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 DQSمقررات ممیزی و صدور گواھینامھ 
 

 خدمات ممیزی و صدور گواھینامھ .1

 

 دامنھ کاربرد -1.1
شامل کلیھ ممیزی ھا و گواھینامھ  DQSاین مقررات ممیزی و صدور گواھینامھ در 

در سطح بین المللی می باشد. لیست جاری  DQSھای گروه و زیر مجموعھ ھای 
قرار دارد. این مقررات در کلیھ  holding.com-www.dqsکلیھ اعضا حاضر در آدرس 

مراحل پیشرفت فرآیند مربوطھ جاریست مگر اینکھ اضافھ بر آن بصورت مکتوب 
 توافق با کارفرما صورت پذیرد.

تا ویرایش نسخھ بعدی معتبر خواھد بود. نسخھ  2011فوریھ  28مقررات از این 
 بھ زبان انگلیسی بر روی وب سایت موجود است.

 
این قوانین و مقررات از لحظھ انتشار الزم االجرا مي گردند و تا نسخھ بعدي 
معتبرند. نسخھ معتبر نھایي حاضر در آدرس فوق بزبان انگلیسي قابل دسترس 

  rules.html-tificationgroup/cer-dqs-holding.com/en/pages/about-http://www.dqsاست و
 دفاتر مي توانند استفاده و درخواست نمایند..

 تعاریف -1.2
• Client  یا کارفرما بھ معنی مشتری ھا یا ھر سازمانی کھ نیاز بھ دریافت

و یا خدمات ممیزی آن شامل نمایندگان آنھا از طرف  DQSگواھینامھ 
 داشتھ باشند.

• DQS  ھر عضوی از گروهDQS شامل زیرمجموعھ ھا و شرکا را شامل می ،
شود. در برخی موارد یکی از اعضا با مشتریان قرارداد ھمکاری می بندند 
کھ در این حالت اعضای دیگر گروه می نوانند خدمات مفروض را ارائھ 

 نمایند.

• Assessor  بھ معنی ممیزان و خبرگان ھستند کھ بھ نمایندگیDQS  و گروه
 ی اختصاص داده شده و فعالیت می کنند.بھ فرآیند ممیز

 خدمات ممیزی و صدور گواھینامھ -1.3
منافع  DQSاین خدمات برای سیستم مدیریت مشتریان توسط خص ثالثی مانند  •

با ارزشی ایجاد می نماید. این گواھینامھ صادره بعنوان شاھد عینی 
 از سیستم مدیریتی اثربخش و مناسب بحساب می آید کھ تطابق و استمرار

پاسخگویی بھ نیازھای مشتریان را با رعایت ھمزمان مقررات و الزامات 
 توام می دارد. 

در ممیزی ھا، ممیزان با تجربھ و صاحب صالحیت سیستم مدیریت و فرآیند  •
ھای آن را با شرایط جاری و موثر محیطی و بازار مورد بازنگری قرار 

سازمان را در  می دھند. با مشخص نمودن نواحی بھبود مستمر، ممیزان
تحقق اھداف کالن و خرد یاری می دھند تا موفقیت با دوام برای مشتریان 
بھ ارمغان آید. بھ این دلیل مشتریانی کھ کارفرمایشان دارای 

 گواھینامھ است بھ آنھا و سیستم مدیریتشان اعتماد می یابند. 
 مرجع قرارداد منفرد و شرایط پیمان -1.4

است. این توافقات  DQSھ توافقی بین کارفرما و این الزامات جزء مفھومی ھرگون
ھمواره نوع و ماھیت خدمات پیشنھادی را پیشنھاد و معین می نمایند کھ شامل 
قیمت ھا و زمان ھا است. بعالوه شرایط قرارداد است کھ توافق می شود کھ 
معموالً وابستھ بھ کشور و سرویس مربوطھ است. این شرایط می تواند بھ قوانین 

یا تجاری مانند مالیات ھا و عوارض و نوع پرداخت برگردد کھ در قرارداد  ملی
 یا متمم و ضمیمھ آن می آید.

 

http://www.dqs
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 فرآیند صدور گواھینامھ .2

DQS  سیستم مدیریت مشتری یا بخش ھای آن را با ھدف تخمین میزان تطابق الزامات
توافق شده بین المللی، ملی یا بخشی و نیز استانداردھا و مشخصات فنی مورد 
مییزی قرار می دھد. این کار یک یا چند مرحلھ دارد کھ معموالً با گزارشی 

زمانیکھ شواھد کافی  بھ مشتری پایان می یابد کھ حاوی نتایج ممیزی است.
با صدور گواھینامھ آن را  DQSاز تطابق سیستم با الزامات مذکور یافت شد 

 تایید می نماید. 
اگر در ممیزی شواھدی دال بر عدم انطباق با الزامات و استاندارد ھا رویت 
شود، اقدامات اصالحی مشتری در محدوده زمانی مشخص در رفع آنھا انجام می 

مھ فقط زمانی صادر می گردد کھ این اقدامات بشکل اثربخش پذیرد. گواھینا
انجام پذیرفتھ و نتیجھ دھد. بنابراین گواھینامھ و اعتبار زمانی آن با 

 توجھ بھ این امور ثبت می گردد. 
توافق می نمایند کھ ھرگونھ ممیزی و ارزیابی بر اساس    DQSمشتری و  

افق انجام گرفتھ و سیستم مدیریت الزامات استانداردھا و مشخصات فنی مورد تو
 را بھمراه کلیھ مدارک و مستندات مربوط بھ این صنعت و سیستم دربرمی گیرد. 

