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خدانامبه
ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀباآشنایی

واسـتاندارد سسـۀ مؤمقـررات وقـوانین اصـالح قـانون 3مادةیکبندموجببهایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
استانداردهاينشروتدوینتعیین،وظیفهکهاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتیتحقیقات

.داردعهدهبهراایران) رسمی(ملی
اتمؤسسومراکزنظرانصاحب*مؤسسهکارشناسانازمرکبفنیهايکمیسیوندرمختلفهايحوزهدراستانداردتدوین
شـرایط بـه توجـه بـا وملـی مصـالح بـا همگاموکوششیشودمیانجاممرتبطوآگاهاقتصاديوتولیديپژوهشی،علمی،

کننـدگان، مصرفتولیدکنندگان،شاملنفع،وحقصاحبانمنصفانۀوآگاهانهمشارکتازکهاستتجاريوفناوريتولیدي،
پـیش .شـود مـی حاصـل دولتـی غیرودولتیهايسازماننهادها،صصی،تخوعلمیمراکزکنندگان،واردوصادرکنندگان

پسوشودمیارسالمربوطفنیهايکمیسیوناعضايونفعذيمراجعبهنظرخواهیبرايایرانملیاستانداردهاينویس
)رسـمی (ملیندارداستاعنوانبهتصویبصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطملیکمیتۀدرپیشنهادهاونظرهادریافتاز

.شودمیمنتشروچاپایران
کننـد میتهیهشدهتعیینضوابطرعایتبانیزذیصالحومندعالقههايسازمانومؤسساتکهاستانداردهایینویسپیش

ترتیـب، بـدین .شـود مـی منتشـر وچـاپ ایـران ملـی استانداردعنوانبهتصویب،درصورتوبررسیوطرحملیدرکمیتۀ
ملـی کمیتـۀ دروتـدوین 5شـمارة ایرانملیاستاندارددرشدهنوشتهمفاداساسبرکهشودمیتلقیملیداردهاییاستان

.باشدرسیدهتصویببهدهدمیتشکیلاستانداردمؤسسهکهمربوطاستاندارد
المللـی بـین کمیسـیون 1(ISO)اسـتاندارد  المللـی بینسازماناصلیاعضايازایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ

کـدکس کمیسیون4رابطتنهاعنوانبهواست(OIML)3قانونیشناسیاندازهالمللیبینسازمانو(IEC)2الکتروتکنیک 
هاينیازمنديوکلیشرایطبهتوجهضمنایرانملیاستانداردهايتدویندر.کندمیفعالیتکشوردر(CAC)5غذایی 
.شودمیگیريبهرهبینالمللیاستانداردهايوجهانصنعتیوفنیعلمی،رفتهايپیشآخرینازکشور،خاص

مصـرف ازحمایـت بـراي قـانون، درشـده بینیپیشموازینرعایتباتواندمیایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
ومحیطـی زیسـت اتمالحظـ ومحصـوالت کیفیـت ازاطمینـان حصـول عمومی،وفرديایمنیوسالمتحفظکنندگان،
ـ وارداتـی، اقالمیا/ورکشوداخلتولیديمحصوالتبرايراایرانملیاستانداردهايازبعضیاجراياقتصادي، تصـویب اب

اجـراي کشور،محصوالتبرايالمللیبینبازارهايحفظمنظوربهتواندمیمؤسسه. نمایداجبارياستاندارد،عالیشوراي
ازکننـدگان اسـتفاده بـه بخشـیدن اطمینـان برايهمچنین. نمایداجباريراآنبنديدرجهوادراتیصکاالهاياستاندارد
وکیفیتمدیریتهايسیستمصدورگواهیوممیزيبازرسی،آموزش،مشاوره،زمینۀدرفعالمؤسساتوزمانهاساخدمات
هاسازمانگونهایناستانداردمؤسسۀ،سنجشسایلو)واسنجی(کالیبراسیونمراکزوهاآزمایشگاهمحیطی،زیستمدیریت

تأییـد گواهینامـۀ الزم،شـرایط احرازصورتدروکندمیارزیابیایرانصالحیتتأییدنظامضوابطاساسبررامؤسساتو
وسـایل )جیواسـن (کالیبراسیونیکاها،المللیبیندستگاهترویج.کندمینظارتآنهاعملکردبرواعطاهاآنبهصالحیت
اینوظایفدیگرازایرانملیاستانداردهايسطحارتقايبرايکاربرديتحقیقاتانجاموگرانبهافلزاتعیارتعیینسنجش،
.استمؤسسه

