انجام و تصدیق شود.

 
 

9.6.3.2.3 

Is the expiry date of the new certification based on the 

expiry date of the existing certification when 

recertification activities are successfully completed prior 

to the expiry date of the existing certification? 

كردن مجدد قبل از تاریخ انقضای گواهی فعلی با های گواهیهنگامی كه فعالیت

تواند بر اساس تاریخ موفقیت با اتمام برسد، تاریخ انقضای گواهی جدید می

گیری گواهی فعلی باشد. تاریخ صدور گواهینامه جدید باید تاریخ تصمیم انقضای

 كردن مجدد یا پس از آن تاریخ باشد.برای گواهی
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9.6.3.2.4 

Is recertification not recommended if the certification 

body has not completed the recertification audit or the 

certification body is unable to verify the implementation of 

corrections and corrective actions for any major 

nonconformity (see 9.5.2.1) prior to the expiry date of 

certification? 

كردن مجدد را به اتمام برساند كننده نتواند ممیزی برای گواهیاگر نهاد گواهی 

كننده قادر به تصدیق اصالحات و اقدامات اصالحی برای عدم –یا نهاد گواهی 

رجوع شود( قبل از تاریخ انقضای گواهی  1-2-5-9های عمده)به بند انطباق

 كردن مجدد نباید توصیه شود نباشد در اینصورت گواهی

  

 
Is the validity of the certification not extended? 

 گواهی نباید افزایش گردد.اعتبار 

 
 

 
Is the client informed and the consequences explained? 

 عواقب این وضعیت باید به وی توضیح داده شود.

 
 

9.6.3.2.5 

Is the certification restored if the outstanding 

recertification activities are completed following 

expiration of certification? 
ماه  6تواند گواهی را ظرف مدت كننده میدنبال انقضای گواهی، نهاد گواهیبه

طور كامل انجام نشده به كردنهای گواهیاعاده كند مشروط بر اینکه فعالیت

 باشد

 
 

 

Is Stage 2 conducted if outstanding recertification 

activities following expiration of certification are not 

completed?  
 در غیر اینصورت حداقل باید مرحله دو انجام گردد
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Is the effective date on the certification on or after the 

recertification decision? 
كردن مجدد یا پس از گیری برای گواهیتاریخ موثر گواهینامه باید تاریخ تصمیم

 آن تاریخ باشد

 
 

 
Is the expiry date based on prior certification cycle? 

 كردن باشد. تاریخ انقضاء باید بر اساس دوره قبل از گواهی

  

9.6.4 
Special audits  

های ویژهممیزی  

 
 

9.6.4.1 
Expanding scope  

شمولگسترش دامنه    

 

Does the certification body, in response to an application 

for extension to the scope of a certification already 

granted, undertake a review of the application and 

determine any audit activities necessary to decide whether 

or not the extension may be granted?  
نهاد گواهی كننده باید در پاسخ به درخواست گسترش دامنۀ شمول گواهی كه 

قبال اعطاء شده است، انجام بازنگری درخواست و تعیین هرگونه فعالیت های 

تواند اعطاء گیری در مورد این كه آیا گسترش میممیزی مورد نیاز برای تصمیم

 دشود یا خیر، اقدام كند.

 
 

 
This may be conducted in conjunction with a surveillance 

audit. 
 صورت همزمان به همراه یك ممیزی بازبینی انجام گیرد.تواند بهاین اقدام می
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9.6.4.2 
Short-notice audits  

های عاجلممیزی  

 
  

 

It may be necessary for the certification body to conduct 

audits of certified clients at short notice or unannounced to 

investigate complaints (see 9.8), or in response to changes 

(see 8.6.3), or as follow up on suspended clients (see 9.6).  

In the case of short-notice audits does the certification 

body: 

شده هائی از كارفرماهای گواهیكننده ممیزیممکن است الزم باشد نهاد گواهی

به صورت عاجل یا بدون اطالع قبلی برای رسیدگی به شکایات یا در پاسخگویی 

ین به تغییرات یا پیگیری در مورد كارفرماهای تعلیق شده انجام دهد. در چن

 مواردی:

  

a) 

Describe and make known in advance to the certified 

clients (e.g. in documents as described in 8.5.1) the 

conditions under which such audits are to be conducted, 

and  
نهاد گواهی كننده باید از قبل كارفرماهای گواهی شده )برای مثال در  -الف

مداركی كه طبق بند 8-5-1 تشریح شدهاند( در خصوص شرایطی كه این 

ها برساندهای عاجل بایستی انجام گیرد را توضیح دهد و به اطالع آنممیزی  

 
 

b) 

Exercise additional care in the assignment of the audit 

team because of the lack of opportunity for the client to 

object to audit team members? 
نهاد گواهی كننده باید توجه بیشتری در تعیین تیم ممیزی داشته باشد،  -ب

 زیرا كارفرما برای اعتراض به اعضای تیم ممیزی فرصتی ندارد
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9.6.5 
Suspending, withdrawing or reducing the scope of 

certification  
 تعلیق، ابطال یا محدود ساختن دامنۀ شمول گواهی

 
 

9.6.5.1 

Does the certification body have a policy and documented 

procedure(s) for suspension, withdrawal or reduction of 

the scope of certification?  
های( اجرایی مدون برای تعلیق، مشی و روش)نهاد گواهی كننده باید دارای خط

 .ابطال یا محدود ساختن دامنۀ شمول گواهی باشد

 
 

 

Does the certification body specify the subsequent actions 

by the certification body? 
 باید اقدامات بعدی توسط نهاد گواهی كننده را مشخص كند.

  

9.6.5.2 

Does the certification body suspend certification in cases 

when, for example,  
نهاد گواهی كننده باید در موارد زیر گواهی را تعلیق كند، بطور مثال هنگامی   

 كه:

  

 

- the client's certified management system has 

persistently or seriously failed to meet certification 

requirements, including requirements for the 

effectiveness of the management system,  

 هب مربوط الزامات جدی طوربه یا مداوماً كارفرما شدۀگواهی مدیریت سیستم -

 برآورده را مدیریت سیستم اثربخشی به مربوط الزامات جمله از كردنگواهی

 باشد نکرده
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- The certified client does not allow surveillance or 

recertification audits to be conducted at the required 

frequencies, or  

-های بازبینی یا گواهیكارفرمای گواهی شده اجازه ندهد كه ممیزی - -

 الزم انجام پذیرد دفعاتكردن مجدد در 

 
 

 
- The certified client has voluntarily requested a 

suspension?  

