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 CERTIFICATION
وجود اطمينان خاطر در موضوعات مختلف و به هنگام بهره گيري از محصوالت و خدمات يكي از خواسته ها و انتظارات ذاتي انسان 
است. در طي دوره هاي مختلف پديدآوري و تكامل محصوالت و خدمات متفاوت، سازمان هايي با رسالت بوجود آوردن اطمينان 
در زمينه هاي گوناگون تاسيس گرديده و به فعاليت پرداخته اند. با رشد صنعت و پيشرفت هاي گسترده در صنوف متفاوت، صدور 
گواهينامه ها و يا تاييديه هاي تخصصي باعث ايجاد اطمينان براي مشتريان و ذي نفعان محصوالت و خدمات متفاوت گرديده است.

صدور گواهينامه هاي ارزيابي انطباق براي محصوالت صنعتي به نيمه قرن 19 ميالدي باز مي گردد كه به تدريج در سطح تجارت 
بين المللي جايگاه خود را تثبيت نموده است. پس از صدور گواهينامه هاي انطباق براي محصوالت، رفته رفته مبحث صدور گواهينامه 

براي فرآيند و سيستم نيز مورد توجه قرار گرفت.
با پديد آمدن الزامات متفاوت صنفي، تجاري و بين المللي، استانداردهاي گوناگون براي عملكردها و معيارهاي فرآيندها و همچنين 
س��اماندهي سيستم هاي مديريتي با رويكردهاي متفاوت تدوين شدند. اين امر باعث گسترش فرهنگ ارزيابي/ مميزي فرآيندها و 
سيستم ها و صدور گواهينامه براي آن ها گرديد. سازمان هاي صادركننده گواهينامه، سازمان هاي مستقل حقوقي هستند كه در نقاط 
مختلف در دنيا تاسيس گرديده اند و بر حسب گسترش هاي اقتصادي / تجاري، مناطق عملياتي متفاوتي را تعريف نموده و با بوجود 

آوردن شعبات و سازمان هاي وابسته، به صورت بين المللي فعاليت مي نمايند.
خدم��ات ص��دور گواهينامه براي سيس��تم ها، محص��والت و افراد يكي از محوره��اي اصلي فعاليت ه��اي بين المللي 

هولدينگ TÜV NORD مي باش��د.

TÜVNORD CERT
شركت صدور گواهينامه TÜV NORD Cert، يك تشك�ل حق�وق�ي در ه�ولدينگ بين المللي TÜV NORD است كه فعاليت ها و 

ضوابط خدمات صدور گواهينامه در سازمان هايي كه تحت آرم TÜV NORD اين خدمات را ارائه مي نمايند، هماهنگ مي كند.
ش��ركت TÜV NORD Cert فراهم آورنده اعتباردهي هاي بين المللي به صورت تمركز يافته و نيز تضمين كننده ضوابط تاييد 

صالحيت براي انجام خدمات زير در هولدينگ TÜV NORD مي باشد: 
 

  صدور گواهينامه براي سيستم هاي مديريت )مديريت كيفيت، مديريت محيط زيست،  مديريت ايمني، مديريت انرژي و ...(
  صدور گواهينامه براي محصوالت

  صدور گواهينامه براي افراد

 TÜV NORD Cert موضوع گراي��ي، شايس��تگي و بيطرف��ي را در انج��ام فعاليت هاي مميزي و ص��دور گواهينامه در تمامي 
زمينه هاي صنعتي و خدماتي، در هولدينگ TÜV NORD پشتيباني مي نمايد.

بخش صدور گواهينامه شركت TÜV NORD Iran خدمات خود را در ديسيپلين هاي متفاوت صدور گواهينامه ارائه مي نمايد.



ACCREDITATION
در اغلب ديسيپلين هاي صدور گواهينامه، نياز به انجام اعتباردهي از سوي نهادهاي اعتباردهي صنفي يا نهادهاي ملي اعتباردهي كه در اتصال 

با »مجمع بين المللي اعتباردهي )IAF( « مي باشند،  وجود دارد.
هولدينگ TÜV NORD براي صدورگواهينامه درموضوعات متفاوت از جمله در موضوع صدور گواهينامه هاي سيستم هاي مديريت 
و افراد، از نهادهاي ملي اعتباردهي كش��ورهاي مختلف و نهادهاي اعتباردهي بين المللي صنفي اعتبارنامه دريافت نموده اس��ت كه 
قديمي ترين و معروف ترين اين مراجع )DAR )TGA آلمان، RvA هلند، UKAS انگلس��تان، ANSI-RAB آمريكا، SAS س��وئيس، 
ZLG آلمان، DAP آلمان، IATF ، FSC ، MSC و SAI مي باشند. همچنين شركت TÜV NORD Iran  موفق گرديده كه با شكل گيري 

»نظام تاييد صالحيت ايران )IAS( «، از اين نهاد نيز اعتبار نامه دريافت نمايد.
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حوزه استانداردهاي عمومي مديريت
  ISO 9001

