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 گواهينامه و تمدید اعتبار و مقررات صدور 

 ـ طرح دریافت گواهينامه تحت اعتبار:1 
ش جهت دريافت گواهينامه معتبر هر متقاضي موظف به رعايت مفاد اين رو

 مي باشد :

هوا  مميو   بايود در ااتيوار تمامي اطالعات مربوو  بوه فعاتيوت - 

 قرار گيرد. MIQCممي ان 

- MIQC هووا  موورتب  بووه اموور  وودور مي فعاتيتمسوولوتيت تمووا

 گواهينامه و ممي   مراقبتي را عهده دار اواهد بود.

- MIQC موظف به ارائه گ ارش ممي   نهائي به كارفرما بووده و در 

هود به اطالع كارفرموا اوا  ورت مشاهده عدم مغايرت، مراتب را كتباً

 رساند.

 ان معوين،در  ورت تكميل اقدامات ا واليي تعيوين شوده در  مو -

MIQC  موظف به كنترل مجدد آنها و اطمينوان ا  رفوم مووارد  كور

 باشد. شده مي

ه و كارفرما مجا  به ارائه پيشنهادات جهت بهبود وضعيت ممي   بود -

MIQC باشدني  در قاتب مقررات مربوطه متعهد به اجرا آنها مي. 

يستم در قاتب س MIQC، موظف به پاسخگوئي به سلواالت كارفرما -

بوده و به اين جهت شخصوي را جهوت ارائوه مووارد مربوطوه  مديريت

 نمايد.تعيين مي

 :ـ مميزي نهائي جهت اخذ گواهينامه 2

ها  اسوتاندارد انتخواش شوده و در يوو ه ممي   نهائي مطواب  نيا منود 

 .ها  تعريف شده كارفرما  ورت اواهد پذيرفتفعاتيت

ت ياران نماينده مديريت و دادن ااتمعرفي يك فرد واجد شراي  بعنوا  -

ها و ها  فيمابين و هماهنگيال م و كافي در اصوص عملي نمودن فعاتيت

 ،ها  ال مپيگير 

جهت  ال م منابم و ارائه اطالعات و آمارايجاد امكان و تأمين امكانات،  -

 ممي    دور گواهينامه،

ان د  الييت ايرتبصره: در موارد ااص كه يضور ناظران مرك  ملي تائي

(NACI در يين فرايند ممي   به همراه ممي ان اين شركت ات امي )

 نمايد.باشد، كارفرما با يضور ايشان موافقت مي

 :ـ صدور گواهينامه 3
يداكثر يك ماه پس ا   مان انجام مميو   مريلوه دوم ) در  وورت عودم 

  ارش تويمثبت عدم انطباق( يا رفم عدم انطباق هوا  ايتمواتي و ارائوه گو

 ممي   در اصوص اثربخش بودن اقدامات مرتب  به رفم عدم انطباق هوا )

