
  دوره مهندسی حرفه اي کیفیت

  اعضاي محترم کمیسیون تدوین استاندارد 

راهنماي کـاربرد اسـتاندارد ملـی      "جهت اصالح پیش نویس استاندارد   1385پیرو جلسات برگزار شده در سال 

EAIAF / ILAC A4طبق مدرك جدید  " 17020ایران  2: 004   

خواهشـمند اسـت   . ئه می گردد به پیوست پیش نویس مذکور مجدداً جهت اصالح نهایی و ارسال به کمیته ملی ارا

 14ساعت  20/12/85هرگونه نظرات را در پیش نویس پیوست منعکس نموده و در جلسه اي که روز یکشنبه مورخ 

  . در ستاد ونک موسسه استاندارد برگزار خواهد شد شرکت فرمایند 
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  پیش گفتار

که پیش نـویس آن توسـط کمیسـیون     " 17020آي اي سی  –ایزو  –راهنماي کاربرد استاندارد ایران  "استاندارد 

د قرار گرفتـه  مورد تایی    هاي مربوط تهیه و تدوین شده و در کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت مورخ 

و تحقیقات صنعتی ایـران  قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد  3اد بند یک ماده اینک به استن. است 

  .تاندارد ملی ایران منتشر می شود بعنوان اس 1371مصوب بهمن ماه 

براي حفظ همگامی و هماهنگی با تحـوالت و پیشـرفتهاي ملـی و جهـانی در زمینـه صـنایع ، علـوم و خـدمات         

استانداردهاي ملی ایران درمواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادي که براي اصالح یا تکمیـل ایـن   

بنابراین . وط مورد توجه قرار خواهد گرفتبتجدید نظر در کمیسیون هاي فنی مراستانداردها ارائه شود ، در هنگام 

  . اپ و تجدید نظر آنها استفاده کردچبراي مراجعه به استانداردهاي ملی ایران باید همواره از آخرین 

امکـان   در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهاي جامعه، در حـد 

  . بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهاي صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود

  :منابع و مآخذي که براي تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح ذیر است 

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

  



  دوره مهندسی حرفه اي کیفیت

  فهرست مندرجات 

  پیش گفتار

  مقدمه 

  هدف- 1

دامنه کاربرد-2

مراجع الزامی- 3

اصطالحات و تعاریف- 4

17020سی  –آي اي  –ایزو  –راهنماي بندهاي استاندارد ایران -5

  هدف و دامنه کاربرد -1-5

  اصطالحات و تعاریف -2-5

  مقررات اداري -3-5

  رياستقالل ، بیطرفی و درستکا -4-5

  رازداري -5-5

  سازمان و مدیریت -6-5

  سیستم مدیریت کیفیت -7-5

  کارکنان -8-5

  تسهیالت و تجهیزات  -9-5

  روشهاي بازرسی و روشهاي اجرایی -10-5

  گواهینامه ها و گزارشهاي بازرسی -11-5

  واگذاري کار به پیمانکار فرعی -12-5

  شکایات و رسیدگی به اعتراضات -13-5

  همکاري -14-5

  

  وست الف پی

  کتابنامه



  دوره مهندسی حرفه اي کیفیت

  " 17020راهنماي کاربرد استاندارد ملی ایران کمیسیون استاندارد 

  

  سمت یا نمایندگی          رئیس 

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران      تبریزي ، مرتضی

  )فوق لیسانس مدیریت اجرایی( 

  

  اعضاء 

  شرکت کاروران         اخگر ، علی اکبر

   )فوق لیسانس علوم دریایی (

  

  شرکت بازرسی بین المللی سیزان        امامی ، علیرضا 

  )لیسانس شیمی(

  

  گروه کارشناسان ایران      ، فرزین انتصاریان 

  )فوق لیسانس مهندسی مکانیک ( 

  

  شرکت بازرسی فنی ایرانیان        جعفري ، سپیده 

  )لیسانس مهندسی صنایع(

  

  آفرین  شرکت بازرسی بین المللی شاردین    خسروي سامانی ، جمشید 

  

  شرکت اس جی اس ایران        دادجو ، ماندانا

  )فوق لیسانس مدیریت بازرگانی ( 

  

  شرکت اس جی اس ایران      دژبان خان ، فریبا

  )فوق لیسانس( 

  

  شرکت مهندسی و بازرسی فنی ایکا      روحانی ، موسی الرضا 

  ) لیسانس مهندسی مکانیک ( 

  

  )ایریتک( ی ایران شرکت بازرسی بین الملل      زاهد طلبان ، علی 

  )فوق لیسانس اقتصاد(

  

  شرکت بهستون صنعت نوین      کارگزاري ، محمود 

  ) فوق لیسانس مهندسی الکترومکانیک (
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  شرکت اطلس اینسپکشن      کاظم سلطانی ، آیدین

  )فوق لیسانس علوم دریایی(

  

  مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک       کلیشادي ، احمدرضا

  )نیکلیسانس مهندسی الکترو(

  

  سازمان هوا و فضا    قلیان فروشان ، علی اصغر

  )لیسانس مهندسی متالورژي(

  

  شرکت بازرسی سنجش آزاد        مویدي ، شهروز

  )فوق لیسانس علوم دریایی( 

  

  شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران      ، فرشیدمیرخائف 

  )فوق لیسانس مهندسی برق( 

  

  تحقیقات صنعتی ایران موسسه استاندارد و      اشرف جهانی ، آزیتا 

  )لیسانس تغذیه( 
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  مقدمه 

  

مـی باشـد معیارهـاي      ISO/IEC 17020که معـادل بـا اسـتاندارد    " 17020آي اي سی  –ایزو  –استاندارد ایران 

در ایـن اسـتاندارد   . عمومی براي عملیات انواع سازمانهاي بازرسی کننده را تعیین و مشخص می سازد ) الزامات (

 ISO 9001 : 2000یفیت نیز تشریح شده به نحوي که بتوان آنها را در ارتباط با عناصر مرتبط با عناصر سیستم ک

آي اي سـی   –ایـزو   –اگر سازمانهاي بازرسی کننده با روشی هماهنگ و منطبق با استاندارد ایـران  . نیز بکار برد 

آي اي  –ایزو  –اي کاربرد استاندارد ایران وجود یک استاندارد بعنوان راهنما برتایید صالحیت شوند ، آنگاه  17020

  . ضروري می باشد که استاندارد حاضر آن را فراهم می سازد 17020سی 

 –ایزو  –یکی از اهداف این استاندارد این است که مرجع تایید صالحیت را قادر می سازد تا کاربرد استاندارد ایران 

سی کننده ، هماهنگ ساخته و گـامی مهـم در جهـت نیـل بـه      را براي ارزیابی سازمانهاي بازر 17020آي اي سی 

این استاندارد براي سازمانهاي بازرسی کننده و نیز براي . شناسایی متقابل مراجع تایید صالحیت نیز برداشته شود 

  . گواهینامه هاي بازرسی تصمیماتی اتخاذ می کنند کاربرد دارد / طرفهایی که بر اساس گزارشها 

می تواند اساس و مبناي توافق نامه هاي شناسایی متقابل بین مراجع تایید صالحیت کننده را فراهم این استاندارد 

اعضـاي توافـق نامـه هـاي     . ضروري شناخته می شـود  ISO/IEC 17020سازد و براي کاربرد سازگار استاندارد 

 ISO/IECاي اسـتاندارد  شناسایی چند جانبه و متقاضیان عضویت در این توافق نامه هـا ، یکـدیگر را در اجـر   

ارزیابی نموده و انتظار می رود که کل این راهنما بوسیله مراجع تایید صالحیت بعنوان بخشـی از مقـررات    17020

  . عمومی پذیرفته شود

 –در کل این استاندارد براي نشان دادن مقرراتی است که اجباري بوده و الزامـات اسـتاندارد ایـران     "باید  "واژه 

براي نشان دادن مقرراتی است که اجباري نبوده و  "بایستی  "ه ژوا. را منعکس می سازد  17020اي سی آي  –ایزو 

انتظار می رود توسط سازمانهاي بازرسی کننده مورد استفاده قرار گیرد و روشی شناخته شده براي تامین الزامـات  