در این فرآیند کامالً مستقل، غیر مغرض و غیر ذینفع برای صدور  DQSشرکت 
و عدم صدور گوھینامھ باقی می ماند. ممیزی در محل اجرای فعالیت مشتری 

 DQSو زمانبندی ممیزی بین دو طرف توافق می گردد.  انجام می شود. محدوده
 ھمواره سعی می نماید تا از ھرگونھ مزاحمت اضافی برای مشتری اجتناب نماید. 

 فرآیند صدور گواھینامھ عمومًا بشکل زیر است:
 اطالعات اولیھ 2-1

می خواھد  DQSفرآیند با دریافت خواستھ ھا و نیازھای مشتری آغاز می شود. 
ھ سازمان مشتری بداند. و ھردو طرف در مورد اھداف ممیزی و گواھینامھ، راجح ب

 استانداردھا و مشخصات فنی توافق می نمایند. 
  پیشنھاد و قرارداد 2-2

DQS  برای خدمات ممیزی و صدور پیشنھادی با جزییات فراھم می نماید تا نیازھای
دریافت شده در مرحلھ مشتری خاص را پوشش دھد. این پیشنھاد بر اساس اطالعات 

قبل بوده و قرارداد مکتوب کلیھ موارد قابل تحویل و انجام را بھ انضمام 
 معیارھای ممیزی و گواھینامھ را در بر دارد.

 اختیاری –برنامھ ریزی پروژه پیش ممیزی  2-3
یک ممیزی اولیھ بعنوان اولین اقدام قابل انجام است تا تحلیل انحراف سنجیده 

وت و ضعف و نوحی بھبود سازمان عیان گردد. برای ممیزی کاملتر شده و نقاط ق
و صدور گواھینامھ و حضور سرممیز برای ممیزی کلیھ فرآیند ھا و موقعیت 
ھا می توان اقدام نمود کھ ھر دو مورد بنا بھ نظر مشتری اختیاری خواھند 

 بود. 
 تحلیل سیستم (مرحلھ اول ممیزی) 2-4

بازنگری، مرور و ارزیابی مستندات سیستم، اھداف کالن، رویھ ممیزی خود با 
نتایج بازنگری مدیریت و ممیزی داخلی آغاز می شود. در طی فرآیند برآورد 
می شود کھ آیا سیستم مدیریت سازمان بھ حد کافی توسعھ یافتھ و آماده ممیزی 

ھای می باشد. ممیز شواھد خود را بازگو نموده و ھماھنگی الزم برای فعالیت 
 مورد نیاز پیش از ممیزی سیستم در سایت را انجام می دھد.

 ممیزی سیستم (مرحلھ دوم ممیزی) 2-5
تیم ممیزی در این مرحلھ کل سیستم مدیریت را در محل تولید محصول یا ارائھ 
خدمات مشتری ممیزی می نماید. با استفاده از استانداردھای کاربردی سیستم 
مدیریت و مشخصات فنی میزان اثربخشی در نواحی کارکردی بھ ھمراه فرآیندھای 

اھدات، مصاحبھ ھا، بازرسی سیستم مدیریت ممیزی می گردند. این امر بر اساس مش
ھا، بررسی سوابق و تکنیک ھای دیگر ممیزی انجام می پذیرد. کلیھ شواھد 
بدست آمده و معین در جلسھ اختتامیھ ممیزی بھ اطالع ممیزی شونده می رسد. 

 در صورت نیاز برنامھ ھای اقدام با ممیزی شونده بھ توافق می رسد. 
 ھ ارزیابی سیستم و صدور گواھینام 2-6

فرآیند ممیزی انجام شده و نتایج بدست آمده را ارزیابی  DQSبخش مستقلی از 
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نموده و مستقالً در خصوص صدور گواھینامھ تصمیم گیری می نماید. مشتریان 
یک گزارش ممیزی دریافت می نمایند کھ در آن نتایج ممیزی مستند شده است. 

 ھ دریافت می نماید. اگر کلیھ الزامات رعایت شده باشد، مشتری گواھینام
 ممیزی ھای مراقبتی  2-7

ھر دوره نیم سالھ یا حداقل سال یکبار ممیزی ھای مراقبتی برای از سایت 
برای پی بردن بھ اثربخشی، دوام و پتانسیل بھبود مستمر سیستم مدیریت اجرا 

 می گردد.
 
