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 »بسمه تعالی «

 آشنايى با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى ايران
 

 است که عهده دار مرجع رسمی کشور تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

 .میباشد) رسمی ( استانداردهای ملی  نشر ، تدوین ووظیفه تعیین
تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران 

سعی بر این . مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی واقتصادی آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد
جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی وبا توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن است که استانداردهای ملی، در 

تولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، : آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
پیش نویس استانداردهای ملی جهت .بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد

مراجع ذینفع واعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظرات نظرخواهی برای 
) رسمی( وپیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 

 .چاپ و منتشر می شود
 رعایت ضوابط تعیین پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای عالقمند و ذیصالح و با

شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان 
بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد . استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد

ه توسط مؤسسه تشکیل میگردد به تدوین و در کمیته ملی مربوط ک)) 5((مندرج در استاندارد ملی شماره 
 .تصویب رسیده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد میباشد که در 
تدوین استانداردهای ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای 

 .انداردهـای بین المـللی استفـاده می نمایدعلمی، فنی و صنعتی جهان و است
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور 
حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردی وعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و 

ی بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد مالحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرا
مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور، اجرای . اجباری نماید

 .استاندارد کاالهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید
سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه همچنین بمنظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات 

مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندکان سیستم های مدیریت کیفیت ومدیریت زیست 
محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را 

ی قرار داده و در صورت احراز شرایط الزم، بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد ارزیاب
ترویج سیستم بین المللی . گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نماید

یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح 
 .گر وظایف این مؤسسه می باشداستانداردهای ملی از دی



 
 
 
 
 
 

 
 
 31585-163کرج ـ شهر صنعتی، صندوق پستی :  ایران صنعتی مؤسسه استاندارد و تحقیقات نشانی 

  14155-6139:  صندوق پستی –تهران ـ ضلع جنوبی میدان ونک :  مرکزی دفتر

 0261-2806031-8:  مؤسسه در کرجتلفن  

 021-8879461-5:  مؤسسه در تهرانتلفن  
 021- 8887080-8887103 تهران ـ 0261-2808114کرج : دورنگار  

 0261-2807045:  دورنگار0261-2807045:  فروش ـ تلفنبخش  

 Standard @ isiri.or.ir: پیام نگار  

 ریال  2750 بهاء  

 

 Headquarters: Institute Of Standards And Industrial Research Of Iran 

 P.O.Box : 31585-163 Karaj – IRAN 

 Tel (Karaj): 0098 (261) 2806031-8 

 Fax (Karaj): 0098 (261) 2808114 

 Central Office: Southern corner of Vanak square, Tehran 

 P.O.Box : 14155-6139  Tehran-IRAN 

 Tel (Tehran): 0098 21 8879461-5 

 Fax (Tehran): 0098 21 8887080, 8887103 

 Email: Standard @ isiri.or.ir 

 Price: 2750 RLS 



 

 

" 17020 آی ای سی ایزو – راهنمای کاربرد استاندارد ملی ایران " کمیسیون استاندارد  
 
 
 

 سمت یانمایندگی رئیس

 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تبریزی ، مرتضی

  )فوق لیسانس مدیریت اجرایی (

  

 اعضاء
 

 شرکت کاروران اخگر ، علی اکبر

  )علوم دریایی فوق لیسانس (

  
 بازرسی بین المللی سیزانشرکت  امامی ، علیرضا

  )لیسانس شیمی (

  
 گروه کارشناسان ایران انتصاریان ، فرزین

  )مهندسی مکانیک فوق لیسانس (

  
 شرکت بازرسی فنی ایرانیان جعفری ، سپیده

  )لیسانس مهندسی صنایع ( 

  
 اردین آفرینشرکت بازرسی بین المللی ش  خسروی سامانی ، جمشید

  )فوق لیسانس حقوق (

  
 اس جی اس ایرانشرکت  دادجو ، ماندانا

  )فوق لیسانس مدیریت بازرگانی(

 اس جی اس ایرانشرکت   فریبا-دژبان خان 

   )روانشناسیفوق لیسانس (



 شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا روحانی ، موسی الرضا

  )لیسانس مهندسی مکانیک ( 

  

  طلبان ، علیزاهد
 )فوق لیسانس اقتصاد ( 

 شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا

  

 شرکت بهستون صنعت نوین کارگزاری ، محمود
  )فوق لیسانس مهندسی الکترومکانیک( 
  

  سرویسزشرکت اطلس اینسپکشن کاظم سلطانی ، آیدین

  )فوق لیسانس علوم دریایی ( 
  

  ایرانات صنایع انفورماتیکمرکز تحقیق کلیشادی ، احمد رضا
  )لیسانس مهندسی الکترونیک ( 
  

 سازمان هوا و فضا قلیان فروشان ، علی اصغر
  )لیسانس مهندسی متالورژی ( 
  

 مدیریت نظارت بر اجرای سیستمهای کیفیت قنواتی ، علی 
 )لیسانس مهندسی مکانیک ( 
 

 

 شرکت بازرسی سنجش آزاد مؤیدی ، شهروز
 ) لیسانس علوم دریایی فوق( 
 

 

 شرکت بازرسی ، مهندسی ، صنعتی ایران میرخائف ، فرشید
  )فوق لیسانس مهندسی برق ( 

  دبیر
 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اشرف جهانی ، آزیتا

  )لیسانس تغذیه ( 
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 گفتار پیش
نویس آن توسط  که پیش " 17020 ای سی  آی- ایزو–راهنمای کاربرد استاندارد ایران  " استاندارد
               مورخمدیریت کیفیتمیته ملی استاندارد ک  سی و هشتمین های مربوط تهیه و تدوین شده و در کمیسیون

 قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه 3اینک به استناد بند یک ماده . مورد تأیید قرار گرفته است 1/5/86
 .شود  به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1371ماه  ت صنعتی ایران مصوب بهمناستاندارد و تحقیقا

های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات،  برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت
یا تکمیل استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصالح 

. این استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون های فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت
 . استفاده کردآنهابنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر

 توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن
 .امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود

 :منابع و مĤخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است
 

1- European Co-operation for Accreditation – November 2004 - EA IAF/ILAC Guidance 
on the Application of ISO/IEC 17020 :1998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مقدمه

می باشد ،     ISO/IEC 17020 استاندارد   که معادل با17020 آی ای سی - ایزو-استاندارد ایران
در این . ص می سازد را تعیین و مشخ1سازمان های بازرسی کنندهمختلف  انواع فعالیتمعیار های عمومی برای 

 ISOاستاندارد عناصر سیستم کیفیت نیز تشریح شده به نحوی که بتوان آنها را در ارتباط با عناصر مرتبط با 

 –اگر سازمان های بازرسی کننده با روشی هماهنگ و منطبق با استاندارد ایران .  نیز بکار برد9001:2000
اه وجود یک استاندارد بعنوان راهنما برای کاربرد استاندارد  تأیید صالحیت شوند، آنگ17020 آی ای سی -ایزو

 . ضروری می باشد ، که استاندارد حاضر آن را فراهم می سازد17020 آی ای سی - ایزو–ایران 
 را  قادر سازد تا کاربرد استاندارد 2یکی از اهداف این استاندارد این است که مرجع تأیید صالحیت

  را برای ارزیابی سازمان های بازرسی کننده ، هماهنگ ساخته و گامی مهم در 17020 آی ای سی - ایزو-ایران
این استاندارد برای سازمان های بازرسی .  مراجع تأیید صالحیت نیز برداشته شود3جهت نیل به شناسایی متقابل

اتخاذ می کنند  را  تصمیماتی 4گواهینامه های بازرسی  /کننده و نیز برای طرف هایی که براساس گزارش ها 
 .کاربرد دارد

 شناسایی متقابل بین مراجع تأیید صالحیت  را فراهم  ترتیباتاین استاندارد می تواند اساس و مبنای  
 اعضای  نظر به اینکه.  ضروری شناخته می شودISO/IEC 17020سازد و برای کاربرد سازگار استاندارد 

 ن عضویت در این توافق نامه ها ، یکدیگر را در اجرای استاندارد و متقاضیا5توافق نامه های شناسایی چند جانبه

  ISO/IEC 17020  جع تأیید صالحیت به ا بوسیلۀ مراستانداردانتظار می رود که کل این  ‘ می کنندارزیابی
 . عنوان بخشی از مقررات عمومی پذیرفته شود

