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هدف1
می باشد، تشریح فرایند تأیید صالحیت 17011ایزو آي اي سی - این روش اجرایی که مأخذ آن استاندارد ایرانتدوینهدف از 

ی باشد.مهاي آزمون و کالیبراسیون شگاهیآزماو هاي بازرسینهاد؛ نهادهاي ارزیابی انطباق شامل

دامنه کاربرد2
این روش اجرایی براي تأیید صالحیت نهادهایی با هویت قانونی مستقل یا بخشی از سازمان بزرگتر که داراي ساختار 2-1

فرایند تایید صالحیت شامل؛ بررسی درخواست، سازمانی و ساختار مدیریتی باشد، در مرکز ملی تأیید صالحیت ایران کاربرد دارد.
اعطا، بررسی منابع، آماده سازي ارزیابی، بررسی مستندات، ارزیابی، تصمیم گیري و همچنین اجراي فرایند در هر یک از مراحل 

دد هاي رسیدگی مج، تجدید صالحیت، تعلیق، ابطال، محدود ساختن، رسیدگی به شکایات و درخواستگسترش تایید صالحیت
می باشد.

ها بر عهده این روش اجرایی براي پیمانکاران فرعی مرکز ملی تأیید صالحیت ایران، در مواردي که اجراي بخشی از فعالیت2-2
آنان گذارده شود نیز کاربرد دارد.

مسئولیت اجرا3
و مسئولیت نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده رئیس مرکز ملی تأیید مرکزاجراي این روش بر عهده معاون ذیربطمسئولیت 

صالحیت ایران می باشد.

قوانین و مقررات ذیربط4
کلیه قوانین، مقررات و روش هاي اجرایی حاکم بر مرکز ملی تأیید صالحیت ایران

اصطالحات و تعاریف5
و 17000،17020، 17011آي اي سی-ایزو- ستانداردهاي ایراناصطالحات و تعاریف بکار رفته در این روش اجرایی براساس ا

می باشد. عالوه بر آنها، اصطالحات و تعاریف زیر نیز در این روش اجرایی کاربرد دارد:17025

مرکز1- 5
ها و تصمیم هاي خود می باشد و به عنوان که داراي مسئولیت و اختیار براي فعالیتاستمنظور مرکز ملی تأیید صالحیت ایران 

تنها مرجع رسمی کشور نسبت به تأیید صالحیت متقاضیان در چارچوب وظایف تعریف شده خود، اقدام می نماید و مطابق با الزام 
نهاد تأیید صالحیت دولتی داراي هویت قانونی ثبت به عنوان 17011ایزو آي اي سی - استاندارد ایران1- 4تعیین شده در بند 



روش اجرایی تأیید صالحیت 
نهادهاي ارزیابی انطباق

NACI-P15شماره مدرك: 
1393تاریخ تجدید نظر سوم: مهر 

19از 5صفحه 

نهادهاي ارزیابی انطباق از جمله اعطاء، تجدید، تمدید، گسترش و محدود شدن دامنه تو در فرایند تأیید صالحیشده است 
ابطال تأیید صالحیت مسئولیت و اختیار دارد.فعالیت، تعلیق و

بازرسی5-2
تأسیسات، خدمت، نصب یا طراحی آنها و تعیین انطباق با استانداردهاي مربوط یا سایر بررسی محصول، فرایند یا 2-1- 5

اي است.مدارك قانونی و/ یا الزامات معین بر پایه اظهار نظر تخصصی یا قضاوت حرفه

باشد.نتایج بازرسی پایه اي براي صدور گزارش و یا گواهینامه بازرسی می2-2- 5

کالیبراسیون/آزمون5-3
بر طبق روش هاي استاندارد/ هاي ملی و یا قابل "مورد ارزیابی انطباق"آزمون: تعیین یک یا چند ویژگی از یک 3-1- 5

گذاري قابل هاي توسعه یافته به شرح صحههاي استاندارد نشده و روشقبول سازمان ملی استاندارد ایران است. روش
قبول می باشند.

طوري که در گام اول بین مقادیر کمیت و شود بهکه تحت شرایط مشخص انجام میکالیبراسیون: عملیاتی است3-2- 5
گیري و گیري توسط استانداردهاي اندازههاي اندازهکند. این عدم قطعیتگیري ارتباط برقرار میهاي اندازهعدم قطعیت

و در گام دوم، از این اطالعات براي شود گیري مربوط فراهم میهاي اندازههاي متناظر به همراه عدم قطعیتدهینشان
شود.دهی استفاده میگیري از نشاناي جهت دستیابی به نتایج اندازهبرقراري رابطه

نهاد ارزیابی انطباق 5-4
. هاي بازرسی و آزمایشگاه هاي آزمون و کالیبراسیون استنهادنهاد ارزیابی انطباق در این روش شامل 

نهاد ارزیابی انطباق استفاده شود این اصطالح هم براي نهاد ارزیابی این روش اجرایی اصطالح؛یادآوري: هرگاه در متن 
انطباق متقاضی و هم براي تایید صالحیت شده بکار می رود. مگر اینکه به نحو دیگري مشخص شده باشد.