 ممیزی ھای مجدد 2-8

معتبرند و برای تمدید گواھینامھ ھای صادره حداکثر سھ سال از زمان صدور 
اعتبار در پایان ھر سیکل سھ سالھ ممیزی مجدد انجام می گیرد تا در نھایت 

 گواھینامھ معتبر جدیدی صادر گردد. 
 

 حقوق و تعھدات مشتری .3
 نگھداری سیستم مدیریت 3-1

جھت اخذ و نگھداری گواھینامھ مشتری بایستی سیستم مدیریت مستندی را از 
داردی و مشخصات الزامی نگھداری نماید. مشتری بایستی اجرای الزامات استان

بتواند شواھدی دال بر برآورده سازی الزامات و نیز اثربخشی اقدامات خود 
در این رابطھ را ارائھ دھد. مشتری باید طوری سیستم را اجرا کند و بھ 
تیم ممیزی ارائھ دھد کھ تطابق و اثربخشی مستمر سیستم در ھر زمانی از 

 عتبار مشھود باشد.دوره ا
 دسترسی بھ اطالعات  3-2

بھ کلیھ اطالعات الزم و تسھیالت پیش  DQSمشتری اطمینان حاصل می نماید کھ 
نیاز برای اجرای وظایف خود دسترسی دارد. مشتری ھمچنین تعھد می نماید 
کھ کلیھ پاسخ دھندگان و نمایندگان و پرسنل انتخابی جھت ممیزی اطالعات 
دقیق و کامل و در زمان مناسب را در خصوص کلیھ فرآیند ھا و جزییات مورد 

 در اختیار ممیزان می گذارند. اھمیت برای ممیزی را
 ذکر تغییرات  3-3

مشتری متعھد است تا ھرگونھ تغییرات موثر بر سیستم مدیریت و اعتبار آن 
بگذارد. این موضوع بویژه شامل تغییرات خرید   DQSرا بدون تاخیر بھ اطالع 

و فروش بخشی یا تمام شرکت می شود. ھرنوع تغییرات در مالکیت، تغییرات 
لیاتی، یا جایگزینی فرآیندی یا وضعیت ورشکستگی یا ادغام را شامل عمده عم

با مشورت با مشتری بھ جمع بندی تاثیرات  DQSمی شود. در ھمھ این اوضاع 
 روی گواھینامھ خواھد رسید.

 استقالل ممیزی  3-4
مشتری موظف است از ھر گونھ اقدام یا شرایطی کھ استقالل ممیزان را زیر 

نماید. بطور مثال پیشنھادات بھ مشاوره، استخدام، پرداخت  سوال ببرد پرھیز
 حقوق دوگانھ، عقد قرارداد متمایز یا ھرنوع توافقات مالی دیگر.

 حق رد ممیز 3-5
با اولویت بھ تایید زمان ممیزی مشتری محق است تا ممیزان و صالحیت آنھا 

این صورت  را بازنگری نموده و با دلیل درخواست تعویض آنھا را نماید. در
DQS .ممیز جایگزین درنظر می گیرد 

 محرمانگی و امنیت اطالعات  3-6
کھ در اختیار مشتری قرار می گیرد مانند استفاده از لوگو ھا  DQSمدارک 

و گواھینامھ ھا تابع قانون حق کپی می باشد. بایستی مشتری مطلع باشد کھ 
می  DQSکلیھ مدارک مذکور و نیز آنچھ مورد آزمون قرار می گیرد متعلق بھ 

ثالث باشد و برای استفاده داخلی مشتری تحویل شده و قابل ارائھ بھ شخص 
نیست و اینکھ او مجاز بھ استفاده ای غیر از توافقات مکتوب از آنھا نیست. 

و نیز ممیزان  DQSو نیز مشتری متعھد بھ حفظ ھرگونھ اطالعات کسب کرده از 
آن بصورت امانت می باشد. این تعھد حتی پس از فسخ قراردادھا نیز بھ قوت 

بستگان و نمایندگان و افراد خود باقیست. مشتری این تعھد را از طرف کلیھ وا
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 کمکی خود قبول می نماید.
مشتری می تواند گزارشات را در سازمان خود ارسال نماید ولیکن اجازه تلخیص 

 و یا نشر بخشی آن را ندارد.
 حق استفاده از گواھینامھ و عالئم 3-7

با دردست داشتن گواھینامھ معتبر، مشتری می تواند در جھت ارتقاء خود از 
ینامھ و عالئم مجاز استفاده نماید. استفاده مجاز از عالمت قانون حق گواھ

، و عالئم دیگر UL، عالمت ثبت شده شرکت DQSکپی دار سیستم مدیریت معتبر 
گواھینامھ (در اینجا عالئم مجاز خوانده می شود) باعث باالبردن اعتماد 