 كارفرمای گواهی شده داوطلبانه درخواست تعلیق كرده باشد -

  

9.6.5.3 

Under suspension, is the client’s management system 

certification temporary invalid? 

طور موقت بی اعتبار كارفرما بهتحت شرایط تعلیق، گواهی سیستم مدیریت 

 گرددمی

  

9.6.5.4 

Does the certification body restore the suspended 

certification if the issue that has resulted in the suspension 

has been resolved?  
كننده اگر موضوعی كه موجب تعلیق شده است حل و فصل شود نهاد گواهی

 باید تعلیق گواهی را رفع كندد

  

 

Does failure to resolve the issues that have resulted in the 

suspension in a time established by the certification body 

result in withdrawal or reduction of the scope of 

certification? 
كننده موضوعی كه در صورتی كه در زمان تعیین شده توسط نهاد گواهی

شمول آن صل نشود باید گواهی ابطال یا دامنهموجب تعلیق شده است حل و ف

 محدود گرد

  

NOTE 
In most cases the suspension would not exceed 6 months. 

 كشد.ماه طول نمی 6در بیشترین موارد، تعلیق بیشتر از یادآوری  
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9.6.5.5 

Does the certification body reduce the client's scope of 

certification to exclude the parts not meeting the 

requirements, when the client has persistently or seriously 

failed to meet the certification requirements for those parts 

of the scope of certification?  
كردن را در طورمداوم یا جدی الزامات مربوط به گواهیهرگاه كه كارفرما به  

هایی از دامنه شمول گواهی برآورده نکرده باشد، نهاد گواهی كننده مورد بخش

هائی كه الزامات باید دامنۀ شمول گواهی كارفرما را محدود سازد تا بخش

 . برآورده نشده است از دامنه شمول حذف گردند

  

 

Is any such reduction in line with the requirements of the 

standard used for certification? 
-هرگونه محدودسازی باید در راستای الزامات استاندارد مورد استفاده در گواهی

 كردن باشد.

  

9.7 
Appeals  

 درخواست رسیدگی مجدد

  

9.7.1 

Does the certification body have a documented process to 

receive, evaluate and make decisions on appeals? 
ها در گیرینهاد گواهی كننده باید فرآیند مدونی برای دریافت، ارزیابی و تصمیم

 خصوص درخواست رسیدگی مجدد داشته باشد

 
 

9.7.2 

Is the certification body responsible for all decisions at all 

levels of the appeals-handling process?  
ها در تمامی سطوح فرآیند گیرینهاد گواهی كننده باید در تمامی تصمیم

 .خواست رسیدگی مجدد، مسئول باشدبررسی در
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Does the certification body ensure that the persons 

engaged in the appeals-handling process are different from 

those who carried out the audits and made the certification 

decisions? 
نهاد گواهی كننده باید اطمینان حاصل كند كه افراد دخیل در فرآیند بررسی 

دهند ند كه ممیزی را انجام میمجدد متفاوت از آنهایی باشدرخواست رسیدگی

 گیرند. و برای گواهی كردن تصمیم می

  

9.7.3 

Does the certification body ensure submission, 

investigation and decision on appeals do not result in any 

discriminatory actions against the appellant? 
مجدد نباید منجر خصوص درخواست رسیدگیگیری در تسلیم، بررسی و تصمیم

 آمیز در مقابل درخواست كنندۀ رسیدگی مجدد شود.به هرگونه اقدام تبعیض

  

9.7.4 

Does the appeals-handling process include at least the 

following elements and methods:  
-مجدد باید حداقل شامل موارد و روشهای رسیدگیفرآیند بررسی درخواست

 های زیر باشد: 

  

a) 

An outline of the process for receiving, validating and 

investigating the appeal, and for deciding what actions are 

to be taken in response to it, taking into account the results 

of previous similar appeals;  
مجدد و خواست رسیدگیخالصه ای از فرآیند دریافت، تائید و بررسی در -الف

گیری در مورد اقداماتی كه بایستی در پاسخ به آن با توجه به نتایج برای تصمیم

 های رسیدگی مجدد قبلی، انجام شود.بررسی درخواست

  

b) 

Tracking and recording appeals, including actions 

undertaken to resolve them;  

های رسیدگی مجدد از جمله اقدامات انجام گرفته ردیابی و ثبت درخواست -ب

 برای برطرف كردن آنها
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c) 

Ensuring that any appropriate correction and corrective 

action are taken? 
حصول اطمینان از اینکه هرگونه اصالح و اقدامات اصالحی مقتضی انجام  -پ

 گرفته است

 
 

9.7.5 

Does the certification body receiving the appeal 

responsible for gathering and verifying all necessary 

information to validate the appeal? 

كند باید می مجدد را دریافتدرخواست رسیدگیای كه كنندهنهاد گواهی

گذاری مسئول گردآوری و تصدیق تمامی اطالعات مورد نیاز برای صحه

 مجدد باشد.درخواست رسیدگی

  

9.7.6 
Does the certification body acknowledge receipt of the 

appeal?   
مجدد را اعالم كند.نهاد گواهی كننده باید وصول درخواست رسیدگی  

 
 

 
Does the certification body provide the appellant with 

progress reports and the result of the appeal? 
مجدد ارائه كندنتیجه را به درخواست كنندۀ رسیدگیهای پیشرفت و گزارش  

 
 

9.7.7 

Is the decision to be communicated to the appellant made 

by, or reviewed and approved by, individual(s) not 

previously involved in the subject of the appeal?  

اطالع داده شود باید  4تصمیمی كه بایستی به درخواست كنندۀ رسیدگی مجدد

-مجدد دخیل نبودهموضوع درخواست رسیدگیتوسط فرد )افرادی( كه قبال در 

 اند اتخاذ، بازنگری و تصویب شود.

  

 
1-Appellant  
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9.7.8 

Does the certification body give formal notice to the 

appellant of the end of the appeals-handling process? 
مجدد، نهاد گواهی كننده باید در پایان فرآیند بررسی درخواستهای رسیدگی

مجدد برساند.نتیجه را رسما به اطالع درخواست كنندۀ رسیدگی  

 
 

9.8 
Complaints  
 شکایات

 
 

9.8.1 

Is the certification body responsible for all de 
cisions at all levels of the complaints-handling process? 

سطوح برای رسیدگی كننده باید مسئول تمامی تصمیمات در همه نهاد گواهی

 به شکایات باشد.

  

9.8.2 

Do the submission, investigation and decision on 

complaints result in any discriminatory actions against the 

complainant? 

