
  
  و تحقیقات صنعتی ایران استانداردبا مؤسسه  آشنایی

 که است کشور رسمی مرجع تنها قانون،صنعتی ایران به موجب  تحقیقات و استاندارد مؤسسه
  .میباشد) رسمی(ملی  نداردهاياستا نشر تدوین و تعیین، وظیفه عهده دار
در رشته هاي مختلف توسط کمیسیون هاي فنی مرکب از کارشناسان  استاندارد تدوین

مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدي واقتصادي آگاه ومرتبط با  صاحبنظرانمؤسسه، 
لح سعی بر این است که استانداردهاي ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصا. میگیرد صورتموضوع 

توجه به شرایط تولیدي، فنی و فن آوري حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان  وباملی 
و  نهادهاتولیدکنندگان ،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و : و نفع شامل حق

 ذینفعپیش نویس استانداردهاي ملی جهت نظرخواهی براي مراجع .سازمانهاي دولتی باشد
در  وپیشنهادهـامیسیون هاي فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات واعضاي ک
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 معیارهاي عمومی براي انواع مختلف سازمانهاي بازرسی کننده

 
 اول چاپ

 



) رسمی(ملی  استانداردکـمیته ملـی مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان 
  .چاپ و منتشر می شود

استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذیصالح و با رعایت  نویس پیش
شده تهیه می شود نیز پس از طرح و بـررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت  تعیینضوابط 
 تلقیبدین ترتیب استانداردهایی ملی . به عنوان استاندارد ملی چاپ ومنتشرمی گردد تصویب،

 ملیتدوین و در کمیته )) 5((می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره 
  .تشکیل میگردد به تصویب رسیده باشدمربوط که توسط مؤسسه 

و تحقیقات صنعتی ایران از اعضاي اصلی سازمان بین المللی استاندارد  استاندارد مؤسسه
که در تدوین استانداردهاي ملی ضمن تـوجه به شرایط کلی ونیازمندیهاي خاص  میباشد
 استفـادهن المـللی از آخرین پیشرفتهاي علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهـاي بی کشور،

  .می نماید
و تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون  استاندارد مؤسسه

منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سالمت و ایمنی فردي وعمومی، حصول اطمینان از  به
انداردها را با محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادي، اجراي بعضی از است کیفیت
 بینمؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهاي . شوراي عالی استاندارد اجباري نماید تصویب

 اجباريالمللی براي محصوالت کشور، اجراي استاندارد کاالهاي صادراتی و درجه بندي آنرا 
  .نماید

ا و مؤسسات اطـمینان بخـشیدن به استفاده کنندگـان از خـدمات سازمانه بمنظـور همچـنین
زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزي و گواهی کنندکان سیستم هاي مدیریت  درفعال 

زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه  ومدیریتکیفیت 
سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صالحیت ایران مورد  اینگونهاستاندارد 

 وداده و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده  قرارارزیابی 
سنجش  وسایلترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون . بر عملکرد آنها نظارت می نماید

ملی از  استانداردهايتعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردي براي ارتقاي سطح 
  .ف این مؤسسه می باشددیگر وظای

 

  کمیسیون استاندارد معیارهاي عمومی براي فعالیت انواع مختلف
  سازمانهاي بازرسی کننده

 سمت یا نمایندگی رئیس    



مشاور عالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  )دکتراي اقتصاد(حبیب ,چینی 
 ایران

  اعضا

 شرکت گروه کارشناسان ایرانمدیر عامل  )فوق لیسانس مکانیک(فرزین,انتصاریان 
مدیر عامل شرکت بازرسی بین المللی کاالي  )     فوق لیسانس شیمی(محمد  ,چگینی

 تجاري ایران
فوق لیسانس تکنولوژي هسته (ناصر,راستخواه 

 )اي
 مشاور شرکت آیتا

  مدیر پروژه هاي بازرسی شرکت ایریتک  )  لیسانس مکانیک(موسی الرضا    ,روحانی
  مدیر هماهنگی اس جی اس ایران  )فوق لیسانس مدیریت(امیرخسرو    ,عالئی

مدیر عامل شرکت کاروران نمایندگی شرکت   )فوق لیسانس مدیریت(اقبال   ,مصاحب
  امیک

  معاون مدیرعامل شعبه شرکت بورو وریتاس)        فوق لیسانس مدیریت(ملک رضا   ,ملک پور 
س فوق لیسان(محمد جعفر    ,یعقوب دوست

  )صنایع
  شرکت آي اي آي

    دبیر
لیسانس زبان و ادبیات (جابریان    ,رضا

  )انگلیسی
  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  
  پیشگفتار

  
کـه توسـط    "معیارهاي عمومی براي انواع مختلف سـازمانهاي بازرسـی کننـده    "استاندارد      

ن جلسـه کمیتـه ملـی اسـتاندارد     کمیسیونهاي فنی مربوطه تهیه و تـدوین شـده و در ششـمی   
مورد تایید قرار گرفته است اینک به استناد بند یک ماده  16/7/1381مدیریت کیفیت در تاریخ 

قانون اصالح قوانین و مققررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن مـاه   3
  .به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود 1371

می و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتهاي ملی و جهانی در زمینه صنایع  علوم و براي حفظ همگا
استانداردهاي ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادي که  ,خدمات



براي اصالح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربـوط  
بنابراین براي مراجعه به استانداردهاي ایران باید همواره از آخرین .اهد گرفتمورد توجه قرار خو

  .تجدید نظرآنها استفاده کرد
در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه بـه شـرایط موجـود و نیازهـاي     

ماهنگی جامعه در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهاي صنعتی و پیشرفته ه
  .ایجاد شود

استاندارد حاضر جایگزین استانداردهاي ملی به شرح زیر شده لـذا اسـتانداردهاي مزبـور باطـل     
  :میگردند

  
  نحوه ارائه نتایج بازرسی – 1378سال 5006استاندارد ملی  -1
 شرایط پذیرش شرکتهاي بازرسی – 1378سال 5007استاندارد ملی  -2

  
  :دارد به کار رفته به شرح زیر استمنبع و مآخذي که براي تهیه این استان

  
ISO/IEC 17020 :1998 – GENERAL CRITERIA FOR THE OPERATION OF 
VARIOUS TYPES OF BODIES PERFORMING INSPECTION 

  مقدمه
استانداردحاضر با هدف افزایش اطمینان به سازمانهاي بازرسی کننده  ایکه با این استاندارد       