عالئم مجاز مشتریان بھ سیستم مدیریت کارفرمایان و بالعکس می شود. این 
عمومًا در محل شرکت، بروشور ھا، اینترنت و نمایشگاھھا و تبلیغات یافت 
می شوند.  این عالئم بایستی مستقیمًا مرتبط با سازمان ھای تایید شده و 

 سیستم مدیریت آنھا باشند. 
گواھینامھ ھا و عالئم مطابق مقررات ممیزی و گواھینامھ می توانند باعث 

ن استفاده ای محدود بھ دامنھ و مدت اعتبار گواھینامھ اعتبار باشند. چنی
خواھد بود. عالئم نبایستی طوری مستقیمًا روی کاال ھا قرارگیرند تا شبھھ 
ایجاد شود کھ بجای سیستم مدیریت، کاال مورد تایید قرارگرفتھ است. در بخش 

 موظف DQSمربوط بھ گواھینامھ ھا و عالئم جزییات و قوانین آمده است.  5
 بھ تذکر استفاده صحیح آنھا می باشد.

 ارجاع و شکایات  3-8
ھر مشتری حق دارد درصورتی کھ نسبت بھ تحقق خدمات تعریف شده و محقق نشده 

شکایت داشتھ و این شکایت را با اطالعات الزم بھ شرکت تسلیم  DQSخود از شرکت 
 اید.برای تحلیل و بھبود و استفاده از آن استفاده نم DQSنماید تا 

در حالتی کھ اختالف نظر غیر قابل رفع بین نظریھ ممیزان و تصمیم گیرندگان 
صدور گواھینامھ بوجود آید، مشتری می تواند درخواست تجدید نظر و رسیدگی 

تسلیم نماید و درصورتیکھ مشتری قانع نشود می  DQSخود را بھ شرکت مسئول 
ات حل اختالف مرکزی جھت تواند بھ مدیر ارشد دفتر و یا در گام آخر بھ ھی

 تصمیم نھایی درخواست دھد. 
 
  DQSحقوق و تعھدات  .4

 ممیزی ھای سیستم ھای مدیریت 4-1
بوسیلھ ممیزی ھای منظم دوره ای اثربخشی و تطابق سیستم مدیریت  DQSشرکت 

حق استفاده و  DQSمشتری گواھی شده را تایید می نماید. برای این منظور 
دسترسی از تمھیدات برنامھ ریزی شده مانند بازدید ھای ممیزی، عملیات 
نظارتی، فرآیندھای بازرسی، محصوالت و خدمات، مصاحبھ با کارکنان و 
نمایندگان مشتری بررسی مستندات و سوابق مورد نیاز و نھایتًا جمع آوری 

می تواند از  DQSشرکت اطالعات از تکنیک ھای ممیزی دیگر را خواھد داشت. 
اشخاص ثالث اطالعات و شکایات در مورد مشتریان دریافت نماید کھ مرتبط با 
سیستم مدیریت و اثربخشی و تطابق با الزامات بوده و این موضوع را کھ کنترل 
مضاعف یا غیر معمول می نامند را در ھر موقع کھ توجیھ داشتھ باشد، بصورت 

 مشتری پیگیری نماید.موردی یا بدون خبر قبلی از 
 اعتبار و اختیار 4-2

مجاز بھ سود بردن از اعتبارات موسسات اعتبار دھنده مختلف و   DQSشرکت 
طرف ھای دولتی و غیر دولتی برای صدور گواھینامھ و گزارش می باشد کھ مطابق 
استانداردھا و مشخصات فنی گوناگون ھستند. این مھم شامل اختیار بھ شرکت 

ان و کمک کنندگان سازمان ھا در فرآیند ممیزی مرتبط است. و دادن کارکن
این بدین معنی است کھ اطالعات مربوطھ با رعایت محرمانگی و امانت در اختیار 
ھر دو طرف قرار می گیرد. با قبول این مقررات از سوی مشتری کلیھ الزامات 

 .و اعتبارات و اختیارات الزم نیز از سوی مشتریان تایید شده است
دیگر و  DQSمی تواند کلیھ حقوق و وظایف خود را بھ شرکت ھای  DQSشرکت 

 ھمکاران خود تفویض نموده و یا از موارد مشابھ بھره مند شود.
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 تخصیص ممیزان 4-3
است. او توافق دارد  DQSتخصیص ممیزان با صالحیت از مسئولیت ھای اساسی 

کھ ھمواره از ممیزان حائز صالحیت در حیطھ قابلیت ھا، تجربیات و خصوصیات 
فردی آنھا استفاده نماید. ممیزان بایستی در حوزه صالحیت خود اختیار کافی 
داشتھ و تجربھ مناسب و نیز مدیریت و ممیزی در نواحی عملیاتی مشتری داشتھ 

تیم را برای ممیزی انتخاب می نماید کھ شامل یک  DQSباشد. در اکثر مواقع 
یا بیشتر ممیزان برای انجام فرآیند ممیزی می باشد. در صورت درخواست  2تعداد 