گیری در خصوص شکایات نباید منجر به هرگونه اقدام تسلیم، بررسی و تصمیم

 شاكی شود.آمیز در مقابل تبعیض

  

9.8.3 

Upon receipt of a complaint, does the certification body 

confirm whether the complaint relates to certification 

activities that it is responsible for?  
نهاد گواهی كننده باید به محض دریافت یك شکایت تایید كند كه آیا شکایت   

 سئول آن است، ارتباط داردهای گواهی كردن كه نهاد مبه فعالیت

  

 
If so, does the certification body deal with it? 

   اگر چنین است باید در مورد آن اقدام كند
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If the complaint relates to a certified client, does 

examination of the complaint consider the effectiveness of 

the certified management system? 
صورت هنگام بررسی اگر شکایت به كارفرمای گواهی شده ارتباط دارد در این

 شکایت باید اثربخشی سیستم مدیریت گواهی شده مورد توجه قرار گیرد

  

9.8.4 

Is any complaint about a certified client referred by the 

certification body to the certified client in question at an 

appropriate time? 
شده باید همچنین در مدت هرگونه شکایت معتبر دربارۀ یك كارفرمای گواهی  

شدۀ مورد بحث زمان مناسب توسط نهاد گواهی كننده به كارفرماهای گواهی

 ارجاع داده شود.  

  

9.8.5 

Does the certification body have a documented process to 

receive, evaluate and make decisions on complaints?  
-نهاد گواهی كننده باید یك فرآیند مدون برای دریافت، ارزیابی و تصمیم

 ها در مورد شکایات داشته باشدگیری

  

 

Is this process subject to requirements for confidentiality, 

as it relates to the complainant and to the subject of the 

complaint? 
این فرآیند باید بر طبق الزامات مربوط به محرمانگی انجام شود، زیرا با شاكی و 

 با موضوع شکایت ارتباط دارد.

  

9.8.6 

Does the complaints-handling process include at least the 

following elements and methods: 
 های زیر باشد:فرآیند بررسی شکایات باید حداقل شامل موارد و روش

  

a) 

an outline of the process for receiving, validating, 

investigating the complaint, and for deciding what actions 

are to be taken in response to it;  
خالصه ای از فرآیند دریافت، تائید و بررسی شکایت و تصمیم گیری در  -الف

 جام شود مورد اقداماتی كه بایستی در پاسخ به آن ان
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b) 

Tracking and recording complaints, including actions 

undertaken in response to them;  
ردیابی و ثبت شکایات از جمله اقدامات انجام گرفته در خصوص پاسخ به  -ب

 شکایات

  

c) 

Ensuring that any appropriate correction and corrective 

action are taken?  

حصول اطمینان از این كه هرگونه اصالح و اقدامات اصالحی مناسب انجام  -پ

 گرفته است

  

NOTE 

ISO 10002 provides guidance for complaints handing. 

راهنمایی در مورد رسیدگی به   10002ایزو  -استاندارد ایران  یادآوری

 دهد.شکایات را ارائه می

  

9.8.7 

Is the certification body receiving the complaint 

responsible for gathering and verifying all necessary 

information to validate the complaint? 
كند باید مسئول جمع آوری و كه شکایت را دریافت میای نهاد گواهی كننده

 گذاری شکایت باشد.تصدیق كلیه اطالعات مورد نیاز برای صحه

  

9.8.8 

Whenever possible, does the certification body 

acknowledge receipt of the complaint?  
 در صورت امکان، نهاد گواهی كننده باید دریافت شکایت را اعالم كند

  

 

Does the certification body provide the complainant with 

progress reports and the outcome? 
 پیشرفت و نتیجه را به شاكی ارائه كند.های گزارش

  

9.8.9 

Is the decision to be communicated to the complainant 

made by, or reviewed and approved by, individual(s) not 

previously involved in the subject of the complaint? 
مورد بازنگری و تائید قرارگیرد تصمیمی كه بایستی به شاكی اطالع داده شود یا 

 اند، انجام گیرد.باید توسط فرد )افرادی( كه قبال در موضوع شکایت دخیل نبوده
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9.8.10 

Whenever possible, does the certification body give formal 

notice of the end of the complaints-handling process to the 

complainant? 
در صورت امکان پایان فرآیند بررسی شکایت را رسما به  نهاد گواهی كننده باید

 شاكی اعالم كند.

  

9.8.11 

Does the certification body determine, together with the 

certified client and the complainant, whether and, if so to 

what extent, the subject of the complaint and its resolution 

made public? 
نهاد گواهی كننده باید به اتفاق كارفرما و شاكی تعیین كند كه آیا موضوع 

شکایت و حل و فصل شدن آن باید به اطالع عموم برسد و اگر چنین باشد در 

 چه حدی باید در این مورد اقدام شود.

  

9.9 
Client records  
اسوابق مربوط به درخواست كنندگان و كارفرماه  

 
 

9.9.1 

Does the certification body maintain records on the audit 

and other certification activities for all clients, including 

all organizations that submitted applications, and all 

organizations audited, certified, or with certification 

suspended or withdrawn? 
كردن های گواهینهاد گواهی كننده باید سوابق مربوط به ممیزی و سایر فعالیت

هایی كه در خصوص تمامی كارفرماها شامل سوابق مربوط به تمام سازمان

اند، هایی كه ممیزی شدهسازماناند و همه های خود را تسلیم كردهدرخواست

 ها تعلیق یا ابطال شده است را نگهداری كند.اند، یا گواهی آنگواهی شده

  

9.9.2 

Do records on certified clients include the following:  

 سوابق مربوط به كارفرمایان گواهی شده باید شامل موارد زیر باشد:
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a) 

Application information and initial, surveillance and 

recertification audit reports; 
های ممیزی اولیه، بازبینی و اطالعات مربوط به درخواست و گزارش -الف

 كردن مجددگواهی

 
 

b) 
Certification agreement;  

 كردننامۀ گواهیموافقت-ب

  

c) 
Justification of the methodology used for sampling of 

sites, as appropriate; 

 برداریها مورد استفاده در نمونهتوجیه در خصوص روش -پ

  

NOTE 

Methodology of sampling includes the sampling employed 

to assess the specific management system and/or to select 

sites in the context of multi-site assessment 
رفته در ممیزی كار برداری بهبرداری شامل نمونهشناسی نمونهروش  یادآوری

هائی در مضمون ممیزی چند سیستم مدیریت خاص و/یا انتخاب سایت

 رجوع شود( است 4-1-9سایتی)به بند 

 
 

d) 
Justification for auditor time determination (see 9.1.4);  