یراناصنعتیتحقیقاتواستانداردموسسۀ*
1- International organization for Standardization
2 - International Electro technical Commission
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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"اصول و الزامات-بی طرفی-ارزیابی انطباق"استانداردتدوین کمیسیون فنی 

یا نمایندگی/ سمت و: رئیس

ینحس، محمدکالنتر معتمدي
)فوق لیسانس مهندسی صنایع(

رانصنعتی ایتحقیقات استاندارد و مؤسسه 

)به ترتیب حروف الفباء(:دبیر

ادریس ، شادي
)لیسانس بیولوژي(

ایرانرد و تحقیقات صنعتی مؤسسه استاندا

)اسامی به ترتیب حروف الفبا: (اعضاء

تبریزي ، مرتضی
)فوق لیسانس مدیریت اجرایی (

ت اطلس اینسپکشنشرک

شرکت مهندسی سنجش کوشاعلیحیدري ، حسین
)لیسانس مهندسی برق(

مرکز استاندارد دفاعیخیري ، محمد
)فوق لیسانس مهندسی مواد(

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانهوسپسرکیسیان ، 
)لیسانس  مهندسی برق(

و تحقیقات صنعتی ایرانمؤسسه استانداردسوفالی ، زهره
)لیسانس مهندسی مواد(

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانصیادي ، پیمان
)فوق لیسانس هوا و فضا(
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پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهرانطاهر طلوع دل ، پرستو
)مهندسی کشاورزيلیسانس(

قیقات صنعتی ایرانمؤسسه استاندارد و تحافشار ، منیژهطهماسبی 
)علوم تغذیهلیسانس (

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانقنواتی ، علی
)لیسانس مهندسی مکانیک( 

شرکت خدماتی آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتممشکانی ، اعظم السادات
)   لیسانس بیولوژي(

شرکت توف نورد ایرانمعظمی ، نامدار
)زشکیدکتراي دامپ( 

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانمنتظري ، نزهت
)فوق لیسانس محیط زیست(

پژوهشگاه صنعت نفتمینائی ، محسن
)فوق لیسانس مهندسی نفت(

س جی اس ایرانشرکت اواقف ، احسان
)لیسانس مترجمی زبان انگلیسی( 
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پیش گفتار

توسطربوطمهايدرکمیسیونآننویسپیشکه"اصول و الزامات-بی طرفی-ارزیابی انطباق"استاندارد
قرارتصویبمورد13/4/88مورخمدیریت کیفیتملیکمیتۀاجالسهشتادمیندروشدهتدوینوتهیه

تحقیقـات واستانداردمقررات مؤسسۀوقوانیناصالحقانون3مادةیکبنداستنادبهاینک،استگرفته
.شودمنتشر میایرانملیاستانداردعنوانبه،1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتی

خدمات، وعلومصنایع،زمینۀدرجهانیوملیهايپیشرفتوتحوالتباهماهنگیوهمگامیحفظبراي
تکمیـل واصـالح برايکهپیشنهاديهروشدخواهدنظرتجدیدلزوممواقعدرایرانملیاستانداردهاي

.گرفـت خواهـد قـرار توجـه موردمربوطفنیکمیسیوندرنظرتجدیدهنگامشود،ارائهاین استانداردها
.کرداستفادهملیاستانداردهايتجدیدنظرآخرینازهموارهبنابراین، باید

:استزیرشرحبهگرفتهقراراستفادهمورداستاندارداینتهیۀبرايکهبع و ماخذيمن

ISO/PAS 17001: 2005(E), Conformity assessment- Impartiality- Principles and
requirement
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مقدمه

کاربرد ارزیابی انطباقو استانداردهاي این استاندارد به عنصر بی طرفی می پردازد که در بسیاري از راهنماها

ی ازو همچنین بنـدهای طرفی مفهوم می بخشددر بر گیرنده اصول مورد توافقی است که به عنصر بی دارد و

.انطباق را فراهم می کند که به عنوان الزامات در نظر گرفته می شوندزیابیاراستانداردهاي

انطبـاق  بی طرفـی در ارزیـابی  اهمیت نظرات در خصوصشامل برخی ) پیش زمینه(4بند در این استاندارد، 

بـراي  انجـام وظـایف   در به منظور جهت دهی کـاربران  است که مطالبیشامل ) اصول بی طرفی(5بند است، 