اسـتاندارد اروپـایی   ISO/IEC 17020 مأخذ استانداردبین المللی.شده استانطباق دارند تدوین 
EN45004 می باشد که با توجه به تجربه سازمانهاي بازرسی کننده اروپایی و با در نظر گرفتن

الزامات و توصیه هاي مدارك بین المللی و اروپایی همانند اسـتانداردهاي سـري سـازمان ایـزو           
EN/ISO 9000) ISO 9000 (سازمانهاي بازرسی کننـده اروپـایی هـا  از    .تدوین شده است

خصوصی سازمانهاي مادر خود و یا مراجع ذیصالح رسمی با هدف ) کارفرمایان(طرف مشتریان 
فراهم آوردن اطالعات براي آنها در رابطه با انطباق با ضوابط استانداردها یا مشخصات انجام می 

مناسـب بـودن بـراي     ,ایمنـی  ,کیفیت ,د شامل موارد کمیتپارامترهاي بازرسی می توانن.دهند
معیارهـاي عمـومی کـه    .استفاده و تداوم انطباق ایمنی تجهیزات یا سیستمها در حین کار باشد

این سازمانها ملزم به انطباق با آنها هستند تا خدمات آنها توسط مشـتریان و مـذاجع ذیصـالح    
  .ر قالب یک استاندارد بین المللی داردنظارت کننده پذیرفته شود نیاز به هماهنگی د



 ,محصـول  ,لذا این استاندارد وظایف سازمانهایی که کـار آنهـا مـی توانـد شـامل بررسـی مـواد       
فرایندها و روش اجرایی کار یا خدمات شود و نیز تعیـین انطبـاق آنهـا بـا      ,تجهیزات,تأسیسات 

صـورت نیـاز بـه مراجـع ذیصـالح       الزامات و گزارش بعدي نتایج این فعالیتها به مشـتریان و در 
تأسیسات یا تجهیزات می تواند مربوط به  ,بازرسی یک محصول.نظارت کننده را در بر می گیرد

یک چنین کاري معمـوال نیـاز   .همه مراحل در طول عمر این اقالم از جمله مرحله طراحی باشد
ابی انطبـاق  به کارگیري قضـاوت تخصصـی در رابطـه بـا ارائـه خـدمات بـه ویـژه هنگـام ارزیـ          

الزامات مربوط به استقالل سازمانهاي بازرسی کننده براساس مقررات قانونی و نیازهاي بازار .دارد
ب و پ این استاندارد ذکـر شـده   ,لذا معیارهاي استقالل در پیوست هاي الف .متفاوت می باشد

 بـه منظـور بـه اجـرا گذاشـتن روشـهاي اجرایـی       EN45004همچنین استاندارد اروپایی .است
در ارتباط با مـدولهاي مربـوط بـه مراحـل     ) EC(اروپایی انطباق مندرج در تصمیم شوراي اروپا

مختلف روشهاي اجرایی ارزیابی انطباق که در رابطه با دستورالعملهاي هماهنگ سازي فنی بکار 
  .می رود تدوین شده است

فیـت  کـه در مـورد سیسـتمهاي کی    EN/ISO 45000الزامات ذیـربط اسـتانداردهاي سـري    
  .سازمانهاي بازرسی کننده بکار می روند در این استاندارد ملحوظ شده است

یکی از استانداردهاي مجموعه زیر است که در ارتباط با آزمایش بازرسی  EN45004استاندارد 
  گواهی کردن و تأیید صالحیت می باشد

  معیارهاي عمومی براي فعالیت آرمایشگاههاي آزمون   EN 45001استاندارد 
  معیارهاي عمومی براي ارزیابی آزمایشگاههاي آزمون  EN 45002استاندارد 
  معیارهاي عمومی براي سازمانهاي تأیید صالحیت آزمایشگاهها  EN54003استاندارد 
  معیارهاي عمومی براي فعالیت انواع مختلف سازمانهاي بازرسی کننده EN45004استاندارد 
ي تأییـد صـالحیت انـواع مختلـف سـازمانهاي      معیارهاي عمـومی بـرا   ENXXXXاستاندارد 

  .)در دست تدوین می باشد( بازرسی کننده
  معیارهاي عمومی براي سازمانهاي گواهی کننده محصول EN45011استاندارد 
  معیارهاي عمومی براي سازمانهاي گواهی کننده اشخاص EN45013استاندارد 
  توسط تأمین کننده معیارهاي عمومی براي اظهار انطباق EN45014استاندارد 
اصطالحات عمـومی و تعـاریف آنهـا در ارتبـاط بـا اسـتاندارد کـردن و         EN45020استاندارد 

  فعالیتهاي مرتبط
 

  معیارهاي عمومی براي فعالیت انواع مختلف سازمانهاي بازرسی کننده   



  
  هدف و دامنه کاربرد -1

رسی کننده هدف از این استاندارد مشخص کردن معیارهاي عمومی سازمان هاي باز -1-1
ایـن اسـتاندارد همچنـین    . مـی باشـد    ,قطع نظر از بخش مـورد بازرسـی    ,بیطرف 

  .معیارهاي استقالل را نیز مشخص می نماید 
این استاندارد براي استفاده سازمانهاي بازرسی کننده و مراجع تایید صالحیت و نیز  -1-2

ده در نظـر  سایر سازمان هاي مرتبط با شناسایی صالحیت سازمان هاي بازرسی کنن
 .گرفته شده است 

این مجموعه از معیارها ممکن اسـت هنگـام بـه کـارگیري در بخشـهاي خـاص یـا         -1-3
 .بازرسی در حین کار نیاز به تفسیر داشته باشد 

سازمان هاي گواهی کننده یا اظهـار انطبـاق    ,این استاندارد آزمایشگاه هاي آزمون  -1-4
ا در سایر استانداردهاي اروپایی توسط عرضه کنندگان را که معیارهاي مربوط به آنه

 .در بر نمی گیرد ,ذکر شده است  EN45000سري 
  

 اصطالحات و تعاریف -2

  :در این استاندارد اصطالحات با تعارف زیر به کار می رود 
  بازرسی -2-1

فرآیند و یا کارخانـه و تعیـین انطبـاق آنهـا بـا       ,خدمات  ,محصول  ,بررسی طراحی
  .نظر تخصصی با الزامات عمومی است الزامات معین یا بر پایه اظهار 

  
  

__________________________  
1- In – service inspection  

فهرست شده ) ث(در پیوست  EN 45000معادل استانداردهاي سري   ISO/IEC 17000و استانداردهاي سري  ISO/IECراهنماهاي  - 2
 .اند 

  
  

فنــاوري و روش شناســی  ,تســهیالت  ,بازرسـی فــرآ ینــدها شــامل کارکنــان  :  1یــادآوري 
  . می باشد ) متدلوژي(

از نتایج بازرسی ممکن است به عنوان پایه اي براي گواهی کردن استفاده شـود  :  2یادآوري 
.  