ت که اجباری بوده و الزامات استاندارد  در کل این استاندارد برای نشان دادن مقرراتی اس" باید"واژۀ 
 برای نشان دادن مقرراتی است که "بایستی "واژۀ .   را منعکس می سازد17020 آی ای سی - ایزو–ایران 

انتظار می رود توسط سازمان های بازرسی کننده مورد استفاده قرار گیرد و روشی شناخته  لکن  ‘اجباری نبوده
سازمان های بازرسی کننده ای که سیستم های آنها نتوانند به هر دلیل این  . دشده برای تأمین الزامات باش

قابل قبول خواهند بود که صالحیت تنها درصورتی برای مرجع تأیید ، استاندارد را بطور کامل اجرا نماید 
ی معادل تأمین   و هدف این استاندارد  را باروش17020 آی ای سی - ایزو-استاندارد ایرانبا الزامات بند مرتبط 

 .نمایند 
                                                 
1 -     Inspection Bodies 
2 -    Accreditation Body 
3-    Mutual Recognition 
4-     Inspection Certificates/Reports 
5-   Multilateral Agreement(MLA)  

 



 
 
 

 17011مرجع تأیید صالحیت باید همواره بی طرفی خود را طبق الزامات بند مرتبط استاندارد  ایزو آی ای سی 
 و تفسیر خود با  استاندارد مرجع تأیید صالحیت باید آمادگی داشته باشد تا در مورد اینبنابراینحفظ کند ، 

 .ردی که اقتضا نماید به سئواالت پاسخ دهد گفتگو کند و در مواسازمان متقاضی
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 17020  آی ای سی–  ایزو– راهنمای کاربرد استاندارد ایران

 

 هدف 1
 به منظور تبیین و تشریح الزامات و معیارهای مشخص شده در تهیه راهنمایی استانداردهدف از تدوین این 

 . می باشد 17020  آی ای سی–  ایزو–استاندارد ایران 
 

 دامنه کاربرد           2
 تأیید گواهینامه و نیز صدور بازنگری ، برای ارزیابی راهنمایی عالوه بر اینکه می تواند بعنوان استاندارداین 
         ،  انواع مختلف سازمان های بازرسی کننده توسط مرجع تأیید صالحیت کاربرد داشته باشد 1صالحیت

 حفظ و رعایت الزامات ، استقرار ، اجرا جهتواند برای انواع مختلف سازمان های بازرسی کننده می ت
این عالوه بر موارد فوق  .گیردمورد استفاده قرار   نیزو انطباق با آن 17020  آی ای سی- ایزو–استاندارد ایران 

سازمان های بازرسی  مات بازرسی وسیله ای جهت حصول اطمینان استفاده کنندگان از خدبعنوان استاندارد
 .بکار می رودت بازرسی و کیفیت آن ائه خدماارنحوه  درخصوص کننده

  مراجع الزامی           3
بـدین ترتیـب آن     . مدارک زیر حاوی مقرراتی است که در متن این اسـتاندارد بـه آنهـا ارجـاع داده شـده اسـت                     

  یـا تجدیـدنظر،   / ورد مراجـع دارای تـاریخ چـاپ و          در مـ  . شـود   مقررات جزیی از این استاندارد محسـوب مـی        
اصالحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست، معهذا بهتر است کاربران ذینفع ایـن اسـتاندارد،                   

در مورد مراجـع  . امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند    
یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مـورد نظـر      / یا تجدیدنظر، آخرین چاپ و      / پ و   بدون تاریخ چا  

 است
.:الزامی است استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد   

                                                 
1- Accreditation Certificate 
 
 

 
1 



  اع مختلفو معیارهای عمومی برای فعالیت ان1381سال  : 17020  آی ای سی- ایزو–   استاندارد ایران  3-1
ن های بازرسی کننده سازما     

3-2 ISO/IEC 17000: 2004 Conformity Assessment – Vocabulary and General Principles  
 
 

            اصطالحات و تعاریف            4
 استانداردیا واژه های مندرج در / در این استاندارد اصطالحات و 

  ISO/IEC 17000: 2004 Conformity Assessment- Vocabulary and General Principles   
 . می رودبکار

 

  17020  آی ای سی- ایزو– های استاندارد ایران راهنمای بند      5

   و دامنه کاربرد هدف      5-1
 تأیید صالحیت مرجع   ،استاندارد و این   17020  آی ای سی- ایزو–د ایران راستانداهنگام استفاده از    5-1-1

 یخواسـته هـا         الزامات قانونی ، دولتی یـا سـایر          .  به الزامات اضافه یا کسر نماید      نبایستی   ریا هر کاربر دیگ   
 .منعکس گردد اعطایی  1 تأیید صالحیتدامنه شمولالزامی باید در 

            یـا  2  " عملکـردی    " در یکـی از دو طبقـه         هه  آزمون انجام شـده توسـط شـرکت هـای بازرسـی کننـد               5-1-2
 به طور مثال آزمون بار جرثقیل بعنوان بخشی از فعالیـت            " عملکردی   "در آزمون   .قرار می گیرد      3  "لی   تحلی "

آی ای سـی   - ایـزو    -معمول آنها در فرآیند بازرسی محسوب می شود ، بنابراین در دامنه کاربرد استاندارد ایران                
که باید در داخـل آزمایشـگاه و        (  متالورژیکی   آزمون تحلیلی مانند آزمون های شیمیایی و      .   قرار می گیرد    17020

بعنـوان  ) تحت شرایط کنترل شده محیطی و با استفاده از تجهیزات پیچیده یا روشهای اجرایی آزمون انجام گیرد                  
  17020 آی ای سـی      – ایزو   –فعالیت آزمایشگاهی محسوب می شود و  بنابراین در دامنه کاربرد استاندارد ایران              

بعنوان بخشی از فعالیـت هـای بازرسـی         را نیز    چنانچه سازمان بازرسی کننده آزمون های تحلیلی         .قرار نمی گیرد  
 . می باشد17025 آی ای سی  - ایزو  –خود انجام دهد  ملزم به رعایت الزامات استاندارد  ایران 

 
 
 

                                                 
1 - Scope  of Accreditation 
2- Functional 
3 - Analytical 
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   و تعاریف اصطالحات       5-2
 و            " فرآیند " ، " خدمت " ، "احی محصول  طر" شامل " محصول "  در این استاندارد واژۀ 5-2-1
 . شرح داده شده ، می باشد 17020 آی ای سی – ایزو – استاندارد ایران 1-2 ، بطوری که در بند " کارخانه "

    
 تفاوت مهم این ولی  ، اشتراکاتی دارد2" گواهی محصول" و1 " آزمون" با تعریف"بازرسی"تعریف     5-2-2

 بر مبنایمحصول   پذیرش شامل قضاوت حرفه ای جهت تعیین قابلیت" بازرسی "یاری از انواع است که بس
بنابراین سازمان بازرسی کننده باید نشان دهد که قابلیت و صالحیت الزم جهت انجام . استالزامات عمومی 

 .بازرسی را دارا می باشد
زمانهای بازرسی کننده ، تعاریف و اصطالحات با توجه به دامنه وسیع صنایع مورد بازرسی توسط سا  5-2-3

 .جایگزین می تواند برای موضوع مورد بازرسی استفاده شود
 یا /به طور کلی بازرسی مستلزم تعیین صریح و مستقیم انطباق یک محصول معین و منحصر بفرد و    5-2-4

لب نیز کاری پیچیده و حساس که اغ( تعداد کمی از محصوالت با الزامات و نیاز مندیهای خاص و عام است 
 با تعداد  محصوالتمتضمن تعیین غیر مستقیم انطباق مجموعه در حالی که گواهی محصول عمدتاً ) است 
 ) مراجعه شود 1دول جبه  ( . با الزامات خاص است،زیاد

. ی گیرد ، گواهی کردن سیستم کیفیت را در بر نم17020 آی ای سی - ایزو–  دامنۀ استاندارد ایران 5-2-5
یا سایر سیستمهای  کیفیت جنبه های خاصی از سیستم بررسیهرچند ممکن است برای سازمان بازرسی کننده 

 1-2به یادآوری بند ( ، به طور مثال آزمون فرآیند ها  ضروری باشد به منظور توجیه نتایج بازرسی  دونم
 ) . مراجعه شود 17020 ایزو آی ای سی –استاندارد ایران 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 -Testing 
2  - Product Certification 
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  برخی از تفاوت های بین بازرسی و گواهی محصول- 1جدول 
 گواهی محصول بازرسی فعالیت