عنصـر  ) الزامـات بـی طرفـی   (6بند در نظر گرفته شده است و در آن ها بی طرفی در مدارك الزامات تدوین

.مشترك بی طرفی شرح داده شده است

از مـوارد  عنـوان که تحت یک یا چنداستاتخاذ کردهالزامات یک ساختار مشترك براي ارائهاستاندارداین

:دگروه بندي می شونزیر 

یعمومالزامات) الف

لزامات ساختاريا) ب

الزامات مربوط به منابع) ج

هافرآیندمربوط به الزامات ) د

الزامات سیستم مدیریت) ه

چند باشند که تحت یک یا خود را دارا میگروه ، هر یک از عناصر مشترك الزامات مربوط به دین ترتیبب
.شوندگروه بندي میتا هالف ارایه شده در بندهاي عنوان
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اصول و الزامات-بی طرفی-انطباقارزیابی 

و دامنه کاربردهدف 1
.این استاندارد شامل اصول و الزامات براي عنصر بی طرفی درارتباط با استانداردهاي ارزیابی انطباق  می باشد

انطباق است استانداردهاي مربوط به ارزیابیاین استاندارد یک ابزار داخلی مورد استفاده در فرایند تدوین 
.که در رابطه با عنصر بی طرفی در تهیه مدارك  مورد توجه قرار  می گیرد

.این استاندارد مدرکی نیست که بتواند به تنهایی در فرایندهاي ارزیابی انطباق مورد استفاده قرار گیرد

مراجع الزامی 2
. ها ارجاع داده شده است آنمدرك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به

.شود بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می
ها و تجدید نظرهاي بعدي آن در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحیه

ها ارجاع داده ذکر تاریخ انتشار به آندر مورد مدارکی که بدون . مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست 
.ها مورد نظر است هاي بعدي آنشده است ، همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

:استاستاندارد الزامیکاربرد اینزیر براياز مرجعاستفاده
واژه نامه و اصول عمومی–ارزیابی انطباق -17000-ایزو–استاندارد ایران 1- 2

اصطالحات و تعاریف3
.داردبردکار17000-ایزو–بکار رفته در استاندارد ایران اصطالحات و تعاریف در این استاندارد، 

در این استاندارد هم نهاد تایید صالحیت و هم نهاد ارزیابی انطباق طبق آنچه در "نهاد"منظور از اصطالح –یادآوري 
.دیده، می باشدتعریف گر17000-ایزو–استاندارد ایران 

پیش زمینه4
خصوصیاتی هستند که به این اجزاء.بی طرفی عنصري است که از چندین جزء ساخته شده است1- 4

.عنوان مبنا در نهاد یا توسط شخصی که فعالیت هاي ارزیابی انطباق را انجام می دهد درنظر گرفته می شود
:این اجزاء عبارتند از

ي ارزیابی انطباق با یک روش مبتنی بر عینیت بدون گرایش انجام فعالیت ها) الف
شناسایی تعارض هاي منافع موجود و بالقوه و مدیریت فعال آنها به منظور حصول اطمینان از عینی ) ب

گرایی
می دهند از هر هاي ارزیابی انطباق را انجام استقالل نهاد ارزیابی انطباق و همچنین اشخاصی که فعالیت ) ج

.یا شخص دیگري که ذینفع در نتیجه فعالیت هاي ارزیابی انطباق استسازمان
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آگاهی از مسئولیت و تعهدي که با انجام فعالیت هاي ارزیابی انطباق و تصمیمات متخذه در باره ارزیابی ) د
.یا تایید انطباق حاصل می شود/ انطباق و

ست به رویه و نتایج نادرست یا خدشه دار فقدان بی طرفی در فعالیت هاي ارزیابی انطباق ممکن ا2- 4
.ارزیابی انطباق منجر شود

به منظور افزایش میزان اعتماد، اطمینان و ارزشی که آن هنگام انجام فعالیت هاي ارزیابی انطباق3- 4
:فعالیت ها در داد و ستد دارند، موارد زیر از اهمیت برخوردار است

عینی بودن) الف
شناسایی، پرهیز، کاهش و اداره تعارض منافع) ب
حصول اطمینان از استقالل) ج

اصول بی طرفی5
عینیت . کاربرد اصطالح بی طرفی در این استاندارد، به مفهوم وجود واقعی و درك شده عینیت است1- 5

فعالیت هاي نهاد تاثیر به معنی آن است که تعارض منافع وجود ندارد یا بر طرف شده است به نحوي که بر 
.سوء نداشته باشد