 رجوع شود( 4-1-9توجیه در مورد تعیین زمان ممیزی )به بند  -ت

  

e) 
Verification of correction and corrective actions;  

 تصدیق در مورد اصالح و اقدامات اصالحی  -ث

  

f) 

Records of complaints and appeals, and any subsequent 

correction or corrective actions;  

مجدد و هر گونه اصالح یا اقدامات های رسیدگیسوابق شکایات و درخواست -ج

 اصالحی بعدی
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g) 
Committee deliberations and decisions, if applicable; چ- 

 ها در صورت موضوعیت داشتنگیریها و تصمیمكمیته بررسی

  

h) 
Documentation of the certification decisions;  

 های مربوط به گواهی كردنگیریمستندات مربوط به تصمیم -ح

  

i) 

Certification documents, including the scope of 

certification with respect to product, process or service, as 

applicable;  

كردن شامل دامنۀ شمول گواهی در مورد محصول، فرآیند یا مدارک گواهی -خ

 خدمت در صورت موضوعیت داشتن

  

j) 

Related records necessary to establish the credibility of the 

certification, such as evidence of the competence of 

auditors and technical experts? 

سوابق مرتبط مورد نیاز برای تعیین اعتبار گواهی مانند شواهد مربوط به  -د

 شایستگی ممیزان و كارشناسان فنی

  

k) 
Audit programmes? 

 های ممیزی برنامه -ذ

  

9.9.3 

Does the certification body keep the records on applicants 

and clients secure to ensure that the information is kept 

confidential? 
منظور كنندگان و كارفرماها را بهنهاد گواهی كننده باید سوابق درخواست  

شود، صورت محرمانه محافظت میاطالعات بهحصول اطمینان از این كه 

 نگهداری كند

 
 



 
 

 چک لیست ممیزی داخلی

  IHA/MC/FO/17 سند:شماره 

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398تاریخ بازنگری: 

 
clause Requirement Manual and/or Procedures  

 

& Finding  ENTSMMOC ROSSSSEA

(C,CM,T,N,CN,N/A,F) 

 

Are records transported, transmitted or transferred in a 

way that ensures that confidentiality is maintained? 

دهد محرمانگی حمل، ارسال یا انتقال سوابق باید به روشی باشد كه اطمینان 

 شود.حفظ می

  

9.9.4 

Does the certification body have a documented policy and 

documented procedures on the retention of records? 

های اجرایی مدونی برای نگهداری مشی و روشنهاد گواهی كننده باید خط

 سوابق داشته باشد. 

  

 

Are records of certified clients and previously certified 

clients retained for the duration of the current cycle plus 

one full certification cycle? 
ن داضافه یك دوره كامل گواهی كرسوابق باید برای مدت زمان دورۀ فعلی به 

 نگهداری شوند.

 
 

NOTE 

In some jurisdictions, the law stipulates that records need 

to be maintained for a longer time period.  

در برخی از نظام های حقوقی در قانون تجویز شده است كه سوابق یاد آوری  

 برای مدت طوالنی تری نیاز به نگهداری دارند.  

  

10 

Management system requirements for certification 

bodies  
 های گواهی كنندهالزامات مربوط به سیستم مدیریت در مورد نهاد

  

10.1 
Options  
   گزینه ها
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Does the certification body establish, document, 

implement and maintain a management system that is 

capable of supporting and demonstrating the consistent 

achievement of the requirements of this part of ISO/IEC 

17021? 
نهاد گواهی كننده باید یك سیستم مدیریت كه قادر به پشتیبانی و اثبات 

 -ایزو –دستیابی به برآورده شدن مداوم الزامات این بخش از استاندارد ایران 

 باشد را ایجاد كند و آن را برقرار نگهدارد 17021آی ای سی 

 
 

 

In addition to meeting the requirements of Clause 5 to 9, 

does the certification body implement a management 

system in accordance with either: 

a) General management system requirements (see 

10.2) ; or 

b) Management system requirements in accordance 

with ISO 9001 (see 10.3)? 

 5منظور برآورده كردن الزامات بندهای افزون بر این نهاد گواهی كننده باید به

 ، سیستم مدیریتی را مطابق یکی از الزامات زیر اجرا كند:9تا 

 رجوع شود( 2-10)به بند  9001الزامات عمومی سیستم مدیریت  -الف

c) ایزو )به بند -الزامات سیستم مدیریت مطابق با استاندارد ایران -ب

 10-3 رجوع شود(

 
 

10.2 
Option A : General management system requirements  

   گزینه الف : الزامات عمومی سیستم مدیریت

10.2.1 
General  
   كلیات
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Has the certification body's top management established 

and documented policies and objectives for its activities? 
نهاد گواهی كننده باید یك سیستم مدیریت ایجاد كند و آن را برقرار نگهدارد 

به نحوی كه قادر به پشتیبانی و اثبات دستیابی به برآورده شدن مداوم الزامات 

 باشد. 17021آی ای سی  -ایزو –این بخش از استاندارد ایران 

  

 

Does the top management provide evidence of its 

commitment to the development and implementation of 

the management system in accordance with the 

requirements of this International Standard? 
ها و اهدافی را برای مدیریت رده باالی نهاد گواهی كننده باید خط مشی

 باید شواهد تعهد خود به های خود ایجاد و مدون كند . مدیریت رده باالفعالیت

ایجاد و اجرای سیستم مدیریت را مطابق با الزامات این بخش از استاندارد ایران 

 ارائه دهد 17021آی ای سی  -ایزو –

  

 

Does the top management ensure that the policies are 

understood, implemented and maintained at all levels of 

the certification body's organization? 
ها در همه سطوح مدیریت رده باال باید اطمینان حاصل كند كه خط مشی

 اندسازمانی نهاد گواهی كننده درک، اجرا و نگهداری شده

  

 

Has the certification body's top management, assigned 

responsibility and authority for: 

رده باالی نهاد گواهی كننده باید شخصی از مدیران را منصوب كند تا مدیریت 

های وی در موارد زیر مسئولیت و اختیار داشته نظر از سایر مسئولیتصرف

 باشد:
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a) 

Ensuring that processes and procedures needed for the 

management system are established, implemented and 

maintained, and  

های اجرایی مورد نیاز سیستم حصول اطمینان از این كه فرایندها و روش -الف

 اند.داشته شدهمدیریت ایجاد، اجرا و برقرار نگه

  

b) 

Reporting to top management on the performance of the 

management system and any need for improvement?  
گزارش دهی به مدیریت رده باال در خصوص اجرای سیستم مدیریت و  -ب

 هرگونه نیاز به بهبود

 
 

10.2.2 
Management system manual  

 نظامنامه سیستم مدیریت

  

 

Have all applicable requirements of this International 

Standard been addressed either in a manual or in 

associated documents?  
آی ای سی  -ایزو –تمام الزامات مربوط به این بخش از استاندارد ایران 

 باید در یك نظامنامه یا مدارک وابسته مورد توجه قرار گیرند 17021

  

 

Does the certification body ensure that the manual and 

relevant associated documents are accessible to all 

relevant personnel? 
نهاد گواهی كننده باید اطمینان حاصل كند كه نظامنامه و مدارک وابسته 

 ذیربط در اختیار كلیه كاركنان مرتبط قرار گرفته اند.