 کوتاه از ممیزان بھ مشتری ارائھ می گردد.  CVیک 
در صورت  DQSدرحالتی کھ یک ممیز در ھنگام یا قبل از ممیزی مھیا نباشد، 

 ن می نماید. امکان ممیز دیگری را جایگزی
 برنامھ ریزی زمانی ممیزی ھا 4-4

حق دارد تا برنامھ ریزی زمانی ممیزی را برای سیستم مدیریت مشتری  DQSشرکت 
انجام دھد. این برنامھ ریزی بایستی برای ھر دو طرف مناسب باشد و شامل 

 روز الزامی باشد. -نفر
دودیت بوده و بستھ زمان ممیزی بایستی مکتوب تایید شود. این زمان دارای مح

می شود. ممیزی ھای قطعی شده می توانند در صورت کنسلی یا تعویق شامل جریمھ 
 شوند.

 
 صدور گواھینامھ  4-5

در صورتی کھ مشتری الزامات گواھینامھ ای و الزامات قراردادی را اجرا 
(گواھینامھ) صادر شده و بھ مشتری تحویل می نماید.  DQSنماید گواھینامھ 

بوده  DQSبھ صدور گواھینامھ از مسئولیت ھا و حقوق اساسی شرکت گروه تصمیم 
و بر اساس پیشنھاد ممیزان برای صدور و بررسی نتایج و شواھد ممیزی و چکیده 
آن در گزارش صادر می شود. این گواھینامھ صادره دارای محدودیت اعتبار 

 ر می شود.سال است کھ از تاریخ صدور آن شروع اعتبا 3زمانی و حداکثر 
 محرمانگی و حفاظت از داده ھا 4-6

خود را متعھد بھ حفاظت از محرمانگی اطالعات مشتریان می داند.  DQSشرکت 
اطالعاتی کھ عمومی منتشر نیست و در داخل یا صنعت مربوطھ از سازمان مطرح 

فقط در صورتی بھ شخص ثالث گزارش  DQSاست و در اختیار ممیزان است. شرکت 
سیکل  2می دھد کھ خود مشتری متقاضی آن باشد و کلیھ اطالعات برای طول مدت 

نگھداری می شوند. این تعھد حتی پس از زمان قرارداد  DQSسھ سالھ ممیزی در 
 و فسخ نیز بھ قوت خود باقیست. 

 تبلیغات عمومی 4-7
محق است تا اطالعات ثبتی مشتریان خود را منتشر نماید کھ شامل  DQSشرکت 

نام، آدرس، دامنھ فعالیت و استاندارد و مرجع آن است. این موضوع مورد 
 توافق مشتریان خواھد بود.

 ارتباطات الکترونیکی 4-8
اجازه می دھند تا  DQSعلی رغم آنچھ درحال حاضر رخ می دھد، مشتریان بھ 

از امکانات الکترونیکی مانند  DQSعات و انتقال آن توسط جھت ارسال اطال
قادر بھ  DQSبدین سبب   اینترنت، شبکھ ھای عمومی و ایمیل استفاده شود.

ضمانت محرمانگی اطالعات در این بین را نیست. مشتریان در صورت وجود ھرگونھ 
نمی نا امنی و ضعف امنیت در انتقال اطالعات توسط این شبکھ ھا و اینترنت 

را مقصر بدانند و اینکھ شرکت نیز انتقال اطالعات را در ھرصورت  DQSتوانند 
 محرمانھ تلقی می نماید و با این منظور امور را اداره خواھد نمود. 

اتصال و ربط دھند،  DQSدر حالتی کھ مشتریان الکترونیکی بھ محتوی وبسایت 
استو وب سایت مذکور  DQSدر اینصورت قبول نموده اند کھ اطالعات متعلق بھ 

مستقیمًا ایشان را بھ اطالعات وب سایت اصلی متصل نموده و ھرگونھ اتصالی 
 بھ معنی تایید و تمجید از محصول یا خدمات خاصی نیست.

 
 گواھینامھ ھا و عالئم .5
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 صدور و استفاده از عالئم 5-1
میزی ھنگامیکھ مشتری موفق بھ نشان دادن تطابق با الزامات استانداردی در م

می شود و مطابقت سیستم مدیریت با استانداردھای بین المللی و ملی تایید 
اقدام بھ صدور گواھینامھ ھا برای مشتریان می نماید. در این   DQSمی شود 

زمان مشتری مجاز بھ استفاده از گواھینامھ و عالئم مجاز می شود تا اعتماد 
ر گواھینامھ فرآیندی دیگر آن در بین شرکای تجاری ارتقاء یابد. پس از صدو

برای اثبات تداوم تطابق با الزامات بصورت مراقبتی بھ جریان می افتد. 
بدست آوردن و حفظ اعتبار گواھینامھ وابستھ بھ توافقات مبنی بر اجرای 

 ممیزی ھا و تاییدات مراقبتی مستمر می باشد. 
ز عدم انطباق مشتری متعھد است تا در مقابل این حقیقت کھ ھرگونھ گزارشی ا

سیستم مدیریت ، فرآیندھا، کاالھا و خدمات با الزامات انجام شود، عالوه 
بر اشتراک گذاری این اطالعات اقدامات اصالحی مناسب را در جھت رفع آن انجام 

 دھد. 
مشتری توافق می کند کھ ممیزی ھای مراقبتی بعنوان چک کردن وضعیت ادامھ 

سئولیت استمرار وضعیت تطابق بعھده مشتری انطباق سیستم طراحی شده اند و م
 است و ھیچ زمان از بار این مسئولیت کاستھ نمی شود.