:بی طرفی با یک یا چند مورد از موارد زیر مشخص می شود–یادآوري 

گراییعینیت - 

استقالل-

عدم جانبداري -

منصف بودن -

داشتن فکر باز-

برخورد یکسان-

عدم وابستگی -

توازن-

عاري بودن از تعارض منافع-

عاري بودن ازگرایش-

فقدان پیش داوري -



3

الزم است بی طرف بودن نهاد ها و کارکنان آن ها مشهود و قابل درك باشد تا از فعالیت و نتایج آن2- 5
.اطمینان حاصل گردد

:تهدیدهاي مربوط به بی طرفی شامل گرایشی است که ممکن است ناشی از موارد زیر باشد3- 5
از اندازه به یک قرار داد براي  ارائه خدمت یا هزینه دریافتی یا ترس مانند وابستگی بیش (نفع شخصی )  الف

از دست دادن مشتري یا ترس از بیکارشدن، تا حدي که تاثیر سوء بر عینی گرایی در انجام فعالیت هاي 
،)ارزیابی انطباق گذارد

سایر خدماتی که ارائه مانند اجراي فعالیت ارزیابی انطباق که درآن نهاد مربوطه نتایج(خود بازنگري ) ب
،)طراحی یا مشاوره را ارزیابی کندکرده از قبیل خدمات 

در حمایت یا بر علیه شرکت 2یا اقامه دعوا1مانند یک نهاد یا کارکنان آن که در حل اختالف(طرفداري ) ج
،)مان مشتري آن است، اقدام می کنددیگري، که هم ز

از سوي یک نهاد یا کارکنان آن به سبب آشنایی یا اعتماد بیش از ، یعنی تهدیدهایی که آشنایی تنگاتنگ ) د
براي مثال در زمینه ارزیابی انطباق سیستم هاي (ناشی شده است ،حد به جاي جستجوي شواهد انطباق

مدیریت، توسعه روابط در طول زمان بین کارکنان دخیل در ارزیابی انطباق و کارکنان مشتري یا سازمان که 
در زمینه ،ر بی طرفی و دقت در ارائه فعالیت هاي ارزیابی انطباق براي آن مشتري می گذاردتاثیر سوء ب

تر است زیرا که نیاز به کارکنان دخیل در ارزیابی با سک  مشکل گواهی محصول و آزمایشگاه ، اداره این ری
،)تخصص هاي خیلی ویژه ، اغلب در دسترس بودن افراد  واجد شرایط را محدود می کند

براي مثال نهاد یا کارکنان آن ممکن است از انجام فعالیت بی طرفانه با تهدید یا ترس از یک ( ارعاب ) ه
،)بازداشته شوندمشتري یا سایر طرف هاي ذینفع 

.)براي مثال بین شرکت ارزیابی شده و یک ارزیاب فنی قراردادي (رقابت ) و

بی طرفیمربوط  به  الزامات 6
کلیات6-1

در این استاندارد ، این امر پذیرفته شده است که درجات متنوعی از اختصاصی بودن وجود دارد و  بایستی 
:در نتیجه، الزامات در این بند به سه سطح از اختصاصی بودن رده بندي می شوند. مورد مالحظه قرار گیرد

اجباري) الف
ه اند که باید هنگام تدوین استانداردهاي مربوطه  این رده، الزاماتی هستند که به نحو خاصی پیش نگارش شد

هر جا که به عنصر بی طرفی پرداخته می شود بدون تغییر استفاده شوند مگر در مواردي که اصطالحات 
فعالیت هاي ارزیابی انطباق باید با بی طرفی انجام "براي مثال، عبارت. اختصاصی تري  باید جایگزین شود

فعالیت هاي گواهی کردن سیستم مدیریت باید با "اختصاصی تر با عبارت، ممکن است بصورت "شود

1- resolution of a dispute

2- litigation
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هنگام پرداختن به عنصر مشترك نچه این الزامات توسط کاربران چنا. جایگزین گردد"بی طرفی انجام شود
.ذیربط مورد استفاده قرار نگیرد ارائه توجیه ضروري است

توصیه شده) ب
در صورت تمایل به داشتن میزان بیشتري ده اي هستند که بایستی کاربران شاین رده، الزامات پیش نگارش 

. در این رده تغییر مجاز می باشد. از اختصاصی کردن از آن استفاده کنند
پیشنهاد شده) ج