  
  سازمان بازرسی کننده  -2-2

  .سازمانی که بازرسی را انجام می دهد 
  .شد سازمان بازرسی کننده می تواند یک سازمان یا بخشی از یک سازمان با:  1یادآوري 

  EN 45020 1993:تعاریف داده شـده در اسـتاندارد    ,در مورد سایر اصطالحات   
  قابل      
  .به کارگیري است   

  
  مقررات اداري  -3

 ,سازمان بازرسی کننده یا سازمانی که سازمان بازرسی کننـده بخشـی از آن اسـت     -3-1
  .باید از نظر حقوقی قابل شناسایی باشد 

شی از سازمانی می باشد که در فعالیتهایی غیـر از  سازمان بازرسی کننده اي که بخ -3-2
 .باید درون آن سازمان قابل شناسایی باشد  ,بازرسی دخیل است 

سازمان بازرسی کننده بایـد داراي مسـتنداتی باشـد کـه وظـایف و دامنـه شـمول         -3-3
دامنـه شـمول   .  توصیف کند  ,فعالیتهاي فنی آن را که صالحیت انجام آنها را دارد 

 .ی براساس مفاد هر قرارداد و یا سفارش کار تعیین خواهد گردید دقیق بازرس
مگر اینکه مسئولیت  ,سازمان بازرسی کننده باید داراي بیمه مسئولیت کافی باشد   -3-4

آن توسط دولت طبق قوانین ملی یا توسط سـازمانی کـه سـازمان بازرسـی کننـده      
 .بخشی از آن را تشکیل می دهد به عهده گرفته شود 

بازرسی کننده باید داراي مستنداتی باشد که شرایط کاري را که سازمان در سازمان  -3-5
مگر اینکه سازمان بازرسی کننده بخشی از یک  ,آن فعالیت می کند توصیف نمایند 

 .سازمان باشد و خدمات بازرسی را تنها براي آن سازمان انجام دهد 
بخشی از آن می باشد  سازمان بازرسی کننده یا سازمانی که سازمان بازرسی کننده -3-6

 .باید مورد حسابرسی مستقل قرار گیرد
 

 
  بی طرفی و درستکاري  ,استقالل  -4

  کلیات  -4-1
مالی و غیره که ممکن است  ,باید از هرگونه فشار تجاري  ,کارکنان شرکت بازرسی 

به منظور حصول اطمینان از اینکه افراد یا . به دور باشد  ,بر داوري آنها تاثیر گذارد 



هاي خارج از سازمان بازرسی کننده نمی توانند بر نتایج بازرسی هاي انجام  سازمان
  .شده تاثیر بگذارند باید روش هاي اجرایی به کار گرفته شوند 

  استقالل  -4-2
سازمان بازرسی کننده باید تا حد الزم و با توجه به شرایط کاري خود مستقل باشد 

ید دست کـم معیارهـاي مـذکور در    سازمان بازرسی کننده با ,بسته به این شرایط  ,
  .را برآورده نماید ) پ(یا ) ب( ,) الف(یکی از پیوست هاي الزامی 

  ) الف(سازمان بازرسی کننده نوع  -4-1-2
که خدمات بازرسی شخص ثالـث را ارائـه مـی    ,سازمان بازرسی کننده اي 

  .را برآورده نماید ) الزامی(باید معیارهاي پیوست الف  ,دهد 
  ) ب(زمان بازرسی کننده نوع سا -4-2-2

سازمان بازرسی کننده اي کـه یـک بخـش جداگانـه و قابـل شناسـایی از         
استفاده یا ,نصب  ,تامین  ,ساخت  ,سازمانی است که فعالیت هاي طراحی 

نگهداري از اقالم مورد بازرسی را انجام می دهد و سازمان بازرسی کننـده  
بایـد   ,ر تاسـیس شـده اسـت    براي ارائه خدمات بازرسی بـه سـازمان مـاد   

  .را برآورده نماید ) الزامی(معیارهاي پیوست ب 
  ) پ(سازمان بازرسی کننده نوع  -4-2-3

 ,تـامین   ,سـاخت   ,سازمان بازرسی کننده اي که فعالیـت هـاي طراحـی      
استفاده یا نگهداري اقالم مورد بازرسی یا سایر اقـالم مشـابه و هـم     ,نصب

مکن است خـدمات بازرسـی را بـراي سـازمان     ردیف را انجام می دهد و م
باید معیارهـاي پیوسـت پ    ,هاي دیگر غیر از سازمان مادر خود ارائه دهد 

  .را برآورده نماید ) الزامی(
  رازداري  -5

سازمان بازرسی کننده باید درباره اطالعات بدست آمده در جریان فعالیت هاي بازرسی خود 
  .اظت شود از حقوق مالکیت باید حف. رازدار باشد 

  
  سازمان و مدیریت  -6

سازمان بازرسی کننده باید چنان ساماندهی داشته باشد که به طور رضایت بخشـی   -6-1
  .بتواند توانایی انجام وظایف فنی خود را حفظ نماید 



سازمان بازرسی کننده باید مسئولیت ها و ساختار گزارش دهی تشـکیالت خـود را    -6-2
خدمات گـواهی کـردن و یـا     ,رسی کننده هرگاه سازمان باز. تعریف و مدون نماید 

ارتباط بین این وظایف باید به طور روشـن تعریـف    ,خدمات آزمون را نیز ارائه دهد 
 .شود

باشـد کـه در   ) تحت هـر عنـوان   ( سازمان بازرسی کننده باید داراي یک مدیر فنی  -6-3
ولیت رابطه با فعالیت سازمان بازرسی کننده واجد شرایط و داراي تجربه بوده و مسئ

 ,کلی در خصوص اینگه فعالیت هاي بازرسی برطبق این استاندارد انجام می گیـرد  
 .وي باید از کارکنان دائمی سازمان باشد . برعهده داشته باشد 