  

10.2.3 
Control of documents  

  كنترل مدارک
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Has the certification body established procedures to 

control the documents (internal and external) that relate to 

the fulfilment of this International Standard?  
های اجرایی برای كنترل مدارک )درون سازمانی یا نهاد گواهی كننده باید روش

آی ای سی  -ایزو –ای این بخش از استاندارد ایران برون سازمانی( كه به اجر

 مرتبط است را تدوین كند 17021

  

 
Do the procedures define the controls needed to: 

 منظور موارد زیر تعیین كند:های مورد نیاز را بههای اجرایی باید كنترلروش

  

a) 
Approve documents for adequacy prior to issue,  

 تصویب مدارک از نظر كفایت قبل از صدور -الف
  

b) 
Review and update where necessary and re-approve 

documents,  
 بازنگری و روزآمدكردن برحسب نیاز و تصویب مجدد مدارک -ب

  

c) 

Ensure that changes and the current revision status of 

documents are identified,  
حصول اطمینان از این كه تغییرات و وضعیت كنونی تجدیدنظر مدارک  -پ

 مشخص شده است

  

d) 

Ensure that relevant versions of applicable documents are 

available at points of use,  
حصول اطمینان از اینکه نسخ مرتبط از مدارک ذیربط در مکانهای استفاده  -ت

 در دسترس قرار دارند

 
 

e) 

Ensure that documents remain legible and readily 

identifiable,  

مانند و به سهولت قابل حصول اطمینان از این كه مدارک خوانا باقی می -ث

 شناسایی هستند
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f) 

Ensure that documents of external origin are identified and 

their distribution controlled, and 

حصول اطمینان از این كه مدارک با منشاء بیرون از سازمان شناسایی  -ج

  شوداند و توزیع آنها كنترل میشده

  

g) 

Prevent the unintended use of obsolete documents, and to 

apply suitable identification to them if they are retained for 

any purpose? 

استفاده سهوی از مدارک منسوخ و به كارگیری  نحوه مناسب جلوگیری از  -چ

 ها، در صورتی كه برای هر منظوری نگهداری شوند.شناسایی آن

  

NOTE 
Documentation can be in any form or type of medium. 

  توانند به هر شکلی یا نوعی از رسانه باشند.مستندات مییادآوری  

  

10.2.4 
Control of records  
 كنترل سوابق

 
 

 

Has the certification body established procedures to define 

the controls needed for the identification, storage, 

protection, retrieval, retention time and disposition of its 

records related to the fulfilment of this part of ISO/IEC 

17021? 
های اجرایی را برای تعیین كنترل های مورد نیاز نهاد گواهی كننده باید روش

برای شناسایی، بایگانی و ذخیره، حفاظت، بازیابی، مدت زمان نگهداری و تعیین 

آی ای سی  -ایزو –تکلیف سوابق مربوط به اجرای این بخش از استاندارد ایران 

   را تدوین كند. 17021
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Has the certification body established procedures for 

retaining records for a period consistent with its 

contractual and legal obligations? 
های اجرایی را برای نگهداری سوابق برای یك دوره نهاد گواهی كننده باید روش

 قراردادی و قانونی تدوین كند.زمانی همخوان با تکالیف 

 
 

 
Is access to these records consistent with the 

confidentiality arrangements? 
 دسترسی به این سوابق باید از ترتیبات محرمانگی تبعیت كند

  

NOTE 

For requirements for records on certified, see also 9.9. 

-9در مورد الزامات مربوط به سوابق كارفرماهای گواهی شده، به بند یادآوری  

 نیز مراجعه شود. 9

  

10.2.5 
Management review  
 بازنگری مدیریت

 
 

10.2.5.1 
General  
 كلیات
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Has the certification body's top management established 

procedures to review its management system at planned 

intervals to ensure its continuing suitability, adequacy and 

effectiveness, including the stated policies and objectives 

related to the fulfilment of this International Standard?  
های اجرایی در مورد بازنگری مدیریت رده باالی نهاد گواهی كننده باید روش

سیستم مدیریت خود را در فواصل زمانی طرح ریزی شده تدوین كند تا از 

های بیان شده و اهداف تداوم مناسب بودن، كفایت و اثربخشی خط مشی

آی ای  -ایزو –مات این بخش از استاندارد ایران مربوط به برآورده كردن الزا

 اطمینان حاصل كند 17021سی 

 
 

 
Are these reviews conducted at least once a year? 

   این بازنگری ها باید حداقل یکبار در سال انجام گیرد.

10.2.5.2 

Review inputs  
 دروندادهای بازنگری

 

  

 

Does the input to the management review include 

information related to  
 درونداد بازنگری مدیریت باید شامل اطالعاتی مربوط به موارد زیر باشد:

  

a) 
Results of internal and external audits; 

 های داخلی و خارجینتایج ممیزی -الف

  

b) 
Feedback from clients and interested parties;  

 نفع های ذیبازخور از كارفرماها و طرف -ب
  

c) 
Safeguarding impartiality;  

 طرفیمحافظت از بی -پ

  

d) 
The status of preventive and corrective actions;  

 ها وضعیت اقدامات اصالحی برای بررسی ریسك -ت
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e) The status of actions to address risks; 

 

  

f) 
Follow-up actions from previous management reviews;  

 های قبلی مدیریت اقدامات پیگیرانه بازنگری -ث

  

g) 
The fulfilment of objectives;  

 برآورده كردن اهداف -و

  

h) 
Changes that could affect the management system; and  

 تواند بر سیستم مدیریت تاثیر گذاردتغییراتی كه می -ج

  

i) 
Appeals and complaints?  