  ISO 9004

  ISO 14001

  OHSAS 18001

  ISO 50001 / EN 16001

  ISO/IEC 27001

  IMS )Integrated Management Systems(

  HSE-MS 

    )Health, Safety& Environment- Management System(

  SA 8000 )Social Accountability(

  Energy Management Systems )EN 16001, …(

  BCM )Business Continuity Management( 

  ONR 49000 )EN 31000( Risk Management 

  Other Management System Standards

حوزه استانداردهاي صنفي / تخصصي 
  ISO/TS 16949

  ISO/TS 29001

  ISO 22000

  HACCP, BRC, IFS, GMP

  ISO/IEC 20000

  IRIS

  AS/EN 9100

  ISO 28001

  ISO 13485

  CDM )Clean Development Mechanism(

  ISO 3834

  Other Management System Standards 

حوزه استانداردهاي پشتيبان-راهنما

  ISO 10001, 10002, 10003, ISO/TS 10004

  ISO 10006

  ISO 10015

  Suggestion System

  PAS Series  

  IWA Series

  Other conformity certificates  

ح��وزه ابزاره��ا و فن��ون تخصصي در سيس��تم هاي 
مديريت 

  SPC

  FMEA

  Risk Assessment

  MSA

  Other conformity certificates

حوزه استانداردهاي مرجع براي افراد 

  SCC     سطح مديران       
  SCC     سطح كاركنان       

خدمات صدور گواهينامه 
خدمات صدور گواهينامه در حوزه هاي زير ارائه مي شود:



فرآيند عمومي صدور گواهينامه تحت اعتبار
فرآيند صدور گواهينامه در خصوص اغلب استانداردهاي سيستم هاي مديريت تحت اعتبار به شرح زير است.

مراحل اجرای فرآيند مميزی

کارفرما

توف نُورد / کارفرما

توف نُورد

کارفرما

توف نُورد / کارفرما

کارفرما

توف نُورد

توف نُورد / کارفرما

توف نُورد

توف نُورد / کارفرما

سرمميز / توف نُورد

توف نُورد

سرمميز 

کارفرما

کارفرما / سرمميز

سرمميز

توف نُورد / کارفرما

توف نُورد

توف نُورد

توف نُورد

کارفرما

تقاضای مميزی و صدور گواهينامه

ارسال پرسشنامه و دريافت اطالعات اوليه

ارسال پيشنهاد و شرايط انجام مميزی و صدور گواهينامه

تاييد پيشنهاد و اعالم موافقت

عقد قرارداد

درخواست برنامه ريزي مميزی

ثبت كارفرما، تعيين سرمميز و تخصيص تيم مميزی

صدور، ارسال و پرداخت صورتحساب 

برنامه ريزی جهت اجرای مميزی )مقدماتی/ مرحله اول صدور/ مرحله دوم صدور/ تكرار/ مراقبتی(

درخواست و ارسال مدارک سيستم مديريت

بررسی مدارک و تهيه و ارسال برنامه زمان بندی مميزی

هماهنگی حضور مميزان برای مميزی

اجرا و گزارش يافته های مميزی

رفع كاستي های گزارش شده 

اجرای اقدامات اصالحی و ارسال مدارک/ اجرای مميزی پيگيری در محل )به جز مميزی مقدماتی(

تكميل گزارش و سوابق مميزی و تصديق بسته شدن موارد عدم انطباق

صدور و ارسال صورتحساب اجرای خدمات و پرداخت

ارائه نامه تاييد انجام كار و توصيه برای صدور/ تمديد/ ابقاء

)veto( انجام ارزيابی مستقل مدارک مميزی صدور/  مراقبتی

صدور يا تمديد گواهينامه )به جز مميزی مقدماتی و مرحله اول صدور(

تسويه و دريافت نامه تاييد يا گواهينامه )به جز مميزی مقدماتی و مرحله اول مميزی صدور(



مميزي سيس��تم هاي مديريت تحت اعتباردهي در دو مرحله ش��امل ارزيابي مستندات و بررس��ی آمادگي سيستم براي انجام 
مميزي صدور گواهينامه و انجام مميزی صدور گواهينامه در محل سازمان متقاضی صورت می پذيرد كه در صورت موفقيت 

در مميزي صدور گواهينامه، براي سازمان متقاضي گواهينامه مربوطه با اعتبار 3 ساله صادر مي گردد.

در مدت اين 3 سال مميزي هاي مراقبتي )Surveillance Audits( جهت اطمينان از عملكرد سيستم و اثربخش بودن آن انجام 
مي پذيرد. اين مميزي ها مي تواند به صورت انتخابي ساالنه )جمعًا دو بار در مدت اعتبار گواهينامه( يا شش ماهه )جمعًا پنج 

بار در مدت اعتبار گواهينامه( انجام پذيرد.