هرگاه سازمان بازرسی کننده شامل چند بخش با دامنـه هـاي شـمول مختلـف      – یادآوري
  .اشد فعالیت باشد هر بخش می تواند داراي یک مدیر فنی ب

روش هاي اجرایی و  ,سازمان بازرسی کننده باید توسط افرادي که آشنا با روش ها  -6-4
  .اهداف بازرسی و ارزیابی نتایج بررسی هستند  نظارت موثر فراهم نماید 

سازمان بازرسی کننده باید داراي افراد معرفی شده اي باشد که در صورت غیاب هر  -6-5
 .جانشینی او را برعهده گیرد  ,ت بازرسی خدما) با هر عنوان ( کدام از مدیران 

. هررده شغلی که بر کیفیت خدمات بازرسی تاثیر مـی گـذارد بایـد توصـیف شـود       -6-6
دانـش فنـی و    ,آمـوزش   ,توصیف مشاغل باید شامل الزامات مربوط به تحصـیالت  

 .تجربه باشد 
  
  سیستم کیفیت  -7

خـود را در مـورد   اهـداف و تعهـد    ,مدیریت سازمان بازرسی کننده باید خط مشی  -7-1
کیفیت تعریف و آن را مدون نماید و باید اطمینان یابد که این خط مشـی در تمـام   

 .سطوح سازمان درك اجرا و حفظ می شود 
گستره و حجم ,متناسب با نوع,سازمان بازرسی کننده باید یک سیستم کیفیت مؤثر -7-2

 .به کار گیرد,کاري که انجام می شود
یـک نظامنامـه کیفیـت شـامل     ,ل مدون شده باشـد سیستم کیفیت باید به طور کام -7-3

 .اطالعات مورد نیاز این استاندارد به شرح پیوست ت باید وجود داشته باشد
مدیریت سازمان بازرسی کننده باید فردي را تعیین کند که بـدون در نظـر گـرفتن     -7-4

داراي اختیارات و مسئولیت معین در مورد تضمین کیفیت در سازمان ,سایر وظایف 



این شخص باید به سطوح بـاالي مـدیریت دسترسـی مسـتقیم     .ی کننده باشدبازرس
 .داشته باشد

سیستم کیفیت باید تحت مسئولیت همان فرد به صـورت مـرتبط و روزآمـد برقـرار      -7-5
 .نگهداشته شود

سازمان بازرسی کننده باید سیستمی را بـراي کنتـرل تمـام مسـتندات مربـوط بـه        -7-6
 :مینان یابد کهفعالیت خود برقرار و نگه دارد و اط

  
نسخه هاي جاري مستندات مربوط در تمام مکـان هـاي مربـوط و بـراي تمـام      )الف

  .کارکنان مربوط قابل دسترسی می باشد
تمام تغییرات مدارك یا اصالحیه هاي آنهـا بـه طـور صـحیحی تصـویب شـده و       )ب

فرایند مربوط به نحوي است که دسترسی به هنگام در هر مکـان مربوطـه را فـراهم    
  .مایدن
امـا یـک نسـخه بـراي     ,مدارك منسوخ در سرتاسر سازمان جمع آوري می گردد)پ

  .مدت معین بایگانی می شود
  .طرفهاي دیگر در صورت لزوم از تغییرات آگاه می شوند)ت 

       
سازمان بازرسی کننده باید یک سیستم ممیزي داخلی کیفیت طرح ریـزي شـده و     -7-7

با معیارهاي این استاندارد و اثربخشـی سیسـتم    مدون را به منظور تصدیق مطابقت
باید به طور رسمی واجد ,کارکنانی که ممیزي را انجام می دهند. کیفیت اجرا نماید

  .صالحیت بوده و مستقل از حوزه فعالیت تحت ممیزي باشند
سازمان بازرسی کننده باید روشهاي اجرایی مـدون در ارتبـاط بـا بـازخور و اقـدام         -7-8

یـا اجـراي بازرسـی هـا     /ر صورت تشخیص مغایرت در سیستم کیفیـت و اصالحی د
  .داشته باشد

مدیریت سازمان بازرسی کننده باید سیستم کیفیـت را در فواصـل معـین بـازنگري        7-9
نتایج بازنگري هـا ثبـت   .تا از تداوم مناسب بودن و اثربخشی آن اطمینان یابد,نماید
  .شود

     
  کارکنان -8



ه باید داراي تعداد کافی کارکنان دائمی تمام وقت با تخصـص  سازمان بازرسی کنند -8-1
  .هاي مختلف براي انجام وظایف عادي خود باشد

آمـوزش و  ,کارکنانی که مسئولیت بازرسی را به عهده دارند باید داراي شرایط احـراز   -8-2
تجربه مناسبی بوده و دانش کـافی از الزامـات بازرسـی هـایی کـه مـی بایـد انجـام         

آنها همچنین باید توانایی براي اظهار نظرهاي تخصصـی در مـورد   . باشد داشته,شود
انطباق با الزامات عمومی با استفاده از نتایج بررسـی و ارائـه گـزارش در آن بـاره را     

 .داشته باشد
آنها همچنین باید از دانش مربوط به فناوري به کار رفته بـراي سـاخت محصـوالت    

صوالت یـا فراینـدهاي تحـت بازرسـی مـورد      مورد بازرسی و روشی که طبق آن مح
استفاده قرار می گیرند یا بایستی مورد استفاده قرار گیرند و عیوبی که ممکن است 

  .برخوردار باشد,در حین استفاده یا حین کار پدید آید
آنها باید اهمیت انحراف هاي موجود در رابطـه بـا اسـتفاده معمـول محصـوالت یـا       

  .ندفرایندهاي مربوط را درك کن
سازمان بازرسی کننده باید یک سیستم آموزشی مدون را ایجاد کند تا اطمینان یابد  -۸-۳

که سطح آموزش کارکنان آن در جنبه هاي اجرایـی و فنـی کـاري کـه آنهـا در آن      
آمـوزش  .بر طبق خط مشی آن به صورت روزآمد حفظ می شـود ,دخیل خواهند بود

ـ   ,مورد نیـاز بایـد بـه توانـایی     ه افـراد دخیـل بسـتگی داشـته     شـرایط افـراد و تجرب
سازمان بازرسی کننده باید مراحل الزم براي آموزش هر یک از کارکنان خـود  .باشد