تیم ارزیابی5- 5

دهند.میست که یک ارزیابی را انجامشامل سرارزیاب، ارزیاب/ ارزیابان و متخصص/ متخصصین فنی مرتبط ا
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ارزیاب6- 5

عنوان عضوي از تیم ارزیابی فردي است که در تطابق با ضوابط تعیین شده از سوي مرکز براي انجام ارزیابی از نهاد به
دهد.شود تا براساس الزامات استاندارد و ضوابط تعیین شده از سوي مرکز، ارزیابی از نهاد را انجام تعیین می

سرارزیاب7- 5

ارزیابی مشخص شده بر عهده وي گذاشته شده است. یکمسئولیت کلی است که،ارزیابی 

متخصص فنی8- 5

عنوان عضوي از تیم ارزیابی ه بNACI-F203شخصی است که در تطابق با ضوابط تعیین شده از سوي مرکز طبق فرم 
گردد.سرارزیاب تعیین میجهت ارائه دانش خاص یا تخصص کارشناسی به 

کمیته تصمیم گیري5-9
متشکل از اعضاء حقیقی و حقوقی ذیصالح که مسئولیت کلی تصمیم گیري در خصوص وضعیت تایید صالحیت اي کمیته

اعطا، گسترش تایید صالحیت، تجدید صالحیت، تعلیق، ابطال، محدود ساختن، را بعهده نهادهاي ارزیابی انطباق شامل؛ 
دارد.

گواهینامه تأیید صالحیت5-10
مطابق پیوست (فرمت باشد.تأیید صالحیت براي دامنه فعالیت معین میوضعیتگر مدرك رسمی صادره از مرکز که بیان

گواهینامه)

بازبینی5-11
توسط نهاد تأیید غیر از ارزیابی مجدد، براي پایش تداوم برآورده شدن الزامات تأیید صالحیت ها، بهاي از فعالیتمجموعه

صالحیت شده، است.

باشد:ها مانند موارد زیر ها در محل و همچنین سایر فعالیتشامل ارزیابیدتوانبازبینی می

باشد.هاي عملکرد نهاد در مورد آن چه که شامل تأیید صالحیت میبررسی گزارش- الف
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ممیزي داخلی، سوابق بازنگري مدیریت، سوابق هاي درخواست از نهاد جهت ارائه مدارك و سوابق مثالً گزارش-ب
هاي صادره آزمون/ شکایات، نتایج کنترل کیفیت داخلی براي تصدیق کردن اعتبار خدمات، سوابق گزارشات و گواهینامه

کالیبراسیون/ بازرسی

بین آزمایشگاهی، اي هاي مقایسهمانند نتایج مشارکت در آزمون کفایت تخصصی و یا آزمونآزمایشگاه پایش عملکرد-ج
مشاهده انجام خدمات آزمایشگاه در دامنه شمول تأیید صالحیت

عدم انطباق بحرانی5-12
بسیار جدي بشکلی عدم انطباق یا و عدم انطباق بحرانی هنگامی رخ می دهد که سیستم درك نشده و استقرار نیافته 

اعتبار برنامه تایید صالحیت مرکز را تهدید مواردي که .تهدید نمایدرا مرکز برنامه تایید صالحیت اعتبار که است 
باشد: تواند شامل موارد زیر بوده ولی به این موارد محدود نمینماید میمی

و کالهبردارانهبروز هر گونه رفتار جعلی-

و...ارائه هر گونه اطالعات غلط و خالف واقع-

عدم انطباق مهم5-13
باید اقدام آنبراي رفع و تاثیر مستقیم داردو خدمات بازرسی بر نتایج سیستماتیک بوده و که است عدم انطباقی 

.اصالحی در فاصله زمانی مشخص انجام گردد

عدم انطباق جزئی5-14
چنین عدم انطباقی صرفا با اصالح .بر نتایج و خدمات بازرسی تاثیر غیرمستقیم داردموردي بوده و عدم انطباقی است که 

نیز رفع می گردد.

شرح اقدامات6
درخواست تأیید صالحیت1- 6
تکمیل و به انضمام مدارك از طریق سامانه جامع تایید صالحیتخود رادرخواست تأیید صالحیت ،متقاضینهاد 1-1- 6

نماید.ارسال میدرخواست شده به مرکز
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شرایط و ضوابط مربوط به نهادهاي بازرسی:
در خصوص نهادهاي ارزیابی انطباقی که براي اولین بار متقاضی تایید صالحیت می باشند تعداد دامنه هاي مورد تقاضا -

دامنه باشد.سهنبایستی بیش از 

قابل بررسی و پیگیري می باشد و تعداد دامنه هاي و یا تجدیدتمدیددرخواستهاي مربوط به افزایش دامنه همزمان با -
دامنه باشد.سهبایستی بیش از مورد تقاضا ن

نهادهایی که بعد از اتمام اعتبار گواهینامه درخواست تجدید تایید صالحیت ارسال می نمایند در صورت انطباق با -
الزامات مرکز بعنوان درخواست اعطاء منظور خواهد شد.