استاندارد را بطور کامل اجـرا  به هر دلیل این  سازمانهاي بازرسی کننده اي که سیستم هاي آنها نتوانند. می باشند 

آي  –ایزو  –نماید ، تنها در صورتی براي مرجع تایید قابل قبول خواهند بود که الزامات بند مرتبط استاندارد ایران 

  . و هدف این استاندارد را با روشی معادل تامین نمایند 17020اي سی 

حفظ  17011د را طبق الزامات بند مرتبط استاندارد ایزو آي اي سی مرجع تایید صالحیت باید همواره بی طرفی خو

کند ، معهذالک مرجع تایید صالحیت باید آمادگی داشته باشد تا در مورد این راهنما و تفسـیر خـود بـا مراجعـه     

  . کننده گفتگو کند و در مواردي که اقتضا نماید به سواالت پاسخ دهد
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  17020آي اي سی  –ایزو  –راهنماي کاربرد استاندارد ایران 

  هدف -1

هدف از تدوین این استاندارد تهیه راهنمایی به منظور تبییین و تشریح الزامـات و معیارهـاي مشـخص شـده در     

  .می باشد 17020آي اي سی  –ایزو  –استاندارد ایران 

  

  دامنه کاربرد  -2

یـابی ، بـازبینی و نیـز صـدور گواهینامـه تاییـد       این استاندارد عالوه بر اینکه می تواند بعنوان راهنمایی براي ارز

صالحیت انواع مختلف سازمانهاي بازرسی کننده توسط مرجع تایید صالحیت کاربرد داشته باشد ، می تواند بـراي  

آي  –ایـزو   –الزامات استاندارد ایـران  انواع مختلف سازمانهاي بازرسی کننده جهت استقرار، اجرا ، حفظ و رعایت 

عالوه بر موارد فوق ایـن اسـتاندارد بعنـوان وسـیله اي     . و انطباق با آن نیز مورد استفاده قرار گیرد 17020اي سی 

جهت حصول اطمینان استفاده کنندگان از خدمات بازرسی سازمانهاي بازرسـی کننـده در خصـوص نحـوه ارائـه      

  .خدمات بازرسی و کیفیت آن بکار می رود 

  

  مراجع الزامی -3

بدین ترتیب آن مقـررات  . ارجاع داده شده است راتی است که در متن این استاندارد به آنها مدارك زیر حاوي مقر

در مورد مراجع داراي تاریخ چاپ و یا تجدید نظر ، اصالحیه ها و تجدید . جزئی از این استاندارد محسوب می شود 

ن استاندارد امکان کـاربرد آخـرین   معهذا بهتر است کاربران ذینفع ای. نظر هاي بعدي این مدارك مورد نظر نیست 

در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یـا  . قرار دهند اصالحیه ها و تجدید نظر هاي مدارك الزامی زیر را مورد بررسی 

اسـتفاده از مراجـع   . تجدید نظر ، آخرین چاپ و یا تجدید نظر آن مدارك الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است 

  :ستاندارد الزامی است زیر براي کاربرد این ا

  

معیارهـاي عمـومی بـراي فعالیـت انـواع مختلـف        1381سال :  17020آي اي سی  –ایزو  –استاندارد ایران  -1-3

  سازمانهاي بازرسی کننده 

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

  

  اصطالحات و تعاریف -4

  استاندارد اصطالحات و یا واژه هاي مندرج در استاندارد در این 

 ISO/IEC 17000 : 2004 Conformity Assessment – Fundamentals and Vocabulary  

  .بکار می رود

  

  17020آي اي سی  –ایزو  –راهنماي بندهاي استاندارد ایران   -5

  هدف و دامنه کاربرد  -1-5

و این راهنما ، مرجع تایید صالحیت یـا هـر    17020آي اي سی  –ایزو  –رد ایران هنگام استفاده از استاندا -1-1-5

کاربرد الزامات قانونی ، دولتی یا سایر خواسـته هـاي الزامـی    . کاربرد دیگر نبایستی به الزامات اضافه یا کسر نماید

  .باید در زمینه تایید صالحیت منعکس گردد

 "تحلیلـی   "و  "عملکـردي   "ازرسی کننده در یکی از دو طبقـه  آزمون انجام شده توسط شرکت هاي ب -2-1-5

فعالیت معمول آنها در فرایند در آزمون عملکردي به طور مثال آزمون بار جرثقیل بعنوان بخشی از . قرار می گیرد 
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. دقـرار میگیـر   17020آي اي سـی   –ایـزو   –بازرسی محسوب می شود ، بنابراین در دامنه کاربرد استاندارد ایران 

که باید در داخل آزمایشگاه و تحت شرایط کنترل شـده  ( آزمون تحلیلی مانند آزمون هاي شیمیایی و متالورژیکی 

بعنـوان فعالیـت آزمایشـگاهی    ). محیطی و با استفاده از تجهیزات پیچیده یا روشهاي اجرایی آزمون انجام گیـرد 

چنانچـه  . قرار نمی گیـرد   17020آي اي سی  –ایزو  – محسوب می شود و بنابراین در دامنه کاربرد استاندارد ایران

سازمان بازرسی کننده آزمون هاي تحلیلی بعنوان بخشی از فعالیت هاي بازرسی خود را انجام دهد ملزم به رعایت 

  . می باشد 17020آي اي سی  –ایزو  –الزامات استاندارد ایران 

  

  اصطالحات و تعاریف  -2-5

ولی تفـاوت مهـم   اشتراکاتی دارد ،  "گواهی کردن محصول  "و  "آزمون  "با تعریف  "بازرسی  "تعریف  -1-2-5

شامل قضاوت حرفه اي جهت تعیین قابلیت پذیرش بر مبنـاي الزامـات    "بازرسی  "از انواع این است که بسیاري 

م بازرسـی را  بنابراین سازمان بازرسی کننده باید نشان دهد که قابلیت و صالحیت الزم جهـت انجـا  . عمومی است

  .دارا می باشد

به طور کلی بازرسی مستلزم تعیین صریح و مستقیم انطباق یک محصول معین و منحصر بفرد و یا تعداد  -2-2-5

در ) که اغلب نیز کـاري پیچیـده و حسـاس اسـت     ( کمی از محصوالت با الزامات و نیازمندیهاي خاص و عام است 

ن غیر مستقیم انطباق مجموعه محصوالت با تعداد زیـاد ، بـا الزامـات    حالی که گواهی محصول عمدتاً متضمن تعیی

  )مراجعه شود 1به جدول . ( خاص است 

گواهی کردن سیستم مدیریت کیفیت را در بـر نمـی   ،  17020آي اي سی  –ایزو  –دامنه استاندارد ایران  -3-2-5

خاصی از سیستم مـدیریت کیفیـت یـا    هرچند ممکن است براي سازمان بازرسی کننده بررسی جنبه هاي . گیرد 

به یادآوري بند ( سیستمهاي مدون به منظور توجیه نتایج بازرسی ضروري باشد ، بطور مثال آزمون فرایندها سایر 

  )مراجعه شود  17020آي اي سی  –ایزو  –استاندارد ایران  1-2

  

 "کارخانه  "و  "فرآیند  "،  "مت خد "،  "طراحی محصول  "شامل  "محصول  "در این استاندارد واژه  -4-2-5

  .شرح داده شده ، می باشد  17020آي اي سی  –ایزو  –استاندارد ایران  2-1بطوري که در بند 

، تعـاریف و اصـطالحات   با توجه به دامنه وسیع صنایع مورد بازرسی توسط سازمانهاي بازرسـی کننـده    -5-2-5

  . اده شود جایگزین می تواند براي موضوع مورد بازرسی استف
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  برخی از تفاوت هاي بین بازرسی و گواهی کردن محصول – 1جدول 

  

