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خدا ه نامب  

 سازمان ملی استاندارد ایران با آشنایی

 و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استانداردهای ملی )رسمی(  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

به  92/6/29دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ  و استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاهموسسه  نام

  جهت  اجرا ابالغ شده است . 92/3/29مورخ  33333/996سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسات  و مراکز نظران صاحب سازمان ،کارشناسان  از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

تولیدی،  به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و فناوری

 ملی نویس استانداردهای پیش  .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد

 پیشنهادها و نظرها از دریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران

 .شود می منتشر و ایران چاپ رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در

کنند  می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

،  بدین ترتیب  .شود می منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به ، تصویب درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

 ملی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشو می تلقی ملی استانداردهایی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیلسازمان ملی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران استانداردسازمان ملی 
9المللی الکتروتکنیک  بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

3 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کدکس غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)کشور در 

  آخرین از ، کشور خاص های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در . کند می فعالیت

  .شودمی گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی ، علمی های پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برای ، قانون در شده بینی پیش موازین رعایت با تواند میایران  سازمان ملی استاندارد

 از اجرای بعضی ، اقتصادی و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول ، عمومی و فردی ایمنی

نماید.  استاندارد، اجباری عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای

 آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای ، کشور محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ، مشاوره در زمینۀ فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین . نماید اجباری را

 و مراکز ها آزمایشگاه ، محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم گواهی صدور و ممیزی ، بازرسی ، آموزش

 نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد ایران ، سنجش وسایل ( واسنجی کالیبراسیون )

 ها آن عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ ، الزم شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین ، سنجش وسایل ( واسنجی کالیبراسیون ) ، یکاها المللی بین دستگاه ترویج . کند نظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission 
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 یش گفتارپ

 " سیستم مدیریتگواهی کردن های  رهنمود هایی برای تعیین مدت زمان ممیزی –ارزیابی انطباق  "استاندارد 

تهیه و تدوین شده است و در یک صدو  سازمان استانداردکه پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط 

مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک  93/11/1329مورخ  مدیریت کیفیتاجالس کمیته ملی استاندارد  نچهلمی

مصوب   تحقیقات صنعتی ایران ،قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و  3به استناد بند یک ماده 

 ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .1331بهمن ماه 

های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، می و هماهنگی با تحوالت و پیشرفتبرای حفظ همگا

ی اصالح و تکمیل این استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برا

 استانداردها ارائه شود ، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین ، 

 باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد .

 

 یر است:منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح ز

ISO/IEC TS 17023:2013(E), Conformity assessment — Guidelines for determining the duration 

of management system certification audits. 
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 مقدمه
 برای ISO/IEC17021:2011 مربوط به استاندارد بین المللی بکارگیری الزاماتخصوص  دررا  راهنمایی استاندارد این

با  را گواهی کننده نهادهایاین استاندارد،  .نمایده میمدیریت ارائ سیستمکردن  گواهی ممیزی های زمان مدت تعیین

 گواهیهای ممیزی زمان مدت تعیین جهت هماهنگیاز  اساسی سطحیدستیابی به  در راستای ،کاری چارچوب یک

در نظر گرفته  هاممیزی دیگر انواع مدت زمان تعیین برای تواندمی چنین هم می نماید شتیبانیپ ،مدیریت سیستم کردن

 .شود
 

در نظر  جهت اطمینان ازنیاز به ارائه مدرک راهنما  ،کردن گواهیهای رشد تعداد استانداردهای سیستم مدیریت و طرح

 .پررنگ نموده است سیستم مدیریت را کردن ر بر مدت زمان ممیزهای گواهیعوامل موث گرفتن

 

قانون  طرح، مالکان مثال عنوان به) ذینفع هایطرف سایر و گواهی کننده نهادهای کنندگاندرخواست ،استاندارد این 

های ممیزی زمان در مدت مختلف عواملچگونه نمایند،  درکسازد که می قادررا ( تأیید صالحیت نهادهای گذاران،

