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 :رازداري/يمحرمانگ يمشخط  )1
  و یا حقوقی  یقیشخصیت حقهیچ مادامی که معتبر باشد، در دسترس  مشتریان/ذی نفعان تاکلیه اطالعات

 .واهد گرفتخقرار ن
 .از این اطالعات هیچ بهره برداری شخصی یا شرکتی انجام نخواهد شد 
 .این تعهد شامل همه کارکنان پاره وقت و تمام وقت این نهاد می شود 
 برای را  بیشتری در صورت بروز ریسکهای تهدید کننده محرمانگی اطالعات مشتریان، این نهاد تمهیدات

ها   بکار خواهد بست.محافظت از این دارا
  اطالعات به مالکین آنها اطالع داده می شود.هر گونه انتشار یا سرقت 
  با اطالع قبلی مالک اطالعات و مطابق ، مراجع قضایی (از جملهمراجع ذی الصالح قانونی در صورت درخواست

قوانین، این اطالعات در دسترس ایشان قرار خواهد گرفت (مگر اینکه قانون یا مجری قانون چنین چیزی را منع 

  نماید).
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 يطرف يب يخط مش )2
  رعایت بی مسئولیت پذیری، ، صداقتبا تأکید بر درستکاری، و  فارغ از هر گونه فشارانجام کلیه فعالیت ها

 ای استقالل و کامالً منطبق با اصول حرفه ،طرفی

  عدم ارائه خدمات مشاوره سیستم های مدیریتی 

 بکارگیری تمام توان خود برای ارائه بهترین خدمات با استفاده از: 

 بکارگیری پرسنل با صالحیت و نظارت کامل بر عملکرد ایشان 

 ان و سایر ذینفعانپاسخگویی به موقع به انتقادات/شکایات دریافتی از مشتری 

  حفظ محرمانگی و رازداری از کلیه اطالعات و سایر موراد مرتبط بدست آمده از مشتریان 
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 گواهينامه ابطال و كاهش دامنه  ق،يتعلو فرايند  يخط مش )3

 :شودمی گواهینامه ، ابطال یا کاهش دامنه تعلیقمنجر به یک از موارد زیر بروز هر پس از صدور گواهینامه، 

 ی مراقبتیهمکاری در انجام ممیزی ها عدم 

  ی مراقبتیی دیده شده در ممیزی هاعدم انطباقهارفع مناسب به  اقدامعدم 

 شده یگواه تیریمد ستمیمربوط به س ی/ قانون یبه الزامات قانون تیعدم رعا 

 عدم اجرای بخش و یا کل سیستم مدیریتی در سازمان 

 رات سازمانی به شرکتعدم اطالع رسان  گواهی دهنده در صورتیکه سیستم مدیریتی را تحت شعاع قرار دهد ی تغ

 د صالحیت نام، لوگو و گواهینامه نهاد صدور گواهیاز  استفاده نامناسب  یا مراجع تا

  کافی دال بر تخلف ممیزی شونده مدارک و شواهددرخواست مراجع قانونی ذی الصالح با ارائه 

 عدم اجرای تعهدات مالی توافق شده 
  

  

    دامنه کاهش و ابطال ق،یتعل ندیفرا

  
 

  یکی از مسیرهای کاهش دامنه ایابطال  ق،یتعل ازمندین طیبروز شرادر صورت ،A ،B  یاC .طی خواهد شد 

  نام، لوگو و گواهینامه غیر قانونی می باشد. استفاده از و در این مدت  استماه  ٦مدت تعلیق گواهینامه حداکثر 

 همراه با عودت گواهینامه مربوطه به شرکت گواهی دهنده ابطال گواهینامه ، NIS می باشد .  

   

 کاهش دامنه

 تعلیق گواهینامه

 ابطال گواهینامه

پایان 

شروع 

 گواهینامه تمدید مجدد

 بروز شرایط نیازمند تعلیق، ابطال یا کاهش دامنه گواهی شده 

 تصمیم گیری

 NISبررسی توسط شرکت گواهی دهنده 

B1 

A 

B 

C 

B2 

B3 
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 هاي مديريتي نامهيصدور گواه مميزي، ثبت و نديفرا )4
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  :صورت خواهد بود نیروند كار بد و ممیزی شونده NISبین نهاد گواهی دهنده  پس از عقد قرار داد
  
  ) مطالعه مستنداتممیزی مرحله اول(  

آن جهت  یاحتمال یعدم انطباق هاممیزی شونده  توسط نهاد نهاد گواهی دهنده و  تیریمد ستمیس  یمستندات طراح
  رفع تا قبل از ممیزی مرحله دوم توسط نهاد گواهی دهنده به ممیزی شونده اعالم می گردد.

  
  

 صدور گواهینامه) ی مرحله دوم (ممیزیز یمم  
انجام ممیزی مرحله اول انجام شود و در غیر اینصورت می بایست ممیزی ماه پس از  ٣حداكثر ظرف  این ممیزی باید

  مرحله اول تکرار گردد.
  