.هنگام پیش نگارش الزامات توسط  کاربران مد نظر قرارگیردد هستند که می تواناین رده مالحظاتی
ین سطوح متفاوت از اختصاصی بودن، این استاندارد به مقاصد خود براي برخورداري از با آماده ساختن ا

نگارش مورد توافق روي عناصرمشترك در تمام فعالیت هاي ارزیابی انطباق دست  می یابد و همزمان ، قدري 
. انعطاف براي بیان ویژه را حفظ می کند

جباري و یا توصیه اي کادر ارائه شده اند باید بصورت ال به عنوان کمک به کاربران ، متون بعدي که در داخ
.مورد استفاده قرار گیرند و متون خارج کادر ماهیت توضیحی دارند

الزامات عمومی6-2
الزامات اجباري6-2-1
.فعالیت هاي ارزیابی انطباق باید با بی طرفی انجام شود6-2-1-1

اي ارزیابی انطباق باشد و  نباید اجازه دهد فشارهاي  تجاري، نهاد باید مسئول بی طرفی فعالیت ه2-1-2- 6
. مالی یا سایر فشارها، بی طرفی را به مخاطره اندازد

این امر . نطباق باید ریسک هاي  مرتبط با بی طرفی را به طور مداوم مشخص کندانهاد ارزیابی2-1-3- 6
.     ط نهاد یا روابط کارکنان آن ناشی می شودروابهایی باشد که از فعالیت ها یا باید شامل آن ریسک 

بی طرفی مواجه ا این حال، چنین روابطی لزوما نهاد را با یک ریسک مرتبط باب). را ببینید1-4- 6بند(
. نمی سازد

نان، منابع ، اداره کردن، مدیریت، کارکرابطه اي که بیطرفی یک نهاد را تهدید می کند می تواند بر اساس مالکیت–یاد آوري 
و پرداخت کارمزد فروش یا سایر انگیزه ها براي مراجعه مشتري ) شامل برند سازي( ، بازاریابیدادهاشراکتی، منابع مالی، قرار 

.هاي جدید و غیره باشد
اگر ریسکی مرتبط با بی طرفی شناسایی شود، نهاد باید قادر به اثبات چگونگی حذف یا به 2-1-4- 6

.شد حداقل رساندن چنین ریسکی با
.نهاد باید تعهد مدیریت ارشد خود را براي بی طرفی داشته باشد2-1-5- 6
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الزامات توصیه شده6-2-2

نهاد نباید هم ارزیابی انطباق و هم خدمات طراحی یا مشاوره اي مربوط به یک مورد ارزیابی 2-2-1- 6
ل قبول براي انطباق براي همان مشتري را، پیشنهاد یا ارائه نماید، زیرا این موضوع یک تهدید غیر قاب

.بی طرفی می باشد

غیر از طراحی یا مشاوره که می توانند به عنوان یک ) یا ترکیبی از فعالیت ها را( کاربران می توانند فعالیت هایی را - یادآوري 
. ریسک غیر قابل قبول مرتبط با بی طرفی باشند، مشخص کنند

تلویحی کنند نباید به طور صریح یا طرفی وارد میبه بی ی راغیر قابل قبولریسکخدماتی که 2-2-2- 6
.هاي ارزیابی انطباق ارایه شوندمراه با فعالیته
جایی که رابطه بین یک ارائه دهنده طراحی یا خدمات مشاوره اي و نهاد ، تهدیدي غیر قابل 2-2-3- 6

یابی انطباق به همان مشتري نهاد نباید ارائه کننده خدمات ارز،قبول براي بی طرفی نهاد قلمداد می شود
.  باشد که دریافت کننده خدمات طراحی  یا مشاوره اي  همان مورد ارزیابی انطباق از سوي نهاد بوده است

سپري شدن یک دوره زمانی مشخص پس از پایان طراحی و خدمات مشاوره اي، یکی از راههاي کاهش تهدید -1یادآوري 
.استبراي بی طرفی در یک سطح قابل قبول

غیر از طراحی یا مشاوره را که می توانند به عنوان یک ) یا ترکیبی از فعالیت ها( کاربران می توانند فعالیت ها - 2یاد آوري 
. ریسک غیر قابل قبول براي بی طرفی باشند را مشخص کنند

ل قرار دادها و توافق نامه در ارزیابی انطباق باید مسئولیت هاي طرفین را به منظور حصو2-2-4- 6
.اطمینان از بی طرفی در نظر گیرد