 .کنندمی مدیریت مشارکت سیستمکردن گواهی 

 

 های گواهییگری برای محاسبه مدت زمان ممیزیگونه جدول، فرمول یا روش د هیچهای خاص برای طرح استاندارداین 

                      هایی که باید در زمان توسعه چنین جداول یا فرمول عواملیاما ، دهدارائه نمی سیستم مدیریت کردن

 کند.نظر گرفته شوند را تعریف میدر 

 

  :روند می کار به زیر وجهی معین افعال استاندارد این در

 است؛ توصیه دهنده نشان "بایستی" -

 است؛ مجاز بودن دهنده نشان "است ممکن" -

 .است توانمندی یا و امکان دهنده نشان "توانمی" -
 

، دهدمی را نشان الزام یککه  "باید" کالمی فرم ،است شده ارائه راهنمایی تنهادر آن  دلیل اینکه هب استاندارد این در

 .گیردنمی قرار استفاده مورد

 

 نگارش شیوه و ساختار به مربوط مقررات،  13361 : 3 شماره ایران ملی استاندارد در توان می را بیشتر جزئیات

 .آورد دست به ایران ملی استانداردهای

 

 

                                                 
 باشد. می تدوین دست در استاندارد این جدید ویرایش. 1
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سیستم  کردن گواهی هايممیزي مدت زمان تعیین براي یهایهنمودر -رزیابی انطباقا

 مدیریت

 1دامنه کاربردهدف و      1

، برای سیستم مدیریت کردنهای گواهیتعیین مدت زمان ممیزی در ارتباط با هاییهنمودر ارائهاین استاندارد هدف از 

-مینمایند، تدوین و ایجاد میهای گواهی را آنهایی که طرحهای مدیریت و کننده سیستمکننده و گواهیممیزی نهادهای

  .باشد

 ،سازمانهای تعیین کننده مقررات مثال برای) ذینفع های طرف سایر قصد دارد نیازهای ، هم چنیناستاندارد این  -1 یادآوري

 .در نظر گیردمدیریت  سیستمکردن گواهی  هایممیزی زمان مدت تعیین هنگام در( تأیید صالحیت  نهادهای

 یک مدیریت برای سیستمکردن گواهی  ممیزی های زمان تعیین مدت مرتبط با تکمیلی هنگامی که الزامات خاص  -7 یادآوري

 موادو سالمت  ایمنی مدیریت های سیستم برای  1332: 13311مثال استاندارد ملی ایران شماره:  عنوان به) گواهی خاص طرح

 توانندبوجود آمده است، می سازمانهای تعیین کننده مقررات یا و طرح مالکان الزاماتی که توسط سایر یا( ایجاد شده باشد غذایی

  بکار برده شوند.

 الزامیمراجع      7
. بتدین ترتیتب آن مقتررات    اندارد به آن ارجاع داده شده استت مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این است

 .ئی از این استاندارد محسوب میشودجز

های بعدی آن مورد نظر ایتن  تجدید نظر ها وار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهدر صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتش 

متواره آخترین   ها ارجاع  داده شتده استت، ه  که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن مورد مدارکی استاندارد ملی ایران نیست. در

 .ها مورد نظر استهای بعدی آنتجدید نظر و اصالحیه
 :ر برای این استاندارد الزامی استاستفاده از مراجع زی

 

 واژگان و اصول عمومی -انطباقارزیابی ، 1333: 13999آی ای سی شماره -ایزو -رد ملی ایراناستاندا 7-1

 کردن یاهو گو یزیکننده خدمات ممارائه یاهزامات نهادل، ا13991آی ای سی  -ایزو-ملی ایران استاندارد 7-7 

  تیریمد یهامستیس
 

 اصطالحات و تعاریف     2
ستاندارد او  1333: 13999آی ای سی شماره -ایزو -استاندارد ملی ایراندر  شده ارائه تعاریف و واژگان ،استاندارد این در

