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 خدمات صدور گواهینامهشرايط عمومي 

 

 واژگان و اختصارات يک:ماده 

اند. توضیحات بسط یافتهه درخصهو    اند به شرح زیر تعریف شدهآمده شرایط انجام كارواژگان و اختصاراتی كه در متن 

  ده است.و خدمات آن ارائه ش TÜV NORD Iranهاي معرفی شركت هر یك از این واژگان و اختصارات در كاتالوگ
1-1- (Technischer Überwachungs–Verein) TÜV  

  اتحادیه بازرسی و پایش فنی
1-2- TÜV NORD 

عنهوان یهك گهروه كهاري در سهط       آلمان كه بهه   (NORD)در منطقه شمال  TÜV هولدینگ متشكل از چهار سازمان

گردد )به وب سهایت  جام میان TÜV NORDالمللی تحت آرم نماید و ارائه خدمات این شبكه بینالملل فعالیت میبین

nord.de-tuevwww.  .)المللی اتحادیه بازرسهی و  هاي مجاز به استفاده از آرم ثبت شده بینضمناً شركتمراجعه شود

 .باشندثبت و قابل ردیابی می  tuev.dewww.vd هاي آلمان به آدرس TÜVدر سایت اتحادیه   TÜV ®پایش فنی
 
1-3- TÜV NORD Iran 

 كل باشد كه در ادارهمی .Joint Venture Coیك  (TÜV NORD Iran) شركت مشاركتی توف نُورد ایران

 به ثبت رسیده است  TÜV NORDها و مالكیت صنعتی در تهران با مشاركت هولدینگ ثبت شركت

 (TÜV NORD Iran) شركت مشاركتی توف نُورد ایران باشد.لمللی این هولدینگ میاو یكی از اعضاي شبكه بین

  نمود.خدمات خود را در ایران ارائه می (RWTÜV Iran)توف ایران  -وِ -تر از این با نام شركت مشاركتی اِرپیش
1-4- TÜV NORD CERT 

ینامهه سیسهتر را كهه از  هرف     هها و صهدور گواه  سازمانی كه ضوابط و قواعد مترتب بر انجام انهوا  ممیه ي  

 نماید.گردند، هماهنگ میارائه می TÜV NORDهایی كه تحت آرم هولدینگ شركت
 
1-5- IAF (International Accreditation Forum) 

 ابهغ  و بهراي   نهادههاي اعتبهاردهی    كه ضهوابط و قواعهد مصهوب آن بهه      المللی اعتباردهی مجمع بین 

  .گردندالزم االجرا می  مههاي صدور گواهیناسازمان 
1-6-  (International Automotive Task force) IATF 

"International Automotive Task force"      مبتنهی  ههاي  كه مجموعهه ضهوابط و قواعهد انجهام ممیه ي 

نماید.صنعت خودرو تدوین و ابغ  میدر  را ISO/TS 16949بر 

http://www.tuev-nord.de/
http://www.tuev-nord.de/
http://www.vdtuev.de/
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 TÜV NORD: تعهدات دوماده 

 باشد.می پیشنهاددر محدوده مدت و مبلغ مندرج در بندهاي   NORDTÜVتعهدات  -2-1

2-2- TÜV NORD  هها و اصهول   را با بكارگیري بهتهرین رو   پیشنهادمندرج در بندهاي متعهد است كه خدمات

 متداول به انجام رساند.

2-3- TÜV NORD منهدرج در  كارشناسی براي انجام خدمات  -متعهد است كه از افراد واجد صغحیت تخصصی

 ، استفاده نماید. پیشنهادبندهاي 

2-4- TÜV NORD رعایت نماید. پیشنهادخدمات مندرج در بندهاي را براي انجام سازمان هاي تفاهر شده با متعهد است زمان 

2-5- TÜV NORD  یدرا كه در اختیار دارد، محرمانه در ن د خود حفظ نما سازمانمتعهد است كه كلیه ا غعات و مستندات.  

هر نهو   یاز به ن پیشنهادمندرج در بندهاي هاي ممی يبا توجه به  پیشنهادمذكور در دامنه كاربرد سیستر مدیریت  چنانچه -2-6

 نهایی خواهد گردید. سازماندر تفاهر با و  )ها(این موضو  تا قبل از صدور گواهینامه ،تغییر داشته باشد

2-7- TÜV NORD  مكلف است بر اساس ضوابطIAF ممی ي ها را بر اساس آخهرین ویهرایش   و سایر ضوابط حاكر ،

اعتبهار  در  هول مهدت    (ها)هر استاندارد انجام دهد. بدیهی است در صهورت هرگونهه تغییهر ویهرایش اسهتاندارد     