به عنوان يك مورد انتخابي مي تواند مميزي مقدماتي )Pre-Audit( در س��ازمان انجام ش��ود. فرآيند مميزي مقدماتي به گونه اي 
اس��ت كه با بررس��ي ساختارها و چارچوب هاي سيستم، تدوين گزارشي از موارد الزامي و توصيه هايي براي بهبود امكان پذير 
مي گردد. بدين ترتيب سازمان متقاضي اطمينان بيشتري نسبت به سيستم استقرار يافته پيش از انجام مميزي صدور گواهينامه 

خواهد داشت.



Quality Management System- QMS

 ISO 9001

در س��ال 1987 كميته فني 176 س��ازمان بين المللي اس��تاندارد )ISO/TC 176( سري 
استاندارد ISO 9000 را به جهانيان ارائه نمود.

هدف از تدوين اين سري استاندارد، بوجود آوردن الگويي بين المللي براي پياده سازي 
و اس��تقرار سيس��تم هاي مديريت و تضمين كيفيت بوده كه مورد اس��تقبال فراوان در 

سطح دنيا قرار گرفت.
سيس��تم هاي مديريت كيفيت ساختارهاي مورد نياز براي طرح ريزي / كنترل / تضمين / 

بهبود كيفيت را فراهم مي آورند. 
استاندارد ISO 9001 با تاكيد بر ديدگاه فرايندگرا و مديريت فرآيندهاي سازمان، نقطه 

عطفي در نگرش سيستم هاي مديريتي ايجاد نموده است.

استاندارد مديريت كيفيت با تكيه بر اصول هشت گانه شكل گرفته اند:
  مشتري محوري

  رهبري
  مشاركت كاركنان

  فرآيندگرايي
  سيستم گرايي
  بهبود مستمر

  تصميم گيري بر پايه واقعيات
  ارتباط متقابل سودمند با تامين  كنندگان

فرآيند مميزي بر اس��اس استاندارد ISO 9001 بر اساس قواعد بين المللي كه از سوي 
انجمن بين المللي مراجع اعتباردهي )IAF( تثبيت شده است، صورت مي گيرد.

صدور گواهينامه بر اس��اس استاندارد ISO 9001 توسط شركت TÜV NORD تحت 
اعتباردهي )DAR )TGA صورت مي پذيرد.



Environmental Management System – EMS

 ISO 14001

 توج��ه روز اف��زون به حفظ محيط زيس��ت و افزايش آگاهي، انتظ��ارات و الزامات 
طرف هاي ذي نفع نس��بت به توس��عه پايدار، مس��تلزم نگرش سيس��تمي در اتصال با 

قوانين، ضوابط ملي و منطقه اي مي باشد.
در اين راس��تا كميته فني 207 س��ازمان بين المللي استاندارد )ISO/TS 207(، در سال 
1996 سري اس��تاندارد بين المللي ISO 14000 را در رابطه با سيستم مديريت محيط 

زيست، تدوين و منتشر نمود.
س��ري اس��تاندارد ISO 14000 با پرداخت��ن به موضوعات مختل��ف در زمينه محيط 
زيست، زمينه مناسبي را در سازمان ها براي درک مفاهيم محيط زيستي و به كارگيري 
روش ه��اي متفاوت در طرح ريزي، اج��را و كنترل فرآيندهاي س��ازمان در توجه به 

رويكرد محيط زيست، فراهم مي آورد.
برخي از مزاياي اصلي به كارگيري اين سري استاندارد، به شرح زير مي باشد:

  اهميت دادن به جنبه هاي محيط زيستي در توليد و يا ارائه خدمات
  يكپارچه كردن سيستم هاي مديريتي و بهبود روش هاي مديريت

  كاهش هزينه هاي ناشي از اتالف مواد و انرژي
  استفاده بهينه از منابع طبيعي 

  رعايت قوانين ملي و مرتبط محيط زيستي
  حفاظت از محيط زيست و توجه به عالئق جامعه در اين ارتباط

فرايند مميزي و صدور گواهينامه بر اس��اس اس��تاندارد ISO 14001 بر اساس قواعد 
بين المللي IAF مشابه سيستم مديريت كيفيت انجام مي پذيرد.

 TÜV NORD توسط ش�ركت  ISO 14001 ص�دور گواهينامه ب�ر اس�اس است��اندارد
تحت اعتباردهي )DAR )TGA صورت مي پذيرد.