 ماهیت عملیات
بازرسی محصوالت به طور انفرادی و نه ضرورتاً توسط 

 )تعیین مستقیم انطباق( شخص سوم 
گواهی کردن مجموعه ای از محصوالت توسط 

 )تعیین غیر مستقیم انطباق ( شخص سوم 

 1انطباق
یا / استانداردها یا سایر مدارک الزامی وبر مبنایزمون آ

 الزامات عمومی
 استاندارد ها یا سایر مدارک بر مبنایارزیابی 

 الزامی

 2تضمین
گزارش بازرسی شرایط محصول را در زمان انجام 

 .بازرسی نشان می دهد
گواهی محصول به طور معمول تداوم انطباق 

 .محصول را تضمین می کند

 تصمیمات
نیازی به تفکیک بین افرادی که درباره بازرسی تصمیم 

گیری می کنند و با افرادی که بازرسی را انجام می دهند ، 
 .نمی باشد

تصمیمات مربوط به گواهی محصول توسط 
انجام  را افرادی متفاوت از افرادی که ارزیابی 
 .می دهند، صورت می گیرد

 .هیچ مجوزی صادر نمی شود 3صدور مجوز
ز به عرضه کننده برای صدور گواهی مجو

 .محصول یا عالمت گذاری داده می شود
عالمت گذاری 

 محصول
عالئم فقط بر روی محصوالتی که مورد بازرسی قرار   

 .گرفته اند ، گذارده می شود
عالئم ممکن است فقط بر روی محصوالت 
 .گواهی شدۀ  مشمول مجوز ،گذارده شود

 4بازبینی مراقبتی
گام نیاز به منظور پشتیبانی از بازرسی انجام  فقط در هن

 .می گیرد
به طور معمول جهت تضمین انطباق ضروری 

 .می باشد
 حینبازرسی 

  بهره برداری
 5محصول

 در گواهی محصول انجام نمی شود .همواره توسط عملیات بازرسی انجام می گیرد

. 

                                                 
1 - Conformity   
2 - Assurance           
3-Issuing License 
4-Surveillance  
5-In-Service Inspection 
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  اداری مقررات       5-3
وسیله ای مفید جهت نشان دادن موقعیـت سـازمان بازرسـی کننـده در ارتبـاط بـا                    ،    سازمانی نمودار     5-3-1

بـین   روابـط    و همچنـین     ی وابسـته     بـا شـرکتها یـا سـازمانها         روابـط  نمودارهایی کـه  . سازمان بزرگتر می باشد     
مـی توانـد     اسـتقالل سـازمان بازرسـی کننـده را           ادعـای  ،نشان می دهد    بخوبی   سازمان را    آن مختلفقسمتهای  

 .بخوبی حمایت کند
 برای سازمان بازرسی کننده تأیید صالحیت شمول تأیید صالحیتمرجع تأیید صالحیت ، دامنۀ     5-3-2

ارائه یا به همراه آن  پروانه تأیید صالحیت  در رسمی تحت عنوان زمینه تأیید صالحیتبیانیهشده را طی یک 
 پس از مشورت با ارزیابان دخیل در امر ارزیابی زمینه تأیید صالحیت توسط مرجع تأییدصالحیت. می نماید

 که توسط سازمان بازرسی  است براساس اطالعاتی تأیید صالحیتزمینه.  می شودتعیینسازمان بازرسی کننده 
شده سازمان و اثبات  صالحیت تصدیق حاکی ازو کننده به همراه درخواست تأیید صالحیت  ارائه شده 

 2-4 بایستی بر نوع سازمان طبق مندرجات بند آننه تأیید صالحیت و زمینه پروا. می باشد  بازرسی کننده
 . نمایدداللت 17020آی ای سی - ایزو–استاندارد ایران 

تعریف شود تا  در زمینه تأیید صالحیت تأیید صالحیت بایستی با عبارات کامالً دقیق شمول  دامنه    5-3-3
 و محدودۀ عمومی بازرسی ، نوع و گسترۀ بازرسی  ،ت و بدون ابهاماستفاده کنندگان و مشتریان بتوانند به دق

 را  که بازرسی طبق آنها انجام می گیرد الزاماتیحاویمقررات ، استاندارد ها یا مشخصات  ،نیاز برحسب 
 . کنندمشخص

این هدف از .  یا سفارش بازرسی مربوطه انجام شودهاعملیات بازرسی بایستی مبتنی بر قرارداد    5-3-4
الزام ، حصول اطمینان از وجود یک تفاهم روشن و مشخص بین سازمان بازرسی کننده و مشتری در مورد 

به ( بازرسی  وزه هایحدر بسیاری از . که بر عهدۀ سازمان بازرسی کننده می باشداست  بازرسی حدود و دامنه
. اصی با مشتریان امضاء نمی شودقراردادهای اخنص)  محصول براساس مقررات ملی عملکردطور مثال بازرسی 

 مقررات وضع شده توسط مقامات باید دربرگیرندۀ مدارک مشخصی نظیردر اینگونه موارد سفارش بازرسی 
 .قانونی باشد

قرارداد بیمه نامه مسئولیت پوشش   از سازمان بازرسی کننده انتظار می رود در هنگام تعیین سطح 5-3-5
یکی از عواملی که بایستی مورد مالحظه قرار گیرد .  استفته در نظر گر نشان دهد که چه عواملی را،خود

 .احتمال خطرات در حین  اجرای عملیات بازرسی است 
5 

 



انواع مسئولیت .   نمی باشدتأیید سطح پوشش بیمه مشتریان از مسئولیت های سازمان تأیید صالحیت 5-3-6
بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان  طور مثال می تواند شامل که بوسیله بیمه نامه مسئولیت پوشش داده می شود به

 . باشد3حرفه ای  مسئولیتبیمه و 2بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث، 1در قبال کارکنان
 

در هنگام انجام بازرسی در هر خود  سازمانهای بازرسی کننده بایستی توجه خاصی به پوشش بیمه ای – یادآوری
 ممکن است با کشور متبوع سازمان بازرسی کننده تفاوت  هر کشورزیرا الزامات قانونی. یند مان مبذول راکشوری 

 .داشته باشد 
 
 شرایط فیزیکی  شاملبوده وقراردادی براساس شرایط تجاری و  در این بند ،  مورد اشارهشرایط  5-3-7

 .مکانهای بازرسی نمی باشد
سازمانهای بازرسی کننده  حسابهای مالی 4صحت درمورد ی داورسازمانهای تأیید صالحیت مسئولیت  5-3-8

  .را برعهده ندارند
  درستکاریاستقالل ، بی طرفی و      5-4
از کارکنان سازمان بازرسی کننده بودن به دور روشهای اجرایی بایستی جهت حصول اطمینان از   5-4-1

 .نها تأثیر بگذارد ، تدوین گردد یا سایر فشارهایی که ممکن است برداوری آمالیفشارهای تجاری ،
اساسی در تعیین  معیاری )پ( یا )ب( ، ) الف (تحت انواعکننده طبقه بندی سازمان های بازرسی   5-4-2

 اعتماد مشتریان را به  توانایی ی تواندم، استقالل قابل اثبات سازمان بازرسی کننده . استقالل آنها می باشدمیزان 
 و 5شخص اولواژه های .  بازرسی با بی طرفی و هدفمندی تقویت کندعملیاتنجام  در اسازمان بازرسی کننده

 آی – ایزو –استاندارد ایران شرح داده شده در  17000آی ای سی -استاندارد ایزوکه در به نحوی  6شخص دوم
آنجا که تفکر از لذا . داشتد ننخواهکاربرد مفید نشده است ، زیرا که این واژه ها به کار برده  17020ای سی 
لذا ضروری است که  ‘ بوده است  سوم  و دوم ، اولواژه های شخص براساس  متمادی برای سالیان مرسوم

 :داده شود زیر به شرحفوق  برخی توضیحات در مورد ارتباط بین دو طبقه بندی
 
 
 

                                                 
1 -Employers Liability 
2 -Public Liability 
3 -Professional Indemnity 
4 -Adequacy 
5 -First Party 
6 -Second Party 
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  "الف" سازمان بازرسی کننده نوع    1- 5-4-2
دعای بی طرفی خود از سایر طرف های دخیل باید بطرق زیر نشان برای ا) الف(سازمان بازرسی کننده نوع 

 مستقیم با طرف های ذینفع و ذیربط در طراحی ، ساخت ، تأمین ، نصب ، خرید ،  هدهد که هیچگونه رابط
 :را ندارد مالکیت ، استفاده یا نگهداری اقالم بازرسی شده یا اقالم مشابه رقابتی 