 مجدد و شکایاتهای رسیدگیدرخواست -چ

  

10.2.5.3 
Review outputs  
 بروندادهای بازنگری

 
 

 
Do the outputs from the management review include 

decisions and actions related to  

بروندادهای بازنگری مدیریت باید شامل تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد 

 زیر باشد:

  

a) 
Improvement of the effectiveness of the management 

system and its processes,  

 بهبود اثربخشی سیستم مدیریت و فرآیندهای آن  -الف
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b) 
Improvement of the certification services related to the 

fulfilment of this part of ISO/IEC 17021,  

بهبود خدمات گواهی كردن مربوط به اجرای این بخش از استاندارد ایران   -ب

 17021آی ای سی  -ایزو –

  

c) 
Resource needs, and   

 نیازهای مربوط به منابع -پ
  

d) 
Revision of the organisation’s policy and objectives? 

 مشی  و اهداف سازمانهای مربوط به خطتجدیدنظر -ت

 
 

10.2.6 
Internal audits  

های داخلیممیزی  

 
 

10.2.6.1 

Has the certification body established procedures for 

internal audits to verify that it fulfils the requirements of 

this International Standard and that the management 

system is effectively implemented and maintained? 
 –منظور تصدیق اینکه الزامات این بخش از استاندارد ایران نهاد گواهی كننده به

طور اثربخش گردند و سیستم مدیریت بهبرآورده می 17021آی ای سی  -ایزو

های اجرایی ممیزی داخلی را تدوین شود باید روشاجرا و برقرار نگه داشته می

 كند.

  

NOTE 

ISO 19011 provides guidelines for conducting internal 

audits. 
  -ممیزی داخلی در استاندارد ایران هائی در مورد اجرای راهنمایی  یادآوری

 ارائه شده است 19011ایزو 
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10.2.6.2 

Is the audit programme planned, taking into consideration 

the importance of the processes and areas to be audited, as 

well as the results of previous audits? 
هائی كه مقرر است توجه به اهمیت فرآیندها و حوزهبرنامه ممیزی باید با 

 ریزی شود.های قبلی، طرحممیزی شوند همچنین نتایج ممیزی

  

10.2.6.3 

Are internal audits performed at least once every 12 

months?  
 ماه انجام گیرند 12های داخلی باید حداقل یکبار در هر ممیزی

  

 

Is the frequency of internal audits reduced if the 

certification body can demonstrate that its management 

system continues to be effectively implemented according 

to this International Standard and has proven stability? 
تواند تقلیل یابد در صورتی كه  نهاد گواهی كننده های داخلی میتعداد ممیزی

طور اثربخش مطابق با این بخش از بتواند اثبات كند اجرای سیستم مدیریت به

ادامه دارد و تداوم آن تائید شده  17021آی ای سی  -ایزو –استاندارد ایران 

 است.

  

10.2.6.4 
Does the certification body ensure that: 

 گواهی كننده باید اطمینان دهد كه:نهاد 

  

a) 

Internal audits are conducted by competent personnel 

knowledgeable in certification, auditing and the 

requirements of this International Standard,  
های داخلی توسط كاركنان واجد شرایط كه در خصوص گواهی ممیزی  -الف

آی ای سی  -ایزو –ان كردن، ممیزی و الزامات این بخش از استاندارد ایر

 گیرد.دانش دارند، انجام می 17021

  

b) 
Auditors do not audit their own work,  

 كنندممیزان كار خود را ممیزی نمی -ب
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c) 
Personnel responsible for the area audited are informed of 

the outcome of the audit,  

 شوندهای ممیزی شده از نتایج ممیزی مطلع میكاركنان مسئول زمینه -پ

  

d) 

Any actions resulting from internal audits are taken in a 

timely and appropriate manner, and  

بندی های داخلی طبق برنامه مناسب و زمانهر گونه اقدام منتج از ممیزی -ت

 گیردشده انجام می

  

e) 
Any opportunities for improvement are identified?  

 شوندهای بهبود شناسایی میهرگونه فرصت -ج

  

10.2.7 
Corrective actions  
 اقدامات اصالحی

 
 

 

Has the certification body established procedures for 

identification and management of nonconformities in its 

operations?  
های اجرایی برای شناسایی و مدیریت عدم نهاد گواهی كننده باید روش

 های خود را تدوین كندهای فعالیتانطباق

  

 

Does the certification body also, where necessary, take 

actions to eliminate the causes of nonconformities in order 

to prevent recurrence? 
نهاد گواهی كننده همچنین باید در صورت لزوم اقداماتی را برای حذف علل 

 ها انجام دهدمنظور جلوگیری از وقوع مجدد آنها بهعدم انطباق

  

 

Are corrective actions appropriate to the impact of the 

problems encountered? 
 اقدامات اصالحی باید متناسب با اثرات مشکالت مورد مواجهه باشد

  

 
Do the procedures define requirements for: 

 های اجرایی باید الزامات زیر را تعیین كنند: روش
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a) 

Identifying nonconformities (e.g. from valid complaints 

and internal audits); 
های ها ) مانند موارد ناشی از شکایات و ممیزیشناسایی عدم انطباق -الف

 داخلی(

  

b) 
Determining the causes of nonconformity;  

 هاتعیین علل عدم انطباق -ب

  

c) 
Correcting nonconformities;  

 هااصالح عدم انطباق -پ

  

d) 

Evaluating the need for actions to ensure that 

nonconformities do not recur; 

منظور حصول اطمینان از عدم بروز مجدد بهارزیابی نیاز به انجام اقدامات  -ت

 هاعدم انطباق

  

e) 
Determining and implementing in a timely manner, the 

actions needed; 

 تعیین و اجرای برنامه زمان بندی شده در خصوص اقدامات مورد نیاز -ج

  

f) 
Recording the results of actions taken; and 

 ثبت نتایج ناشی از اقدامات انجام گرفته  -چ

  

g) 
Reviewing the effectiveness of corrective actions?  