گواھینامھ و عالئم مجاز بھ ھیچ عنوان قابل کاربرد برای سازمان ھای دیگر 
نبوده و ھرگاه گواھینامھ منقضی شده، معلق، باطل شود ادامھ استفاده از 

ورت ابطال یا انقضای مدارک بایستی آنھا توسط مشتری مجاز نیست و در ص
بازپس داده شوند. و بدین وسیلھ ھرگونھ حق نگھداری  DQSگواھینامھ ھا بھ 

 آنھا از مشتری سلب می شود.
 برای اطالعات بیشتر بھ وب سایت مراجعھ شود.

 عدم صدور گواھینامھ 5-2
مشتری گواھینامھ ھا فقط زمانی صادر می شوند کھ کلیھ الزامات الزم توسط 

انجام شده باشند. در غیر اینصورت کاستی ھا و عدم انطباق ھا گزارش شده 
 و تا زمان تطابق کامل صدور انجام نمی شود.

بخش یا ھمھ ممیزی را تکرار می نماید و درصورتی کھ کلیھ  DQSدر صورت لزوم 
مسائل عدم انطباق و موانع مرتفع شده باشد ادامھ فرآیند برای صدور 

 و گزارش انجام می شوند. گواھینامھ
 تعلیق، ابطال یا فسخ یک گواھینامھ 5-3
 تعلیق  5-3-1

موقتاً گواھینامھ مشتری را در شرایطی از قبیل موارد زیر و نھ  DQSشرکت 
 فقط محدود بھ آن معلق می نماید:

اقدامات اصالحی بشکل تعریف شده و موثر در چارچوب مقرر اجرا نشده  -
 باشند

مجاز برای ممیزی مراقبتی و ممیزی آینده سر رسید  زمانبندی در مدت -
 شود و انجام نشود

نرسد کھ این امر اساس ممیزی  DQSتغییرات موثر در زمان مناسب بھ اطالع  -
 انجام شده یا سیستم مدیریت و استانداردھا را زیر سوال ببرد

از گواھینامھ ھا یا عالئم در خارج از تعاریف مجاز و توافق شده سوء  -
 استفاده صورت پذیرد

تعھدات مالی خدمات انجام شده در موعد مقرر و پس از حداقل یک اخطار  -
 کتبی اجرایی نشوند

با اعالم کتبی تعلیق را اعالم نموده و دالیل آن را ذکر می نماید  DQSشرکت 
ھفتھ از آن علل رفع نگردد شرکت رسماً تعلیق را و دالیل  2و چنانچھ ظرف زمان 

اقدامات اصالحی مورد نیاز جھت رفع آن را بشکل مکتوب اعالم  را ھمراه با
 می نماید.

روز) معلق می شوند.  90در این حالت گواھینامھ ھا برای مدت محدودی (حداکثر 
در صورتیکھ موارد بشکل اثربخش رفع و اعالم شوند این تعلیق کنسل می شود. 

کھ توصیف آن خواھد  در غیر اینصورت و گذشتن مھلت زمانی گواھینامھ بشکلی
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 رفت ابطال می گردد.
 ابطال گواھینامھ 5-3-2

 در موارد زیر ابطال گواھینامھ را اعالم می نماید: DQSشرکت 
 مھلت دوره تعلیق سپری شود.

عدم انطباق سازمان با الزامات مسجل شده و سازمان تمایلی بھ اصالح  -
 و رفع آن نداشتھ باشد.

اقدام بھ استفاده از گواھینامھ و عالئم مشتری با وجود شرایط تعلیق  -
 و مزایای آن ادامھ دھد.

مشتری از گواھینامھ و عالئم طوری استفاده نماید کھ اعتبار آن خدشھ  -
 دار شود.

 مشخص شود کھ گواھینامھ بیش از این قابل اعتبار برای سازمان نیست -
 مشتری داوطلبانھ یا اجبارًا تن بھ ورشکستگی دھد. -
 را فسخ نماید. DQSرتباط قراردادی خود با مشتری عمالً ا -

 فسخ 5-3-3
DQS :در موارد زیر اعالم فسخ و عدم اعتبار گواھینامھ را خواھد داشت 
 مترتباً معلوم شود کھ شرایط صدور گواھینامھ در واقعیت وجود ندارد -
مشتری سبب شود تا استقالل، وجاھت و بی طرفی ممیزی و نتایج آن زیر  -

 سوال رود.
 