  :این مراحل ممکن است شامل موارد زیر باشد.تعیین نماید
  

  یک دوره آشنایی)الف
  یک دوره کاري تحت نظارت بازرسان مجرب)ب
  فناوري در حال تکاملآموزش مداوم در طول مدت استخدام براي همگامی با )پ

  
آمـوزش و تجربـه هـر یـک از     ,سوابق مربوط به مدارج دانشـگاهی و سـایر شـرایط     -۸-۴

  .کارکنان باید توسط سازمان بازرسی کننده نگهداري شود
 .سازمان بازرسی کننده باید راهنماهایی براي رفتار کارکنان خود فراهم نماید -۸-۵
نباید مستقیمأ به تعداد و به هیچ پاداش افراد دست اندرکار در فعالیت هاي بازرسی  -۸-۶

 .وجه به نتایج چنین بازرسی هایی بستگی داشته باشد



  
  تسهیالت و تجهیزات -9
  

سازمان بازرسی کننده باید داراي تسهیالت و تجهیـزات مناسـب و کـافی باشـد تـا       -9-1
  .انجام تمام فعالیت هاي مربوط به خدمات بازرسی ممکن باشد

مقـررات مشـخص و شـفاف بـراي دسترسـی و      سازمان بازرسی کننـده بایـد داراي    -9-2
 .استفاده از تسهیالت و تجهیزات مشخص شده باشد

سازمان بازرسی کننده باید از تداوم مناسب بودن تسهیالت و تجهیـزات مـذکور در    -9-3
 .براي استفاده مورد نظر آنها اطمینان یابد 1-9بند 

 .تمامی این گونه تجهیزات باید بطور مناسب شناسایی شوند -9-4

ن بازرسی کننده باید اطمینان یابد که تمـامی ایـن گونـه تجهیـزات برطبـق      سازما -9-5
 .روشهاي اجرایی و دستورالعمل هاي مدون به صورت مناسب نگهداري می شود

سازمان بازرسی کننده باید اطمینان یابد که در صورت اقتضا تجهیزات پیش از آغاز  -9-6
 .بره می شودبه کارگیري و پس از آن طبق یک برنامه تعیین شده کالی

برنامه کلی کالیبراسیون باید طوري طراحی و بکار برده شود که اطمینـان دهـد در    -9-7
برابـر  ,صورت کاربرد اندازه گیري هاي انجام شده توسـط سـازمان بازرسـی کننـده     

در صـورتی کـه در   .استانداردهاي ملی و بین المللی اندازه گیري قابل ردیابی اسـت  
سـازمان بازرسـی   ,لی نتوان اندازه گیري را ردیابی کرداستانداردهاي بین المللی و م

 .کننده باید گواهی رضایت بخشی از ارتباط با دقت نتایج اندازه گیري را ارئه نماید

استانداردهاي اندازه گیري مرجع که توسط سازمان بازرسی کننـده نگهـداري مـی      -9-8
فاده قـرار  شود باید تنهـا بـراي کالیبراسـیون و نـه بـه منظـور دیگـري مـورد اسـت         

استانداردهاي اندازه گیري مرجع باید توسط یک سازمان صالحیتدار که بتواند .گیرد
قابلیت ردیابی مرتبط بودن به استانداردهاي ملی و بین المللی اندازه گیري را فراهم 

 .کالیبره نماید,نماید

ت تحـ ,تجهیزات باید در فواصل زمانی بین کالیبراسیونهاي مجدد ,در صورت اقتضا   -9-9
 .بررسی حین خدمت قرار گیرد

مواد مرجع در صورت امکان باید داراي قابلیـت ردیـابی بـه اسـتاندارد ملـی و بـین        -9-10
 .المللی مواد مرجع باشد



سازمان بازرسـی کننـده بایـد روشـهاي     ,در موارد مرتبط با کیفیت خدمات بازرسی  -9-11
 :اجرایی براي موارد زیر داشته باشد

  رایطانتخاب تأمین کننده واجد ش)الف
  صدور مدارك خرید مناسب)ب
  بازرسی مواد بازیافت شده)پ
  حصول اطمینان از تسهیالت مناسب انبارش)ت

  
شرایط کاالهاي انبار شده باید در فواصـل مناسـب بـه    ,در صورت موضوعیت داشتن  -9-12

  .منظور تشخیص خرابی ارزیابی شود
بـا بازرسـی هـا     اگر سازمان بازرسی کننده از رایانه و تجهیزات خودکـار در ارتبـاط   -9-13

 :باید اطمینان یابد که,استفاده می کند
  .نرم افزار رایانه اي بمنظور تأیید کفایت آن براي استفاده آزمایش می شود) الف
  .روش هاي اجرایی براي حفظ درستی داده ها ایجاد و اجرا می شود)ب
رایانه و تجهیزات خودکار به منظور حصـول اطمینـان از عملکـرد مناسـب آنهـا      )پ

  .نگهداري می شود
  .روش هاي اجرایی براي حفظ امنیت داده ها ایجاد و اجرا می شود)ت

سازمان بازرسی کننده باید روشهاي اجرایی مدون در ارتباط بـا تجهیـزات معیـوب     -9-14
برچسب زدن یا عالمتگـذاري  ,تجهیزات معیوب باید از طریق جدا سازي.داشته باشد

مان بازرسی کننده باید تأثیر عیوب دربازرسیهاي ساز.واضح از کار کنار گذاشته شود
  .قبلی را بررسی کند

معموآل این اطالعات شامل کالیبراسیون .اطالعات مربوط به تجهیزات باید ثبت شود  -9-15
  .و نگهداري خواهد بود

  
  روش ها و روش هاي اجراي بازرسی -10

ه در الزامـات  سازمان بازرسی کننده باید از روش ها و روش هاي اجرایی تعیین شد -10-1
  .استفاده نماید,که بر مبناي آنها می بایستی انطباق تعیین گردد

سازمان بازرسی کننده باید داراي دسـتورالعملهاي مـدون مناسـبی در مـورد طـرح       -10-2
ریزي بازرسی و در مورد فنون استاندارد  نمونه برداري و بازرسی و در مـواردي کـه   

باشد و ,کارایی فرایند بازرسی می گرددنبود این گونه دستوالعملها موجب خدشه در 



این امر مستلزم دانش کافی از فنون ,در صورت موضوعیت داشتن .آنها با به کار گیرد
آماري می باشد تا از درستی روش اجرایی نمونه برداري از لحـاظ آمـاري و صـحیح    