 اثربخشی اقدامات اصالحی بازنگری -ح

  

10.3 

Option B: Management system requirements in 

accordance with ISO 9001  
 9001ایزو -گزینه ب :  الزامات سیستم مدیریت مطابق با استاندارد ایران

  

10.3.1 
General  
 كلیات
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Has the certification body established and maintained a 

management system, in accordance with the requirements 

of ISO 9001 that is capable of supporting and 

demonstrating the consistent achievement of the 

requirements of this International Standard, amplified by 

10.3.2 to 10.3.4? 
 -ت استاندارد ایراننهاد گواهی كننده باید یك سیستم مدیریت مطابق با الزاما

دارد به نحوی كه قادر به پشتیبانی و ایجاد كند و آن را برقرار نگه 9001ایزو 

 –اثبات دستیابی به برآورده شدن مداوم الزامات این بخش از استاندارد ایران 

تا  2-3-10، باشد آن گونه كه به تفصیل در بندهای  17021آی ای سی  -ایزو

 ت. شرح داده شده اس  4-3-10

 
 

10.3.2 
Scope  
   دامنۀ كاربرد

 

Does the scope of the management system include the 

design and development requirements for its certification 

services? 
، دامنۀ شمول سیستم 9001ایزو  -كارگیری الزامات استاندارد ایرانمنظور بهبه

-الزامات مربوط به طراحی و تکوین در مورد خدمات گواهیمدیریت باید شامل 

 كردن آن باشد.

  

10.3.3 
Customer focus  
 مشتری محوری
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When developing its management system, has the 

certification body considered the credibility of 

certification? 
، به 9001ایزو  -كارگیری الزامات استاندارد ایرانمنظور بهنهاد گواهی كننده به

هنگام ایجاد سیستم مدیریت، باید اعتبار گواهی و نیازهای همه طرف هائی كه 

شرح داده شده است( متکی بر ممیزی و خدمات  2-1-4) آن گونه كه در بند 

  كردن نهاد هستندگواهی

  

 

Has the certification body addressed the needs of all 

parties (as set out in 4.1.2) that rely upon its audit and 

certification services, not just its clients? 
 2-1-4باید اعتبار گواهی و نیازهای همه طرف هائی كه ) آن گونه كه در بند 

كردن نهاد هستند و نه دمات گواهیشرح داده شده است( متکی بر ممیزی و خ

 فقط كارفرماهای خود را در نظر بگیرد.

 

  

10.3.4 
Management review  
   بازنگری مدیریت

 

Does the certification body include as input for 

management review, information on relevant appeals and 

complaints from users of certification activities and a 

review of impartiality for application of the requirements 

of ISO 9001? 
باید  9001ایزو  -كارگیری الزامات استاندارد ایرانمنظور بهكننده بهنهاد گواهی

مجدد و شکایات واصله از استفاده های رسیدگیاطالعات مرتبط با درخواست

عنوان طرفی را بهكردن و بازنگری مربوط به بیهای گواهیز فعالیتكنندگان ا

 درونداد بازنگری مدیریت در نظر بگیرد
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 به نام خدا

 :مدرک عنوان    1

 .داخلیمميزی  روش اجرایی

 هدف:    2

حصول اطمينان  منظوربهداخلی کيفيت  هایمميزیهدف از تدوین این مستند مشخص کردن نحوه انجام 

 .است INSO/ISO/IEC 17021 از تطابق سيستم مدیریت شرکت با الزامات استاندارد

 :دامنه کاربرد    3

بر کيفيت و مستندات  مؤثر هایفعاليتروی کليه  ،دامنه کاربرد این روش اجرایی، عمليات مميزی داخلی

و باید مندرجات آن از سوی کليه مميزان داخلی شرکت رعایت  استسيستم کيفيت در ارائه خدمات مميزی 

 گردد.

 :تعاریف    4

 :ممیزی  1 -4

منظور تعيين ها بهگرایانه آنمنظور کسب شواهد مميزی و ارزیابی واقعمند، مستقل و مدون بهفرآیندی نظام

 ؛الزامات سيستم ایزو برآورده شدنميزان 

 :شواهد ممیزی  2 -4

 .هستند اثباتقابلو سوابق بيان واقعيات یا سایر اطالعات که مربوط به الزامات سيستم بوده 

 :یزمم  3 -4

 .شودمیکه از داخل سازمان تعيين  دهدمیفردی که عمل مميزی را انجام 

 عدم انطباق:  4 -4

 .از برآورده نشدن یك الزام در سيستم عبارت است
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 :هامسئولیت    5

 .استاجرای روش اجرایی به عهده مدیر تضمين کيفيت و ایمنی مسئوليت   1 -5

 .ی روش اجرایی به عهده مدیر عامل استنظارت بر اجرامسئوليت   2 -5

 :عملیات شرح    6

 ممیزی داخلی: سازیآمادهو  ریزیطرح  1 -6

توسط کارشناس تضمين کيفيت تكميل  (IHA/MC/FO/12)به شماره فرم برنامه ساالنه مميزی داخلی 

 .شودمی

فرم برنامه ساالنه مميزی داخلی آمده است  بر اساسهای زمانی حداقل یك سال و های داخلی در دورهمميزی

 انجام داد. توانمیو موردی نيز  العادهفوق صورتبهو 

مميزی، برای انجام مميزی داخلی به  گروهرعایت اصل استقالل مميزان داخلی، هر یك از افراد  منظوربه

( تخصيص .ربوطه اشراف و احاطه داشته باشندواحدی که در آن فعاليت ندارند )ولی باید نسبت به اقدامات م

 .گرددمیو موضوع مورد مميزی مشخص  شوندمیداده 

همچنين با  گردد؛ ومیندهای استاندارد در فرم برنامه ساليانه مميزی داخلی قيد جهت مميزی، مدارک و ب

 .گرددمیشرکت، مميزان و واحدهای مميزی شونده از برنامه مميزی مطلع  برد درالحاق این فرم 

 مميزی باید قبل از اجرای مميزی موارد زیر را اجرا نماید: گروه

 ؛را مطالعه نمایند موردنيازاجرایی  ایهروشنامه کيفيت و کليه بندهای نظام •

اجرایی  هایروشو استانداردهای کاری و  هادستورالعملمستندات مرتبط از قبيل اسناد و مدارک کيفيت،  •

 ؛و بررسی نمایند آوریجمعمرتبط با حوزه فعاليت مميزی شونده را مشخص، 

اقدامات  مطالعه و تمام موارد عدم تطابق وسوابق قبلی مميزی در حوزه مميزی شونده را در صورت وجود،  •

 ؛شده را بررسی و موارد را پيگيری نمایداصالحی درخواست

از بررسی مستندات توسط گروه مميزی داخلی تهيه و به مدیر واحد  ایجلسهصورتاست که  به ذکرالزم 

کليه مدارک مربوط به این روش اجرایی توسط کارشناس تضمين کيفيت بایگانی  .شودمیتحت مميزی ارائه 

 .شودمی

 تهیه پرسشنامه ممیزی:  2 -6

. این پرسشنامه شامل گرددمین تهيه اتوسط مميز(IHA/MC/FO/17) شماره مميزی داخلی به  ليستچك

      استاندارد در شدهبيان هاینيازمندیاجرایی، نظامنامه و  هایروشتمام مواردی است که در رابطه با 
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INSO/ISO/IEC 17021  باید مورد ارزیابی قرار گيرند. نتایج مميزی توسط مميزین بر روی این پرسشنامه

 درج خواهد شد.