، با توجه به توانایی در پذیرش تقاضاو مدارك پیش از با بررسی زمینه فعالیتدرخواستمرکز پس از دریافت . 1-2- 6
در صورت نماید.ارائه خدمات و در اختیار داشتن منابع الزم، پذیرش یا عدم پذیرش درخواست را به متقاضی اعالم می

مشاهده عدم انطباق در مستندات، موارد به نهاد حداکثر طی دو مرحله گزارش می گردد و در صورت عدم رفع عدم 
گردد.ظرف مدت سه ماه از تاریخ درخواست، پذیرش درخواست ملغی می انطباقها حداکثر 

خواهد شد.اعالمدر مرحله ارزیابی در محل توسط تیم ارزیابی منطبق با الزامات مدارك کفایت: 1یادآوري

. برون سپاري2- 6
از فرایند تایید ی خش. مرکز ملی تأیید صالحیت با حفظ ضوابط و چارچوب کلی کار، در صورت صالحدید ب2-1- 6

را می تواند برون سپاري نماید.صالحیت 

نماید، ضمن آنکه مسئولیت کامل کلیه برون سپاريی از خدمات راش. چنانچه مرکز در نظر داشته باشد بخ2-2- 6
.دمی رسانپذیرد و تصمیم گیري را خود بر عهده دارد، موضوع را به اطالع نهاد هاي واگذار شده را خود میفعالیت

به هیچ عنوان حق تصمیم گیري براي وضعیت گواهینامه نهاد اعم از نهادي که به آن برون سپاري شده است . 2-3- 6
بایدنهادي که به آن برون سپاري شده استاعطا/ تجدید/ تمدید/ تعلیق/ ابطال/ گسترش یا محدود شدن دامنه را ندارند 

ارسال نماید.به مرکزگیري به منظور تصمیم گیري میمخود را جهت طرح پرونده نهاد در کمیته تصگزارش

گیري و کمیته رسیدگی به شکایات و گیري در کمیته تصمیم. بررسی درخواست تأیید صالحیت و تصمیم4-4- 6
باشد.نمیبرون سپاريدرخواست رسیدگی مجدد قابل 

. مدارك و مستندات مورد نیاز در فرآیند تأیید صالحیت 3- 6
نماید.تکمیل و ارسال میرا از طریق سامانهپس از پذیرش تقاضا مدارك ،نهاد. 3-1- 6
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. آماده سازي ارزیابی4- 6
مجموعه مدارك و مستندات نهاد، وNACI-F209به شماره مدرك امضاء شدهتعهدنامه . مرکز پس از دریافت 4-1- 6

یا متخصصان فنی براي هر دامنه خاص را تعیین نماید.تعداد مناسب ارزیابان و /بهباید تیم ارزیابی شامل سرارزیاب و 

مراتب نهاد توافقات الزم را بنماید. اجراي ارزیابی . مرکز تیم ارزیابی را به متقاضی معرفی نموده تا در خصوص 4-2- 6
نقض کننده بی ماید. در صورت وجود هرگونه موارد نرسما به مرکز اعالم باید مربوط به بی طرفی نسبت به تیم ارزیابی را 

طرفی(آموزش هاي خاص و هدفدار، مشاوره و سایر موارد مرتبط)، الزم است موارد با ذکر دلیل و بهمراه مستندات ارایه 
شود.

در هر نوع و مرحله از الزامات مرکز. عدم همکاري متقاضی با مرکز در اجراي فرایند تأیید صالحیت مطابق4-3- 6
را مختومه نموده و موضوع فرایند تایید صالحیتتواند شود و مرکز میاز تقاضا تلقی مینهاددرخواست، به منزله انصراف 

را به متقاضی اعالم نماید.

. بررسی مدارك و سوابق5- 6
، 17025/ 17020آي اي سی - ایزو-و الزامات تعیین شده در استاندارد ایرانمرکزتیم ارزیابی براساس ضوابط.5-1- 6

نماید. در صورت انطباق مستندات با الزامات استاندارد، طبق کلیه مدارك و سوابق تهیه شده توسط نهاد را بررسی می
نماید. در صورت مشاهده عدم انطباق در مستندات، موارد به نهاد ریزي نسبت به انجام ارزیابی از محل اقدام میبرنامه

،عدم انطباقها حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ پذیرش درخواستچنانچهگزارش می گرددحداکثر طی دو مرحله
که عدم انطباق بازدارنده اي مشاهده نشود ارزیابی در صورتی گردد. فرایند تایید صالحیت مختومه اعالم می رفع نشود 

در محل می تواند برنامه ریزي شود.