 . بودن تفسیر نتایج اطمینان حاصل گردد
سـتفاده از روش هـاي اجرایـی بازرسـی     هرگاه سازمان بازرسـی کننـده ناچـار بـه ا     -10-3

چنین روشها و روشهاي اجرایی باید مناسب و کـامالٌ مـدون    ,استاندارد نشده باشد 
 .باشند 

چـک   ,کـاربرگ هـا    ,استانداردها یا روشهاي اجرایی مکتوب  ,تمامی دستورالعملها  -10-4
رت باید بـه صـو   ,لیست ها و داده هاي مرجع مربوط به کار سازمان بازرسی کننده 
 .روزآمد نگهداري شود و به آسانی در دسترس کارکنان قرار گیرد 

     ,سازمان بازرسی کننده باید داراي یک سیستم کنترل قرارداد یا سفارش کار باشـد   -10-5
 : بگونه اي که از موارد زیر اطمینان حاصل شود 

داراي دانش تخصصی بـوده و   ,سازمان در مورد کاري که بایستی متقبل شود ) الف
  .همچنین داراي منبع کافی براي برآورده کردن الزامات می باشد 

در حـد   ,خواسته هاي درخواست کنندگان خدمات از سازمان بازرسی کننـده  ) ب 
بگونه اي کـه بتـوان   . کفایت مشخص شده و همچنین شرایط ویژه درك شده است 

ا انجام می دهند دستورالعملهاي بدون ابهام را براي کارکنانی که وظایف مورد نیاز ر
  .صادر نمود  ,

از طریق بـازنگري مـنظم و اقـدام اصـالحی تحـت       ,کاري که تقبل شده است ) پ 
  .کنترل می باشد 

کار تکمیل شده به منظور تایید برآورده شدن خواسته مورد بازنگري قـرار مـی   ) ت 
  .گیرد 

منظور جلوگیري از مشاهدات و یا داده هاي به دست آمده در حین بازرسی ها باید ب -10-6
  .فقدان اطالعات مربوط به موقع ثبت شود 

  .تمام محاسبات و انتقال داده ها باید تحت بررسی هاي مناسب قرار گیرند  -10-7
سازمان بازرسی کننده باید دستورالعملهاي مدونی براي انجام ایمن بازرسی داشـته   -10-8

  .باشد 
  
  جابجایی نمونه ها و اقالم مورد بازرسی  -11



ازمان بازرسی کننده باید اطمینان یابد که نمونه ها و اقالمـی کـه بایسـتی مـورد     س -11-1
بطور انحصاري شناسایی می شوند تا از بروز اشـتباه در ارتبـاط    ,بازرسی قرار گیرند 

  .با شناسایی چنین اقالمی در هر زمان جلوگیري شود 
ت یـا توسـط   هرگونه وضعیت ظاهري غیرعادي آشکاري که به بازرس اعالم شده اس -11-2

هرگـاه تردیـدي در   . باید پیش از آغاز بازرسی ثبـت شـود    ,وي مشاهده شده است 
ارتباط با مناسب بودن اقالم براي انجام بازرسی وجود داشته باشد یا اگر این اقالم با 

سازمان بازرسی کننده باید پیش از  ,شرح یا توصیف ارائه شده انطباق نداشته باشد 
 .ت کند اقدام با مشتري مشور

سازمان بازرسی کننده باید مشخص کند که آیا همه آماده سازي هاي الزم د رمورد  -11-3
اقالم انجام شده است یا مشتري درخواست دارد که آمـاده سـازي توسـط سـازمان     

 .بازرسی کننده انجام یا ترتیب داده شود 
اي سازمان بازرسی کننده باید داراي روشهاي اجرایی مدون و تسهیالت مناسـب بـر   -11-4

تا زمانیکه تحـت مسـئولیت    ,جلوگیري از خرابی یا صدمه دیدن اقالم مورد بازرسی 
 .باشد  ,آن است 

  
  سوابق -12

سازمان بازرسی کننده باید داراي سیستمی براي ثبت سوابق باشـد کـه بـا شـرایط      -12-1
  .ویژه آن تناسب داشته باشد و با ضوابط مربوطه مطابقت نماید 

باشد تا امکان ارزیابی رضایت بخش بازرسی فراهم سوابق باید شامل اطالعات کافی  -12-2
 .شود

تمامی سوابق باید بطور ایمن براي مدت زمان مشخصی نگهداري شود و امنیت آنها  -12-3
مگر آنکه قانون بگونه دیگري مقـرر   ,طوري حفظ شود که به مشتري اطمینان دهد 

 .کرده باشد 
  

  گزارش هاي بازرسی و گواهی نامه هاي بازرسی  -13
م شده توسط سازمان بازرسی کننده باید در قالب یک گزارش بازرسی و یـا  کار انجا -13-1

  .گواهی نامه بازرسی قابل بازیابی ارائه شود 
گزارش بازرسی و یا گواهی نامه بازرسی باید شامل تمامی نتایج بوده و نیـز تمـامی    -13-2

ایـد  تمامی این اطالعات ب. اطالعات مورد نیاز براي درك وتفسیر آنها را شامل باشد 



بطور صحیح و واضح گزارش شود و هرگاه گزارش بازرسی یا گـواهی نامـه بازرسـی    
شامل نتایج ارائه شده توسط پیمانکارهاي فرعی باشد ایـن نتـایج بایـد بـه روشـنی      

 .مشخص شود 
گزارش هاي بازرسی و گواهی نامه هاي بازرسی باید امضا شود یا بگونه دیگري تنها  -13-3

 .ود توسط کارکنان مجاز تصویب ش
  

  واگذاري کار به پیمانکاران فرعی  -14
 ,سازمان بازرسی کننده باید بطور معمول بازرسی هاي موضوع قرارداد پیمانکاري را  -14-1

  .خود اجرا نماید 
هرگاه یک سازمان بازرسی کننده بخشی از بازرسی را به پیمانکار فرعی واگذار نماید  -14-2

کـه پیمانکـار فرعـی صـالحیت      باید اطمینان حاصل کند و بتواند عمالٌ اثبات کند ,
اجراي خدمات مورد نظر را دارد و هرگاه مورد داشته باشد با معیارهاي مقـرر شـده   

سـازمان  . مطابقت نماید  EN 45000در استاندارد مربوطه از سري استانداردهاي 
بازرسی کننده باید مشتري را از قصد خود در واگذاري هر بخش از بازرسـی مطلـع   