  

 ها یصدور گواهو  ثبت  
صادر سال  ٣با اعتبار حداکثر  نامهیگواه ،مرحله دوم یز یشده در مم دهید یماه پس از رفع عدم انطباق احتمال ٣ حداكثر
  شد. خواهد

  

 اول یمراقبت یز یمم  
ماه پس از صدور گواهینامه، اولین ممیزی مراقبتی برگزار می شود و در صورت موفقیت ممیزی شونده، اعتبار  ١٢الی  ٩

  سال تمدید می شود. ١گواهینامه مذبور برای مدت 
  

 دوم یمراقبت یز یمم  
ممیزی مراقبتی برگزار می شود و در صورت موفقیت ممیزی شونده، اعتبار  ماه پس از صدور گواهینامه، دومین ٢٤الی  ٢١

  سال دیگر تمدید می شود. ١گواهینامه مذبور برای مدت 
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 يتيريمد يها ستميس يها نامهياستفاده از لوگو/گواهخط مشي  )5
 هر اعمال از و نموده استفاده است داده قرار شما اختیار در دهنده گواهی نهاد که شکلی به دقیقا را گواهینامه/لوگو 

ر گونه ر (بجز تغ  سفید یا و اصلی رنگهای با تنها لوگوها از استفاده شود. خودداری آن در )اصلی مقیاس در سایز تع
 است. مجاز سیاه و

 باشد. هشد گواهی هایاستاندارد و دامنه مطابق دقیقاً  باید استفاده مورد لوگو 
 باشد مین مجاز دهنده گواهی شرکت صالحیت تائید جعامر یلوگو  از شده گواهی شرکت استفاده. 
 گواهینامه، اعتبار تعلیق/ابطال/اتمام صورت در و است مجاز است، معتبر مربوطه گواهینامه که مادامی لوگو از استفاده 

 .دگیرن قرار استفاده مورد نباید
 است. نموده تائید را "محصول/خدمت" دهنده گواهی شرکت که نماید القا اینطور نباید لوگو گواهینامه/ از استفاده 

 همچنین است. ممنوع یبازرس و ونیبراسیکال آزمون؛ یها نامهیگواه ای اتگزارش یرو بر لوگو از استفاده بنابراین
 محصول به غیرمتصل بندی بسته روی بر (استفاده است ممنوع محصول به متصل بندی بسته روی بر لوگو از استفاده
  است). مجاز مدیریت" سیستم "گواهی ذکر به مشروط

 رفتن دست از یا و دهنده گواهی نهاد اعتبار شدن دار خدشه به منجر وجه هیچ به نباید گواهینامه/لوگو از استفاده 
 گردد. مدیریتی استانداردهای به عمومی اعتماد

 دهد نشان را زیر موارد که باشند ای گونه به باید استفاده مورد عبارتهای: 
 سازمان/شرکت) (نام شده گواهی نهاد هویت 
 9001 استاندارد اساس بر کیفیت مدیریت سیستم (مثال مدیریت سیستم نوع ISO( شده گواهی  
 دهنده گواهی شرکت هویت  

 نمونه لوگوهاي مورد پذيرش نهاد گواهي دهنده جهت استفاده توسط مميزي شونده

   
  

   



   راهبران انطباق نیس

          مشی ها و فرایندهای صدور گواهینامه خط

Document ID: L5-MSD-039 
Version: 03                                                                                                                                                                         Page 7 of 8 

 نظر ديتجد هايدرخواستو  تايشكا به يدگيرس نديفرا )6

 صدور و ممیزی فرایند با مرتبط نظر دیتجد درخواست/انتقاد/شکایت گونه هر جهت تواند می شونده ممیزی سازمان 

 بعنوان دهنده گواهی نهاد کیفیت مدیر و نماید اقدام پیوست فرم تکمیل به نسبت ،مدیریتی های سيستم های گواهینامه

   .داند می کاری روز ٧ ظرف پاسخگویی به ملزم را خود امر، این به رسیدگی مسئول

 

  

  نظر تجدید درخواستهای و شکایات به رسیدگی فرایند

  

  

  

  
   

شروع

1
درخواست/ارسال شکایت

2
درخواست/دریافت شکایت

3
درخواست/ردیابی شکایت

4
درخواست/اعالم وصول شکایت

5
درخواست/ارزیابی اولیه شکایت

6
تحقیق در مورد 

درخواست/شکایت

7
اتخاذ تصمیم و اطالعرسانی به 

درخواست کننده / شاکی

8
اجرای اقدامات

9
بررسی نهایی اثربخشی اقدامات 

انجام شده

پایان



  

 فرم ثبت شکایت / درخواست تجدیدنظر
 

  تاریخ:  نام سازمان:  نام و نام خانوادگی:

  موبایل:  تلفن:  ایمیل:

  نظر دیتجددرخواست  /تاشکایانتقاد/ با مرتبطواحد یا و  فرآیند

  ممیزی برنامه ریزی، هماهنگی و پشتیبانی   ☐

  تیم ممیزی   ☐

  گواهینامه تعلیق/ابطال/صدور/تمدید   ☐

  حسابداریقراردادها و    ☐

  سایر   ☐

  ظرن دیتجد درخواست/اتیانتقاد/شکا شرح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  نام، سمت، امضاء و مهر  سازمان ممیزی شونده:

  این قسمت توسط نهاد گواهی دهنده تکمیل می گردد

  اولیه  نتیجه بررسی
  

  تاریخ و امضاء

دارسا Info@nis-cl.ir و یا آدرس ایمیل ٠٢١٨٨٥١٣٣٤٠ فرم تکمیل شده را به شماره فکسلطفا "    " ل نما