 .)دن قادر به تأثیر گذاری بر نتایج بازرسی نمی باشینردی که مالکبه غیر از موا( مالکیت عام  -

 
    تعداد زیادی ساختار سازمانی به گونه ای است که مثالی روشن در این مورد هنگامی است که   -1یادآوری 

برد ا ، راهامکان تأثیر گذاری بر خط مشی ه) به طور انفرادی یا به طور گروهی ( سهام دار وجود دارند ، لکن آنها 
 .یا عملیات سازمان بازرسی کننده را ندارند

 
به غیر از مواردی که آنها سمت ( سازمان ها ) یا معادل آن ( مالکیت عام افراد منصوب در هیأت مدیرۀ   -

 . )هایی دارند که بر نتایج بازرسی تأثیر نمی گذارند

 
 و ممکن بودهسرمایه گذار در یک شرکت ، ک مثالی روشن در این مورد هنگامی است که یک بان  -2یادآوری 

است بر انتصاب یک نفر در هیأت مدیره به عنوان ناظر بر اعمال مدیریت شرکت دخالت کند ولی این فرد در 
 .تصمیم گیری ها دخالت نخواهد داشت 

 
 گزارش دهی مستقیم به مدیریت رده باال  -

اردی که ممکن است توانایی تأثیر گذاری بر نتایج  ، تفاهمات غیر رسمی یا سایر موترتیبات قراردادی -
 .بازرسی را داشته باشد

 
عالوه بر موارد باال ، اگرسایر بخش های یک سازمان بازرسی کننده مستقیماً در طراحی ، ساخت ، تأمین ، 

 آن      نصب ، خرید ، مالکیت ، استفاده یا نگهداری اقالم بازرسی شده یا اقالم مشابه رقابتی دخیل باشد و
 .بخش ها هویت جدا و رسمی نداشته باشند ،  نباید به عنوان سازمان بازرسی کننده نوع الف شناخته شود

 باید خط مشی خود را  ‘یک شخصیت حقوقی که سازمان بازرسی کننده بخشی از آن است  ‘مدیر ارشد اجرایی 
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 مرجع تأیید صالحیت . ده و مستند نماید، شرح دا) الف(جهت حفظ وضعیت سازمان بازرسی کننده نوع 
 شواهد اجرایی این خط مشی را برحسب طرف های ذی نفع در مالکیت ، اساسنامه و ساختار تشکیالتی هیأت

 مدیره ، روش های تأمین مالی ، روش های تصمیم گیری و سایر عواملی که ممکن است بر بی طرفی ، 
 .تأثیر بگذارد را بررسی خواهد کرد) الف(نوع استقالل و درستکاری سازمان بازرسی کننده 

  "ب" سازمان بازرسی کننده نوع     5-4-2-2
 :زیر است   کرد به شرح شناساییرا می توان ) ب(نوع دو مشخصه ای که توسط آنها سازمان بازرسی کننده 

می  مانی و قابل شناسایی از ساز ، تفکیک شدهیک بخش مشخص،  )ب( نوع سازمان بازرسی کننده  -
 . ، نصب ، استفاده یا نگهداری اقالمی که بازرسی می کند دخیل استتأمینباشد که در طراحی ، ساخت ، 

 . به سازمان مادر خود ارائه می کندمنحصراًخدمات بازرسی را  ،) ب(نوع سازمان بازرسی کننده   -

 . باشداستفاده کنندهیا و ننده  کتأمین ممکن است که بخشی از سازمان )ب( نوع  بازرسی کنندهسازمانیک 
 کننده می باشد ، اقالمی را که تأمین که بخشی از سازمان )ب( نوع هنگامی که سازمان بازرسی کننده  -

 توسط یا برای سازمان مادر ساخته می شود بازرسی می کند و این اقالم به بازار یا سایر طرف ها عرضه
 .ا انجام داده است رشخص اول بازرسی  در چنین حالتی شود ،می

  رای که بخشی از یک سازمان استفاده کننده می باشد ، اقالم)ب(هنگامی که سازمان بازرسی کننده نوع   -
جهت استفادۀ سازمان مادر تهیه و تأمین می گردد مورد بازرسی قرار می دهد و این تأمین کننده  توسط که

شخص   از نوعبا سازمان مادر ندارد ، بازرسینیز باطی و هیچ ارتتأمین کننده جزئی از سازمان مادر نبوده 
 .انجام داده استرا  دوم

  "پ" سازمان بازرسی کننده نوع    5-4-2-3
 ، نصب ، استفاده یا نگهداری اقالمی تأمیندر فعالیت های طراحی ، ساخت ،   )پ(نوع سازمان بازرسی کننده  

شخص  ممکن است که شامل بازرسی های آن شده توسط  بازرسی های انجام. که بازرسی می کند دخیل است
گرچه . باشد) ب ( نوعی از بازرسی های انجام شده مشابه سازمان بازرسی کننده نوع نیز و شخص دوم،  اول

      : است تمایز م به دالیل زیر)ب( از سازمان بازرسی کننده نوع )پ(سازمان بازرسی کننده نوع 
باشد ، ندارد از سازمان مادر  نیاز به اینکه بخش تفکیک شده ای )پ(سازمان بازرسی کننده نوع یک   -

  ممکن است که )پ(یک سازمان بازرسی کننده نوع . باشدقابل شناسایی خود ولی باید در داخل سازمان 
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نده اقالمی باشد که  کننده ، نصب کننده ، استفاده کننده یا نگهدارتأمینخودش طراح ، سازنده ،   -

 .بازرسی می کند

و یا  شخص ، بازار برای ممکن است که خدمات بازرسی خود را )پ(سازمان بازرسی کننده نوع   -
ممکن است که کاال مثال این نوع  سازمان بازرسی کننده به طور . ارائه دهد سازمان های بیرونی دیگر

. توسط سازمان دیگری استفاده می شود بازرسی کندکه را های عرضه شده بوسیلۀ خود یا سازمان مادر 
این . ارائه کند به سایر سازمان هاخدمات خودرا سازمان بازرسی کننده نوع این همچنین ممکن است 

ساخته  اقالمی که توسط خود یا سازمان مادر طراحی ،  با بازرسی اقالمی مشابهشاملخدمات بازرسی 
ن نوع فعالیت های بازرسی یا بنابراین می توان . ، می باشد  می شونداده یا نگهداری ، نصب ، استفتأمین،

 .را رقابتی تلقی کرد

 
 شخص سوم را نمی توان به عنوان بازرسی های )پ( نوع  کنندهبازرسی های انجام شده توسط سازمان بازرسی

 عملیات اجرایی               قالل و  الزامات مربوط به است کنندهطبقه بندی کرد زیرا که این نوع از سازمان های بازرسی
             - ایزو-استاندارد ایران  در پیوست الف که )الف(که در سازمان بازرسی کننده نوع را  بی طرفانه ای

ممکن است که با  )پ( سازمان بازرسی کننده نوع .کندنمی برآورده  ، تأکید شده است 17020 آی ای سی
 فعالیت های متعارض و  دردخیل نبودن اقتصادی ، نفعانیذسایربه ه عدم وابستگی مربوط ب یبرخی از معیار ها

 است ، انطباق داشته )ب( و )الف(عملیات عاری از تبعیض که از ویژگی های سازمان های بازرسی کننده نوع 
را حائز  )ب ( و)الف ( که همۀ الزامات خاص سازمان های بازرسی کننده نوع تا زمانیبا این وجود . باشد

 . شناخته خواهند شد)پ(نشوند سازمان بازرسی کننده نوع 
طراحی ، ساخت ، تأمین ، نصب ، خدمات دهی ، نگهداری و بازرسی سازمانی که هر یک از فعالیت های 

 زمانی ء انجام گیرد و مورد اسثنایک فرد  انجام می شود نبایستی توسط" پ"توسط سازمان بازرسی کننده نوع 
ه الزامات قانونی یا سایر الزامات تصریحی ، صریحاً به یک شخص از سازمان بازرسی کننده نوع می باشد ک

همراه طراحی ، ساخت ، تأمین ، نصب ، خدمات دهی، نگهداری هر یک  از فعالیت های  اجازه دهد که "پ"
 . بازرسی سازمان دیگر را انجام دهدبا
  رازداری       5-5
 استاندارد 3-12بند ( به منظور رعایت الزامات رازداری مربوط به مشتری بایستیننده سازمان بازرسی ک  5-5-1