 مات بخشی و تخصصیالزا .6

عالوه بر مقررات فوق الذکر الزامات فنی مشخص استانداردھای منفرد یا مشخصات 
فنی و تفاسیر تکمیلی آنھا کھ جمعاً بعنوان "الزامات طرح" محسوب می شوند، 

 کاربرد دارند. این الزامات در وب سایت موجود است.
 ISO/TS 16949 بخش صنعت خودرو با 6-1

را دارند، شرایط و  ISO/TS 16949برای مشتریانی کھ درخواست ثبت/گواھینامھ 
 موارد زیر نیز صادق است:

را از ھرگونھ تغییرات مربوط بھ مسایل قانوني،  DQSالف) مشتري بایستي 
بازرگاني (مشاركت یا پیمانكاري با سازمان دیگر و غیره)، مالكیتي (ادغام)، 

یدي، آدرس و تماس یا مكان ھا، دامنھ عملیات، وضعیت ساختاري (مدیریتي كل
مشتري را بصورت مكتوب  OEMتغییرات حائز اھمیت فرآیندھا) یا وضعیت ویژه 

روز كاري از اعمال تغییر مطلع سازد. ھرگونھ اھمال در این  5، و ظرف مدت 
در موعد مقرر بعنوان نقض قرارداد  DQSاطالع رساني الزامي از سوي مشتري بھ 

 شده و مي تواند بھ ابطال گواھینامھ خودرویي شود. محسوب
و حضور نمایندگان معرفي   IATFب) مشتري نمي تواند از ممیزي تحت نظارت 

 شده شركت، شانھ خالي نماید
 داشتھ باشد. IATFبھ مرجع  DQSج) مشتري حق ندارد درخواست عدم ارسال گزارش 

استفاده نمود. استفاده  DQSمھ تنھا مي توان بر روي گواھینا IATFد) از لوگوي 
 مجزا یا عدم استفاده از آن ممنوع است. (تھیھ كپي مجاز است)

 ه) مشاوران حق حضور در سایت یا شركت در ممیزي را بھ ھیچ عنوان ندارند.
و  IATFو) مشتري موافقت خود را از اجرا و مطابقت با الزامات و قوانین 

 دارد.كلیھ تحریم ھا و ملحقات آن اعالم مي 
 
 بخش ھوافضا 6-2

برای مشتریانی کھ تقاضای گواھینامھ سیستم مدیریت کیفیت در ھوافضا 
(AQMS):را دارند  موارد زیر کاربرد دارد 

 
a.  سیستم مدیریت کیفیت در ھوافضااستانداردھاي (AQMS)   ھر استانداردي

و/یا گروه کیفیت ھوافضای  IAQGگروه بین المللی کیفیت ھوافضا  كھ
و/یا گروه کیفیت ھوافضای آسیا اقیانوسیھ موسوم بھ  AAQGآمریکا 
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APAQG  و/یا گروه اروپایی آن موسوم بھEAQG  کھ اعتبار پیشنھادی
 AS/EN 9100, AS/ENرا برای گواھینامھ/ثبت دارند می باشد مانند  ICOPاز 

9110, AS/EN 9120,IN CONJ WITH AS/EN 9101  را بھ رسمیت بشناسد شامل شده
 .و بھ رسمیت مي شناسد

b.  شركتDQS  تنھا گواھینامھ اعتبار گرفتھ از استانداردھايAQMS  مطابق
 را صادر و ارائھ مي دھد.AS 9104/1 – EN 9104-001و الزامات  IAQGبا 

c.  مشتري موافقت داردDQS  در اجراي عملكرد مطابقAS/EN 9104-1  الزامات
بتواند دسترسي كاملي بھ شركت ھاي AQMSمستندات دیگر مطابق با رویھ 

 AAQC,APAQG, EAQG, and IAQGھا، ABاعتبار دھنده و اعضا و نمایندگان 
و الزامات و مقررات دولتي و نھادھاي ایشان در صورت لزوم داشتھ باشد 

لزامات مورد و حق بازنگري كلیھ اطالعات و مواردي كھ مرتبط با تطابق ا
 نیاز است را داشتھ باشد. این شامل ھر نوع ممیزي مي باشد.

d.  اعضاي نمایندگان وAB ،ھاAAQG,APAQG, EAQG, and IAQG  و ممیزان
ذینفعان و مشتریان و مراجع دولتي و ذیربط، حق شركت در یكي از ممیزي 

 را در ھر مكاني بعنوان شاھد و ناظر خواھند داشت.DQSشركت  AQMSھاي 

e.  مشتري با وارد نمودن داده ھا در سیستمIAQG و اطالعات تامین كنندگان
و مطابق  AQMSبراي كلیھ ممیزي ھا مطابق  DQSرا توسط OASISھوایي 