Occupational Health & Safety Management System – OHSMS

 OHSAS 18001

OHSAS به معناي “س�ري ارزي�اب�ي اي�من�ي و بهداشت ش�غلي )Occupational Health & Safety Assessment Series(” مي باشد و 

OHSAS 18001 استانداردي قابل مميزي و صدور گواهينامه  است كه در پاسخ به نياز سازمان ها به يك استاندارد كه به وسيله 

آن بتوانند سيستم مديريت خود را در زمينه هاي بهداشتي و ايمني ارزيابي نمايند، تدوين شده است.
س��اختار اس��تاندارد OHSAS 18001 سازگار با اس��تانداردهاي ISO 9001  وISO 14001 مي باشد تا س��ازمان  ها بتوانند به راحتي 
سيستم هاي مديريت كيفيت، محيط زيست و ايمني و بهداشت شغلي را با يكديگر ادغام و سيستم مديريتي يكپارچه اي را ايجاد نمايند.
يك سيس��تم مديريت ايمني و بهداش��ت شغلي سازمان را در شناسايي، حذف و يا به حداقل رساندن ريسك هاي مرتبط با بهداشت و 

ايمني كاركنان خود و ساير طرف هاي ذي نفع كه در معرض ريسك هاي OH&S قرار دارند ياري مي نمايد.
فرآيند مميزي و صدور گواهينامه بر اساس استاندارد OHSAS 18001 مشابه با فرآيند مميزي مبتني بر ISO 9001 و ISO 14001 و بر 

اساس قواعد بين المللي IAF صورت مي پذيرد و مي تواند به طور يكپارچه با هر يك از سيستم هاي مديريت يا به تنهايي انجام پذيرد.

ص�دور گواهينامه ب�ر اس�اس است��اندارد OHSAS 18001 توسط ش�ركت TÜV NORD تحت اعتباردهي )DAR )TGA صورت  مي پذيرد.



Integrated Management System (IMS)

IMS

با توس��عه روزافزون و گرايش رو به رش��د سازمان ها به استقرار سيستم های مديريت متناس��ب با اهداف سازمانی و بنا به خواست 
مشتريان و طرف های ذينفع خود، منطق استقرار همزمان چند سيستم مديريتی به صورت فراگير مورد اقبال قرار گرفت. در پاسخگوئی 
به اين خواست مشتريان شركت TÜV NORD Iran الگوئی را برای مميزی همزمان بر اساس استانداردهای سيستم مديريت كيفيت 
ISO 9001 ، سيس��تم مديريت محيط زيس��ت ISO 14001 وسيس��تم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و بررسی 

يكپارچگی اين سيستم ها در حين مميزی ايجاد و ارائه نموده است.
گواهينامه سيستم مديريت يكپارچه )IMS )Integrated Management System  نتيجه موفقيت مشتريان در اثبات انطباق سيستم های 

 مديريت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بين المللی است.
برخی مزايای اس��تقرار يكپارچه سيس��تم های مديريت كيفيت ISO 9001، سيس��تم مديريت محيط زيس��ت ISO 14001 و سيستم 

مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 از قرار زير است:
  كاهش زمان استقرار و تسريع در آمادگی سيستم برای مميزی و صدور گواهينامه

  كاهش هزينه های استقرار، مميزی و نگهداری سيستم
  ايجاد يكنواختی در فعاليت زيرسيستم های مورد نياز

  تمركز سازمان اداره كننده و مسئوليت های مستقيم اداره و بهبود سيستم ها
  وجهه بهتر و نمايش استقرار حرفه ای تر سيستم مديريت

  كاهش تعداد اجرای مميزی ها در طول سال 
فرآين��د اجرای مميزی IMS مش��ابه اجرای س��اير مميزي ها اس��ت. در صورت تمايل، مش��تريان از مزيت ي��ك نوبت پيش مميزی 
بهره مند مي ش��وند. اجرای پيش مميزی با وجود توصيه به اجرا، به صورت اختياری و بر اس��اس درخواس��ت كارفرما ارائه مي شود. 
ممي��زی ص��دور در دو مرحله و در ادام��ه آن فرآيند ارزيابی مس��تقل )Veto( انجام و در صورت تاييد، گواهينامه صادر مي ش��ود. 
مميزی ه��ای مراقبت��ی نيز ب��ه منظور اطمينان از تداوم اجرا و اثربخش��ی سيس��تم مديري��ت تلفيقی برنامه ريزی و اجرا مي ش��وند.



 Health, Safty, Environment Management System

 HSE - MS

در همس��ويي با اس��تقرار سيس��تم هاي مديريت يكپارچه در زمينه بهداشت شغلي، ايمني و محيط  زيس��ت، از دهه هاي قبل، برخي 
ش��ركت هاي بين المللي به ويژه در حوزه صنايع نفت، اقدام به تدوين اس��تانداردهاي راهنما نمودند. استانداردهاي مذكور كه عمدتًا 
با مخفف HSE-MS معرفي ش��ده اند، چارچوب معيني را براي يك سيس��تم مديريت يكپارچه مهيا مي نمايند و داراي وجوه تمايزي 

با استانداردهاي ISO 14001 و OHSAS 18001 هستند.
از س��ال 1381 وزارت نفت در ايران اقدام به تدوين كتابچه راهنماي اس��تقرار HSE - MS و ابالغ جهت اجرا به كليه س��ازمان هاي 
تابعه نمود. اين راهنما در كليه صنايع و سازمان هاي تابعه آن وزارت، اعم از شركت نفت ايران، شركت سهامي پتروشيمي، شركت 

ملي گاز ايران و شركت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران قابل پياده سازي است.
شركت TÜV NORD Iran به عنوان مرجع صادر كننده گواهينامه، ارائه خدمات مذكور را از سال 1382 در دستور كار قرار داد. با بهره گيري 
از توان تخصصي مميزان سيستم هاي ايمني و محيط زيست،  شركت TÜV NORD Iran مميزي هاي يكپارچه HSE-MS را بر اساس الزامات 

مشخص شده از طرف كارفرمايان، برنامه ريزي و اجرا مي نمايد.
 Security قابل تسري به ساير صنايع و صنوف بوده و حسب مورد با ساير الگوي هاي مديريتي مانند HSE - MS الگوهاي ارائه شده

قابل تلفيق است.