ا غ  رسهانی در خصهو     باشد. بدیهی است كهمی تعهداتخارج از ، ممی ي مربوط به ارتقاء ویرایش گواهینامه

 صورت خواهد پذیرفت. TÜV NORDه ارتقاء ویرایش توسطنحوه و ه ین

و صههادره   )هاي(ارائههه گهواهینهامههه  ، صدور گواهینامه)تكرار( ، انجام ممی ي / ممی ي مدارک 1مرحله ممی ي انجام  -2-8

 مهرتبط  لغامنوط به پرداخت مب CERT  TÜV NORDدر ن د سازمانتداوم ثبت هاي مراقبتی به منظور انجام ممی ي

 باشد.می پیشنهادبا هر مرحله مندرج در 
 

 سازمان: تعهدات سهماده 

 را به موقع انجام دهد. پیشنهادمرتبط با هر مرحله مندرج در هاي متعهد است كه پرداخت سازمان -3-1

م بهراي انجها   سازمانبه منظور ایجاد هماهنگی در  "نماینده مدیریت  "متعهد است فردي را به عنوان سازمان  -3-2

 معرفی نماید. TÜV NORD، به TÜV NORDو ارتباط با  پیشنهادهاي فعالیت

 موضهو  مدیریت  )هاي(متعهد است كه كلیه ا غعات و هر نو  تغییر مربوط به دامنه كاربرد سیسترسازمان  -3-3

 ههاي كهاري و كاركنهان شهارل در ههر شهیفت كهاري را بهه        هها، تعهداد شهیفت   ، مكان انجهام فعالیهت  پیشنهاد

 ا هغ  دههد تها    " TÜV NORD Iran شركت واحد امور قراردادهاي صدور گواهینامه "مكتوب به  ورتص

 و سایر ضوابط حاكر انجام گردد. IAFها براساس ضوابط بدین وسیله ممی ي

و  IAF ،TÜV NORD CERT كه براساس قواعد و ضهوابط  را متعهد است كلیه مستندات مورد نیاز سازمان -3-4

مورد ارزیابی قرار گیرنهد،   TÜV NORD از انجام ممی ي در محل توسط پیش حاكر الزم استسایر ضوابط 

 تحویل نماید. TÜV NORD قبل از انجام هر ممی ي به چهار هفته حداقل
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منهدرج در بنهدهاي   خهدمات  ههاي  براي انجام فعالیهت  TÜV NORDهاي تفاهر شده با متعهد است زمانسازمان  -3-5

 نماید. را رعایت پیشنهاد

امكان پذیر  سازماندر زمان تفاهر شده در محل  پیشنهادمندرج در بندهاي هاي چنانچه به هر علت انجام ممی ي -3-6

 اعغم نماید. TÜV NORDروز قبل از ممی ي به  3ثر تا تب را حداكامر متعهد است سازمان نباشد،

  (Surveillance Audit)ههاي مراقبتهی   يممیه  كهه اقهدامات الزم را بهراي انجهام     متعههد اسهت    ساازمان  -3-7

 بیست و يک الي بیست و چهار ماه)براي ممی ي مراقبتی نوبت اول( و  نه الي دوازده ماههاي زمانی در بازه

 ، را انجام دهد.)براي ممی ي مراقبتی نوبت دوم( پس از تاریخ ممی ي صدور گواهینامه

را  TÜV NORDییهد انشان تمتعهد است  سازمانر دنیا از جمله ایران، در سراس TÜV NORDبا توجه به آرم ثبت شده  -3-8

توانهد  اعمال ننماید. لیكن می ییدانشان تشود، بكار گیرد و تغییري در ارائه می TÜV NORDدقیقاً به شكلی كه از سوي 

در قالب دستورالعمل د تاییشرایط استفاده از نشان  .هاي مورد نظر خود استفاده كندنگرا در رTÜV NORD  ییدانشان ت

از نشان تائید ثبت شده  استفاده .باشداالجرا میگردد و الزممیارائه  سازمان)هاي( مدیریت ایید سیسترجداگانه و پس از ت

)هاي( مدیریت سازمان و اخذ گواهینامه صرفاً با شرط اعتبار در دامنه تعریف بعد از تائید سیستر TÜV NORDالمللی بین

و دستورالعمل اسهتفاده از نشهان   شرایط عمومی خدمات صدور گواهینامه اً مطابق با ضوابط تعیین شده در شده و منحصر

و شرایط تعریهف   TÜV NORDقابل استفاده است. عدم رعایت دستورالعمل استفاده از نشان تائید  TÜV NORDتائید 

 گردد.صادره میمنجر به ابطال گواهینامه  شرایط عمومی خدمات صدور گواهینامهشده در 

 (ده هفتهه  ISO/TS 16949شش هفته )در مهورد  تاریخ تقریبی انجام ممی ي خود را حداقل  سازمانچنانچه  -3-9