  .بکار می روند زیر و تعاریف ISO/IEC 17021:2011بین المللی 
 

                                                 
1. Scope 
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                                                                                                    1طرح مالک     2-1

    .باشدمی ،(9-3)بند مشخص کردن گواهی طرح ایجاد و حفظ برای مسئول سازمان یا شخص
      نهادهای از گروهیک  انجمن صنفی، دولتی، ارگان ذی صالح یک گواهی کننده، خود نهاد تواندمی طرح مالک -1یادآوري 

  .سایر موارد باشد یا و گواهی کننده

  .ISO/IEC 17065:2012] 3.11 ,استاندارد  منبع:[

 

                                                                             7 کردن گواهی رحط     2-7
و روش های اجرایی  مقررات مات مشخص شده،امدیریتی که در آن الز هایسیستم با مرتبط انطباق ارزیابی سیستم

 کاربرد دارند. بطور یکسان ،خاص

       .]1333 :13999آی ای سی -ایزو -استاندارد ایرانمنبع: [

                                                   

                                                                                  2 کارفرماسازمان      2-2
 .استمدیریت مجری یک سیستم  2بخش تعریف شده از موجودیت

 

                                                                                      5دائمی محل     2-4
 یا دهد وانجام میدر آن کار را  مداوم صورت به (3-3بند )کارفرما سازمان یک که است ( مجازی یا فیزیکی) مکان

  .نمایدارائه میخدمتی را 
 

                                                                                                         6موقت  محل    2-5
را در آن  خاص کار زمان، از محدود دوره یک برای (3-3بند )کارفرما سازمان یک که است (مجازی یا فیزیکی) مکان

 .است نشده گرفته نظر در (2-3بند )دائمی محل یک به شدن تبدیل برایو نماید را ارائه می خدمتی یادهد انجام می
  

                                                                                            3 ممیزي زمان     2-6
 (3-3بند)کارفرما سازمان مدیریت سیستماز  موثر و کامل ممیزیرساندن یک  انجامبه  و ریزی برنامه برای نیاز مورد زمان

        باشد.می

 

                                                 
Scheme owner   1. 

2.  Certification scheme 

3.  Client organization 

4.  Entity 
5.  Permanent site 
6. Temporary site         

7.  Audit time 
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 1مدیریت سیستم کردنگواهی ممیزي هاي زمان مدت     2-2
 شامل: اختتامیه، جلسه تا افتتاحیه جلسه از ممیزی های فعالیتانجام  جهت (6-3بند )صرف شده ممیزی زمان از بخشی

 افتتاحیه؛ جلسهبرگزاری   -

 ممیزی؛ اجرای در حین بازنگری مستنداتانجام  -

 ممیزی؛ طول در ارتباطات -

 شاهدان؛ و راهنماها هایمسئولیت و هاتخصیص نقش -

 اطالعات؛ اییدت و آوری جمع -

 ممیزی؛ هاییافتهایجاد  -

  ممیزی؛ نتایج کردن آماده -

 اختتامیه می باشد. جلسه برگزاری -
 

  شوند .موارد فوق را شامل می معمول طور به ممیزی هایفعالیت  -یادآوري  

 

 مدیریت سیستم کردنگواهی  ممیزي هاي زمان مدت تعیین عوامل     4

 کلیات     4-1

 .است ISO/IEC 17021:2011 استاندارد بین المللی مرتبط با بندهای در مشخص هایجنبهبر اساس  زیرمتن 

 کردن گواهی هایممیزی زمان مدت تعیین فرآیندهای تعریف هنگام به بایستی 19-2بند  تا 9-2بند  در شده ذکر عوامل

 سیستم کردن گواهی ممیزی های زمان مدت تعیین برای تواندمی عوامل این .مورد استفاده قرار گیرند مدیریت سیستم

 و نوعبه  بایستیبرای محاسبه،  شده گرفته در نظر ویژه عوامل .ستفاده قرار گیردا مشخص مورد هایممیزی برای مدیریت