  گواهی کردن محصول   بازرسی   فعالیت

بازرسی محصوالت به طـور انفـرادي و نـه ضـرورتاً       ماهیت عملیات 

  )تعیین مستقیم انطباق( توسط شخص سوم 

از محصوالت توسط موعه اي جگواهی کردن م

  )مستقیم انطباقتعیین غیر (شخص سوم 

آزمون بر مبناي استانداردها یا سایر مدارك الزامی و   انطباق

  یا الزامات عمومی

ارزیابی بر مبناي استانداردها یا سایر مـدارك  

  الزامی

گزارش بازرسی شرایط محصـول را در زمـان انجـام      تضمین 

  . بازرسی نشان میدهد

گواهی محصول به طورمعمول تـداوم انطبـاق   

  تضمین می کند محصول را 

نیازي به تفکیک بین افـرادي کـه دربـاره بازرسـی       تصمیمات 

تصمیم گیري می کنند و با افـرادي کـه بازرسـی را    

  .انجام میدهند ، نمی باشد 

تصمیمات مربوط به گـواهی کـردن محصـول    

توسط افرادي متفاوت از افرادي کـه ارزیـابی   

  . انجام می دهند ، صورت میگیرد 

مجوز به عرضه کننـده بـراي صـدور گـواهی       مجوزي صادر نمی شود هیچ  صدور مجوز

  .محصول یا عالمت گذاري داده می شود

عالئم فقط بر روي محصوالتی که مورد بازرسی قـرار    عالمت گذاري محصول

  .گرفته اند گذارده می شود

عالئم ممکن است فقـط بـر روي محصـوالت    

  .گواهی شده مشمول مجوز گذارده شود

فقط در هنگام نیاز به منظور پشـتیبانی از بازرسـی     راقبتی بازبینی م

  .انجام می گیرد

بطور معمول جهت تضمین انطباق ضروري می 

  .باشد 

  . در گواهی کردن محصول انجام نمی شود  . همواره توسط عملیات بازرسی انجام میگیرد  بازرسی عملکرد محصول
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  مقررات اداري -3-5

، وسیله اي مفید جهت نشان دادن موقعیت سازمان بازرسی کننده در ارتباط با سـازمان  نمودار سازمانی  -1-3-5

نمودارهایی که روابط با شرکتها یا سازمانها وابسته و همچنین روابط بین قسـمتهاي مختلـف آن   . بزرگتر می باشد 

  .میکند سازمان را بخوبی نشان میدهد ، داعیه استقالل سازمان بازرسی کننده را بخوبی حمایت

مرجع تایید صالحیت ، دامنه فعالیت براي سازمان بازرسی کننده تایید صالحیت شده را طی یک مدرك  -2-3-5

زمینـه تاییـد   . رسمی تحت عنوان زمینه تایید صالحیت در پروانه تایید صالحیت یا به همراه آن ارائه مـی نمایـد   

ان دخیل در امر ارزیـابی سـازمان بازرسـی کننـده     صالحیت توسط مرجع تایید صالحیت پس از مشورت با ارزیاب

  . تعیین می شود 

زمینه تایید صالحیت بر اساس اطالعاتی است که توسط سـازمان بازرسـی کننـده بـه همـراه درخواسـت تاییـد        

پروانـه تاییـد   . صالحیت ارائه شده و حاکی از صالحیت تصدیق و اثبات شده سازمان بازرسی کننـده مـی باشـد    

 17020آي اي سـی   –ایزو  –استاندارد ایران  4-2ینه آن بایستی بر نوع سازمان طبق مندرجات بند صالحیت و زم

  . داللت نماید

دامنه تایید صالحیت بایستی با عبارات کامال دقیق در زمینه تایید صالحیت تعریف شـود تـا اسـتفاده     -3-3-5

ومی بازرسی ، نوع و گستره بازرسی و بر حسب نیاز کنندگان و مشتریان بتوانند به دقت و بدون ابهام ، محدوده عم

  . که بازرسی طبق آنها انجام میگیرد را مشخص کنند، مقررات استانداردها یا مشخصات حاوي الزاماتی را 

هدف از ایـن الـزام ،   . عملیات بازرسی بایستی مبتنی بر قراردادها یا سفارش بازرسی مربوطه انجام شود -4-3-5

وجود یک تفاهم روشن و مشخص بین سازمان بازرسی کننده و مشتري در مورد حدود و دامنـه   حصول اطمینان از

به طور مثال بازرسی ( در بسیاري از حوزه هاي بازرسی . بازرسی است که بر عهده سازمان بازرسی کننده می باشد

شود در ایـن گونـه مـوارد     قراردادهاي اختصاصی با مشتریان امضاء) در عملکرد  محصول ، بر اساس مقررات ملی 

  .سفارش باید در برگیرنده مدارك مشخصی نظیر مقررات وضع شده توسط مقامات قانونی باشد

از سازمان بازرسی کننده انتظار می رود در هنگام تعیین سطح قرارداد بیمه نامه مسئولیت خود ، نشـان   -5-3-5

که بایستی مورد مالحظه قرار گیرد احتمال خطـرات در  یکی از عواملی . دهد که چه عواملی را در نظر گرفته است 

  . حین اجراي عملیات بازرسی است 

انـواع  . تایید کفایت سطح پوشش بیمه مشتریان از مسئولیتهاي سازمان تاییـد صـالحیت نمـی باشـد     -6-3-5

یت مـدنی  مسئولیت که بوسیله بیمه نامه مسئولیت پوشش داده می شود بطور مثال میتواند شـامل بیمـه مسـئول   

  . کارفرمایان در قبال کارکنان ، بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث و بیمه مسئولیت حرفه اي باشد

سازمانهاي بازرسی کننده بایستی توجه خاصی به پوشـش بیمـه اي در هنگـام انجـام بازرسـی در هـر       : یادآوري 

ست با کشور متبوع سازمان بازرسی کننده تفاوت زیرا که الزامات قانونی هر کشور ممکن ا. کشوري مبذول نمایند 

  . داشته باشد

شرایط مورد اشاره در این بند ، قراردادي و بر اساس شـرایط تجـاري بـوده و شـامل شـرایط فیزیکـی        -7-3-5

  .مکانهاي بازرسی نمی باشد

کننده را بـر   سازمانهاي تایید صالحیت مسئولیت داوري در مورد صحت حسابهاي مالی سازمان بازرسی -8-3-5

  . عهده ندارند

  استقالل ، بی طرفی و درستکاري -4-5

روشهاي اجرایی بایستی جهت حصول اطمینان از بـه دور بـودن کارکنـان سـازمان بازرسـی کننـده از        -1-4-5

  . فشارهاي تجاري ، مالی یا سایر فشارهایی که ممکن است بر داوري آنها تاثیر بگذارد ، تدوین گردد
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معیاري اساسـی در تعیـین میـزان    ) پ(یا ) ب (، ) الف(بندي سازمانهاي بازرسی کننده تحت انواع طبقه  -2-4-5

استقالل قابل اثبات سازمان بازرسی کننده ، می توانـد اعتمـاد مشـتریان را بـه توانـایی      . استقالل آنها می باشد 

ـ  واژه هـاي شـخص اول و   . ت کنـد سازمان بازرسی کننده در انجام عملیات بازرسی با بی طرفی و هدفمندي تقوی

 –ایزو  –شرح داده شده در استاندارد ایران  17000آي اي سی  –ایزو  –شخص دوم به نحوي که در استاندارد ایران 

لذا از آنجـا کـه تفکـر    . زیرا که این واژه ها کاربرد مفید نخواهند داشت . بکار برده نشده است  17020آي اي سی 

لذا ضروري اسـت کـه برخـی    . هاي شخص اول ، دوم و سوم بوده است بر اساس واژه  مرسوم براي سالیان متمادي

  : توضیحات در مورد ارتباط بین دو طبقه بندي به شرح زیر داده شود 

  "الف  "سازمان بازرسی کننده نوع  -1-2-4-5

زیر نشـان دهـد کـه    سازمان بازرسی کننده نوع الف براي ادعاي بی طرفی خود از سایر طرفهاي دخیل باید بطرق 

داراي هیچگونه رابطه مستقیم با طرفهاي ذینفع و ذیربط در طراحی ، ساخت ، تامین ، نصـب ، خریـد ، مالکیـت ،    

  :استفاده یا نگهداري اقالم بازرسی شده یا اقالم مشابه رقابتی نمی باشد 

  . )زرسی نمی باشند بغیر از مواردي که مالکین قادر به تاثیر گذاري بر نتایج با( مالکیت عامل  -

مثالی روشن در این مورد هنگامی است که تعداد زیادي سهام دار وجود دارند ، لکن آنها بطور انفرادي یا : یادآوري 