 



QMS – Automotive

ISO/TS 16949

صنعت خودرو نمونه اي از صنايعي است كه مجموعه اي از ويژگي ها مانند محصوالت پيچيده، اهميت باالي كيفي، الزامات ايمني، 
بازار گس��ترده فروش، ضريب اش��تغال زايي قابل توجه و غيره را همزمان دارا مي باش��د. با در نظر گرفتن تمام ويژگي ها، سيس��تم 
مديريت كيفيتي كه براي يك مجموعه توليد كننده خودرو و يا قطعات آن گزينش مي گردد، بايد حائز ش��رايط و الزاماتي باش��د كه 

توانايي پاسخگويي به تمامي موارد فوق را دارا باشد.
س��رمايه گذاري هايي كه در س��طح جهان در صنعت خودرو صورت گرفته و نيز توجه دقيق به زنجيره هاي تأمين )Supply Chain( و 
تالش خودروس��ازان به ارتقاء تأمين كنندگان اين صنعت، از دير باز عاملي براي ايجاد اس��تانداردهاي معتبري، همچون QS 9000 و

VDA 6.1 بوده است.

 IATF  )International Automotive Task Force( در س����ال 1999 در ي���ك ت���الش بي���ن الملل���ي و هم���اهن��گ توس����ط
استاندارد ISO/TS 16949 با بهره گيري از تجارب حاصل از پياده سازي استانداردهای ملي، منطقه اي و يا خاص صنف خودروسازی، 

تدوين گرديد.
هدف اين اس��تاندارد نزديك كردن خواسته ها و انتظارات مرتبط با سيستم مديريت كيفيت سازندگان قطعات خودرو و ايجاد زباني 

مشترک بين آن ها و خودروسازان است.

با توجه به استقبال گسترده از اين استاندارد، هم اكنون دريافت گواهينامه ISO/TS 16949 توسط بسياري از خودروسازان جهان به 
عنوان يك الزام مطرح گرديده و حركت به س��وي پياده س��ازي اين اس��تاندارد را می توان از گام های نخست براي ورود به بازارهاي 

جهاني خودروسازي محسوب نمود.

صدور گواهينامه بر اس��اس اس��تاندارد ISO/TS 16949:2002 توسط TÜV NORD تحت اعتباردهي IATF با اعتبار سه ساله صورت 
مي پذيرد.

Customer
Specified

Requirements 
الزامات خاص مشتری
 Sector Specified

(Auto.) Requirements
الزامات خاص صنف خودروسازي

ISO 9001

استاندارد ISO/TS 16949 در برگيرنده 
 ISO 9001 كليه الزامات اس��تاندارد
در كن��ار الزام��ات خ��اص صن��ف 
خودروس��ازی و ني��ز الزامات خاص 
مشتريان )نظير خودرو ساز( می باشد. 



International Railway Industry Standards

نياز روزافزون به روش هاي حمل و نقل سريع، ايمن و اقتصادي در مقياس هاي بسيار 
بزرگ گرديده است كه صنعت حمل و نقل ريلي توجه ويژه اي را به خود جلب كرده 

و مطلوبيت انجام سفر با قطار افزايش چشمگيري داشته است.
در پي تصميم اروپا براي آزادسازي حمل و نقل ريلي، زنجيره تامين صنعت راه آهن در 
اروپا با چالش بزرگي روبرو گرديد. محدوديت هايي  نظير تطابق با الزامات كشورهاي 
مختل��ف در رابطه با تجهي��زات راه آهن، انطباق با خطوط و مس��يرهاي بين قاره اي و 
رعايت الزامات و مقررات گوناگون قانوني/ دولتي س��بب گرديده كه در س��ال 2006 
استاندارد IRIS توسط IMC با هدف توانمندسازي زنجيره تامين صنعت راه آهن در ارائه 

محصوالت در بهترين سطح كيفيت، منتشر مي شود.