. ارزیابی در محل6- 6
و برنامه ارزیابی در محل با متقاضی توافق نموده و آن را به نهاد اعالم داشته و طبق . مرکز در خصوص تاریخ 6-1- 6

نماید.برنامه ریزي نسبت به انجام ارزیابی اقدام می

، ارزیابی را با جلسه افتتاحیه NACI-F204به شماره مدرك "ثبت نام حاضرین"، ضمن تکمیل فرم . تیم ارزیابی6-2- 6
معرفی شفاف معیارها و برنامه ارزیابی و تأیید صالحیت مطابق با دامنه فعالیت مورد تقاضاي نهاد آغاز نموده و به منظور

-NACIبه شماره مدرك "چک لیست جلسه شروع ارزیابی"براساس استانداردها و سایر الزامات، به شرح مندرج در فرم 

F204نماید.اقدام می
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چند فعالیت کلیدي نهاد در آن اجرا می گردد. همچنین ضروري است شود که یک یا هایی انجام میمحلارزیابی از
انتخاب کنندگان براي اطمینان از شایستگی نهاد مشاهده و ارزیابی گردد.عملکرد مدیر فنی و تعدادي از بازرسین/ آزمون

کنندگان بعهده مرکز می باشد.محل ها و تعداد بازرسین/ آزمون

فرایند ارزیابی را به منظور بررسی انطباق کلیه امور با ضوابط و الزامات تعیین شده در این روش . تیم ارزیابی باید 6-3- 6
به شماره "محلدرارزیابی صورتجلسه "هاي ارزیابی را در فرم اجرایی به طور کامل به انجام رساند و در صورت لزوم یافته

به شماره "گزارش عدم انطباق"ه تفکیک در فرم و در صورت مشاهده عدم انطباق، موارد را بNACI-F204مدرك 
درج نماید.NACI-F205مدرك 

ها و گزارش ارزیابیتجزیه و تحلیل یافته. 7- 6
در محل آوري شده حاصل از بازنگري مدارك و سوابق و ارزیابیشواهد جمع. تیم ارزیابی باید تمامی اطالعات و 7-1- 6
تا در پرونده متقاضی نگهداري گردد.قرار دهند سرارزیاب در اختیار تجزیه و تحلیل به منظوررا

آزمایشگاهی هاي بینها در صورت نیاز، سوابق آزمون کفایت تخصصی و سایر مقایسه. در مورد آزمایشگاه7-1-1- 6
تواند بخشی از سوابق باشد.می

چک ". تیم ارزیابی قبل از ترك نهاد، باید در جلسه اختتامیه ضمن هدایت جلسه مطابق مراحل مندرج در فرم 7-2- 6
هاي حاصل از تجزیه و گزارشی مکتوب یا شفاهی از یافته، NACI-F204به شماره مدرك "لیست جلسه پایانی ارزیابی

را به نهاد NACI-F205به شماره مدرك "عدم انطباقگزارش"هاي تکمیل شده هاي ارزیابی را به همراه فرمتحلیل
هاي مزبور توسط مدیر فنی و یا مدیر کیفیت/ مسئول تضمین کیفیت و یا مدیر نهاد و ارائه دهد تا ضمن امضاي فرم

نخواهد بود، به شرکت فرصتی براي از سه ماهسرارزیاب و توافق در خصوص مهلت رفع عدم انطباق هاي مهم که بیش 
سؤاالت و پیشنهادات داده شود.طرح 

هاي به نهاد، همراه با سایر یادداشت"گزارش عدم انطباق"هاي تحویل شده . یک نسخه کپی از کلیه فرم7-3- 6
که توسط تیم NACI-F210 /NACI-F211به شماره مدرك "چک لیست کنترل الزامات استاندارد"نویس و دست

ي و بایگانی گردد.رهاي الزم نگهداارزیابی تکمیل شده، باید در پرونده متقاضی نزد مرکز به منظور پیگیري

ها، موارد انطباق و روز کاري از تاریخ جلسه اختتامیه گزارش مکتوب ارزیابی شامل توصیه15. سرارزیاب باید طی 7-4- 6
-NACIبه شماره مدرك "(ارائه به نهاد ارزیابی انطباق)1-گزارش ارزیابی"عدم انطباق شناسایی شده را طبق فرم 

F206 به مرکز ارائه نماید تا متعاقباً توسط مرکز براي نهاد ارسال گردد و یک نسخه از تصویر آن در پرونده متقاضی
نگهداري شود.