دات كه بنا به نوع عدم انطباق شامل ممي   پيگيرانه و يوا بوا نگر  مسوتن

 گردد. ادر مي MICاواهد بود( گواهينامه توس  شركت 

ري   اواهنود ها  مراقبتي به  ورت شش ماهه و يا ساتيانه برنامهممي  

بنوا بوه )مميو   ويو(ه( هوا  اوارا ا  برناموه . يو  انجوام ممي  يدگرد

در   .، برا  اين شركت محفوظ اواهود مانودMIQC اليديد مدير فني 

ها  عمده در  ورت انجام به موقم ممي ها  مراقبتي و عدم وجود مغايرت

 .، گواهينامه بطور معتبر باقي اواهد مانداسيستم ممي   شده كارفرم

 ،بوه يسواش آموده در  وورت دراواسوت MIQCمه ج ء امووال گواهينا

. كارفرما موظف به تكميل و نگهودار  باشدكارفرما موظف به عودت آن مي

 MIQCارائوه آن بوه و  سواب  مربو  به شكايات مشتريان در  ورت نيوا 

 .اواهد بود

 :هاي كارفرماـ گسترش دامنه فعاليت 4

هوا   كور شوده در ترش دامنه فعاتيتدر  ورت نيا  كارفرما نسبت به گس

، مرايل تكميل دراواست ماننود مميو   نهوائي انجوام اواهود گواهينامه

 .پذيرفت

ده ها  مربوطه به اطالع كارفرما رسوي، ه ينهپس ا  دريافت فرم دراواست

منوه د مرايل انجام ممي   ا  فرآيندها  اضافه شده بوه داأييو در  ورت ت

آمي  در  وورت انجوام موفقيوت .ام اواهود پوذيرفتكاربرد گواهينامه انجو

ا  جديد بوا دامنوه فعاتيوت جديود  وادر اواهود ممي   نهائي گواهينامه

 .گرديد

 :، آرم و لوگوـ نحوه استفاده از گواهينامه 5
در  ورت دريافوت گواهيناموه كارفرموا مجوا  بوه انتشوار عالموت شوركت 

MIQC   مربوو  بوه دامنوه فعاتيوت و مرجم اعتبار  آن به رو  تبليغات

 . كارفرما موظوف بوه كنتورل دقيو  اسوتفاده ا يد شده اود اواهد بودأيت

 .و مرجم آن مطاب  روش اجرائي مربوطه اواهد بود MIQCعالمت 

و مرجم اعتبوار  آن هوين نووع مسولوتيتي را  MIQCاستفاده ا  عالمت 

كارفرموا برا   ادر كننده گواهينامه در اصوص ضورر و  يوان محصووالت 

 اتعمل مطاب  دستور كار فرما بايد .مراه نخواهد داشته برا  مشتريان آن به

DOC 12-1-1   ا  آرم و توگوMIC   استفاده نمايد.دهي نهاد اعتبارو 

 :ـ رازداري 6
MIQC گردد كه تمامي اطالعوات و اابوار سوا مان كارفرموا را متعهد مي

 .دطور كامل محفوظ ن د اود نگهدار  نمايهب

 MIQCشركت  ISO 17021:2015تبصره: مطاب  با ات امات استاندارد 

موظف است اطالعات مربو  به گواهينامه ها   ادر شده شامل: نام 

كارفرما  گواهي شده/ نوع استاندارد مرجم/ دامنه شمول و محل 

ان ر  مجغرافيايي كارفرما را  در دسترس عموم قرار دهد، مگر كارفرما د

 .وافقتنامه مخاتفت اود را با اين تبصره اعالم نمايدامضا  اين م

 :ـ عدم استفاده صحيح از گواهينامه 7
MIQC  مسلوتيت كنترل نحوه استفاده ا  گواهينامه و عالموت شوركت را

. در  ووورت اسووتفاده نا ووحي  ا  در تمووام موووارد بعهووده اواهوود داشووت

، ي  آنهوا  تصوحتوانود نسوبت بوه روشمي MIQC، شوركت گواهينامه

 . كارفرما موظف به ا وال  مشوكالت مشواهده شودهكارفرما را مطلم نمايد

، يو  پيگيور  يقووقي . در  ورت عدم رعايت مووارد  كور شودهباشدمي

 .محفوظ اواهد ماند MIQCموضوع برا  

 :ـ تعليق گواهينامه 8
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گواهينامه  ادر شده برا  يك فرآيند / محصول و يا يوك سوا مان ممكون 

 در موارد  يول. موارد تعلي  را  مدت مشخص به ياتت تعلي  درآيداست ب

  ورت مي پذيرد:

در ممي   مراقبتي مشخص گردد كوه سيسوتم مغواير اسوتاندارد و  -

گردد  ، اما اين مغايرت بحد  كه منجر به ابطال گواهينامهقوانين بوده

 .نباشد

رجوم و يوا م MIQCعدم استفاده  وحي  ا  گواهيناموه و عالموت  -

 ،اعتبار 

در  موان تعيوين شوده در )در  ورت عدم اجراء اقودامات ا واليي  -

مدت  مان معل  بوودن گواهيناموه كارفرموا مجوا  بوه اسوتفاده ا  آن 

 ،(باشدنمي

در اصووص نتايج ناشي ا  با نگر  شكايات وا له ا  طرفها   ينفم -

 عملكرد كارفرما

بوه تعليو  گواهيناموه موظف به ارائه گ ارش موارد منجور  MIQCشركت 

 جملوه ا  ها  انجوام شودهبر اساس بررسي ،در پايان مدت تعلي  .باشدمي

ا طال ينسبت به اب گ ار  ممي   وي(ه )اارا ا  برنامه(بر ار يابي مستندات،

، در  وورت تعليو  گواهيناموه .گير  اواهد گرديدابقاء گواهينامه تصميم

عهوده كارفرموا ه ، بوها  ال مررسويها  مرتب  جهوت انجوام بكليه ه ينه

 .اواهد بود

ت در  ورتيكه موارد منجر به تعلي  گواهينامه به  ورت اثربخش ظرف مد

 ماه رفم نگردد آنگواه فرآينود ابطوال گواهيناموه  وورت اواهود 3يداكثر 

 پذيرفت. 

 :ـ ابطال گواهينامه 9
 گواهينامه در موارد  ير باطل اواهد گرديد:

ا  در سيسووتم    مراقبتووي مشووكالت عموودهدر  مووان مميوو -

 .كارفرما مشاهده گردد

 ها  تواف  شده توس  كارفرمادر  ورت عدم پرداات ه ينه -

 عدم اجراء اقدامات ا اليي در  مان تعلي  گواهينامه  -

  ااقدام به استفاده نا حي  ا  گواهينامه در  ورتيكه موجوب  -

 .گردد MIQCدست رفتن اعتبار 

كتبا مراتوب را بوه  MIQC شركت، ت تصميم به ابطال گواهينامهدر  ور 

در تموامي مرايول  كور شوده كارفرموا ا  يو    .رسوانداطالع كارفرما مي

 .باشداعتراض و شكايت به تصميمات اتخا  شده براوردار مي

 :باشدشر   ير ميه ساير موارد ابطال گواهينامه ب

 عدم تمايل كارفرما جهت ادامه ثبت گواهينامه  -

 عدم فعاتيت كارفرما در يو ه تعريف شده گواهينامه  -

 شکایات طرفهاي ذینفع: -10

بعنووان  MIQCدر  ورتيكه كه  ينفعي ا  عملكورد كارفرموا بوه شوركت 

مرجم  دور گواهينامه شكايت نمايد و يوا مرجعوي شوكايتي در اصووص 

ينامه  ادر شده بورا  كارفرموا اقاموه كنود، شوركت فرآيند ممي   و گواه

MIQC  مطاب  با قوانين و مقررات نهاد اعتبار دهي و ني  رويه ها  داالي

كه انجام ممي   ويو(ه و بوا نگر  در  مينمايداود اين شكايت را با نگر  

تواند يكي ا  اقدامات ال م جهت رسيدگي به اين اعتبار گواهينامه  ادره مي

همكار  در اصوص انجام در اين اصوص كارفرما متعهد به  شد.شكايات با

و رفم عدم انطباقهوا  وي(ه  پيگيرانه ا  جمله برگ ار  ممي   ار يابي ها 

 اين دستوراتعمل ميباش.  8و  9مطاب  بند ها   ايتماتي

 مالکيت گواهينامه: -11

ه شود، گواهيناموه  وادر مطاب  قوانين و مقررات نهاد اعتباردهي و گوواهي

باشد كوه در مودت ج ئي ا  دارائي ها  شركت مود  اينترنشنال قشم مي

ع شوود و در  وورت وقوواعتبار به امانت ن د شركت كارفرموا قورار داده مي

 د.بايد گواهينامه به اين شركت عودت داده شو ،فوق اتذكر 9موارد بند 

 :ـ شکایات 12
 كارفرموا  ،MIQCدر  ورت وجوود شوكايت نسوبت بوه عملكورد پرسونل 

  MIQCه و درسوان مديريتتواند شكايت اود را بطور كتبي به اطالع مي

 اطوالع نتوايج پيگيور  اوود و و اعوالم  موضووع به بررسوي موظفاود را 

 .اقدامات مربوطه به كارفرما برساند

هور يوك ا  پرسونل شوركت در  ورت وجود شكايت نسوبت بوه عملكورد 

MIQC  ارسال گرددشركت ارشد  ريتمدي، گ ارش شكايت بايستي برا  

       . 
 :ـ روش بازنگري 13

 در  ورت دراواست كارفرما نسبت به با نگر  موارد  مانند :

 ها  مشاهده شده در يين ممي   نهائي و ممي   مراقبتي و عدم انطباق

 MIQCو شكايات ا  نحوه استفاده ا  عالمت شركت 

 و ساير موارد

 2اود را بطور كتبي يداكثر ظورف مودت كارفرما موظف است دراواست 

ها بوه هموراه تموامي دراواسوت .ارسال نمايود MIQC شركتهفته برا  

 MIQC (Scheme Manager)طور  شوواهد و مودارب بوه مودير 

 Scheme. نظر نمايدمي اقدام به تعيين وضعيت موجود ارسال و نسبت

Manager  مورد پوذيرش طورفين اواهود بوود و هوين يوك نسوبت بوه

 .تصميمات اين گروه ي  اعتراض نخواهد داشت

 :هاـ هزینه 13
مطاب  پيشنهاد قيمت ارسوال شوده بورا   MIQC ها ها  فعاتيته ينه

موان پايوان گردد كه توا  متعهد مي MIQC .كارفرما اعمال اواهد گرديد

ها  ه ينوه .ها  اعمال شوده اقودام نمايوده ينههمكار  نسبت به اعمال 

 .باشده غير قابل با گشت ميپرداات شد

به  عريف وي بايد پيش ا  انجام فعاتيت تيها  اضافه بر توافقنامه ابتداه ينه

ر ارد  يتواند مربو  به موارد  مانند موها ميد طرفين برسد .اين ه ينهأييت

 :باشد

ها  و تجديد ممي   نهوائي / مراقبتوي بودتيل عودم رعايوت نيا منود  1

 رما ممي   توس  كارف
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  هينامهها  مربو  به ابطال / تعلي  گواها  اضافي مانند فعاتيتو فعاتيت 2

 و ممي   مجدد به علت تغييرات سيستم مديريت كارفرما  3

 ها  مراقبتي و تعوي  چند باره ممي   4

تغييـر در  /ـ تغييرات ساختاري در سيستم و سازمان كارفرمـا 14

 :الزامات
 وتندات سيستم اود را به رو  نگهدار  نموده كارفرما موظف است كه مس

. بطوور برسواند MIQCهر نوع تغييرات عمده در آن را به اطوالع شوركت 

ه كلي اين تغييرات شامل تمامي موارد در يوو ه دامنوه فعاتيوت گواهينامو

 .باشدكارفرما مي

همچنين موظوف هسوتند، در  وورت  ISO 45001دارندگان گواهينامه 

و يا نقض مقررات مرتب  بوا يوو ه ايمنوي و بهداشوت وقوع يوادث جد  

 شغلي كه منجر به دااتت مراجم قانوني اارا ا  سا مان شوده اسوت، نيو 

 را مطلم سا ند. MIQCشركت 

 MIQCهمچنين در  ورت تغيير ات امات مربو  به گواهي كردن شوركت 

 موظف است ا  قبل كارفرما را مطلم سا د.