 .ر فرعی باید براي مشتري قابل پذیرش باشد پیمانکا. نماید 
سازمان بازرسی کننده باید جزئیات بررسی هاي خود در زمینه صـالحیت و تطـابق    -14-3

سازمان بازرسی کننده باید فهرسـتی از  . پیمانکاران فرعی خود را ثبت و حفظ کند 
 .کلیه کارهاي بازرسی واگذار شده به پیمانکاران فرعی را نگهداري نماید 

اه سازمان بازرسی کننده فعالیت هاي ویژه اي را بـه پیمانکـاري فرعـی واگـذار     هرگ -14-4
باید به فرد واجد شرایط و با تجربه اي که بتواند ارزیابی مستقلی از نتایج  ,مینماید 

مسئولیت تعیـین  . دسترسی داشته باشد  ,فعالیت هاي پیمانکاري فرعی انجام دهد 
 .ازرسی کننده می باشد انطباق با الزامات با خود سازمان ب

  
_____________________________________  

  تدوین خواهد شد ISO/IEC 17000استانداردهاي مربوط برطبق استانداردهاي بین المللی سري  - 1
  .با استانداردهاي بین المللی فوق در دست انجام است  EN45000هماهنگی استانداردهاي سري 

  
  
  
  
  
  
  



   شکایات و اعتراض ها – 15
سازمان بازرسی کننده باید روش هاي اجرایی مدونی براي رسیدگی بـه شـکایات    -15-1

دریافتی از مشتریان و طرفهاي دیگر در رابطه با فعالیت هاي سازمان بازرسی کننده 
  .داشته باشد 

انجام شده  ,هرگاه بازرسی ها با اختیاراتی که به صورت قانونی تفویض شده است  -15-2
بازرسی کننده باید براي رسیدگی و حل و فصل اعتراضـات بـه نتـایج    باشد سازمان 

  . بازرسی ها روشهاي اجرایی مدونی داشته باشد 
سوابق مربوط به تمامی شکایات و اعتراض ها و اقدامات انجام شده توسط سازمان  -15-3

  .بازرسی کننده باید نگهداري شود 
  

  همکاري  – 16
ر میرود در تبادل تجربـه بـا دیگـر سـازمان هـاي بازرسـی       از سازمان بازرسی کننده انتظا  

  .کننده و در زمینه فعالیت هاي استاندارد کردن مشارکت داشته باشد 
  

  پیوست الف
  )الزامی ( 

  
   

  معیارهاي استقالل براي سازمان بازرسی کننده نوع الف 
  :یر را برآورده نمایداین استاندارد باید معیارهاي ز 1-2-4سازمان بازرسی کننده مذکور در بند 

  
  .سازمان بازرسی کننده باید مستقل از طرفهاي دخیل باشد -1 –الف 

نبایــد ,سـازمان بازرسـی کننـده و کارکنـان آن کـه مسـئول انجـام بازرسـی هسـتند         
استفاده کننده یا نگهدارنده ,مالک,خریدار,نصب کننده,تأمین کننده,تولید کننده,طراح

و نیز نباید نماینده مجاز هیچ یک از طرف هـا  ,ی شوداقالمی که توسط آنها بازرسی م
  .باشند

سازمان بازرسی کننده و کارکنان آن نباید در فعالیت هایی دخیل باشـند کـه ممکـن     -2 -الف
است در تضاد با استقالل قضاوت و درستکاري آنها در ارتباط با فعالیت هاي بازرسـی  



استفاده و نگهـداري اقـالم مـورد    ,نصب,تأمین,ساخت,آنها به ویژه نبایستی در طراحی
  .بازرسی یا اقالم مشابه و هم ردیف مستقیمأ دخالت داشته باشد

کلیه طرفهاي ذینفع بایـد بـه خـدمات سـازمان بازرسـی کننـده دسترسـی داشـته           - 3 -الف
روش هاي اجرایـی کـه بـر    .شرایط نابجاي مالی و غیره نباید وجود داشته باشد.باشند

زرسی کننده فعالیت می کند باید بدون تبعیض بـه کـار گرفتـه    اساس آنها سازمان با
  .شود

  پیوست ب  
  )الزامی(                                                      

  
  معیارهاي استقالل براي سازمان بازرسی کننده نوع ب

  :آورده نمایداین استاندارد باید معیارهاي زیر را بر 2-2-4سازمان بازرسی کننده مذکور در بند 
تفکیک روشنی بین مسئولیت هاي کارکنانی که در رابطه با بازرسی فعالیت می کنند و  – 1 -ب

بایـد وجـود   ,مسئولیت هاي کارکنانی که براي انجام وظایف دیگري استخدام شـده انـد  
داشته باشد که بوسیله مشخص کـردن جایگـاه سـازمانی و روش هـاي گـزارش دهـی       

  .ر داخل سازمان مادر برقرار می شودسازمان بازرسی کننده د
سازمان بازرسی کننده و کارکنان آن نباید در هیچ فعالیتی دخیل باشند که ممکن است -2-ب

در تضاد با استقالل قضاوت و درسـتکاري آنهـا در ارتبـاط بـا فعالیتهـاي بازرسـی آنهـا        
ي اقـالم مـورد   استفاده یا نگهـدار ,نصب,تأمین,ساخت,آنها به ویژه نباید در طراحی.باشد

  .بازرسی یا اقالم مشابه و هم ردیف مستقیمأ دخالت داشته باشد
خدمات بازرسی تنها به سازمانی ارائه شود که سـازمان بازرسـی کننـده بخشـی از آن      – 3 –ب 
  .است

  
  پیوست پ                                                                  

  )الزامی(
  ل براي سازمان بازرسی کننده نوع پمعیارهاي استقال

  
  :این استاندارد باید معیار زیر را برآورده نماید 3-2-4سازمان بازرسی کننده مذکور در بند 

  



تدابیر ,سازمان بازرسی کننده باید از طریق ساماندهی و روشهاي اجرایی مدون – 1 –پ 
زمینه هاي پاسخگویی در ارائه حفاظتی را در درون آن اعمال نماید تا از تفکیک مسئولیتها و 

  .خدمات بازرسی اطمینان یابد
  پیوست ت                                                         
  )جهت اطالع(

  
  