اس��تاندارد IRIS عالوه بر الزامات اس��تاندارد ISO 9001، الزامات اختصاصي صنعت 
راه آهن را نيز شامل مي شود. به دليل شباهت صنعت راه آهن با صنايع هوايي و صنايع 
خودرو، بخش هايي از الزامات اس��تاندارد AS 9100 و اس��تاندارد ISO/TS 16949 اقتباس 
 ، IRIS گنجانده شده اس��ت. از ويژگي هاي بارز استاندارد IRIS ش��ده و در متن استاندارد
توجه به الزاماتي اس��ت كه بكارگيري آن ها در صنعت راه آهن حائز اهميت مي باش��ند 
در اين راس��تا مباحثي مانند مديريت پروژه، قابليت اطمينان، قابليت دسترسي، قابليت 
نگه��داري، ايمني )RAMS(، هزينه يابي چرخه عم��ر )LCC(، مديريت خدمات پس از 

فروش، مديريت زنجيره تامين و... را مي توان برشمرد.

گواهينامه اس��تاندارد IRIS مي تواند براي س��ازمان هايي ك��ه در زنجيره توليد قطعات، 
مجموعه  ها و محصوالت مرتبط با لوكوموتيو، واگن ها و تجهيزات جانبي واقع هستند، 
صادر گردد. همچنين از 19 ژانويه سال 2008 ميالدي، نگهداري و تعميرات نيز به دامنه 

كاربرد صدور گواهينامه IRIS اضافه گرديده است.

صدور گواهينامه بر اساس استاندارد IRIS توسط شركت TÜV NORD  تحت اعتباردهي 
IMC صورت مي پذيرد.

IRIS



Petroleum, Petrochemical and Natural Gas- QMS

 ISO/TS 29001

استاندارد ISO/TS 29001 توسط كميته فني ISO/TC 67، »مواد، تجهيزات و سازه هاي 
 ISO/TS درياي��ي براي صنايع نفت، پتروش��يمي و گاز طبيعي« تهي��ه و به عنوان يك
براي تعيين الزامات تكميليISO 9001  خاص صنايع نفت، پتروش��يمي و گاز طبيعي 

منتشر گرديده است.
 ب��ا توجه به نياز خاص اين نوع صنايع در توانمندس��ازي و تكرارپذيري فرآيندهاي 
موثر در مش��خصه هاي عملكردي محصول و تعادل اين فرآيندها با ش��رايط محيطي 
سازمان، استاندارد ISO/TS 29001 تأكيدي مضاعف بر اهم موضوعات مطرح در اين 

نوع سازمان ها نموده  است.

برخي از موضوعات مورد تأكيد اين استاندارد به شرح زير مي باشد:

آموزش تخصصي كاركنان و تأمين كنندگان )پيمانكاران(    
نظم و نظافت محيط كار   

توجه به مشخصه هاي فني در كليه مراحل پديدآوري محصول   
ثبت دانش فني در مراحل طراحي   

توجه به گستره زنجيره تأمين   

با در نظرگيري ميزان سرمايه گذاري در صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي و همچنين 
رشد روزافزون استقرار سيستم هاي مديريتي در اين صنايع، به كارگيري مشخصه هاي فني 

ISO/TS 29001 مي تواند كمك موثري در رويكرد مديريت كيفيت بنمايد.

صدور گواهينامه براي سازمان هاي تامين كننده صنايع نفت،  پتروشيمي و گاز طبيعي 
به حاالت زير توسط TÜV NORD  صورت می پذيرد:

 ISO 9001انجام مميزي به صورت هم زمان با مميزي مبتني بر  
 ISO 9001انجام مميزي به صورت مجزا و پس از دريافت گواهينامه  

 ISO 9001 انجام مميزي در چارچوب مميزي مراقتبي مبتني بر  

 TÜV NORD توسط شركت  ISO/TS 29001 صدور گواهينامه براساس استاندارد
تحت اعتباردهي DAP صورت مي پذيرد.



Social Accountability Management System

 SA 8000

در دهه ه��اي اخير، جوامع و مش��تريان ب��ه صورت فزاينده خواس��تار محصوالت و 
خدماتي مي باش��ند كه داراي كيفيت باالتر بوده و به محيط زيس��ت آس��يب نرساند. 
امروزه، انتظارات مش��تريان فراتر رفته و از ش��ركت ها و توليدكنندگان مي خواهند كه 
در برابر جامعه مس��ئوليت پذير بوده و به سياست هاي اخالقي و انساني در محيط كار 

نيز متعهد باشد.
SA 8000 يك اس��تاندارد بين المللي اس��ت كه به تبيين مجموعه اي از معيارهاي قابل 

مميزي مي پردازد كه در راستاي محافظت از حقوق كاركنان و توليد كاالها با در نظر 
گرفتن مس��ائل اجتماعي و اخالقي مي باشد و براي كليه سازمان در هر اندازه، در هر 
 SA 8000 صنوف و در هر كشوري كه باشند قابل اعمال است. پياده سازي استاندارد
در راس��تاي كنترل و احترام گذاش��تن به حقوق انس��اني كاركنان در سرتاسر چرخه 

عرضه، توليد و توزيع مي باشد.
ع��ي جتما ا پاس��خگويي  لملل��ي  بين ا ن  ما ز س��ا توس��ط  رد  ندا س��تا ا ي��ن   ا
Social( ب��رای اولين بار در س��ال 1988   Accountabi l i ty  Internat ional (

تهيه و منتش��ر شده است. ماموريت SAI  فراهم آوري تحليل هاي دقيق و مستقل 
براي ارزيابي عملكرد اجتماعي س��ازمان ها و ارتقاي توانمندي و تعالي سازمان ها در 

اين ارتباط مي باشد.