نهاد باید داراي یک بیانیه قابل دسترس عموم باشد که اهمیت بی طرفی در انجام فعالیت هاي 2-2-5- 6
عینیت فعالیت هاي ارزیابی انطباق اطمینان کند و ازرا ادارهتعارض منافعنشان دهد ، ارزیابی انطباق را

.حاصل کند

الزامات ساختاري6-3
الزامات اجباري1- 6-3

.فعالیت هاي ارزیابی انطباق باید طوري ساختار بندي و اداره شود که بی طرفی را محافظت نماید

الزامات توصیه شده2- 6-3
:نهاد باید یک مکانیسم براي دخیل نمودن متعادل ذینفعان در موارد زیر داشته باشد3-2-1- 6
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ي مربوط به بی طرفیتدوین اصول و خط مشی ها)   الف
براي اعمال مالحظات تجاري یا غیره که بازدارنده ي بی طرفی و با ثباتی لییخنثی سازي هر گونه تما)    ب

فعالیت هاي ارزیابی انطباق گردد 
توصیه موضوعات موثر بر بی طرفی در فعالیت هاي ارزیابی انطباق، از جمله ادراك عمومی) ج
عملیات انتخاب یم گیري در مورد انطباق باید توسط اشخاصی متفاوت از آنها که و تصمبازنگري3-2-2- 6

.را انجام می دهند، صورت پذیردو تعیین

باید "عملیات انتخاب و تعیین "هنگامی که این متن با استاندارد خاص ارزیابی انطباق استفاده می شود، عبارت –یادآوري 
مانند انجام آزمون، بازرسی، ممیزي، (ق دخیل هستند و با استاندارد ارزیابی انطباق با فعالیت هایی که در ارزیابی انطبا

، به عمال ارزیابی انطباقبراي توضیح بیشتر در مورد شناخت ا. ش داده می شوند،  جایگزین گرددپوش) ارزشیابی، ارزیابی 
.رجوع کنید17000-ایزو-استاندارد ملی ایرانپیوست الف 

نبعالزامات م6-4
الزامات اجباري6-4-1

تمام کارکنان نهاد، داخلی ویا خارجی، که ممکن است بر فعالیت هاي ارزیابی انطباق اثر گذار باشند باید بی 
.طرف عمل کنند

الزامات توصیه شده6-4-2
ن یا کارکنان نهاد که قبال در استخدام مشتري بوده اند یا توسط مشتري براي طراحی ، اداره کرد4-2-1- 6

مشاوره در مورد ارزیابی انطباق از آن ها استفاده شده است، نباید فعالیت هاي ارزیابی انطباق مرتبط با آن 
.مورد را طی یک مدت زمان معین انجام دهند

.بخش خاص در نظر بگیردهر فنی و غیره را در بایستی توسعه هايتعریف یک دوره معین 

م ثبت کننده سیست/ فیت در یک سازمان که بطور متوالی بوسیله یک نهاد گواهیمدیر سیستم هاي مدیریت کی1مثال 
در انجام فرایند برون سازمانی و نیز در عملیات بازنگري، تصمیم گیري و نتیجه گیري یبایستنمدیریت کیفیت استخدام شده،

. گذشته باشددرگواهی براي سازمان قبلی خودش، بکار گرفته شود مگر آن که حداقل دوسال از آن 

کارمندي که قبال در طراحی، تولید، آزمون یا بازرسی محصوالت داخلی  بکار گمارده شده و سپس توسط یک نهـاد  2مثال 
گواهی محصول استخدام شده، نبایستی عهده دار فعالیت هاي ارزیابی انطباق محصوالت از سازمان قبلی اش باشد، مگر آن کـه  

. باشدحداقل دو سال از آن گذشته

توسط یک نهاد تایید صالحیت استخدام شده، نبایستی عهده دار بعداکارمند سابق یک نهاد ارزیابی انطباق که 3مثال
ارزیابی ، بازنگري و فعالیت هاي تصمیم گیري و نتیجه گیري در تایید صالحیت سازمان قبلی خودش باشد مگر آن که حداقل 

.گذشته باشدزمان دو سال از آن 

.نهاد باید ریسک بی طرفی ناشی از آشنایی تنگاتنگ بین کارکنانش و مشتري را اداره کند6-4-2-2
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.بر اساس موقعیت، کارکنان ارزیابی را جابجا کندی در برابر مشتریان مختلفبایستنهادمثال