 AAQG,APAQG, EAQG, and IAQG و مربوط بھ  AS/EN 9104-1الزام  
 موافقت مي نماید.

f.  مشتري حق ساختن لوگوي شركت ھاي اعتبار دھنده و كمیتھ ھاي مربوطھ
را بدون اجازه كتبي  AAQG,APAQG, EAQG, and IAQGھا، ABاز قبیل 

 ندارد.

g.  با وجود داوطلبانھ بودن شركت در برنامھAAQG,APAQG, EAQG, and IAQG 
 ، شركت كننده كلیھ الزامات را قبول و با جنبھ ھا موافقت ميAQMSو 

نماید و این شامل و نھ محدود بھ ھزینھ ھاي وارد كردن داده ھا در 
 و خرید استانداردھاي الزم و كاربردي است. OASISسیستم 

h.  حالت مشخص شده در  5مشتري بایستي تحت یكي ازAS9104/1 or EN 9104-001 
 قرار گیرد.قبال پذیرفتھ،  DQSكھ 

i.  دسترسي بھ مدارك مربوط بھTier 2 data in the OASIS database to their aviation, 

space, and defense customers and authorities  بایستي اجازه داده شود مگر
 اینكھ مشتري دلیل موجھي براي عدم ارائھ مجوز ارائھ دھد.

j.  دسترسي بھ مدارك مربوط بھTier 2 data in the OASIS database to their aviation, 

space, and defense customers and authorities  بایستي اجازه داده شود مگر
 اینكھ مشتري دلیل موجھي براي عدم ارائھ مجوز ارائھ دھد.

k.  مشتري بایستي سرپرستيOASIS  را معین نموده و مسئولیت كلیھ مشخصات
بایستي از تغییرات  DQSشناسایي و ھویتي و ارتباطاتي آن باشد. 

 و نفرات مطلع شود.  ارتباطاتي و شماره و آدرس

l.  سرپرستي داده ھايOASIS  وظیفھ اداره اطالعات مكاتباتي و شناسایي
مشتري در بانك اطالعاتي را داراست كھ اطالعات نتیجھ اي ممیزي خارجي 

در آن دسترسي داده شده. این سرپرستي بایستي  OASISو بازخورد ھاي 
باشد و در مدت  قبل از صدور گواھینامھ در بانك اطالعاتي مشخص شده

مي تواند در غیر اینصورت  DQSاعتبار گواھینامھ نیز بروز باشد. 
 گواھینامھ را تعلیق یا تمدید آن را تاخیر دھد. 

m.  مشتري موظف بھ استقرار فرآیندي اثربخش از رسیدگي بھ شكایات / حل
مشكالت مي باشد. اقدامات اصالحي كامل و استاندارد ھمراه با ادلھ و 

امیست. این فرآیند اقدام اصالحي بایستي اطمینان دھد تا ضماین الز
شكایات و موضوعات رسیدگي و حل و فصل شده اند.  AQMSمطابق چارچوب  
مي تواند ممیزي ھدفمندي مرتبطي را اجرا نماید  DQSدر غیر اینصورت 

 روز از دریافت شكایت زمان دارد.  90كھ تا 
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n. د پیش از انعقاد قرارداد ممیزي استاندارAQMS مشتري بایستي ھرگونھ ،
بھ آن دسترسي  DQSالزامات كنترلي خارجي / مواد خاص و ویژه را ممیزان 

دارند را مھیا نماید و توافق نماید تا تمھیدات دسترسي بھ آن و برنامھ 
ریزي فعالیت ھاي آن را انجام دھد. مستندات این تمھیدات و توافقات 

 اشد.بایستي از سوي مشتري قابل ارائھ ب

o. ممیزي نشده اند  ي كھ عمیقاً یدامنھ گواھینامھ نبایستي شامل نواحی
 گردند.م طبق استاندارد از دامنھ مستثني شود و در موارد الز

p.  نبایستي بھ مشتري اجازه داده شود كھ درخواست تغییر و تعویض ممیز
AQMS  .را داشتھ باشد مگر اینكھ دالیل قراردادي مستدل ارائھ نماید

اصي مانند ملیت ممیز، صادرات، محرمانگي یا اشتراك منافع موارد خ
 مستثني است. 

q.  موضوع  5قبل از ھرگونھ ثبت بایستي مشتري ھرگونھ اطالعاتي مربوط بھ
ھوا فضا، دفاعي و نظامي را فاش نماید و مشخص كند این موارد چھ ارتباطي، 

 چھ سھمي از كسب و كار و آدرس و اطالعاتي دارد.

r. دارد كھ  مشتري توافقDQS یا  تھایا دول عاطالعات مربوطھ را بھ مراج
سازمان ھاي درخواست كننده ارائھ خواھد داد و البتھ مشتري را از 

 اجازه و توافق این كار را DQSارائھ اطالعات مطلع مي نماید، الكن 
  و مشتري از آن قبال مطلع مي باشد.  دارد. مطابق این روش 

 
  
 