 صدور گواهينامه بر اساس استاندارد SA 8000 توسط TÜV NORD تحت اعتباردهي
SAI صورت مي پذيرد و مدت اعتبار گواهينامه SA 8000 سه سال مي باشد.



Management System for Energy – MSE

 ISO 50001 / EN 16001

مديري��ت انرژي همانند ديگر رويكرده��اي مديريتي درچارچوب يك 
سيستم مديريت قابل استقرار در سازمان ها است. 

سيس��تم مديريت انرژي اب��زاري براي بهبود مس��تمر در زمينه مصرف 
انرژي، كارآيي انرژي و انتخاب منابع انرژي مي باشد.

با استقرار سيستم مديريت انرژي ساختارهاي الزم به منظور نهادينه سازي 
موارد زير در سازمان، ايجاد مي گردند: 

  طرح ريزي كاهش هزينه هاي مصرف انرژي 
  استفاده بهينه از انرژي

  كاهش دفع آالينده هاي زيست محيطي
  تأمين ميزان انرژي مناسب با كيفيت و هزينه مورد نظر

TÜV NORD Iran سيس��تم مديريت انرژي استقرار يافته در سازمان ها 
را مانند س��اير سيس��تم هاي مديريت، م��ورد مميزي سيس��تمي قرار 
داده و بر اس��اس ضوابط س��ازمان TÜV NORD Cert در آلمان براي 

س��ازمان ها گواهينامه سيس��تم مديريت انرژي صادر مي نمايد. 

استانداردهاي رايج براي سيستم مديريت انرژي عبارتند از: 

ISO 50001:2011  

EN 16001:2009  

ANSI / MSE 2000:2005  

DS 2403:2001  

مدل سيستم مديريت انرژی

خط مشی انرژی

طرح ريزی

استقرار عمليات

مميزی داخلیپايش و اندازه گيری

بازنگری مديريت

بهبود مستمر

بررسی و
اقالم اصالحی

اقدامات اصالحی و
پيشگيرانه



Clean Development Mechanism - CDM

CDM Validation

از چند دهه پيش تالش جهانی برای توس��عه پايدار در تمامی ش��اخه های محيط زيست از 
جمله جلوگيری از افزايش دمای كره زمين آغاز شد و اين تالش ها منجر به تدوين كنوانسيون 
تغييرات آب و هوا در سال 1992 در كيوتو ژاپن و تصويب پروتكل كيوتو نيز در سال 1997 
گرديد. جمهوری اسالمی ايران نيز از جمله متعهدين به اين پروتكل می باشد. پروتكل كيوتو 
فرآيندهای مختلفی را به منظور برآورده سازي تعهدات كشورهای متعهد، مشخص نموده است. 

اين فرآيندها به اختصار به شرح زير مي باشند:
Emission Trading - ET                                                تجارت بين المللی نشر 
Joint Implementation - JI                                        استقرار مشترک  
Clean Development Mechanism-CDM                                             مكانيزم توسعه پاک  

مكانيزم توس��عه پاک )CDM( در جهت افزايش بهره وری انرژی و كاهش انتش��ار گازهای 
گلخانه ای و اثبات اين موضوع درچارچوب تعريف ش��ده توسط كنوانسيون تغييرات آب و 

هوای سازمان ملل متحد )NFCCC( قرار مي گيرد. 

پروژه ه��اي CDM با همكاري طرف هاي ذي نفع تعريف ش��ده در زي��ر و با توجه به مفاهيم و 
مالحظات اشاره شده، اجرا مي گردند:

  نهاد متقاضی )Applicant Entity – AE(  به منظور اثبات كاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
نياز به تاييد پروژه توس��ط مرجع ملی منتخب)Designated National Authority – DNA( و 
صحه گذاری توسط يك نهاد عملياتی منتخب )Designated Operational Entity – DOE(  دارد.
  TÜV NORD Cert يك��ی از نهاده��ای عملياتی منتخب س��ازمان ملل متحد جهت انجام 

مميزی ها و صحه گذاري پروژه هاي CDM می باشد. 
ب��ه   )Validation Report( ارس��ال گ��زارش صحه گ��ذاري  CDM و  انج��ام ممي��زی    
 هي��أت اجرايی )Executive Board – EB(  مكانيس��م توس��عه پاک در س��ازمان ملل متحد

 TÜV NORD Cert توسط 
  پس از صحه گذاري پروژه توس��ط TÜV NORD Cert و ارس��ال گزارش صحه گذاري، 
هيأت اجرائي اقدام به صدور گواهي كاهش نشر CERs مي نمايد. اين گواهي ها قابل فروش 
هس��تند و بدين ترتيب نهادهاي متقاضي مي توانند از كمك هاي بين المللي قابل توجهي در 

چارچوب حفاظت از محيط زيست، برخوردار شوند.
 )Project Participants – PPs( مس��ئوليت ها و نقش هر يك از شركت كنندگان در پروژه  

در ضوابط بين المللي حاكم بر صحه گذاري پروژه هاي CDM تشريح شده اند.