موظف خواهد بهود ممیه ي را در    TÜV NORDاعغم نماید،  TÜV NORD پیش از زمان مورد نظر كتباً به

 " TÜV NORD Iranشركت ممی يامور واحد  "به انجام رساند و  سازمانمحدوده زمانی مورد درخواست 

هفته قبل از انجام ممی ي اعغم  3را حداقل  ، تاریخ دقیق ممی يسازمانپس از دریافت اعغم آمادگی مكتوب 

منجهر بهه تحمیهل گهرد       سازمانیید شده توسط انماید. نظر به اینكه تغییر تاریخ تیید میآن را تا سازمانو 

یید تاریخ اگردد، لذا چنانچه پس از تمی TÜV NORDری ي نیروي انسانیكارهاي اضافی و تداخل در برنامه

سهایر  بنهدي مجهدد ممیه ي براسهاس     ممی ي را به زمان دیگري موكهول نمایهد، زمهان    سازمانانجام ممی ي، 

 ری ي صورت خواهد گرفت.هاي برنامهاولویت

  " (Witness Audit) " ممیه ي شهاهد   "ام هاي اعتباردهی مبنی بهر انجه  با توجه به ال ام از سوي سازمان -3-10

  ساازمان ممیه ي   هها در هنگهام  چنانچه انجام این ممی ي، TÜV NORDفعالیت ممی ان  ابییبه منظور ارز

 بعمل خواهد آورد. TÜV NORDهاي الزم را با همكاري سازمانواقع گردد، 

هاي( مدیریت خود را ثبت و در زمهان ههر   متعهد است كلیه شكایات مرتبط با دامنه كاربرد سیستر)سازمان  -3-11

 ممی ي، چنانچه از  رف ممی ان درخواست گردد، این سوابق را به ممی ان ارائه نماید.
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در صورت استعغم  ،تیمدیر )هاي(اي در حیطه سیستراز هر گونه خدمات مشاوره سازماندر صورت برخورداري  -3-21

 ا غ  داده خواهد شد. TÜV NORDبه نحو مقتضی به  سازماناز  رف این موضو  ،  TÜV NORDتوسط 

یابند و مراتب حضور می سازمان رفی و استقغل در بر پایه اصول بی  TÜV NORDنظر به این كه ممی ان -3-13

گهردد، لهذا بهه منظهور     توسط ممی ان امضها مهی   سازمان هاي مربوط بهپایبندي به اصول مذكور نی  در فرم

و ارائه خهدمات در سهایر موضهوعات مهورد نظهر       TÜV NORD ممی ان و گروه هايگیري از ظرفیتبهره

، خواهشههمند اسههت مراتههب مسههتقیماً بههه امههور قراردادهههاي بخههش صههدور گواهینامههه یهها سههایر سااازمان

 ا غ  داده شود. TÜV NORD Iranهايبخش
 

 نفعهاي ذيشكايات طرف: چهارماده 

گواهینامهه  ، در ارتباط با دامنه كهاربرد اعهغم شهده در    سازماننفع اي ذيهچنانچه از  رف مشتریان و یا سایر  رف

و  TÜV NORD CERT ،IAFارسال گردد، این موضو  عیناً مطهابق بها ضهوابط     TÜV NORDشكایتی به صادر شده 

IATF  از  رفTÜV NORD بایستی نتایج بررسی و اقدامات واكنشهی خهود را    سازمان شود.منعكس می سازمان به

به صورت مكتوب اعغم نمایهد. در پهی    TÜV NORDروز كاري به  30خصو  موضو  شكایت، ظرف حداكثر در

 TÜV NORDتوسهط  ( Special Audit)و درصورت نیاز، یك ممی ي خارج از برنامهه ویه ه    سازمانبررسی پاسخ 

روز كهاري از   90اكثر ظهرف  شود. نتیجه نهایی درخصو  ابقاء یا لغو گواهینامه حدبرنامه ری ي گردیده و اجرا می

 ، به صورت مكتوب اعغم خواهد گردید.سازمان به TÜV NORDتاریخ انعكاس شكایت، توسط 
 

 ماده پنج: محل انجام كار 

نمایهد كهه   اعغم می TÜV NORDباشد. میTÜV NORD و در دفتر  پیشنهادمندرج در  سازمان )هاي(در محل كارانجام 

 موقع خدمات در محل مذكور آگاهی كامل دارد. هجراي صحی  و باز وضعیت و محل كار و نحوه ا
 

 فسخ توافق انجام كار: ششماده 

شرایط عمهومی خهدمات صهدور     سهو  دودر انجام تعهدات مذكور در مواد  سازمانو  TÜV NORDعدول  -6-1