پیمانکار هر خود یا توسط  مستند در سیستم کیفیت ، دارای خط مشی  ) 17020 آی ای سی – ایزو –ایران 
 مرتبط  الزاماتو ) 17020 آی ای سی – ایزو – استاندارد ایران 14بند ( گمارده شده از سوی او  بوده   فرعی
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 را تعیین برای بازرسی های اجباریروش های اجرایی در این ارتباط بایستی  . را مورد مالحظه قرار دهدقانونی

 .را دارد حق دسترسی به نتایجعالوه بر مشتری  نماید که چه کسی و تدوین
  سازمان و مدیریت      5-6
 مرتبط وظایف کامل جهت اجرایدر مجموع  ستیی کننده بایترکیب سازمان بازرسساختار و اندازه ،    5-6-1

 . باشد داراکفایت الزم را  مناسب بوده وبا بازرسی 
 حدود و وظایف که در آن داشته باشد روزآمد سازمانی نمودار یک بایستیسازمان بازرسی کننده    2 -5-6

 . شده باشدمشخص روشنی به با یکدیگر مسئولیت ها برای کارکنان داخل سازمان بازرسی کننده و ارتباط آنها
عالوه بر فعالیت های بازرسی ، فعالیت های دیگری در سازمان بازرسی کننده انجام  در صورتی که همچنین

و  مدیر فنی سمت.  نشان داده شودروشنی بین فعالیت های بازرسی و سایر فعالیت ها به  الزم است مرز ،شود
 . سازمانی نشان داده شده باشدنمودار بایستی به روشنی در مدیر کیفیت 

سمتی که در سازمان بازرسی کننده می تواند بر کیفیت بازرسی یا سوابق بازرسی ها مؤثر برای هر  5-6-3
استاندارد  3-7به بند (  گردیده باشد سیستم کیفیت سازمان درجبایستی در مدارک ها  ، جزئیات مسئولیت باشد

  ) . شودمراجعه 17020  آی ای سی- ایزو–ایران 
 بستگی به اندازۀ  ،کارکنان می توانند کارهای متعدد داشته باشند پیچیدگی مدارک و حدودی که میزان 5-6-4

 .سازمان دارد
در این  سمت مدیر فنی را داشته باشند کهیک شخص   بیش ازبرای فعالیتهای مختلف ممکن است  5-6-5

 .ه شده و مستند گرددصورت مسئولیتهای خاص هر شخص باید شرح داد
 سازمان دهی شده به گونه ایساختار سازمانی آن  که بتواند نشان دهدسازمان بازرسی کننده بایستی    5-6-6

 با اهداف بازرسی ، روش های بازرسی و روش های اجرایی که افرادیبوسیلۀ بازرسان  فعالیت های است که
 گستره ، ماهیت و سطح نظارت . نظارت می گردد ،می باشند  آشنامورد استفاده و ارزیابی های نتایج بازرسی

 و نوع بازرسی انجام شده بازرساناعمال شده بستگی به توانمندی و کارآمدی ، تجربه ، آموزش و دانش فنی 
 .دارد

 قادر به برحسب اقتضاء که ناظر می تواند صورت گیرد نظارت مؤثر بازرسی ها  فقط در شرایطی   5-6-7
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یا درغیر اینصورت شخصاً قابل اعتماد بودن تصمیمات   بوده ونگری مشاهدات واقعی و تصمیمات بازرسیباز

 .بازرسی ها را تصدیق نماید
گزارش های بازرسی جهت دوره ای بازنگری    ، لزوماًو نه   ، می تواند شاملبازرسان کار برنظارت   5-6-8

 وش های اجرایی سازمان بازرسی کننده و در صورتمقررات مرتبط ، رانطباق با   ازحصول اطمینان
 .باشدبا مشتری در قرارداد ضرورت الزامات مورد توافق 

 نظارت.  در محل بازرسی ها باشد2حضورینظارت  نحوۀ اجرای بازرسی ها بایستی شامل 1پایش 5-6-9
  در محل بازرسیبا استقالل کامل که  ، فنیصالحیت در محل بازرسی بایستی توسط کارکنان با حضوری

 . ، انجام گیردحضور دارند
طراحی و به گونه ای بایستی  بازرسان  کاربر نظارت حضوریبرنامۀ سازمان بازرسی کننده برای  5-6-10

 بایستی ان  هر کدام از بازرس. مورد نظارت حضوری قرار گیردبرنامه ریزی شده باشد که در هر سال یک نمونه
حداقل یکبار در ازرسی که توسط سازمان بازرسی کننده  مجاز شمرده شده اند ،  ب های زمینه یک از برای هر

 و   گرفته قرار حضوریمورد نظارت   ،) سال 4 الی 3به طور معمول ( دورۀ ارزیابی مرجع  تأیید صالحیت 
 .سوابق  بازرسی های مشاهده شده باید نگهداری شود

  سازمان .  غیاب مدیر می باشد الزم درصالحیت  بافردیتعیین  ، جانشینهدف از معرفی یک   5-6-11
 . به طور دائم نداردجانشینبازرسی کننده الزامی به استخدام کردن 

ضرورت ندارد که لزوماً برای در سازمانی که غیبت یک شخص کلیدی موجب توقف کار می گردد ، 5-6-12
 . تعیین گرددجانشینیوی 

 شامل سمتهای  ، یت خدمات بازرسی تأثیر گذارد ممکن استهایی که می تواند بر کیف سمت  5-6-13
 . باشدانمدیریتی ، دفتری و سایر کارکنان و همچنین بازرس

  سیستم کیفیت      5-7
 بازرسی کننده نشان دهد که  هاینظامنامۀ کیفیت سازمانبرای ارجاع ساده تر توصیه می شود که    5-7-1

مورد اشاره قرار کیفیت  سیستمچه قسمت هایی از در  17020   ای سی آی- ایزو–استاندارد ایران الزامات 
 .مرجع باشدجدول یک دارای ممکن است   ، به طور مثال نظامنامۀ کیفیتگرفته است

                                                 
1 - Monitoring 
2-  Witnessing 
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 2-6 سازمانی با ارجاع به بند  نمودارباید به وضوح در ) هر نام دیگرتحت یا (  مدیر کیفیت سمت     5-7-2
فیت باید از یمدیر ک. نشان داده شوداستاندارد  این 2-6-5 و بند 17020  آی ای سی- ایزو–استاندارد ایران 

 .فارغ باشد، از جمله تضاد منافع ،  بگذارد اثر که ممکن است بر کیفیت کار او عواملیهرگونه 
         سازماندر  اجرایی مدون روش های تصدیق بکارگیری ،  کیفیتهدف از ممیزی داخلی  5-7-3

و طبق  شده برنامه ریزی و سازماندهی،  ممیزی کیفیت به طور معمول توسط مدیر کیفیت .است کننده بازرسی
 اجرا  دربر می گیرد را برنامۀ از پیش تعیین شده ، که کلیۀ جنبه های سیستم کیفیت از جمله اجرای بازرسی را

 مدونو طبق یک روش اجرایی حی طرامشروح ممیزی بایستی زمان بندی شده و  دامنه ، تاریخ و برنامۀ .کند
 .هدایت  گردد

بعنوان یک قاعده  .  نیز می توانند ممیزی های داخلی را انجام دهندواجد صالحیت برون سازمانیاشخاص 
 ارزیابیسیستم کیفیت حداقل یک بار در سال مورد که ترتیب داده شود به گونه ای داخلی بایستی های ممیزی 

 تأمین استاندارداین   10-6-5الزامات بند ی بایستی این اطمینان را بوجود آورد که  ممیزی های داخل.قرار گیرد
 .گردیده است

 که یک سازمان بازرسی کننده دارای بیش از یک محل عملیاتی باشد ، کلیۀ جنبه های درصورتی  5-7-4
 . قرار گیرد صالحیتممیزی کامل داخلی در طی دوره ارزیابی تأییدمورد سیستم کیفیت و کلیۀ محلها باید 

 
دفاتری غیر از اداره مرکزی می باشد که سوابق بازرسی در  " محل عملیاتی " منظور از  در این بند –یادآوری 

 .اداره مرکزی اجرا و برقرار می گردد از آنجا نگهداری و سیستم مدیریت کیفیت مستقل
 
های واصله از مسئولین   از جمله گزارش ،بازنگری های مدیریت بایستی هرگونه اطالعات مرتبط    5-7-5

 ، نتایج ممیزی های داخلی و ارزیابی های خارجی ، شکایات واصله از  مدیریت حوزهنظارت و کارکنان
و ، برنامه های آینده   ، موجود انسانی و تجهیزاتمنابع کفایتکیفیت ، سیستمرات مورد نیاز در یمشتریان ، تغی