 .باشندبستگی داشته  ممیزیکاربرد  دامنه

( ها)محل/ از  بهمسافرت  شده برایصرف زمان، مدیریت هایسیستمکردن  گواهی هایممیزی زمان مدتدر تعیین   -يیادآور

 .شودشامل نمی
 

 مدیریت مرتبط و سایر الزامات استاندارد)هاي( سیستم     4-7

)های( سیستم مدیریت مربوطه و الزامات  به استاندارد تواندمی مدیریت سیستم کردن گواهیهای  ممیزی زمان مدت

 ممیزی ،6ممیزی پیگیری ،3خاص ممیزی ،2مجدد گواهی ،3بازبینی ،9اولیه ممیزی مثال رایب) ممیزی نوع و گواهی طرح

 .باشد وابسته( 3انتقال

برابر با  مدیریت، سیستم کردنگواهی ممیزی های زمان مدت ،شودمی انجام مرحله دو در ممیزی یک که هنگامی  -1یادآوري 

 .می باشد دو مرحله و یک مرحله مجموع
 

                                                 
1. Duration of management system certification audits 
2. Initial audit 
3. Surveillance audit  

4. Recertification audit  

5. Special audits 

6. Follow up audit  
7. Transfer audits 
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ممیزی  چنین مدت زمان و اجرا شوندتوانند می (ممیزی های انتقال، خاص هایممیزی  مثال برای) ممیزی هاسایر   -7 یادآوري

 .شودتعریف می هاممیزی این اهداف بسته به بر حسب مورد، "معموال هایی
 

 کارفرما سازمان)هاي( حلم و اندازه     4-2

 :ارتباط پیدا کند مدیریت سیستم کردن گواهی ممیزی های زمان مدت تعیین به تواندمی زیر عوامل     4-2-1

؛(بزرگ یا کوچک)کارفرما سازمان اندازه فیزیکی -  

در  ممیزی وشمول  کاربرد دامنه با مواقع مرتبط در کارفرما سازمان هایفعالیت در دهافراد به کارگمارده ش تعداد -

؛شوندموقت کاری استفاده می پرسنل فصلی و، کارکنان قراردادی پاره وقت مواقعی که کارکنان  

؛(، سکوهای نفتیمحوطه مختلف دانشگاه با برای مثال) پیچیده 1موارد مورد پشتیبانی -  

.شوندمی ممیزی که هاییحلتعداد م -  
 

:قرار گیرد زیر تحت تاثیر عوامل ممکن است بیشتر سیستم مدیریت کردن گواهی هایممیزی مدت زمان     4-2-7  

؛مرکزاز کنترل  سطح -  

؛محصوالت فرآیندها و اشتراکات -  

؛به هم  پیوسته فرآیندهای -  

.فصلی و آب و هوایی شرایط -  

 

 و سیستم مدیریت کارفرما سازمان هايپیچیدگی     4-4

 :یابدارتباط  مدیریت سیستمکردن  گواهی هایممیزی زمان مدت تعیین به تواندمی زیر عوامل  

 ؛(یا در محلبرای مثال از راه دور )دسترسی به مستندات سیستم مدیریت و سوابق  -

 ها، گزارش دهی و ارتباطات داخلی؛ساختار سیستم مدیریت شامل سطوح کنترل -

 ؛ندشومصاحبه می کارفرماکه به نمایندگی از سطوح مختلف در داخل سازمان  ای از کارکنانتعداد و گستره -

 باشد؛های موقت میمحلهایی که نیازمند بازدید از فعالیت -

 ؛کارفرماهای سازمان پیچیدگی تعامل بین فعالیت -

  ؛(است شده گواهی، گواهی نهاد همان توسط ی کهدیگر مدیریت سیستم مثال رایب) کارفرما از سازمان قبلی شناخت - 