  .سازمان بازرسی کننده را ندارند گروهی امکان تاثیر گذاري بر خط مشی ها ، راهبرد یا عملیات

بغیر از مواردي که آنها سمتهایی دارند کـه  ( سازمانها ) معادل آن یا ( مالکیت عام افراد منصوب در هیات مدیره  -

  ) بر نتایج بازرسی تاثیر نمی گذارند 

یک بانک ، سرمایه گذار در یک شرکت مـی باشـد و ممکـن    مثالی روشن در این مورد هنگامی است که : یادآوري 

ت شرکت دخالـت کنـد ولـی ایـن فـرد در      است بر انتصاب یک نفر در هیات مدیره به عنوان ناظر بر اعمال مدیری

  . تصمیم گیریها دخالت نخواهد داشت

  گزارش دهی مستقیم به مدیریت رده باال -

مفاد قرارداد ، تفاهمات غیر رسمی یا سایر مواردي که ممکن است توانایی تـاثیر گـذاري بـر نتـایج بازرسـی را       -

. داشته باشد 

ک سازمان بازرسی کننده مستقیماً در طراحی ، ساخت ، تـامین ، نصـب ،   عالوه بر موارد باال ، اگر سایر بخشهاي ی

خرید ، مالکیت ، استفاده یا نگهداري اقالم بازرسی شده یا اقالم مشابه رقابتی دخیل باشد و آن بخشها هویت جدا 

  .و رسمی نداشته باشند ، نباید به عنوان سازمان بازرسی کننده نوع الف شناخته شود

رایی یک شخصیت حقوقی که سازمان بازرسی کننده بخشی از آن است باید خط مشی خود را جهت مدیر ارشد اج

شواهد اجرایی ایـن  مرجع تایید صالحیت . شرح داده و مستند نمایدحفظ وضعیت سازمان بازرسی کننده نوع الف 

ه ، روش هاي تـامین  ، اساسنامه و ساختار تشکیالتی هیات مدیرخط مشی را بر حسب طرفهاي ذینفع در مالکیت 

بـر بـی طرفـی ، اسـتقالل و درسـتکاري سـازمان       و سایر عواملی را که ممکن است مالی ، روشهاي تصمیم گیري 

  .بازرسی کننده نوع الف تاثیر بگذارد را بررسی خواهد کرد

   "ب "سازمان بازرسی کننده نوع  -2-2-4-5

  :ا می توان شناسایی کرد بشرح زیر است دو مشخصه اي که توسط آنها سازمان بازرسی کننده نوع ب ر

کـه در  سازمان بازرسی کننده نوع ب ، یک بخش مشخص ، تفکیک شده و قابل شناسایی از سازمانی می باشـد   -

  .طراحی ، ساخت ، تامین ، نصب ، استفاده یا نگهداري اقالمی که بازرسی میکند دخیل است

یک سازمان بازرسی . ا محصراً به سازمان مادر خود ارائه میکندبازرسی رسازمان بازرسی کننده نوع ب ، خدمات  -

  .کننده نوع ب ممکن است که بخشی از سازمان تامین کننده و یا استفاده کننده باشد
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هنگامی که سازمان بازرسی کننده نوع ب که بخشی از سازمان تامین کننده می باشد ، اقالمی را که توسـط یـا    -

می شود بازرسی می کند و این اقالم به بازار یا سایر طرفها عرضه می شـود ، در چنـین   براي سازمان مادر ساخته 

  .حالتی بازرسی شخص اول را انجام داده است 

هنگامی که سازمان بازرسی کننده نوع ب که بخشی از یک سازمان استفاده کننده مـی باشـد ، اقالمـی را کـه      -

تهیه و تامین می گردد مورد بازرسی قرار می دهـد و ایـن تـامین    توسط تامین کننده جهت استفاده سازمان مادر 

کننده جزئی از سازمان مادر نبوده و هیچ ارتباطی نیز با سازمان مادر ندارد ، بازرسی از نوع شـخص دوم را انجـام   

  . داده است 

   "پ "سازمان بازرسی کننده نوع  -3-2-4-5

ساخت ، تامین ، نصب ، اسـتفاده یـا نگهـداري اقالمـی کـه       ، سازمان بازرسی کننده نوع پ در فعالیتهاي طراحی

بازرسی هاي انجام شده توسط آن ممکن است که شامل بازرسـی هـاي شـخص اول ،    . بازرسی میکند دخیل است 

گرچـه سـازمان   . شخص دوم و نیز نوعی از بازرسی هاي انجام شده مشابه سازمان بازرسی کننـده نـوع ب باشـد    

  :از سازمان بازرسی کننده نوع ب به دالیل زیر متمایز می باشد  بازرسی کننده نوع پ

یک سازمان بازرسی کننده نوع پ نیاز به اینکه بخش تفکیک شده اي از سازمان مادر باشد ، ندارد ولی بایـد در   -

ه یک سازمان بازرسی کننده نوع پ ممکن است که خودش طراح ، سازند. داخل سازمان خود قابل شناسایی باشد 

  . ، تامین کننده ، نصب کننده ، استفاده کننده یا نگهدارنده اقالمی باشد که بازرسی می کند 

سازمان بازرسی کننده پ ممکن است که خدمات بازرسی خود را براي بازار ، شخص و یا سازمانهاي بیرونی دیگر  -

اي عرضه شده بوسیله خود یا سـازمان  االهکبطور مثال این نوع سازمان بازرسی کننده ممکن است که . ارائه دهد 

همچنین ممکن است این نـوع سـازمان بازرسـی    . مادر را که توسط سازمان دیگري استفاده می شود بازرسی کند

این خدمات بازرسی شامل بازرسی اقالمی مشابه با اقالمـی کـه   . کننده خدمات خود را به سایر سازمانها ارائه کند

بنابراین مـی  . نصب ، استفاده یا نگهداري می شوند، می باشد حی ، ساخت ،تامین ، ود یا سازمان مادر طراخ توسط

  . توان این نوع فعالیت هاي بازرسی را رقابتی تلقی کرد

بازرسی هاي انجام شده توسط سازمان بازرسی کننده نوع پ را نمی توان بعنوان بازرسی هاي شخص سـوم طبقـه   

ملیات اجرایی بی طرفانـه اي  هاي بازرسی کننده الزامات مربوط به استقالل و عبندي کرد زیرا که این نوع از سازمان

تاکید شده  17020آي اي سی  –ایزو  –را که در سازمان بازرسی کننده نوع الف که در پیوست الف استاندارد ایران 

وط به عدم وابستگی سازمان بازرسی کننده نوع پ ممکن است که با برخی از معیارهاي مرب. است برآورده نمی کند

به سایر ذینفعان اقتصادي ، دخیل نبودن در فعالیتهاي متعارض و عملیات عاري از تبعیض که از ویژگیهاي سازمان 

با این وجود تا زمانی که همه الزامات خاص سازمانهاي . هاي بازرسی کننده نوع الف و ب است ، انطباق داشته باشد 

  .شناخته خواهند شدز نشوند سازمان بازرسی کننده نوع پ بازرسی کننده نوع الف و ب را حائ

هر یک از فعالیت هاي طراحی ، ساخت ، تامین ، نصب ، خدمات دهی ، نگهداري و بازرسـی سـازمانی کـه توسـط     

نوع پ انجام می شود نبایستی توسط یک فرد انجام گیرد و مورد استثناء زمانی مـی باشـد   سازمان بازرسی کننده 

قانونی یا سایر الزامات تصریحی ، صریحاً به یک شخص از سازمان بازرسی کننده نوع پ اجازه دهد کـه  که الزامات 

هر یک از فعالیت هاي طراحی ، ساخت ، تامین ، نصب ، خدمات دهی ، نگهداري همراه با بازرسی سازمان دیگـر را  

  .انجام دهد

  رازداري -5-5

استاندارد  3-12بند ( ر رعایت الزامات رازداري مربوط به مشتري سازمان بازرسی کننده بایستی به منظو -1-5-5

داراي خط مشی مستند در سیستم مدیریت کیفیت ، توسط خود یا هر پیمانکار )  17020آي اي سی  –ایزو  –ایران 
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یسـتی  در ایـن ارتبـاط با  . فرعی گمارده شده از سوي او ، بوده و الزامات مرتبط قانونی را مورد مالحظه قرار دهـد 