 ي و تمدید اعتبار گواهينامهانجام مميزي هاي مراقبت -15
ماه پيش ا  تاريخ اعالم شوده  2شركت ممي   شونده موظف است  -15-1

در جدول فوق جهوت انجوام همواهنگي هوا  ال م بوا دفتور فنوي شوركت 

MIQC .تماس يا ل فرمايد 

مواه  با توجه به اينكه تاريخ ممي   ها  مراقبتي ا  يوداقل شوش -15-2

ن رسيده است به تعوي  اندااتن آن به هوي قبل به اطالع آن شركت محترم

تواند باشد. )قابل به  كر است كه سا مان تنها يك ماه ميعنوان مقدور نمي

ها  مراقبتي طب  تاريخ ها  فووق توأاير داشوته باشود، در انجام ممي  

تأاير بيش ا   مان اعالم شده موجب تعليو  گواهيناموه موي شوود و ايون 

 (تي در قبال تعلي  گواهينامه نخواهد داشت.سا مان بعد ا  آن مسلوتي

 ورتحسواش  MIQCبور طبو  قووانين و مقوررات دفتور مركو    -15-3

ر ممي   مراقبتي بايد يتماً يك ماه قبل ا  ممي   پردااوت گوردد در غيو

دم عواينصورت انجام ممي   مراقبتي مقدور نخواهد بود. ال م به  كر است 

 گواهينامه اواهد شد.انجام ممي   منجر به تغو اعتبار 

  ا  هفته قبل ا  انجام مميو  2برنامه ممي   ها  مراقبتي يدوداً  -15-4

 طرف ممي  به سا مان اعالم اواهد شد. 

سونل و هر گونه تغيير مانند : تغيير آدرس ، شماره تلفن ، تغيير پر -15-5

 ( بايد توس  مشوتر  و قبول ا  مميو   Scopeيا تغيير دامنه فعاتيت ) 

 برسد. MIQCاقبتي به اطالع دفتر فني مر

 CAT IIدر  ورتيكه ممي   منجر به  دور عدم انطبواق ا  نووع  -15-6

شده باشد . يداكثر يك ماه پس ا  تاريخ ممي   ا ول فورم عودم انطبواق 

ر همراه با كليه مدارب مربوطه به دفتر فني ارسوال گوردد. بوديهي اسوت د

ير يد اعتبار گواهينامه امكوان پوذ ورت عدم ارسال مدارب  دور و يا تمد

 نخواهدبود و مرايل تكميل پرونده آن شركت محترم پس ا  ارسال مدارب

 فوق آغا  اواهد شد.

ال و س 3در  ورت تمايل به تمديد مدت اعتبار گواهينامه در پايان  -15-7

 دور گواهينامه جديد شركت ممي   شونده مي تواند شش مواه پويش ا  

( نسبت بوه عقود قورارداد جديود اقودام Re Auditدد )تاريخ با بيني مج

وقم مدر  ورت انجام منظم ممي   ها  مراقبتي و انجام به  "نمايد . قطعا

 دور گواهيناموه جديود بوا سورعت و ه ينوه  Re Auditبا بيني مجدد 

  .كمتر  انجام اواهد شد

 در  ورت تائيد سرممي  و با هماهنگي دفتر فني و فق  در  وورت -15-8

تسويه يساش كامل ، نامه تائيديه مميو   پويش ا   ودور گواهيناموه بوه 

 شركت ممي   شونده اعطا اواهد شد.

در پايان ممي   فرم نظر سونجي در ااتيوار مميو   شوونده قورار  -15-9

اواهد گرفت هر گونه پيشنهاد يا انتقواد در اسورع وقوت ا  جانوب شوركت 

MIQC .پيگير  اواهد شد 

 )نحوه اسوتفاده ا  آرم و توگوو( Doc 12-1-1ر است، قابل  ك   -15-10

 MIQCدر ااتيار سا مان قرار گرفته و در  ورت هر گونه تخطي شوركت 

 باشد. مجا  به اقدام مي