 ؛(انحصاری فرآیند یا یندهافرآ اشتراک)تکراری هستند  که هایی فعالیت -

 ؛(ادغام مدیریت، تغییر ،جابجایی مثال رایب) کارفرما سازمان در تغییرات -

 ؛یشیفت کار نوع و کنترل -

  .کارفرما سازمان حراستو  شغلی ایمنی و بهداشت شرایط -
 

 7و مقرراتی شناسیفنبافت     4-5

 :ارتباط پیدا کند مدیریت سیستمکردن گواهی  ممیزی های زمان مدت تعیین به تواندمی زیر عوامل

                                                 
1.  Logistics 
2. Technological and regulatory context 
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  ؛(ای هسته انرژی فضا، هوا دارویی، غذایی،صنایع  مثال رایب) یمیزان مقررات کاربرد و پیچیدگی -

 ؛کارفرما سازمان در استفاده مورد آوریفن پیچیدگی -

 طراحی؛ فرآیندهای پیچیدگی -

 .اتوماسیون سطح -

 

 مدیریت سیستمکاربرد   دامنه برمشمول  هاي فعالیت     4-6

 :یابدارتباط  مدیریت سیستمکردن گواهی  ممیزی های زمان مدت تعیین به تواندمی زیر عوامل

 ؛برای مستثنی کردن الزامات 1مناسبدالیل  شامل مدیریت، سیستم استاندارد کاربردی الزامات -

 ؛هاآن پیچیدگی گرفتن نظر در شامل ها، محل و فرآیندها ها، فعالیت خدمات، محصول، به توجه گواهی با کاربرد دامنه -

 (.پیچیدگی اهمیت، کنترل، سطحگستره،  مثال رایب) کارفرما سازمان توسطشده  سپاری برون های فعالیت -

 

 اثربخشی سیستم مدیریتبلوغ و      4-2

 :ارتباط پیدا کند مدیریت سیستمکردن گواهی ممیزی های زمان مدت تعیین به تواندمی زیر عوامل

 ؛گواهی کننده نهاد توسط شده انجام قبلی ممیزی هرگونه اثربخشی و نتایج -

 ؛شده است گواهی کننده انجام نهاد های غیر از طرف توسط قبالًکه  ممیزی های خارجیهریک از  اثربخشی و نتایج -

 ؛کارفرمایندهای بازنگری مدیریت سازمان رآثربخشی ممیزی داخلی و فا

 ؛کارفرما سازمانداخل  در مدیریت سیستم به تعهد و درک سطح -

 موجود؛شده  گواهی مدیریت های سیستم -

      مقرراتی یا اطالعات ،کنندهدرخواست  بازخورد ای، رسانه گزارش های مثال عنوان به) معتبر عمومی اطالعات -

 ؛(تحریم ها

 بوده است؛در حال عملیات مدیریتی که  سیستمزمانی برای  دوره -

  .خود مدیریت سیستم اهداف به دستیابی برای کارفرما سازمان ظرفیت -
 

  کارفرما سازمان فعالیت هاي یا فرآیندها ،تمحصوال به وابسته هاي ریسک     4-9

 :یابدارتباط  مدیریت سیستم کردن گواهی ممیزی های زمان مدت تعیین به تواند می عوامل زیر

 فرآیند در استفاده مورد شیمیایی مواد اشعه، استریلیزاسیون با مثالرای ب)یندها، مواد و محیط کار خطرناک فرآوجود  -

 ؛(چرم عمل آوری

 ؛(هوایی ترافیک کنترل غذایی، مواد تولید بهداشتی، خدمات در: مثال رایب)آنها  پیامد ها وعدم انطباق ریسک -

  .عملیات و فرآیندها داخل در پذیری آسیب میزان -

 فرهنگ     4-8

 :ارتباط پیدا کند مدیریت سیستمکردن گواهی  ممیزی های زمان مدت تعیین به تواند می عوامل زیر

                                                 
1. Eligible 
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 ؛(استخدامی هایروش  محلی وهای  رسممثال  رایب) مختلف اجتماعی رفتار و ها فرهنگ -

 ترجمه؛ و تفسیر نیاز به -

 ؛کارفرما سازمان در ارتباط ها آسان بودن -

  .کارفرما سازمان 1گشودگی  و شفافیت -

 