روشهاي اجراي براي بازرسی هاي اجباري را تعیین و تدوین نماید که چه کسی عالوه بر مشتري حق دسترسی بـه  

  . نتایج را دارد 

  سازمان و مدیریت -6-5

اندازه ، ساختار و ترکیب سازمان بازرسی کننده باید در مجموع جهت اجـراي کامـل وظـایف مـرتبط بـا       -1-6-5

  .ایت الزم را دارا باشدبازرسی ، شایستگی و کف

سازمان بازرسی کننده بایستی یک نمودار سازمانی روزآمد داشته باشد کـه در آن سـمت هـا و حـدود      -2-6-5

. مسئولیتها براي کارکنان داخل سازمان بازرسی کننده و ارتباط آنها با یکدیگر به روشـنی مشـخص شـده باشـد    

، فعالیت هاي دیگري در سازمان بازرسی کننده انجام شـود ،  ی همچنین در صورتی که عالوه بر فعالیت هاي بازرس

-3به بند ( سمت مدیر فنی . الزم است مرز بین فعالیت هاي بازرسی و سایر فعالیت ها به روشنی نشان داده شود 

ه بایستی به روشنی در نمودار سازمانی نشان داده شـد ) رجوع شود  17020آي اي سی  –ایزو  –استاندارد ایران  6

  .باشد

براي هر سمتی که در سازمان بازرسی کننده می تواند بر کیفیت بازرسی یا سوابق بازرسی ها موثر باشد  -3-6-5

 –استاندارد ایران  7-3به بند ( ، جزئیات مسئولیتها بایستی در مدارك سیستم کیفیت سازمان درج گردیده باشد 

  ) . مراجعه شود  17020آي اي سی  –ایزو 

زان پیچیدگی و حدودي که کارکنان می توانند کارهاي متعدد داشته باشند ، بستگی به اندازه سازمان می -4-6-5

  . دارد

براي فعالیت هاي مختلف ممکن است بیش از یک شخص سمت مدیر فنی را داشـته باشـد کـه در ایـن      -5-6-5

  .هر شخص باید شرح داده شده و مستند گردد مسئولیت هاي خاصصورت 

زمان بازرسی کننده بایستی بتواند نشان دهد که ساختار سازمانی آن به گونه اي سازمان دهـی شـده   سا -6-6-5

، روش هاي بازرسی و روشـهاي اجرایـی مـورد    است که فعالیت هاي بازرسان بوسیله افرادي که با اهداف بازرسی 

، ماهیت و سطح نظارت اعمال شده  گستره. استفاده و ارزیابی هاي نتایج بازرسی آشنا می باشند ، نظارت می گردد

  .بستگی به توانمندي و کارآمدي ، تجربه ، آموزش و دانش فنی بازرسان و نوع بازرسی انجام شده دارد

نظارت موثر بازرسی ها فقط در شرایطی می تواند صورت گیرد که ناظر بر حسب اقتضاء قادر به بـازنگري   -7-6-5

ه و یا در غیر اینصورت شخصاً قابل اعتماد بودن تصمیمات بازرسی هـا را  مشاهدات واقعی و تصمیمات بازرسی بود

  .تصدیق نماید

نظارت بر کار بازرسان می تواند شامل و نه لزوماً به بازنگري دوره اي گزارش هاي بازرسی جهت حصـول   -8-6-5

ت ضرورت الزامـات مـورد   اطمینان از انطباق با مقررات مرتبط ، روشهاي اجرایی سازمان بازرسی کننده و در صور

  .توافق در قرارداد با مشتري باشد

نظارت حضوري در . پایش نحوه اجراي بازرسی ها بایستی شامل نظارت حضوري در محل بازرسی ها باشد -9-6-5

محل بازرسی بایستی توسط کارکنان با صالحیت فنی ، که با استقالل کامل در محل بازرسی حضور دارنـد ، انجـام   

  . گیرد

برنامه سازمان بازرسی کننده براي نظارت حضوري بر کار بازرسان بایستی به گونه اي طراحـی و برنامـه    -10-6-5

هر کدام از بازرسان بایسـتی بـراي هـر    . ریزي شده باشد که در هر سال یک نمونه مورد نظارت حضوري قرار گیرد

ه شده اند ، حداقل یکبار در دوره ارزیـابی  یک از زمینه هاي بازرسی که توسط سازمان بازرسی کننده مجاز شمرد
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، مورد نظارت حضوري قـرار گرفتـه و سـوابق بازرسـی هـاي      ) سال  4الی  3بطور معمول ( مرجع تایید صالحیت 

  . مشاهده شده باید نگهداري شود

ازرسـی  سازمان ب. هدف از معرفی یک معاون ، تعیین جانشینی با صالحیت الزم در غیاب مدیر می باشد  -11-6-5

  .کننده الزامی به استخدام کردن معاون بطور دائم ندارد

در سازمانی که غیبت یک شخص کلیدي موجب توقف کار می گردد ، ضرورت ندارد که لزومـاً بـراي وي    -12-6-5

  . معاونی تعیین گردد 

اي مدیریتی ، سمت هایی که می تواند بر کیفیت خدمات بازرسی تاثیر گذارد ممکن است ، شامل سمته -13-6-5

  .و همچنین بازرسان باشددفتري و سایر کارکنان 

  سیستم مدیریت کیفیت -5-7

براي ارجاع ساده تر توصیه می شود که نظامنامه کیفیت سازمانهاي بازرسی کننده نشان دهد که الزامات  -1-7-5

ت مورد اشاره قـرار گرفتـه   در چه قسمتهایی از سیستم مدیریت کیفی 17020آي اي سی  –ایزو  –استاندارد ایران 

  .بطور مثال نظامنامه کیفیت ممکن است داراي یک جدول مرجع باشد . است 

 2-6باید به وضوح در نمـودار سـازمانی بـا ارجـاع بـه بنـد       ) یا تحت هر نام دیگر ( سمت مدیر کیفیت  -2-7-5

مـدیریت کیفیـت بایـد از    . اده شود این راهنما نشان د -5-7-2و بند  17020آي اي سی  –ایزو  –استاندارد ایران 

  . هرگونه عواملی که ممکن است بر کیفیت کار او اثر بگذارد فارغ باشد

. هدف از ممیزي داخلی کیفیت ، تصدیق بکارگیري روشهاي اجرایی مدون سازمان بازرسی کننده اسـت   -3-7-5

ده و طبق برنامه از پیش تعیین شده ممیزي کیفیت بطور معمول توسط مدیر کیفیت ، برنامه ریزي و سازماندهی ش

دامنه ، تاریخ و برنامـه زمانبنـدي   . که کلیه جنبه هاي سیستم مدیریت کیفیت از جمله اجراي بازرسی را اجرا کند

  .شده و مشروح ممیزي بایستی طراحی و طبق یک روش اجرایی مدون هدایت گردد

یک ممیزي داخلی بایستی . ي داخلی را انجام دهنداشخاص واجد صالحیت برون سازمانی نیز می توانند ممیزي ها

ممیـزي  . به گونه اي ترتیب داده شود که سیستم مدیریت کیفیت حداقل یک بار در سال مورد ارزیابی قرار گیـرد 

  .این استاندارد تامین گردیده است 5-6-10هاي داخلی بایستی این اطمینان را بوجود آورد که الزامات بند 

که یک سازمان بازرسی کننده داراي بیش از یک محل عملیـاتی باشـد ، کلیـه جنبـه هـاي      در صورتی  -4-7-5

سیستم مدیریت کیفیت و کلیه محل ها باید مورد ممیزي کامل داخلی در طی دوره ارزیابی مرجع تایید صـالحیت  

  . قرار گیرد 

ي می باشد که سوابق بازرسی در آنجا دفاتري غیر از اداره مرکز "محل عملیاتی  "در این بند منظور از : یاد آوري 

  .نگهداري و سیستم مدیریت کیفیت مستقل از اداره مرکزي اجرا و برقرار می گردد

بازنگري هاي مدیریت بایستی هرگونه اطالعات مرتبط ، از جمله گزارش هاي واصله از مسئولین نظارت و  -5-7-5