طرح /پیمانکار فرعیپرونده باشد، سرارزیاب. درصورتی که گزارش حاکی از انطباق نهاد با الزامات و کامل بودن 7-5- 6
نماید.گیري، به مرکز توصیه میپرونده نهاد را در کمیته تصمیم
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هاي تکمیل شده عدم ها اقدام نموده و برگه، نهاد باید نسبت به رفع عدم انطباق. بر اساس گزارش عدم انطباق7-6- 6
امات اصالحی را به مرکز ارسال دارد تا توسط تیم ارزیابی مورد و اقداصالحانطباق به همراه مستندات مربوط به انجام 

بررسی قرار گیرد که:

(طرح در 2- گزارش ارزیابی"ضمن ارسال فرم /پیمانکار فرعیسرارزیابالف) در صورت تأیید رفع موارد عدم انطباق، 
نماید.گیري را توصیه میبه مرکز، طرح پرونده در کمیته تصمیمNACI-F206به شماره مدرك "کمیته تصمیم گیري)

رویکرد مرکز در مواجهه با موارد "، مراحل طبق ضوابط مندرج در پیوست یک اقدامات اصالحیب) در صورت عدم تأیید 
گردد.گیري میپیNACI-R01به شماره مدرك "عدم انطباق

عدم انطباق ها و اقدامات اصالحی اجرا شده، ممکن است حداکثر دو بار بنا به تشخیص سرارزیاب در ارتباط با نوعج)
ارزیابی پیگیري انجام شود.

NACI-F206به شماره مدرك "گزارش ارزیابی"در فرم گیري که بایدرد نیاز براي تصمیم. حداقل اطالعات مو7-7- 6

مشخص و ارائه گردد، شامل موارد ذیل است:

ارزیابی انطباق؛نهادشناسایی منحصر به فرد -
ارزیابی از نهاد (سایت و دفتر مرکزي)؛تاریخ (هاي) -
ارزیابی؛درهاي) ارزیاب (ارزیابان) و/ یا کارشناسان دخیلنام (نام-
هاي ارزیابی شده؛شناسایی منحصر به فرد کلیه محل-
؛درخواست شده براي تأیید صالحیتدامنه فعالیت -
؛17025/17020شواهد عینی در ارتباط با الزامات استاندارد حاکی ازارزیابیشرحی از فرآیند-
ها؛عمل آمده جهت رفع آنبهاصالحیماتاو اقدها انطباقاطالعات درخصوص عدم -
تواند در برآورده کردن الزامات و صالحیت نهایی ارزیابی انطباق کمک کند؛هرگونه اطالعات که می-
ها که توسط نهاد ارزیابی انطباق انجام شده و یا سایر مقایسهمهارتدرصورت موضوعیت داشتن، خالصه نتایج آزمون -

هرگونه اقدامات انجام شده در پیامد نتایج؛
و دامنه مورد تایید نهادتأیید صالحیتکمیته تصمیم گیري به منظور تصمیم گیري در خصوص وضعیتتوصیه به -

؛ NACI-R02به شماره مدرك "شرایط مرکز حسب نوع درخواست نهاد"طبق پیوست دو 

. تصمیم گیري9- 6
نماید.گیري اطمینان یافته و اقدام می. رئیس مرکز از کفایت اطالعات ذیل جهت طرح در کمیته تصمیم9-1- 6

NACI-F205عمل امده از سوي نهاد به شماره مدرك و اقدامات اصالحی به"گزارش عدم انطباق"هاي . برگه9-1-1- 6

؛
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NACI-F210به شماره مدرك"چک لیست کنترل الزامات استاندارد"هاي دست نویس و . سایر یادداشت9-1-2- 6

ها که توسط تیم ارزیابی تکمیل شده است؛شگاهبراي آزمایNACI-F211مدرك و به شماره هاي بازرسی براي شرکت

؛NACI-F206به شماره مدرك "گزارش ارزیابی"و فرم به شماره مدرك"محلدرصورتجلسه ارزیابی". 9-1-3- 6

گیري. طرح پرونده نهاد از سوي مرکز در کمیته تصمیم9-2- 6

گیري به منظور ، در صورت موافقت مرکز با توصیه تیم ارزیابی، پرونده به کمیته تصمیم1- 9-6هاي بند پس از بررسی
را که از سوي مرکز نهادگردد. کمیته گزارش نهایی و در صورت لزوم سایر مدارك و مستندات گیري ارجاع میتصمیم

نهادتأیید صالحیتدر خصوص وضعیتتوصیه تیم ارزیابی ارائه شده، بررسی نموده و در خصوص قبول و عدم قبول
گیري تصمیمNACI-R02به شماره مدرك "نوع درخواست نهادحسبمرکز شرایط "دوطبق مندرجات پیوست 

به شماره مدرك "گیري نهاد ارزیابی انطباقصورتجلسه مصوبه کمیته تصمیم"گیري در فرم نماید. نتایج تصمیممی
NACI-F207گردد. نتایج توسط مرکز به متقاضی اعالم میدر صورت لزوم شود. ثبت می

گیري. ترکیب کمیته تصمیم9-2-1- 6

. اعضاي کمیته مشتمل است بر:1- 9-2-1- 6

رئیس گروه تأیید صالحیت نهادهاي ارزیابی د صالحیت نهادهاي ارزیابی انطباق، (رئیس کمیته)، معاون تأییرئیس مرکز
نمایندگان تام یا /پژوهشگاه استانداردحوزه تخصصی مرتبط در سازمانمدیران کل بدون حق رأي)، کمیته،دبیر انطباق (
حسب موضوع(نظیر انجمن ها و جامعه ممیزي و ...)، متخصص فنی حقوقی حداقل دو نفر شخصیتایشان، االختیار

مستقل حسب موضوع در صورت لزوم.