  :اطالعاتی که باید در نظامنامه کیفیت درج یا به آن ارجاع شود
  )شماره تلفن و وضعیت قانونی,نشانی,نام(اطالعات عمومی   -
 .تعیین شود 4-7ه مدیریت که در آن فرد مشخص شده در بند بیانی  -
 شرح زمینه هاي فعالیت و صالحیت سازمان بازرسی کننده  -
 )در صورت موضوعیت داشتن(اطالعاتی در مورد ارتباط سازمانی با سازمانهاي مادر یا وابسته  -
 سازمانی) هاي(نمودار  -
 شرح شغلهاي مربوطه  -
 مورد شرایط احراز آموزش کارکنانبیانیه خط مشی در   -
 روشهاي اجرایی کنترل مدارك  -
 روش هاي اجرایی ممیزي هاي داخلی  -
 روش هاي اجرایی بازخور و اقدام اصالحی  -
 روش هاي اجرایی بازنگري مدیریت  -
دیگـر روش هـاي اجرایـی و دسـتورالعمل هـا یـا ارجاعـات بـه دیگـر روشـهاي اجرایـی یــا              -

 .ه در این استاندارد خواسته شده استدستورالعملها ک
  .فهرست توزیع نظامنامه کیفیت  -
  

  
 

  پیوست ث                                                         
  )جهت اطالع(

  



استانداردهاي بین المللی و اروپایی متناظر که در مورد آنها استانداردهاي معادل در متن این 
  استاندارد ذکر نشده است

  
به شرح زیر معـادل اسـتانداردهاي   ISOدر زمان انتشار مأخذ این استاندارد مدارك سازمان     

اروپایی می باشند کـه در مـتن ایـن اسـتاندارد بـه صـورت الزامـی بـه آنهـا ارجـاع داده شـده            
فهرستهاي آخرین چاپ استانداردهاي بین المللی معتبر در ISO , IEC اعضاي سازمانهاي.است

  .نگهداري می کنند هر زمان را
  

  استاندارد اروپایی
(EN) 

  استاندارد   عنوان استاندارد 
ISO/IEC 

  عنوان استاندارد 

EN 
45001:1989 

معیارهــاي عمــومی بــراي 
فعالیــت آزمایشــگاههاي   

  آزمون

  25راهنماي شماره 
سال - ISO/IEC  
1990  

الزامــات بــراي احــراز   
صالحیت آزمایشگاههاي 
  کالیبراسیون و آزمون

EN 
45002:1989 

معیارهــاي عمــومی بــراي 
ارزیـــابی آزمایشـــگاههاي 

  آزمون
  

مدارك متناظري 
  وجود ندارد 

_____  

EN 
45003:1989 

نظــام تاییــد صـــالحیت   
ــگاههاي  آزمایشــــــــــ

 –کالیبراســیون و آزمــون 
الزامــات عمــومی بــراي   

  فعالیت و شناسایی
  

 58راهنماي شماره 
ISO/IEC -  سال

1993  

نظـــام هـــاي تاییـــد   
یشگاههاي صالحیت آزما

 -کالیبراسیون و آزمون 
ــراي  الزامــات عمــومی ب

  فعالیت و شناسایی

EN 
45004:1989 

معیارهــاي عمــومی بــراي 
فعالیــت انــواع مختلــف   
ــی    ــاي بازرس ــازمان ه س

  کننده 

 
ISO/IEC 17020:1998 

 

  
  

  

معیارهاي عمومی بـراي  
ــف  ــواع مختل فعالیــت ان
ســازمان هــاي بازرســی 

  کننده 

  استاندارد اروپایی
(EN) 

  استاندارد   عنوان استاندارد 
ISO/IEC 

  عنوان استاندارد 



 
EN   XXXX  

 
 

معیارهــاي عمــومی بــراي 
تاییـــد صـــالحیت انـــواع 
ــازمان هــاي    ــف س مختل

  بازرسی کننده 

  
ISO/IEC/TR 
17010:1998 

  

ــراي  الزامــات عمــومی ب
ــواع   ــد صــالحیت ان تایی
ــازمانهاي   ــف سـ مختلـ

  بازرسی کننده 
 

EN 
45010:1989 

عمــومی بــراي  الزامــات 
ارزیابی و تایید صـالحیت  
ســـازمان هـــاي گـــواهی 

  ثبت کننده / کننده 

 61راهنماي شماره 
ISO/IEC –  سال

1996  

ــراي  الزامــات عمــومی ب
ــد   ــابی و تاییـــ ارزیـــ
صالحیت سازمان هـاي  

ــده  ــواهی کنن ــت / گ ثب
  کننده 

 
 

EN 
45011:1989 

الزامــات عمــومی بــراي   
سازمانهایی که نظام هـاي  

صـول را  گواهی کردن مح
  اداره می کنند  

 65راهنماي شماره 
ISO/IEC –  سال

1996  

ــراي  الزامــات عمــومی ب
ــام   ــه نظ ــازمانهایی ک س
هــاي گــواهی کـــردن   
محصـــول را اداره مـــی 

  کنند
 
 

EN 
45012:1989 

الزامــات عمــومی بــراي   
 ,سازمانهایی کـه ارزیـابی   

گواهی کردن ثبت سیستم 
ــرا      هـــاي کیفیـــت را اجـ

  می کنند 

 62ماره راهنماي ش
ISO/IEC –  سال

1996  

ــراي  الزامــات عمــومی ب
 ,سازمانهایی که ارزیابی 

ــت   ــردن و ثب ــواهی ک گ
سیستم هاي کیفیـت را  

  اجرا می کنند
 
 

EN 
45013:1989 

معیارهــاي عمــومی بــراي 
سازمانهاي گواهی کننـده  
ــاي    ــالحیت هـ ــه صـ کـ
ــی   ــواهی م ــخاص را گ اش

  کنند  

برنامه تدوین جدید 
17024 ISO/IEC  

هاي عمومی بـراي  معیار
ــواهی   ــاي گ ــازمان ه س
ــالحیت   ــه ص ــده ک کنن
هاي اشخاص را گـواهی  

  می کنند
 

EN 
45014:1989 

معیارهــاي عمــومی بــراي 
اظهار انطباق توسط تامین 

  کننده 

 22راهنماي شماره 
ISO/IEC –  سال

1996  

معیارهاي عمومی بـراي  
ــط   ــاق توس ــار انطب اظه

  تامین کننده
 

EN 
45020:1989 

ــر دن و اســـــتاندارد کـــ
 –فعالیتهاي وابسته به آن 

 2راهنماي شماره 
ISO/IEC –  سال

اســــتاندارد کــــردن و 
فعالیت هاي وابسته بـه  



  واژگان عمومی  –آن   1996  واژگان عمومی  
_____________________  
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