 . را مورد مالحظه قرار  دهد آنان یآموزش هاینیاز   وانسانی فعلی و جدیدمنابع  جدید ،  هایکاربرآورد 
تناوب بازنگری های مدیریت بایستی توسط سازمان بازرسی کننده با مالحظۀ نتایج ممیزی های داخلی و 

 داقل ح به طور معمول سالی یک بار به عنوان .بازنگری های قبلی و گزارشات مرجع تأیید صالحیت تعیین شود
 . قابل قبول در نظر گرفته می شودتناوب بازنگری
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  کارکنان       5-8
 با های بلند مدتکارکنان دائمی ، کارکنانی هستند که توسط سازمان بازرسی کننده یا تحت قرارداد    5-8-1

تخدام این کارکنان ممکن است به طور تمام وقت یا پاره وقت اس. سازمان بازرسی کننده استخدام شده اند
  برای دوره زمانی که سازمان ی شوند ، بایستاستفادهبطور موقت کارکنان از  تاهنگامی که ضرورت دارد . شوند

 سازمان بازرسی کننـده بایسـتی       . شوند رسمی به کار گمارده   ی    قرارداد  درکننده از آنها استفاده می کند ،        بازرسی  
  مـدیریت  تحت نظارت و طبق سیستم    بطور مؤثر   م بوده و     الز دارای صالحیت اطمینان حاصل کند که آن کارکنان       

 ). این استاندارد مراجعه شود 7-6-5به بند  ( می نمایند  انجام وظیفهکیفیت سازمان بازرسی کننده 
، آموزش ، دانش  صالحیت با  تحصیالتدائم واجد تعداد کافی کارکنان از سازمان بازرسی کننده باید  5-8-2

 و حجم کارهای دردست اقدام خود 2 ، محدوده1 طبقهرب ضروری برای انجام کارها درفنی ، مهارتها و تجا
 .باشدبرخوردار 

قابلیت های حرفه ای ، آموزش ، تجربه و سطح بایستی تأیید صالحیت شده سازمان بازرسی کننده   5-8-3
 - ایزو–استاندارد ایران  6-6به بند  ( تعریف و مدون نمایدبازرسی های قابل انجام را  دانش مورد نیاز جهت

 قابلیت ها ، آموزش ، تجربه و سطح تناسبمرجع تأیید صالحیت بایستی ).  شود مراجعه 17020 آی ای سی
 .  ارزیابی کند ،شمول بازرسی ها دامنهبراساس   رادانش

 
ر بازرسی یا  عملی در کاشایستگی تضمینی برایبه تنهایی ، ربه و تجآموزشی کامل داشتن صالحیت   -یادآوری 

 . نمی باشدبدون نقصداوری حرفه ای تکوین 
 
 برای آموزش کارکنان واجد صالحیتبیرونی سازمان بازرسی کننده ممکن است از سازمان های    5-8-4

 . استفاده کندخود 
داقل یکبار در هر سال صورت حبطور معمول بایستی شناسایی نیازهای آموزشی برای هر شخص   5-8-5

که  شرحی مکتوب البق در  بایستی بصورت طرحهای مدون برای آموزشهای بعدی یابررسیجۀ این نتی. گیرد 
 .را الزم نمی داند ، منعکس گرددآموزش بعدی برای هر شخص در زمان حاضر صراحتاً 

 بازرسی و  خاصوظایف هر یک از کارکنان جهت اجرای صالحیتهدف از این سوابق نشان دادن    5-8-6
 . می باشدت ویژه استفاده از تجهیزاملزودر صورت 

                                                 
1 - Category 
2 -  Range 
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شامل ، کار   یک آئینبه عنوانمی تواند سازمان بازرسی کننده مدارک راهنمای مورد استفاده    5-8-7
 ، بی طرفی ، ایمنی شخصی ، ارتباط با مشتریان ، مقررات شرکت و هر 1حرفه ایموضوعاتی مرتبط با اخالق 

 .ینان از هدایت کارکنان سازمان بازرسی کننده باشدصول اطمح  از موضوعات مورد نیاز جهتینوع دیگر
   و تجهیزاتتسهیالت      5-9
سازمان . باشدخود و تجهیزات مورد استفاده   مالک امکانات نیازی ندارد کهسازمان بازرسی کننده    5-9-1

به طور ( سط شخص دیگری  یا توهگرفتبه طرق دیگری به کار امکانات و تجهیزات را  دمی توانبازرسی کننده 
و شده مشخص تعریف و  در تمامی موارد نحوۀ دسترسی به تجهیزات باید .نمایدفراهم )  تجهیزات نصابمثال 

مسئولیت مناسب بودن وضعیت  .ورده سازدآ را بر17020  آی ای سی- ایزو–الزامات استاندارد ایران 
، منحصراً  یا نباشد مالکیت سازمان بازرسی کننده باشد  در، چهاستفاده در بازرسی مورد کالیبراسیون تجهیزات 

 .بر عهدۀ سازمان بازرسی کننده بوده و قابل انتقال نمی باشد
            خارج از سازمانهایی کانمو  حیطی مورد نیاز باشددر صورتی که شرایط کنترل شده م  5-9-2

 ها را با کانمشرایط محیطی این نده بایستی سازمان بازرسی کن ، قرار گیرداستفاده مورد بازرسی کننده 
 و درصورتی که شرایط خارج از حدود قابل  را ثبت کندبدست آمدهپایش نموده و نتایج شده تجهیزات کالیبره 

 . گردد درجقبول جهت انجام عملیات بازرسی باشد ، موارد بایستی
قلم از درصورتی که هر .  تجهیزات داده شودبه افراد غیر مجاز نبایستی اجازۀ استفاده از تسهیالت و  5-9-3

از از کنترل مستقیم سازمان بازرسی کننده خارج شود ، اقداماتی باید جهت تأیید مناسب بودن آن قبل تجهیزات 
یا  / عملکردی وکنترل های نمونه شامل بازرسی چشمی ،  بعنوان اقدامات این وصورت گیرد استفادۀ مجدد 

 .شدکالیبراسیون مجدد می با
تجهیزات بسیار اهمیت دارد ، حتی هنگامی که سازمان بازرسی کننده فقط اقالم  از یکشناسایی هر  5-9-4

ردیابی تجهیزات را به هنگامی که به هر دلیل جایگزین می شوند ، این امر . یک نمونه اختصاصی باشد دارای 
 .امکان پذیر می سازد

در صورتی که نتایج اندازه مورد استفاده قرار می گیرند  و آزمون اندازه گیری ی که در کلیۀ تجهیزات   5-9-5
 در نتایج حاصله به عنوان مثال،  تأثیر قابل مالحظه ای بر نتایج بازرسی داشته باشد های آنگیری ها و آزمون ها

 .دنمورد انطباق با الزامات، بایستی کالیبره شو
زمان بازرسی کننده نیست استفاده می شود ، سازمان در مواردی که از تجهیزاتی که تحت کنترل سا 5-9-6

          بازرسی کننده باید قبل از استفاده از این قبیل تجهیزات از رعایت تمامی الزامات مربوط به استاندارد
                                                 
1 - Work Ethics 

14 
 



چنین تصدیقی مدون بوده و سوابق .  و آن را تصدیق کندرده در این زمینه اطمینان حاصل ک17020 ایزو –ایران 
در مواردی که انجام چنین تصدیقی عملی نباشد ، سازمان بازرسی کننده نباید نسبت .  نگهداری می شودآن نیز

 به صدور گزارش تأیید شده اقدام کند  و درصورتی که صدور چنین گزارشی الزامی باشد ، این موضوع باید 
 .برسدبازرسی قید شده  و به اطالع مشتری  در گزارش واضحبطور 

در  همانگونه که 17020   آی ای سی- ایزو – استاندارد ایران 6-9تحت بند  اشاره شده یزاتتجه   5-9-7
براساس استانداردهای برحسب اقتضاء و  کالیبره بودن آنها بایستی شده است ،  تصریحاستاندارد این 5-9-5 بند

 .بین المللی قابل ردیابی و شناسایی باشدملی و 
 ردیابی به  قابلیت انجام می شود ، بایستی از سازمان بازرسی کننده در داخلهنگامی که کالیبراسیون  5-9-8

سازمان از این استانداردها که برای هرکدام مرجع با استفاده از استاندارد های اندازه گیری استانداردهای ملی ، 
اطمینان   باشد ،یمواجد صالحیت  اسیون معتبر یا معادل آن از یک سازمانبازرسی کننده دارای گواهی کالیبر