 یکپارچه مدیریت سیستم     4-11

 :یابدارتباط  مدیریت سیستمکردن گواهی  ممیزی های زمان مدت تعیین به تواند می عوامل زیر

 یکپارچگی؛ سطح -

 یکپارچه؛ مدیریت سیستم بر مشمول مدیریت هایسیستم تعداد -

 واحد؛ مدیریت سیستم یک با مقایسه در یکپارچه مدیریت سیستم پیچیدگی -

  .مدیریت سیستم یک از بیش توانمند برای ممیزی ممیزان به دسترسی -

 

 ممیزي تیم ترکیب     4-11

 را تحت تأثیر قرار دهد: مدیریت سیستم کردن گواهی ممیزی های زمان مدت تواند می عوامل زیر

 مفسران؛ و مترجمان به نیاز -

 .فنی کارشناسان به نیاز -

 

که به تیم که زمان صرف شده توسط هر عضو  کندمشخص می  ISO/IEC 17021:2011 استاندارد بین المللی   يیادآور

 .حساب نیایداست، جزء زمان ممیزی مورد انجام  به  نشده تعیین ممیزعنوان 

 

  سایر مالحظات     4-17

 پیامد بایستی همکاری می نمایند، کارفرما سازمان یکبرای ممیزی  گواهی کننده نهاددو  از بیشتر یا دو که هنگامی

  .قرار گیرد نظر دم ،مشترک ممیزی تیم توسط مورد استفاده های اجراییروش یا مختلف رویکردهای

ممیزی از راه دور در حال استفاده می باشد، یعنی زمانی که ممیز به صورت فیزیکی در محل ممیزی   روش هایوقتی 

 .سیستم مدیریت شودکردن های گواهی ستی منجر به کاهش مدت زمان ممیزیحضور ندارد، این امر نبای

 

 مدیریت سیستمکردن گواهی  ممیزي هاي زمان مدت محاسبه روش     5

 کلیات     5-1

 محاسبهدر مالحظات مربوط به  دارد، این موارد بایستی وجود مناسب شدهمنتشر  پذیرفته و کلی روش های که زمانی

 طرح مالکان ندارد، وجودی روش چنین هرگاه .شود گرفته نظر در مدیریت سیستمکردن گواهی  ممیزی های زمان مدت

 سیستم کردن گواهیهای  ممیزی زمان مدت محاسبه برای مقتضیروش های  ایجادو  دوینسئول تمبایستی  (1-3بند )

 .باشند مدیریت

                                                 
1. Transparency and openness 
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  .بکار رود انهتواند بی طرفای بتوسعه داده شده مهم است که هر روش این   -یادآوري

 

 توسعه روش     5-7

 کلیات     5-7-1

 را گواهی کننده نهادهای که باشد( ها، نمودارولاجد، هافرمول مثال رایب) یارچوبچ بایستی روش یند توسعهآفرنتیجه 

 .نماید سیستم مدیریتیک کردن  ممیزی گواهی مدت زمانتعیین به  قادر
 

  مدیریت مرتبط یا سایر الزامات استانداردهاي سیستم     5-7-7

 کردن گواهی کاربرد مالک طرح بایستی استانداردهای سیستم مدیریت مربوط یا سایر الزامات را در ارتباط با دامنه

 نماید.شناسایی 

 

 کلیدي عوامل     5-7-2

می باشد را  مشخص کردن که کلید یک بخش یا طرح گواهی 2شده در بند  ارائه عواملمالک طرح بایستی آن دسته از 

سیستم مدیریت کردن انتخاب نموده و از آنها به عنوان یک نقطه شروع برای تعیین مدت زمان ممیزی های گواهی 

 عواملکلیدی را هنگام توسعه روش بکار ببرد. برخی از  عواملاز  ترکیب مقتضی مالک طرح بایستی استفاده نماید.