ابی هاي خارجی ، شکایات واصله از مشـتریان ، تغییـرات   کارکنان حوزه مدیریت ، نتایج ممیزي هاي داخلی و ارزی

مورد نیاز در سیستم مدیریت کیفیت ، کفایت نیروي انسانی و تجهیزات موجود ، برنامـه هـاي آینـده ، و بـرآورد     

  .فعالیتهاي جدید ، کارکنان مورد نیاز و نیازهاي آموزشی کارکنان جدید و قدیم را مورد مالحظه قرار دهد

هاي داخلی و بـازنگري  گري هاي مدیریت بایستی توسط سازمان بازرسی کننده با مالحظه نتایج ممیزي تناوب بازن

بطور معمول سالی یکبار بعنوان حداقل تنـاوب بـازنگري   . هاي قبلی و گزارشات مرجع تایید صالحیت تعیین شود

  . قابل قبول در نظر گرفته می شود

  کارکنان -8-5
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رکنانی هستند که توسط سازمان بازرسی کننده یا تحت قراردادي با سازمان بازرسـی  کارکنان دائمی ، کا -1-8-5

هنگـامی کـه   . این کارکنان ممکن است بطور تمام وقت یا پاره وقـت اسـتخدام شـوند    . کننده استخدام شده اند

کننـده از آنهـا    ضرورت دارد تا از کارکنان بطور موقت استفاده شوند بایستی براي دوره زمانی که سازمان بازرسی

سازمان بازرسی کننده بایستی اطمینان حاصل کند که آن کارکنان . استفاده میکند بطور قراردادي استخدام شوند

و طبق سیستم مدیریت کیفیت سازمان بازرسی کننـده انجـام   داراي صالحیت الزم بوده و بطور موثر تحت نظارت 

  .وظیفه می نمایند

اید تعداد کافی کارکنان دائم واجد صالحیت با تحصیالت ، آموزش ، دانش فنی ، سازمان بازرسی کننده ب -2-8-5

  . مهارتها و تجارب ضوري براي انجام کارها در طبقه ، محدوده و حجم کارهاي  در دست اقدام خود باشد

 جربـه و سـطح  تسازمان بازرسی کننده تایید صالحیت شده بایستی قابلیت هاي حرفـه اي ، آمـوزش ،    -3-8-5

آي  –ایـزو   –استاندارد ایران  -6-6به بند ( نیاز جهت بازرسی هاي قابل انجام را تعریف و مدون نماید دانش مورد 

مرجع تایید صالحیت بایستی تناسب قابلیت ها ، آموزش ، تجربه و سطح اطالعـات  ) . مراجعه شود  17020اي سی 

  . یت کندرا بر اساس دامنه تایید صالحیت ، ارزیابی و تایید صالح

داشتن صالحیت آموزشی کامل و تجربه به تنهایی تضمینی براي شایستگی عملی در کـار بازرسـی یـا    : یادآوري 

  .داوري حرفه اي سالم نمی باشد 

از دیگر سازمانهاي واجـد صـالحیت بـراي آمـوزش کارکنـان خـود       سازمان بازرسی کننده ممکن است  -4-8-5

  .استفاده کند

. اي آموزشی براي هر شخص بطور معمول بایستی حداقل یکبار در هر سال صورت گیـرد شناسایی نیازه -5-8-5

نتیجه این بررسی بایستی بصورت طرحهاي مدون براي آموزشهاي بعدي یا در قالب شرحی مکتـوب کـه صـراحتاً    

  .آموزش بعدي براي هر شخص در زمان حاضر را الزم نمی داند ، منعکس گردد

نشان دادن صالحیت هریک از کارکنان جهت اجـراي وظـایف خـاص بازرسـی و در      هدف از این سوابق -6-8-5

  . صورت لزوم استفاده از تجهیزات ویژه می باشد

راهنماهاي سازمان بازرسی کننده می تواند بعنوان یک آیین کار ، شامل موضـوعاتی مـرتبط بـا اخـالق      -7-8-5

، مقررات شرکت و هر نوع دیگري از موضوعات مورد نیاز  حرفه اي ، بی طرفی ، ایمنی شخصی ، ارتباط با مشتریان

  .جهت حصول اطمینان از هدایت کارکنان سازمان بازرسی کننده باشد

  تسهیالت و تجهیزات  -9-5

سـازمان بازرسـی   . سازمان بازرسی کننده نیازي ندارد که مالک امکانات و تجهیزات مورد استفاده باشـد  -1-9-5

بطـور مثـال نصـاب    ( و تجهیزات را به طرق دیگري بکار گرفته یا توسط شخص دیگـري  کننده می تواند امکانات 

در تمامی موارد نحوه دسترسی به تجهیـزات بایـد تعریـف و مشـخص شـده و الزامـات       . فراهم نماید ) تجهیزات 

سـیون  مسـئولیت مناسـب بـودن وضـعیت کالیبرا    . را برآورده سـازد   17020آي اي سی  –ایزو  –استاندارد ایران 

تجهیزات مورد استفاده در بازرسی ، چه در مالکیت سازمان بازرسی کننده باشد یا نباشد منحصراً بر عهده سازمان 

  . بازرسی کننده بوده و قابل انتقال نمی باشد

در صورتیکه شرایط کنترل شده محیطی مورد نیاز باشد و مکانهایی خارج از سازمان بازرسی کننده مورد  -5-9-2

شرایط محیطی این مکانها را با تجهیزات کالیبره شـده پـایش   ه قرار گیرد ، سازمان بازرسی کننده بایستی استفاد

نموده و نتایج بدست آمده را ثبت کند و در صورتیکه شرایط خارج از حدود قابـل قبـول جهـت انجـام عملیـات      

  .بازرسی باشد ، موارد بایستی درج گردد
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در صـورتیکه هـر قلـم از    . تی اجازه استفاده از تسهیالت و تجهیزات داده شودبه افراد غیر مجاز نبایس -3-9-5

تجهیزات از کنترل مستقیم سازمان بازرسی کننده خارج شود ، اقداماتی باید جهت تایید مناسب بـودن آن قبـل   

یـا  استفاده مجدد صورت گیرد که این اقدامات بعنوان نمونه شامل بازرسی چشـمی ، کنتـرل هـاي عملکـردي و     

  . کالیبراسیون مجدد می باشد

شناسایی هر یک از اقالم تجهیزات بسیار اهمیت دارد ، حتی هنگامی که سازمان بازرسـی کننـده فقـط     -4-9-5

داراي یک نمونه اختصاصی باشد این امر ردیابی تجهیزات را به هنگامی که بـه هـر دلیـل جـایگزین مـی شـوند       

  . امکانپذیر می سازد 

زاتی که در اندازه گیري و آزمون مورد استفاده قرار می گیرند در صـورتی کـه نتـایج انـدازه     کلیه تجهی -5-9-5

گیري ها و آزمون هاي آنها تاثیر قابل مالحظه اي بر نتایج بازرسی داشته باشد بعنوان مثال نتایج حاصله در مـورد  

  . انطباق با الزامات ، بایستی کالیبره شوند

، سـازمان  یزاتی که تحت کنترل سازمان بازرسی کننده نیست استفاده مـی شـود   در مواردي که از تجه -6-9-5

ایـزو   –استاندارد ایران بازرسی کننده باید قبل از استفاده از این قبیل تجهیزات از رعایت تمامی الزامات مربوط به 

دون بوده و سـوابق  چنین تصدیقی م. در این زمینه اطمینان حاصل کرده و آن را تصدیق کند 17020آي اي سی  –

در مواردي که انجام چنین تصدیقی عملی نباشد ، سازمان بازرسی کننده نباید نسـبت  . آن نیز نگهداري می شود 

به صدور گزارش تایید شده اقدام کند و در صورتی که صدور چنین گزارشی الزامی باشد این موضـوع بایـد بطـور    

  . ري برسد واضح در گزارش بازرسی قید شده و به اطالع مشت

-5همانگونه که در بنـد   17020آي اي سی  –ایزو  –استاندارد ایران  6-9تجهیزات اشاره شده تحت بند  -7-9-5

این استاندارد تصریح شده است بایستی کالیبره بودن آنها بر حسب اقتضاء و بر اساس استانداردهاي ملـی و   9-5