 اجرای ممیزی:  3 -6

و  مدیرعاملهای الزم را با هماهنگی ابتدا واحد مميزی شونده، حضور درمميزان داخلی ضمن   1 -3 -6

 .شودمیجلسه توجيهی برگزار  ،سایر مسئولين مميزی شونده انجام داده و در صورت نياز

را مشخص  شدهمشاهدهخود را ثبت و موارد عدم تطابق  هاییافتهمميزی، شواهد و  ليستچك بر اساسسپس 

کليه مستندات مرتبط را مالحظه و بررسی  باشندمی. در هنگام انجام مميزی داخلی، مميزان مجاز نمایدمی

 نموده و با کارکنان مربوطه گفتگو و مصاحبه نماید.

 :باشدمیزیر  صورتبهنحوه ارزیابی سيستم کيفيت 

 ؛و فعاليت واحدها  INSO/ISO/IEC 17021-1با الزامات استاندارد  شدهتهيهمستندات الف( مطابقت دادن 

 .شدهتهيهب( مطابقت دادن فعاليت واحدها با مستندات 

 دارای شروط زیر باشند: بایستمیمميزان    2 -3 -6

 ؛با زمينه کاری مورد مميزی آشنایی . 1

 ؛INSO/ISO/IEC 17021-1آشنایی با الزامات استاندارد  . 2

مميزی باید حداقل زمينه  گروهافراد )واحد خود را مميزی کند.  زیرمجموعهمميز نباید واحد خود یا  . 3

 (متفاوت داشته باشند تا بتوانند کار یكدیگر را مميزی کنند. هایفعاليت

 ی:بازنگری و گزارش ده  4 -6

دهند. این جلسه می هيه گزارش مميزی، تشكيل جلسهمميزی جهت بازنگری و ت گروهدر پایان برنامه مميزی، 

مورد بررسی قرار گرفته  شدهثبت هاییافته ها ودر این جلسه یادداشت شود.تشكيل می مدیرعاملبا حضور 

درخواست اقدامات  و های داخلیعدم تطابق مميزی. رسدیيد میجهت تأ مدیرعاملسپس به سمع و نظر 

. فرم گزارش مميزی داخلی به شماره گرددبه واحدهای مميزی شونده اعالم میاصالحی مميزی 

(IHA/MC/FO/18)  گردد. عالوه اخذ می ءمميزی شونده رسيده و از ایشان امضا هایقسمتمسئول  رؤیتبه

دد. واحدهای مميزی شونده گرزمانی برای رفع آن تعيين می ،ا توجه به نوع و ماهيت عدم تطابقبر این ب

در قسمت مربوط به  را آنانجام و نتایج  شدهتعيينباشند اقدامات اصالحی خود را در مهلت موظف می

 ارسال نمایند.و ایمنی تضمين کيفيت  مدیریابی اقدامات اصالحی ثبت و برای ریشه



 

 داخلی ممیزی اجرایی روش
 IHA/MC/PR/03 سند: شماره

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398تاریخ بازنگری: 

    

 6 از 6
 

را ثبت نموده و در  شدهانجامها و شواهد عينی از مميزی ، نمونهان داخلی موظف هستند هنگام مميزیمميز

به آن اشاره نمایند تا مميزی شونده بتواند  (IHA/MC/FO/07)فرم درخواست اقدام اصالحی به شماره 

 اقدام نماید. شدهمشاهدهنسبت به برطرف کردن عدم تطابق  راحتیبه

ات توسط کارشناس تضمين کيفيت نگهداری شده تا در مراجع ای درخواست اقدامات اصالحی مميزیهفرم

 مورد مميزی مجدد قرار گيرند. ،عدیب

لسات تا در فرصت مقتضی در ج شدهبایگانیاست سوابق مميزی توسط کارشناس تضمين کيفيت  به ذکرالزم 

 بررسی گردد.بازنگری مدیریت 

 منظوربه (IHA/MC/FO/19)ماه فرم گزارش پيگيری مميزی داخلی به شماره  3بعد از گذشتن  درنهایت

 .شودمییافت شده در سيستم تكميل  هایانطباقاطمينان از رفع عدم  حصول

 ط:تبمدارک مر    7

  (IHA/MC/FO/12)داخلی به شمارهبرنامه ساالنه مميزی  •

 (IHA/MC/FO/17)ه به شمار مميزی داخلی ليستچك •

   (IHA/MC/FO/18) ه گزارش مميزی داخلی به شمارفرم  •

 (IHA/MC/FO/19)به شماره  گزارش پيگيری مميزی داخلیفرم  •

 (IHA/MC/FO/07)درخواست اقدام اصالحی به شماره فرم  •



 
 

 فرم برنامه ساالنه مميزي داخلي

  IHA/MC/FO/12 سند:شماره 

 00شماره بازنگري: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگري:

 

  IHA/MC/PR/03 

 

 

 برنامه مميزي داخلي سيستم مدیریت كيفيت سال    ................

                    

 امضاء مدیر عامل:تاریخ و                                                           :و ایمني  امضا ء مدیر تضمين كيفيتتاریخ و                          
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 گزارش پیگیری ممیزی داخلیفرم 
 IHA/MC/FO/19 سند: شماره

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:

 

 

REF: IHA/MC/PR/03 

 

 

 :تاریخ ممیزی داخلی ادواری نوع ممیزی:    

                        داخلی اضافی 

 ارزیابی اثربخشی اقدام اصالحی اصالح/ عدم انطباق ردیف

1   

 

 

2    

3    

4    

5    



 

 گزارش ممیزی داخلیفرم 
 IHA/MC/FO/18 سند: شماره

 00شماره بازنگری: 

 28/10/1398 تاریخ بازنگری:

 

 

REF: IHA/MC/PR/03 

 داخلي ادواري نوع مميزي:     

                    داخلي اضافي 

                        

 پیشنهاد بهبود های یافته شده/عدم انطباق تاریخ ممیزی ردیف
نام  و امضای مدیر  واحد موردممیزی/

 واحد

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

       تاریخ و امضاء نماینده مدیریت:                                                                                                       تاریخ و امضا سرممیز:                                                                            
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