صورت لزوم می توانند در جلسات کمیته تصمیم گیري به منظور ارائه توضیحات یادآوري: اعضاي تیم هاي ارزیابی در 
مربوط به فرایند ارزیابی شرکت کنند.

طرف باشند.گیري بیباید نسبت به موضوع مورد بررسی و تصمیم. اعضاي رأي دهنده در کمیته می2- 9-2-1- 6

رئیس در غیاب اعضاي داراي راي، رسمیت می یابد،ازنفر3حضور حداقل مجموعا با، تصمیم گیريکمیته. 9-2-2- 6
مرکز در کمیته تصمیم گیري، اختیارات رئیس مرکز به عنوان رئیس کمیته به معاون ذیربط تفویض می گردد. کمیته با 

معاون مربوطه رسمیت می یابد.یا حضور رئیس مرکز 

گیري. آراي الزم در تصمیم9-2-3- 6

در مواردي که آراء موافق و مخالف ها مصوب و الزم االجرا است. گیريتصمیمکمیته، رأي حداکثر اعضاي حاضر دربا
برابر باشد، تصمیم نهایی با ریاست مرکز خواهد بود.
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، بعد از NACI-R02به شماره مدرك "شرایط مرکز حسب نوع درخواست نهاد"با رعایت پیوست دو 9-3- 6
ابطال تعلیق/گیري کمیته، مرکز نسبت به اعطا، تجدید، گسترش دامنه و یا محدود شدن دامنه فعالیت و تصمیم

نماید.گواهینامه اقدام می

. مشخصات گواهینامه11- 6
براي اولین براي نهادهایی که در مرحله اعطاي تایید صالحیت هستند و مدت اعتبار گواهینامه تأیید صالحیت، . 1- 11- 6

سال 5سال و براي نهادهایی که در مرحله تجدید و یا گسترش دامنه هستند 3بار گواهینامه براي آن ها صادر می شود 
که شرکت باید انطباق با الزامات را در طول اعتبار گواهینامه حفظ کند. تجدید گواهینامه می باشدتمام از تاریخ صدور 

ات تأیید صالحیت در طول مدت اعتبار گواهینامه و انطباق شرکت در ارزیابی مجدد موکول به انطباق شرکت با الزام
است.

مگر دهد.. مرکز به منظور اطالع رسانی، تصویر گواهینامه نهاد تأیید صالحیت شده را در سایت مرکز قرار می2- 11- 6
اینکه مقررات و قوانین مرتبط منع کرده باشد.

به شماره مدرك "گواهینامه تأیید صالحیت نهاد ارزیابی انطباق"یت نهاد طبق فرم . گواهینامه تأیید صالح3- 11- 6
NACI-F208باشد:، شامل مشخصات ذیل می

. هویت و نشان مرکز؛3-1- 11- 6

هاي تماس نهاد تأیید صالحیت شده؛. هویت، نام، آدرس و شماره3-2- 11- 6

تأیید صالحیت شده؛فرد براي نهاد شماره شناسایی منحصر به. 3-3- 11- 6

. تاریخ صدور و/ یا تجدید، تاریخ پایان اعتبار گواهینامه؛3-4- 11- 6

. دامنه و محدوده فعالیت تأیید شده؛3-5- 11- 6

هاي بازرسی شامل حوزه و گستره بازرسی می باشد که بر مبناي مقررات، استانداردها یا . در مورد شرکت3-5-1- 11- 6
شود، تأیید صالحیت اخذ نموده باشند و بر آن اساس بازرسی انجام میکه شامل الزامات میها مشخصات یا انواعی از آن

است.