 .کاری ایجاد گردد وبارچچتعیین شوند و  عوامل بایستیاهمیت  مهم باشد. کلیدی ممکن است بیش از سایرین

 .دکار رو کلیدی بهتواند برای تعیین میزان اهمیت عوامل ارزیابی ریسک می یک: یادآوري

 

 عواملسایر     5-7-4

سیستم مدیریت برای کردن تنظیم نمودن مدت زمان ممیزی های گواهی  درتواند که می عواملمالک طرح بایستی سایر 

 .ها از جمله هر گونه محدودیت برای این تنظیم نماید؛شناسایی   دخالت کند راص خا کارفرمایک سازمان 

 

 اثربخشی روش اییدت     5-7-5

مالک طرح  .کندتایید ( مثال آزمون بازار برای) قتضیم  هایروشمالک طرح بایستی اثربخشی روش را با استفاده از 

 .چوب کاری را بازنگری نمایدارچای اثربخشی روش و بایستی به صورت دوره
  

 روش اجراي    5-2

 مدت زمان فرآیند تعیینیک  توسعه را به منظور طرح مالک ایجاد شده توسط وبارچچ بایستیگواهی کننده  نهاد

 .استفاده  قرار دهدمورد  کارفرما در خصوص سازمان سیستم مدیریت کردن ممیزی های گواهی
 

     زمان مدت تنظیم در تواندمیکه عواملی را  2-9-3 بنددر  شده موارد تعریف از میان بایستی گواهی کننده نهاد

 را عوامل آن اهمیت و خاص دخالت داشته باشد کارفرما سازمان یک برای مدیریت سیستمکردن گواهی  ممیزی های

 .تعیین کند
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 سازمان به و ایجاد ممیزی برنامه آماده سازی طول در بایستی مدیریت سیستمکردن گواهی  ممیزی های زمان مدت

از  تکمیلی اطالعات و این در صورتی است که   ،داشته باشد میبه تنظ ازیمدت زمان ممکن است ن نیا ابالغ شود. کارفرما

 د. یبه دست آ یسازمان مشتر

 .فرآیندهایش را بازبینی کند اثربخشی ای،دوره صورت باید به گواهی کننده نهاد
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 پیوست الف

 )اطالعاتی(

 نامه کتاب
  

ت، الکننده محصو یگواه یالزامات مربوط به نهادها -انطباق یارزیاب، 1329:13963 یس یا آی – زویا -رانیستاندارد اا -[1]

  خدماتفرایندها و 
 

مدیریت هایرهنمودهایی برای ممیزی سیستم   ،  1  ISO 19011  [2] استاندارد -
 

[3]- ISO/TS 22003, Food safety management systems — Requirements for bodies providing 

audit and certification of food safety management systems.  

 

[4]- ISO/IEC 27006, Information technology — Security techniques — Requirements for bodies 

providing audit and certification of information security management systems.  9
 

   
[5]- ISO 28003, Security management systems for the supply chain — Requirements for bodies 

providing audit and certification of supply chain security management systems.  

 

[6]- ISO 31000, Risk management — Principles and guidelines.  

 

[7]- IAF MD1, IAF mandatory document for the certification of multiple sites based on sampling.  

 

[8]- IAF MD5, IAF mandatory document for duration of QMS and EMS audits.  

 

[9]- IAF MD11, IAF mandatory documents for the application of ISO/IEC 17021 for audits of 

integrated management systems.  

 
 

 

 

 
  

                                                 
 در مرتبط یها ماییهنرا صدرخصو استاندارد این در ارجاعات و است موجود ISO 19011: 2011 استاندارد مبنای بر 12911 ایزو -ایران استاندارد .1

  .دارد کاربرد نیز مدیریتی یهامسیست دیگر انواع تمام ممیزی مورد در ISO 19011 استاندارد

  (93999)مجموعه استانداردهای  الزامات نهادهای ممیزی کننده و گواهی کننده سیستم های مدیریت امنیت اطالعات-ون امنیتی فن -فن آوری اطالعات . 9