را به گونه ای شرح   1 اندازه گیریقطعیت درگواهی یا معادل آن بایستی جزئیات عدم هر گونه .  شودحاصل 
 برای اطالعات بیشتر .مناسب باشد اندکه برای تجهیزاتی که با استفاده از یک استاندارد مرجع کالیبره شده دهد 

 اتحادیه بین المللی تأیید صالحیت          8نمای شماره راه در اندازه گیری به قطعیتدر مورد عدم 
 . شود مراجعه  2 آزمایشگاهی

  3 روش های بازرسی و روش های اجرایی       5-10
مشخصات الزاماتی که طبق آن بازرسی انجام می شود به طور معمول در مقررات ، استاندارد ها و     5-10-1

.  باشد سازمانی است که شامل الزامات مشتری یا الزامات داخل ممکنمشخصاتاین .  گردیده استتعیین
 سازمان بازرسی مشخصاتهنگامی که روش های بازرسی و روش های اجرایی در مقررات ، استاندارد ها  و 

 ااابازرسی ر  و روش های اجراییل هاالعمدستوررأساً کننده شرح داده نشده است ، سازمان بازرسی کننده باید 
 .ندک  تعریف

هنگام  اطالعاتی در اختیار سازمان بازرسی کننده قرار دهد تا خاص ممکن است مشتری شرایطدر   5-10-2
 طرف اگر سازمان بازرسی کننده برای تعیین انطباق از اطالعات داده شده توسط هر . گیرد مد نظر قراربازرسی

م را برای تصدیق صحت و یکپارچگی این نشان دهد که اقدامات الزدیگری استفاده کند ، بایستی قادر باشد 
 . اطالعات اتخاذ کرده است

                                                 
1 -Uncertainty of Measurement 
2 - International Laboratory Accreditation  (ILAC G8) 
3 -Inspection Methods & Procedure 
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 که منتشر گردیده است ، به طور مثال به صورت استاندارد های استروش بازرسی استاندارد روشی    5-10-3
       تعدادی از توسط سازمان معتبر فنی یا با همکاری روش هایی که یا ،  ملی  یا نطقه ای مبین المللی ، 

این بدان معنی است .  انتشار یافته استمجالتو  یا  به صورت متون علمی مرتبط ازمان های بازرسی کنندهس
به عنوان روش های غیر تدوین شده است  خود سازمان بازرسی کننده یا مشتری روش هایی که توسطکه 

 . تاندارد شناخته می شودسا
  بوسیلۀ سازمان) به یادآوری مراجعه شود ( ضاء برحسب اقتهر قرارداد یا درخواست بایستی    5-10-4

 :بازرسی کننده جهت حصول اطمینان از موارد زیر بازنگری شود 
 .شده استمستند و درک  ، شرح داده شده  کامل الزامات مشتری بطور -الف 
 . سازمان بازرسی کننده قابلیت تأمین الزامات مشتری را دارد-ب
 می باشد شرایط قرارداد مورد توافق -پ
 .تجهیزات خاص مورد نیاز شناسایی و تعیین شده اند - ت
 .دن نیازهای آموزشی کارکنان  شناسایی می شو-ث
 .دن الزامات قانونی شناسایی می شو-ج
 . الزامات ایمنی شناسایی می شوند-چ
 .واگذاری کار مورد نیاز به پیمانکار شناسایی می شود ترتیبات  و حدود: ح
 .دسازی شناسایی می شود نیازهای مستن-خ
بند الف ، ب، و پ   که طبق  قرارداد یا درخواست نهایی مورد پذیرش سازمان بازرسی کننده با نسخۀ اصلی-د

 .بازنگری می شود ، سازگار است
 .داد باید نگهداری شودقراربازنگری سوابق  -د 
 

مانی و منابع زات ظبه مالحبنا ت که برای درخواستهای کاری معمول یا تکراری ، بازنگری ممکن اس -یادآوری
 بوسیله یک شخص ی یک قراردادامضاو  پذیرش بامحدود بوده و سابقه مورد قبول در اینگونه موارد  ‘انسانی 

 .قابل قبول می باشدمجاز 
 
 د ، سازمان بازرسی کننده بایستی سابقه ای از نشفاهی مورد پذیرش باشهای در شرایطی که توافق  5-10-5

درخواستها و دستورات شفاهی دریافت شده با تاریخ آنها را نگهداری کند و هویت نماینده مشتری را کلیۀ 
 .شناسایی نماید
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کاربرگها ، یاداشتها و سایر مدارکی که در هنگام بازرسی برای ثبت مشاهدات تهیه می شوند باید   5-10-6
 .و حفظ شوندبرای دوره زمانی تعیین شده جهت مراجعات بعدی نگهداری 

ایمنی کارکنان و در جهت حصول اطمینان از  هایی یه شامل روی بایستمدونروش های اجرایی    5-10-7
 . باشدزیستصورت اقتضاء حفاظت از محیط 

  1 گواهینامه ها و گزارش های بازرسی       5-11
گرچه در این . فاده شده اند در این بند به صورت مترادف است" گواهینامه " و " گزارش "واژه های  5-11-1

گزارش ها توصیف مشروح بازرسی و نتایج آن می باشند ، درحالی که است که   بر اینفرضاستاندارد 
 که به طور مثال در ارتباط با بودهگواهینامه ها عموماً اظهارنامه های کوتاه رسمی در مورد انطباق با الزامات 

 .بازرسی اجباری صادر می گردند
انجام  کارهاینگامی که سازمان بازرسی کننده گواهینامۀ بازرسی صادر می کند ، ممکن است کلیۀ ه  5-11-2

ای جهت   است که مدارک جداگانهالزم شرایط گونهدر این. شده توسط سازمان بازرسی کننده را در بر نگیرد
 آن مدارک قابلیت ردیابی آنکهگهداری شود ، به شرط ن انجام شده توسط سازمان بازرسی کننده کارنشان دادن 

 .دن بازرسی را داشته باشاصلیبه گواهینامۀ 
 .رودنمی    ، الزام نگهداری سوابق از بیناشته باشد ندی مشتری به گزارش مشروح احتیاجچنانچه    5-11-3
محتویات گزارش بازرسی یا گواهینامۀ بازرسی ممکن است بسته به نوع بازرسی و الزامات قانونی   5-11-4

در پیوست الزامی الف فهرستی از عوامل مورد نیاز جهت درج در گزارش بازرسی و گواهینامۀ . تغییر کند
 - ایزو –برخی از عوامل مندرج در فهرست مزبور جهت انطباق با استاندارد ایران . بازرسی ارائه گردیده است

ن فهرست هنگام تهیۀ گزارش ها ای.  اجباری می باشند و با عالمت ستاره مشخص شده اند17020آی ای سی 
 .و صدور گواهینامۀ بازرسی بایستی مد نظر قرار گیرد 

هنگامی که بازرسی برای تأمین مقاصد قانونی انجام می شود ، مقامات کشوری می توانند الزامات   5-11-5
 .خاصی را در ارائه گزارش نتایج بازرسی لحاظ نمایند

می تواند گزارش ها یا گواهینامه های بازرسی خود وده تأیید صالحیت  محددر سازمان بازرسی کننده  5-11-6
برای فعالیت های بازرسی که نشاندهنده وضعیت تأیید صالحیت آن می باشد و با واژه های عمومی در زمینۀ را 

آن  آنکهشرح داده شده است ،   صادر کند به شرط )  مراجعه شوداستاندارد این 2-3-5به بند ( تأیید صالحیت 
 از بازرسی و با استفاده از یک روش اجرایی فنی معین صادر یگزارش ها و گواهینامه ها برای نوع مشخص

 .  بازرسی مشخص ارجاع داده شودمحدودهگردیده  و به یک 

                                                 
1 -Inspection Certificate and Inspection Report                                                                                                              
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 .قابل شناسایی باشددر کلیۀ موارد باید شخص مسئول تصدیق و صدور گزارش یا گواهینامه بازرسی   5-11-7
 یا   الکترونیکی ایمنتأیید گزارش یا گواهینامۀ بازرسی ،   1 " دیگر تأیید کردن گونه ای به "ی از مثال  5-11-8

ایمنی این روش ها بوده سازمان بازرسی کننده باید قادر به نشان دادن در این گونه موارد . می باشد 2مهر و موم
   .باشدکنترل کامالً تحت و دسترسی به محیط ذخیره الکترونیکی 