هاي گیري، سنجه مادي، گسترههاي کالیبراسیون شامل حوزه، کمیت، دستگاه اندازه. در مورد آزمایشگاه4-5-2- 11- 6
.باشدیا معادل آن می"(BMC)گیري بهترین توان اندازه"گیري، اندازه

هاي انجام شده و مواد یا محصوالت آزمون شده و هاي آزمون شامل حوزه، انواع آزموندر مورد آزمایشگاه. 4-5-3- 11- 6
باشد.هاي بکار گرفته شده میبر حسب اقتضاء روش

. عنوان و شماره استانداردها، مقررات، مدارك مرجع در دامنه تأیید صالحیت در صورت لزوم؛4-6- 11- 6
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توصیف شده است/ نوع آزمایشگاه 17020پ) آن گونه که در استاندارد -ب-نوع شرکت بازرسی (الف.4-7- 11- 6
توصیف شده است؛17025(آزمون/ کالیبراسیون) آن گونه که در استاندارد 

. نام و نام خانوادگی، عنوان و امضاي مقام مجاز؛4-8- 11- 6

. هولوگرام یا مهر برجسته مرکز؛4-9- 11- 6

واست رسیدگی مجدد. درخ12- 6
، به شکایات NACI-P16به شماره مدرك "رسیدگی به شکایت/ درخواست رسیدگی مجدد"مرکز طبق روش اجرایی 

کند.واصله رسیدگی می

. رسیدگی به شکایت13- 6
، به شکایات NACI-P16به شماره مدرك "رسیدگی به شکایت/ درخواست رسیدگی مجدد"مرکز طبق روش اجرایی 

کند.رسیدگی میواصله 

ها و تعهدات نهاد ارزیابی انطباق مرکز. مسئولیت14- 6
تعهدات نهاد. 1- 14- 6

نهادهاي ارزیابی انطباق تأیید صالحیت شده در سربرگ گزارشات آزمون/ کالیبراسیون و یا گواهینامه هاي . 1-1- 14- 6
طبق "آزمایشگاه تأیید صالحیت شده"و "شدهنهاد بازرسی کننده تأیید صالحیت "نماید از نماد بازرسی که صادر می

نماید.استفاده میNACI-W01به شماره مدرك "استفاده از گواهینامه و نماد تأیید صالحیت"دستورالعمل 

شش ماه قبل از اتمام اعتبار گواهینامه، درخواست تجدید گواهینامهنهادهاي ارزیابی انطباق موظف هستند . 1-2- 14- 6
ارسال نمایند.به مرکز خود را 

. تعهدات مرکز2- 14- 6

عنوان مرجع تأیید صالحیت در چارچوب وظایف و ضوابط تعیین شده در این روش اجرایی، به دور از . مرکز به2-1- 14- 6
هرگونه فشار و تضاد منافع، با حفظ رازداري، بی طرفی و استقالل کامل، مسئولیت و اختیار رسیدگی به درخواست و 

صالحیت شده را دارد و اطالعات الزم در خصوص فرآیند تأیید تصمیم گیري براي نهاد متقاضی تأیید صالحیت و تأیید
دهد. همچنین اطالعات مرتبط با نهادهاي ارزیابی صالحیت نهادهاي ارزیابی انطباق را در دسترس متقاضیان قرار می

ه همراه را بوضعیت تایید صالحیتگواهینامه ودامنه انطباق تأیید صالحیت شده را به طور منظم شامل اسم، آدرس، 
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هاي همچنین هرگونه تغییر در الزامات تأیید صالحیت را به طرفتصویر گواهینامه به صورت روزآمد ارائه می نماید. 
دهد.ذینفع اطالع می

اي معرفی گردد که با مشاوره پیوند داشته و تأیید صالحیت را براي نهاد در هاي مرکز نباید به گونه. فعالیت2-2- 14- 6
تر، یا ارزانتر نماید.تر، آساناي سادهافراد و سایر امور مشاورهصورت معرفی 

(سرارزیابان و ارزیابان) بایستی از هرگونه موارد نقض کننده هاي ارزیابیمرکز، پیمانکاران مرکز و اعضاي تیم. 2-3- 14- 6
مرتبط) خودداري نمایند.(نظیر آموزش هاي خاص و هدفدار، مشاوره و سایر موارد مرتبط با تایید صالحیت بی طرفی 

در طول نباید گیرد، هایی که نهاد مورد تأیید صالحیت قرار میدر زمینه فعالیتمتخصصین فنی همراه تیم هاي ارزیابی
مدارك و مستنداتاز جمله مشارکت یا ارائه توصیه در تهیه و تدوین مشاوره،آموزشخدمات هیچگونه سال گذشته سه

.ایدنمرا به نهاد ارائهفنیهاي اجرایی و عملیات اجرا یا مدیریت سیستم و روشپیاده سازي و مشارکت در و

نهادهاي ارزیابی انطباق مکلف هستند شش ماه قبل از اتمام اعتبار گواهینامه درخواست خود را از طریق .2-4- 14- 6
ئولیت عدم تجدید گواهینامه به سامانه جامع تایید صالحیت به مرکز ارسال نمایند در صورت عدم ارسال درخواست مس

مرکز می تواند نسبت به چنانچه فرایند تایید صالحیت به دالیل موجه به موقع انجام نشود. عهده آن نهاد خواهد بود
اقدام و زمان لحاظ شده از مدت اعتبار گواهینامه (تجدید شش ماه بمدت نهاد، حداکثر قبلی گواهینامه افزایش اعتبار