  .بین المللی قابل رد یابی و شناسایی باشد

هنگامی که کالیبراسیون در داخل سازمان بازرسی کننده انجام می شود ، بایستی از قابلیت ردیـابی بـه    -8-9-5

استانداردهاي ملی ، با استفاده از استانداردهاي اندازه گیري مرجع که براي هرکدام از ایـن اسـتانداردها سـازمان    

سازمان واجد صـالحیت مـی باشـد اطمینـان      بازرسی کننده داراي گواهی کالیبراسیون معتبر یا معادل آن از یک

گواهی یا معادل آن بایستی جزئیات عدم قطعیت در اندازه گیري را به گونه اي شرح دهـد کـه بـراي    . حاصل شود

براي اطالعات بیشتر در مورد عدم . تجهیزاتی که با استفاده از یک استاندارد مرجع کالیبره شده اند مناسب باشد 

  . مراجعه شود 17020آي اي سی  –ایزو  –ي به استاندارد ایران قطعیت در اندازه گیر

  روشهاي بازرسی و روشهاي اجرائی -10-5

الزاماتی که طبق آان بازرسی انجام می شود بطور معمول در مقررات ، استانداردها و مشخصـات تعیـین    -1-10-5

هنگـامی کـه   . ت داخلی سازمان باشداین مشخصات ممکن است که شامل الزامات مشتري یا الزاما. گردیده است 

روشهاي بازرسی و روشهاي اجرایی در مقررات ، استانداردها و مشخصات سازمان بازرسی کننده شرح داده نشـده  

  . است ، سازمان بازرسی کننده باید راساً دستورالعمل ها و روشهاي اجرایی بازرسی را تعریف کند

عاتی در اختیار سازمان بازرسی کننده قـرار دهـد تـا هنگـام     در شرایط خاص ممکن است مشتري اطال -2-10-5

اگر سازمان بازرسی کننده براي تعیین انطباق از اطالعات داده شده توسـط هـر طـرف    . بازرسی مد نظر قرار گیرد

دیگري استفاده کند بایستی قادر باشد که نشان دهد اقدامات الزم را بـراي تصـدیق صـحت و یکپـارچگی ایـن      

  . خاذ کرده استاطالعات ات

بطور مثال بصـورت اسـتانداردهاي بـین    . روش بازرسی استاندارد روشی است که منتشر گردیده است  -3-10-5

المللی ، منطقه اي یا ملی ، یا روشهایی که توسط سازمان معتبر فنی یا با همکاري تعدادي از سازمان هاي بازرسـی  
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این بدان معنی است که روش هـایی کـه توسـط    . ر یافته است کننده بصورت متون علمی مرتبط و یا مجالت انتشا

  . خود سازمان بازرسی کننده یا مشتري تدوین شده است به عنوان روشهاي غیر استاندارد شناخته می شود

بوسیله سـازمان بازرسـی   ) به یادآوري مراجعه شود( هر قرارداد یا درخواست بایستی بر حسب اقتضاء  -4-10-5

  :اطمینان از موارد زیر بازنگري شود  کننده جهت حصول

  الزامات مشتري بطور کامل شرح داده شده ، مستند و درك می شود –الف 

  سازمان بازرسی کننده قابلیت تامین الزامات مشتري را دارد  –ب 

  شرایط قرارداد مورد توافق می باشد –پ 

  تجهیزات خاص مورد نیاز شناسایی و تعیین شده اند –ت 

  شناسایی می شونداي آموزشی کارکنان نیازه –ث 

  الزامات قانونی شناسایی می شوند –ج 

  الزامات ایمنی شناسایی می شوند –چ 

  .حدود و ترتیبات واگذاري کار مورد نیاز به پیمانکار شناسایی می شود –ح 

  نیازهاي مستند سازي شناسایی می شود –خ 

بازرسی کننده با نسخه اصلی کـه طبـق بنـد الـف ، ب و پ      قرارداد یا درخواست نهایی مورد پذیرش سازمان –د 

  .بازنگري می شود سازگار است 

  . سوابق بازنگري قرارداد باید نگهداري شود –ذ 

براي درخواستهاي کاري معمول یا تکراري ، بازنگري ممکن است به مالحظـات زمـانی و منـابع انسـانی     : یادآوري 

گونه موارد با پذیرش و امضاي یک قرارداد بوسیله یک شـخص مجـاز قابـل    محدود بوده و سابقه مورد قبول در این

  . قبول می باشد

در شرایطی که توافق هاي شفاهی مورد پذیرش باشند ، سازمان بازرسی کننـده بایسـتی سـابقه اي از     -5-10-5

ـ     ده مشـتري را  کلیه درخواستها و دستورات شفاهی دریافت شده با تاریخ آنها را نگهـداري کنـد و هویـت نماین

  .شناسایی نماید

کاربرگها ، یادداشتها و سایر مدارکی که در هنگام بازرسی براي ثبت مشاهدات تهیه می شوند باید براي  -6-10-5

  . دوره زمانی تعیین شده جهت مراجعات بعدي نگهداري و حفظ شوند

ایمنی کارکنـان و در صـورت    روشهاي اجرایی مدون بایستی شامل رویه هایی جهت حصول اطمینان از -7-10-5

  . اقتضاء حفاظت از محیط زیست باشد 

  گواهینامه ها و گزارشهاي بازرسی -11-5

گرچـه در ایـن   . در این بند بصورت مترادف استفاده شـده انـد    "گواهینامه  "و   "گزارش  "واژه هاي  -1-11-5

آن می باشند ، در حالیکه گواهینامـه هـا    استاندارد فرض بر این است که گزارشها توصیف مشروح بازرسی و نتایج

عموماً اظهارنامه هاي کوتاه رسمی در مورد انطباق با الزامات بوده که بطور مثال در ارتباط با بازرسی اجباري صـادر  

  . می گردند

ممکن است کلیه کارهاي انجام شده هنگامی که سازمان بازرسی کننده گواهینامه بازرسی صادر می کند  -2-11-5

در اینگونه شرایط الزم است که مـدارك جداگانـه اي جهـت نشـان     . وسط سازمان بازرسی کننده را در بر نگیرد ت

بشرط آنکـه آن مـدارك قابلیـت ردیـابی بـه      . دادن کار انجام شده توسط سازمان بازرسی کننده نگهداري شود 

  . گواهینامه اصلی بازرسی را داشته باشند 

  .ارش مشروح احتیاجی نداشته باشد الزام نگهداري سوابق از بین نمی رود چنانچه مشتري به گز -3-11-5
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بازرسی ممکن است بسته به نوع بازرسی و الزامات قانونی تغییـر  بازرسی یا گواهینامه  محتویات گزارش -4-11-5

زرسـی ارائـه   در پیوست الزامی الف فهرستی از عوامل مورد نیاز جهت درج در گزارش بازرسی و گواهینامه با. کند

 17020آي اي سی  –ایزو  –برخی از عوامل مندرج در فهرست مزبور جهت انطباق با استاندارد ایران . گردیده است

این فهرست هنگـام تهیـه گزارشـها و صـدور گواهینامـه      . اجباري می باشند و با عالمت ستاره مشخص شده اند 

  . بازرسی بایستی مد نظر قرار گیرد

مقامات کشوري می توانند الزامات خاصی  ،بازرسی براي تامین مقاصد قانونی انجام می شود  هنگامی که -5-11-5

  . را در ارائه گزارش نتایج بازرسی لحاظ نمایند

سازمان بازرسی کننده تحت محدوده تایید صالحیت می تواند گزارشها یا گواهینامـه هـاي بازرسـی را     -6-11-5

نده وضعیت تایید صالحیت آن می باشد و با واژه هاي عمومی در زمینه تایید براي فعالیت هاي بازرسی که نشانده

شرح داده شده است ، صادر کند بشرط آنکه آن گزارش ها ) این استاندارد مراجعه شود  5-3-2به بند ( صالحیت 

ه و بـه یـک   و گواهینامه ها براي نوع مشخص از بازرسی و با استفاده از یک روش اجرایی فنی معین صادر گردیـد 

  .محدوده بازرسی ارجاع داده شود

  .در کلیه موارد باید شخص مسئول تصدیق و صدور گزارش یا گواهینامه بازرسی قابل شناسایی باشد -7-11-5