قابل  ‘ گزارش اصالحی مرتبط دارای خطا با  ابهام بین گزارش یا گواهینامه بازرسی گونه وجود هر 5-11-9
 بارا  یگزینیک گزارش یا گواهینامه جا ،این قبیل ابهامات  جهت اجتناب از غالباً می توان.  نمی باشد قبول
 " می گردد XYZگواهینامه شماره   /گواهینامه جایگزین گزارش / این گزارش "مانند صریح  عباراتیدرج 

 .صادر نمود
 پیمانکار فرعی     واگذاری کار به      5-12
ی که در زمینه تأیید صالحیت  پیمانکار فرعی می تواند فقط در شرایطازرسی ها به  بکارواگذاری    5-12-1

  : جود باشد مواز شرایط زیر یک هرکه  شود انجام هنگامی  درو بودهسازمان بازرسی کننده  
انجام غیر قابل پیش بینی و غیر معمول وجود دارد و کارکنان کلیدی بازرسی ظرفیت و  زیادحجم کار  -

 .می باشد   مناسب نابه طور موقتکلیدی  تجهیزات و امکانات  استفاده ازنداشته و را کارحجم این 

تأیید صالحیت سازمان زمینه  که در است بازرسی  نوعی از از قرارداد با مشتری شاملیبخش کوچک -
 این امر از. سازمان بازرسی کننده می باشدقابلیت و امکاناتبازرسی کننده گنجانده نشده یا خارج از 

 . پیمانکار فرعی بوسیله سازمان بازرسی کننده جلوگیری نمی کندارزیابی
 اقالم  مسئولیت تعیین انطباق  بازرسی توسط پیمانکار فرعی انجام می شود ، کار ازبخشی که یهنگام   5-12-2

 . سازمان بازرسی کننده استبر عهدههمواره   ، مربوطبا الزاماتبازرسی شده 
 منابع  تأمینجهترا  کارکنانی از سازمان های دیگر یا اشخاصهنگامی که سازمان بازرسی کننده    5-12-3

تحت داد بسته و رنها به طور رسمی قرابا آ، درصورتی که  به خدمت می گیرد  های مورد نیاز یا تخصصانسانی
به . ( سیستم کیفیت سازمان بازرسی کننده  عمل نموده و دارای آموزش و سوابق معادل با کارکنان دائم باشند

 . پیمانکار فرعی شناخته نمی شوند) مراجعه شود استاندارد این 1-8-5بند 
 :ایط زیر نشان داده شود شریکی از براساس می تواند  پیمانکار فرعی صالحیت  5-12-4

                                                 
1 - Otherwise Approved              

   2- Seal   
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  آی ای سی–  ایزو–استاندارد ایران تأیید صالحیت براساس پروانه دارای که فرعی  پیمانکار -الف 
را   تأیید شدهآزمونهای مرتبط بوده و گزارشها یا گواهینامه های/ برای بازرسی ها 17025 یا  17020

 .فراهم نماید

 –استاندارد ایران الزامات  طبق که ارزیابی پیمانکار فرعی را، سازمان بازرسی کننده  بوسیله خود -ب 
  . انجام می دهد17025  آی ای سی- ایزو–استاندارد ایران    یا17020  آی ای سی-ایزو

هنگامی که ارزیابی پیمانکار فرعی توسط سازمان بازرسی کننده انجام می گیرد ، آن سازمان بایستی    5-12-5
 آی - ایزو–استاندارد ایران  در مورد کاربرد   الزم فنی و اطالعاتصالحیتیاب دارای نشان دهد که گروه ارز

 . می باشد 17025  آی ای سی- ایزو– و استاندارد ایران 17020 ای سی
، زمینه تأیید  زمینه تأیید صالحیت آن باشدتمامیپیمانکار فرعی براساس بخشی یا شایستگی چنانچه   5-12-6

سوابق قابل دسترسی عالیتهای پیمانکاری فرعی را پوشش دهد و سازمان بازرسی کننده باید صالحیت آن باید ف
 .جهت اثبات کنترل وضعیت پیمانکار فرعی را داشته باشد

درصورتی که پیمانکار فرعی براساس استاندارد مرتبط برای فعالیتهای اختصاصی پیمانکاری فرعی  5-12-7
 مانند  ، مانکار فرعیی بازرسی کننده باید شواهد مناسب از صالحیت پتأیید صالحیت نشده باشد ، سازمان

 .  روشهای اجرایی مناسب را فراهم کندطبقسوابق ارزیابی انجام شده توسط کارکنان واجد شرایط بر
  1درخواست تجدید نظر      شکایات و5-13
بنابراین علل معمول می توانند . ددعلل شکایات بایستی بعنوان بخشی از بازنگری مدیریت تحلیل گر   5-13-1

 .آینده صورت گیرددر شناسایی شده و اقدام مناسب جهت کاهش شکایات 
الزم به یادآوری است ، سازمان بازرسی کننده درصورتی نیازمند روشهای اجرایی رسیدگی به   5-13-2

 .اعتراضات می باشد که از طرف مقامات رسمی جهت انجام این کار تعیین شده باشد
 همکاری      5-14
 خود با یکدیگردانش فنی و تجربیات سازمان های بازرسی کننده به مبادلۀ هدف ازاین بند تشویق   5-14-1
سازمان های لذا بهتر است  می باشد) با در نظر گرفتن حساسیت ها و محرمانه انگاشتن اطالعات تجاری( 

                                                 
1 -Complaints and Appeals 

آمده است"  اعتراض " به صورت 17020 – ایزو – این واژه در استاندارد ایران -1  
. 
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دانش فنی با یکدیگر تبادل   ، ندارد عمومی و سازگاریبه منظور بهبود استا  تأیید صالحیت شدهبازرسی کننده
 . داشته باشندو تجربیات

 
 استاندارد در این توضیحی که دارای 17020 آی ای سی - ایزو– استاندارد ایران ازیی در مورد بند ها –یادآوری 

 .نمی باشند ، نیازی به ارائه راهنما نبوده است
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 فپیوست  ال

 عوامل مورد نیاز در گزارش ها و گواهینامه های بازرسی
 )الزامی ( 

 عنوان مدرک  1
 شماره شناسایی و تاریخ مدرک  2

 نام صادر کننده مدرک  3

 نام خریدار و فروشنده  4

 حدود یا دامنۀ بازرسی سفارش داده شده  5

 بازرسی و در صورت امکان اجزای موضوع بازرسی ) های (موضوع  6

 ه در مدارک خرید اصالحیه های صادر 7

 شرح روش بازرسی  8

   در صورت مرتبط بودن ، ویژگی های تجهیزات مورد استفاده 9
  

 بازرسی و محل زمان 10

 شده هنتایج بازرسی شامل تأیید انطباق و ذکر هرگونه نقص احتمالی یا سایر عدم انطباق های یافت 11
 )       باشد هاس عکیا/ نتایج ممکن است به همراه جداول ، نمودارها ، نقشه ها و(

 عالمت و مهر سازمان بازرسی کننده 12

  ) بازرسینامهاشخاص مجاز صادر کننده گواهی(نام ، سمت و امضای اشخاص مسئول بازرسی 13

 
نتـایج حاصـل از عملیـات       "   ، " روش نمونه برداری و زمان و محل نمونـه بـرداری            " موارد    –یادآوری  

اظهـار اینکـه نتـایج بازرسـی منحصـراً          و  " طی در هنگام بازرسی     شرایط محی "   ،" بازرسی توسط پیمانکار    
بیان تعداد نسخ گـزارش بازرسـی و دریافـت           " و"   مرتبط با سفارش داده شده یا موضوع بازرسی می باشد         

 حسب مـورد مـی توانـد اختیـاری           این پیوست ،   یر موارد مندرج در بندهای    سااختیاری بوده و    "  کنندگان آن 
 .باشد
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 ابنامهکت
 

  مبانی و واژگان– سیستم های مدیریت کیفیت 1380سال  : 9000 ایزو –  استاندارد ایران -1
 الزامات عمومی برای احراز صالحیت 1381سال  : 17025 آی ای سی – ایزو – استاندارد ایران -2

 آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون
 

3- ISO/IEC Guide 2: 1996 (section 1 -11) Standardization and Related Activities 
4- ISO/IEC 17011: 2004 Conformity Assessment – General Requirements for Accreditation 
Bodies Accrediting Conformity Assessment Bodies 
5- ISO/IEC Guide 65:1996 General Requirements for Bodies Operating Product Certification 
Systems 
6- ILAC GUIDE 8 
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