نماید.شده) کسر 

. نظارت مرکز بر عملکرد نهاد تأیید صالحیت شده15- 6
هاي و پایش تداوم برآورده شدن الزامات توسط نهاد تأیید صالحیت شده در زمینه فعالیتنظارت مرکز شامل بازبینی 

باشد:ذیل می

در محل در دامنه فعالیت پایش عملکرد نهاد، مشاهده و بررسی نحوه ارائه خدمات بازرسی/ آزمون/ کالیبراسیون- الف
تأیید صالحیت؛

باشد؛هاي نهاد در مورد آنچه که شامل تأیید صالحیت میبازنگري اظهاریه-ب

هاي ممیزي داخلی، سوابق بازنگري مدیریت، سوابق درخواست از نهاد جهت ارائه مدارك و سوابق مثالً گزارش-ج
اعتبار خدمات، سوابق گزارشات آزمون/ کالیبراسیون/ بازرسی و شکایات، نتایج کنترل کیفیت داخلی براي تصدیق کردن

هاي بازرسی صادره و بررسی و تجزیه تحلیل آن؛گواهینامه

توان حاصل از بازخورد مشتریان حقیقی یا حقوقی صالحیت شده که میتأیید نهادبررسی اطالعات واصله در خصوص - د
و یا سایر منابع به این مرکز باشد؛

نماید.هاي ذیل اقدام میمنظور نظارت بر عملکرد نهاد و دستیابی به موارد فوق، طبق شاخصهمرکز به 
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. بررسی گزارشات عملکرد نهاد1- 15- 6

نماید. در صورت ضرورت گزارشات عملکرد براي . مرکز گزارشات عملکرد نهاد را دریافت داشته و بررسی می1-1- 15- 6
نظرات ارسال می گردد.هاي تخصصی ذیربط به منظور کسب حوزه

. در صورت لزوم و با توجه به شدت و اثر عدم انطباق هاي گزارش شده توسط ادارات کل و مدیریت هاي 3- 6-15-1
تخصصی ذیربط مرکز می تواند نسبت به تعلیق گواهینامه در دامنه ذیربط تا احراز/ عدم احراز تخلف اقدام نماید.

عمل آمده، موضوع توسط مرکز به نهاد هاي بهبر مشاهده عدم انطباق در بررسیدرصورت وجود گزارشی دال. 1-2- 15- 6
اقدام نماید.در مهلت تعیین شدهیابد تا نسبت به اداي توضیحاتانعکاس می

در صورت کفایت توضیحات ارائه شده توسط نهاد، گزارش از نظر مرکز مختومه خواهد شد.. 5- 15-1

طرح موضوع در کمیته تصمیم گیري به . درصورت وارد بودن عدم انطباق و شدت تأثیر آن، مرکز نسبت 1-4- 15- 6
جهت تعیین تکلیف وضعیت تایید صالحیت نهاد اقدام می نماید.

چنانچه نهاد در مهلت تعیین شده نسبت به رفع عدم انطباق و در صورت تعلیق گواهینامه در دامنه ذیربط. 1-5- 15- 6
، از مراقبتیه بررسی مدارك و یا در صورت نیاز ارزیابی لاقدام اصالحی اقدام نماید، مرکز به ترتیب مقتضی از جمانجام 

هاي عادي یابد و در این صورت ضمن اعالم رفع تعلیق، نهاد مجاز به از سرگیري فعالیترفع عدم انطباق ها اطمینان می
خود خواهد بود.

اقبتی به منظور بازبینی فعالیت نهادهاي ارزیابی انطباق. انجام ارزیابی هاي مر2- 15- 6

ساله می باشد حداقل یکبار در طول اعتبار گواهینامه و براي 3ارزیابی مراقبتی براي نهادهایی که اعتبار گواهینامه آن ها 
ارزیابی مراقبتی بعمل آید.ساله، حداقل دو بار در طول اعتبار گواهینامه در تمامی دامنه ها باید 5نهادهاي با اعتبار 

رویکرد مرکز در مواجهه "هاي مراقبتی عدم انطباقی مشاهده گردد طبق ضوابط مندرج در پیوست یک چنانچه در ارزیابی
اقدام می گردد.NACI-R01به شماره مدرك "با موارد عدم انطباق

. اطالعات واصله در خصوص وضعیت نهاد3- 15- 6

دتوانگردد. این اطالعات میحاصل از تعییرات اثرگذار در وضعیت نهاد، توسط مرکز بررسی میکلیه بازخوردها و اطالعات
از طریق نهاد و یا مشتریان وي و یا سایر منابع از جمله ادارات کل به این مرکز منعکس گردد.

مدارك مرتبط7
اصول کلیواژگان و-ارزیابی انطباق-17000آي اي سی -ایزو-. استاندارد ایران1- 7
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شود.سوابق مربوط به اجراي این روش اجرایی در مرکز حسب مورد به مدت یک تا پنج سال نگهدار می
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