گزارش یا گواهینامه بازرسی ، تایید الکترونیکی ایمن یا مهر و  "به گونه اي دیگر تایید کردن  "مثالی از  -8-11-5

در این گونه موارد سازمان بازرسی کننده باید قـادر بـه نشـان دادن ایمنـی ایـن روشـها بـوده و        . موم می باشد 

  .دسترسی به محیط ذخیره الکترونیکی کامالً تحت کنترل باشد

هیچگونه ابهام بین گزارش یا گواهینامه بازرسی داراي خطا با گزارش اصالحی مرتبط قابـل قبـول نمـی     -9-11-5

ان جهت اجتناب از این قبیل ابهامات ، یک گزارش یا گواهینامه جایگزین با درج عباراتی صریح غالباً می تو. باشد 

  .صادر نمود "می گردد  XYZشماره گواهینامه / گواهینامه جایگزین گزارش / این گزارش  "مانند 

  واگذاري کار به پیمانکار فرعی -12-5

ی تواند فقط در شرایطی که در زمینه تایید صالحیت سازمان واگذاري کار بازرسی ها به پیمانکار فرعی م -1-12-5

  :بازرسی کننده بوده و در هنگامی انجام شود که هریک از شرایط زیر موجود باشد 

یک حجم کار زیاد و غیر قابل پیشبینی و غیر معمول وجود دارد و کارکنان کلیدي بازرسی ظرفیـت انجـام ایـن     -

  .امکانات و تجهیزات کلیدي بطور موقت نامناسب می باشد را نداشته و استفاده ازحجم کار 

بخش کوچکی از قرارداد با مشتري شامل نوعی از بازرسی است که در زمینه تایید صـالحیت سـازمان بازرسـی     -

این امـر از ارزیـابی پیمانکـار    . کننده گنجانده نشده یا خارج از قابلیت و امکانات سازمان بازرسی کننده می باشد 

  . بوسیله سازمان بازرسی کننده جلوگیري نمی کند فرعی

هنگامی که بخشی از کار بازرسی توسط پیمانکار فرعی انجام می شود ، مسئولیت تعیین انطبـاق اقـالم    -2-12-5

  . بازرسی شده با الزامات مربوط ، همواره بر عهده سازمان بازرسی کننده است 

از سازمانهاي دیگر را جهت تامین منابع انسـانی  خاص یا کارکنان هنگامی که سازمان بازرسی کننده اش -3-12-5

یا تخصص هاي مورد نیاز به خدمت میگیرد ، در صورتی که با آنها بطور رسـمی قـرارداد بسـته و تحـت سیسـتم      

به بنـد  ( مدیریت کیفیت سازمان بازرسی کننده عمل نموده و داراي آموزش و سوابق معادل با کارکنان دائم باشند 

  . پیمانکار فرعی شناخته نمی شوند) این استاندارد مراجعه شود 1-8-5

  :صالحیت یک پیمانکار فرعی می تواند بر اساس یکی از شرایط زیر نشان داده شود  -4-12-5

یـا   17020آي اي سـی   –ایـزو   –پیمانکار فرعی که داراي پروانه تایید صالحیت بر اساس اسـتاندارد ایـران    –الف 

  .آزمونهاي مرتبط بوده و گزارشها یا گواهینامه هاي تایید شده را فراهم نماید/ بازرسی ها براي  17025
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آي  –ایـزو   –بوسیله خود سازمان بازرسی کننده ، که ارزیابی پیمانکار فرعی را طبق الزامات استاندارد ایران  –ب 

  . دانجام می ده 17025آي اي سی  –ایزو  –یا استاندارد ایران  17020اي سی 

فرعی توسط سازمان بازرسی کننده انجام می گیرد ، آن سـازمان بایسـتی   هنگامی که ارزیابی پیمانکار  -5-12-5

آي اي  –ایـزو   –نشان دهد که گروه ارزیاب داراي صالحیت فنی و اطالعات الزم در مورد کاربرد استاندارد ایـران  

  .ی باشدم 17025آي اي سی  –ایزو  –و استاندارد ایران  17020سی 

چنانچه شایستگی پیمانکار فرعی بر اساس بخشی یا تمامی زمینه تاییـد صـالحیت آن باشـد ، زمینـه      -6-12-5

تایید صالحیت آن باید فعالیتهاي پیمانکاري فرعی را پوشش دهد و سازمان بازرسـی کننـده بایـد سـوابق قابـل      

  .دسترسی جهت اثبات کنترل وضعیت پیمانکار فرعی را داشته باشد

در صورتیکه پیمانکار فرعی بر اساس استاندارد مرتبط براي فعالیتهـاي اختصاصـی پیمانکـاري فرعـی      -5-12-7

تایید صالحیت نشده باشد ، سازمان بازرسی کننده باید شواهد مناسب از صالحیت پیمانکار فرعی ، مانند سـوابق  

  . ی مناسب را فراهم کندارزیابی انجام شده توسط کارکنان واحد شرایط بر طبق روشهاي اجرای

  شکایات و رسدیگی به اعتراضات -13-5

بنابراین علل معمول مـی تواننـد   . علل شکایات بایستی بعنوان بخشی از بازنگري مدیریت تحلیل گردد -1-13-5

  .شناسایی شده و اقدام مناسب جهت کاهش شکایات در آینده صورت گیرد

ی کننده در صورتی نیازمند روشهاي اجرایی رسیدگی به اعتراضات الزم به یاداوري است سازمان بازرس -2-13-5

  . می باشد که از طرف مقامات رسمی جهت انجام این کار تعیین شده باشد

  همکاري -14-5

با در نظـر گـرفتن   ( هدف از این بند تشویق سازمان هاي بازرسی کننده به مبادله دانش فنی و تجربیات  -1-14-5

لذا بهتر است بمنظور بهبـود اسـتاندارد عمـومی و    . می باشد ) انگاشتن اطالعات تجاري حساسیت ها و محرمانه 

  . سازگاري سازمانهاي بازرسی کننده تایید صالحیت شده با یکدیگر تبادل دانش فنی و تجربیات داشته باشند

ـ  17020آي اي سی  –ایزو  –در مورد بندهایی از استاندارد ایران : یادآوري  یحی در ایـن اسـتاندارد   که داراي توض

  .نمی باشند نیازي به ارائه راهنما نبوده است 
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  پیوست الف 

  عوامل مورد نیاز در گزارشها و گواهینامه هاي بازرسی

  )الزامی(

  عنوان مدرك - 1

شماره شناسایی و تاریخ مدرك -2

نام صادر کننده مدرك - 3

نام خریدار و فروشنده - 4

شده حدود یا دامنه بازرسی سفارش داده -5

موضوع هاي بازرسی و در صورت امکان اجزاي موضوع بازرسی - 6

اصالحیه هاي صادره در مدارك خرید - 7

شرح روش بازرسی -8

در صورت مرتبط بودن ، ویژگیهاي تجهیزات مورد استفاده -9

روش نمونه برداري و زمان و محل نمونه برداري- 10

شده باشد ، نتایج باید به وضوح قابـل شناسـایی   چنانچه بخشی از عملیات بازرسی توسط پیمانکار انجام -11

.باشد

زمان و محل بازرسی-12

در صورت اقتضا، شرایط محیطی در هنگام بازرسی-13

نتـایج  (نتایج بازرسی شامل تایید انطباق و ذکر هرگونه نقص احتمالی یا سایر عدم انطباق هاي یافته شده -14

) عکسها باشد ممکن است به همراه جداول ، نمودارها ، نقشه ها و یا 

اظهار اینکه نتایج بازرسی منحصراً مرتبط با سفارش داده شده یا موضوع بازرسی می باشد- 15

ی و دریافت کنندگان آن بیان تعداد نسخ گزارش بازرس-16

عالمت و مهر سازمان بازرسی کننده-17

 )اشخاص مجاز صادر کننده گواهینامه بازرسی ( نام ، سمت و امضاي اشخاص مسئول بازرسی - 18

  

  .نشان داده شده اند)  (عوامل اجباري مندرج در این پیوست با عالمت : یاد آوري 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فعالیت هاي طراحی ، ساخت ، تامین ، نصب ، خدمات دهی ، نگهداري و بازرسی