 توافق انجام كار را فسخ نمایند. تابه  رفین حق خواهد داد گواهینامه 

 در شرایط زیر فوراً به پایان خواهد رسید: TÜV NORDیید ابراي استفاده از نشان ت سازمانحق  -6-2

 قصور ورزد، TÜV NORDبه  پیشنهادموضو  در اعغم تغییرات حائ  اهمیت در سیستر)هاي( مدیریت  سازمان -6-2-1

گواهینامهه)ها(   ) ماننهد اسهتفاده از   TÜV NORDییهد  ااستفاده ناصحی  از گواهینامه)ها( و نشهان ت  -6-2-2

 خارج از دامنه كاربرد و یا عدم ذكر دامنه كاربرد در تبلیغات(،

و نی  بسهته شهدن    (Surveillance Audit)هاي مراقبتی از انجام ممی ي سازمانممانعت ورزیدن  -6-2-3

 بیسات و  )براي ممی ي مراقبتی نوبهت اول( و  ماه دوازدهنه الي هاي زمانی در بازههاي احتمالی عدم انطباق
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  )براي ممی ي مراقبتی نوبت دوم( پس از تاریخ ممی ي صدور گواهینامه، ماه چهاريک الي بیست و 

 ابطال گواهینامه)ها( به علت نتایج ممی ي مراقبتی -6-2-4

ماه از تاریخ اعغم 3ابطال به دلیل عدم دریافت گواهینامه)ها( ظرف مدت  -6-2-5

، به من له شرایط عمومی خدمات صدور گواهینامه 7-3و  8-2ا( براساس بندهاي عدم تداوم ثبت گواهینامه)ه -6-3

 و ابطال گواهینامه)ها( خواهد بود. توافق انجام كارفسخ 

گواهینامه)هاي( اصل مل م خواهد بود كه  سازمان،  3-6و  2-6 ، 1-6در هنگام بروز موارد مذكور در بندهاي  -6-4

 برگرداند. TÜV NORDصادره را در تمامی نسخ به 

تا زمهان  سازمان و  TÜV NORDبروز هر گونه اختغف و حل و فصل آن به هیچ وجه مانعی در اجراي تعهدات  -6-5

بهه نحهو    توافق انجام كهار فسخ را تا زمان  خودبود و  رفین مل م هستند تعهدات  نخواهد توافق انجام كارفسخ 

 احسن انجام دهند.

، اي مترتهب بهرآن  هه ز ادامه همكاري قبل از صدور گواهینامه و پرداخت ه ینهه ا سازماندر صورت انصراف  -6-6

پرداخت ه ینه پرداز  سهتادي  استفاده نموده باشد،  پیشنهادمندرج در از تسهیغت آموزشی  سازمانچنانچه 

 خواهد بود. سازمانبر عهده 

تها   TÜV NORDي انجام شده توسهط  هاهاي مربوط به فعالیتكلیه ه ینه توافق انجام كار،فسخ در صورت  -6-7

 پرداخت خواهد شد. TÜV NORDبه  سازمانزمان فسخ، از  رف 
 

 : فورس ماژورهفتماده 

باعث عدم اجراي و این شرایط  ها از  رفین سلب استآمد آنموارد اضطراري كه اختیار پیششرایط و در كلیه 

بر اساس شرایط پیش آمده و با توجه  پیشنهادم موضو  انجانحوه  ،گردد پیشهاددر مورد تعهد هاي خدمات و فعالیت

 جنگ، تحریر و زل له، سیل،مصداق اینگونه شرایط  گردید.خواهد مشخص با توافق  رفین به امكانات جایگ ین، 

پایبندي به مفاد هر یك از بندهاي امكان عدم بینی نشده دیگر كه موجب و هر نو  عامل پیشحوادث ریرمترقبه 

 باشد.فراهر آورد، می پیشنهاد را
 

 : حل اختالفاتهشتماده 

پیشنهاد كه مربوط به اجراي خدمات موضو   بروز كند، اعر از این TÜV NORDو  سازمانكه اختغفاتی بین در صورتی

و یا اسناد و مستندات شرایط عمومی خدمات صدور گواهینامه و  بندهاي پیشنهادیا مربوط به تفسیر و تعبیر هریك از 

الطرفین به حكمیت مرضیموضو  باشد، چنانچه  رفین نتوانند موضو  اختغف را از راه توافق رفع نمایند،  بط با آنمرت

الطرفین با حق صل  و ساز  محول خواهد شد.  رفین در صورت بروز اختغفات فردي را به عنوان حكر مرضی

 باشد.الطرفین براي  رفین الزم االجراء میحكر مرضینظر و  نمایندخود به صورت رسمی و مكتوب انتخاب می