Food Safety Management System

 ISO 22000

تهية شواهد كافي به منظور اثبات قابليت كنترل عوامل خطرزا در مواد غذايي براساس 
الزامات قانوني و همچنين الزامات مش��تري از جمله مواردي اس��ت كه سازمان هاي 

دخيل در زنجيرة توليد، به آن نيازمندند.
استاندارد بين المللي ISO 22000 با به كارگيري اصول HACCP و تركيب مؤثر آن با 
 ،ISO 9001 و همچنين به كارگيري ساختار استاندارد )PRP)S(( برنامه هاي پيش نيازي
ضمن كنترل و كاهش تمام عوامل خطرزاي شناس��ايي ش��ده به محدوده قابل قبول، 
باع��ث تحويل محصولي س��الم به مصرف كننده نهايي و ي��ا مرحلة بعدي از زنجيرة 

توليد مي گردد.

الزامات اين اس��تاندارد بر مبناي تركيبي از عوامل زير جهت دستيابي به سالمت مواد 
غذايي در زنجيرة توليد تا مصرف مي باشد:

ارتباط متقابل كليه دست اندركاران زنجيرة توليد مواد غذايي   
مديريت سيستم   

كنترل فرآيند   
)Hazard Analysis Critical Control Point( HACCP اصول   

             )Pre Requisite Programs( برنامه هاي پيش نيازي   

ص��دور گواهينام��ه بر اس��اس اس��تاندارد ISO 22000 توس��ط TÜV NORD تحت 
اعتباردهي )DAR )TGA صورت مي پذيرد.



Food Safety Management System

 HACCP

HACCP به معناي »تجزيه و تحليل خطر و نقطه كنترل بحراني« است و يك سيستم 

بهداشتي در مديريت كيفيت در صنايع غذايي محسوب مي گردد.
HACCP را مي ت��وان يك سيس��تم كنترل��ي و يكي از راهكارهاي عملي در پيش��برد 

اهداف بهداش��ت مواد غذايي دانست كه در طول زنجيره مواد غذايي )از توليدكننده 
اوليه تا مصرف كننده نهايي( داراي كاربرد بوده و با اس��تفاده از آن نس��بت به كيفيت 

بهداشتي فرآيندهاي غذايي اطمينان حاصل مي گردد.
  GMP )Good Manufacturing Practices( كليه خواسته هاي HACCP ،از ديدگاه كاربردي
 و )GHP )Good Hygiene Practices را در ب��ر گرفت��ه و تمامي جنبه هاي بهداش��ت 

مواد غذايي را تحت پوشش قرار مي دهد.
امتيازات سيستم HACCP، عالوه بر تأمين ايمني مواد غذايي و سازگاري آن با سيستم 
مديريت كيفيت نظير س��ري استاندارد ISO 9000، كمك به توسعه تجارت جهاني از 

طريق افزايش اعتماد به ايمني مواد غذايي نيز مي باشد.
به كمك اس��تقرار اين سيس��تم از افت س��طح كيفيت بهداش��تي محصول به نحو 
برنامه ريزي ش��ده و سيس��تماتيك جلوگيري بعمل مي آيد، ب��ه نحوي كه مصرف 

فرآورده غذايي هيچگونه خطري براي مصرف كننده به همراه نداش��ته باش��د.

 DAR )TGA( تحت اعتباردهي TÜV NORD صدور گواهينامه برای اين سيستم توسط
انجام می پذيرد.



Food Safety Management System

 IFS

با توجه به نياز خريداران مواد غذايي در فروشگاه ها به كسب اطالع از نحوه تامين 
مواد اوليه و محصوالت غذايي، دست اندركاران فروش مواد غذايي در كشورهاي 
فرانسه و آلمان در هماهنگي با ديگر كشورهاي جهان اقدام به تدوين استاندارد 
 IFS نمودند. هدف اس��تاندارد )International Food Standard( بين المللي غذا
شفاف س��ازي در تمامي زنجيره تامين مواد غذايي و كاهش هزينه هاي مربوط به 

آن مي باشد.
اين استاندارد با تكيه بر سيستم مديريت كيفيت، HACCP، مسئوليت مديريت در 
چارچوب الزامات مشتري، مديريت منابع و الزامات مربوط به تحقق محصول با 
تكي��ه بر اص��ول GMP، ايمني فرآيند توليد غذا و نيز ايمني فرآورده غذايي را بر 

اساس اعتبار استاندارد اروپايي EN 45011 در دستور كار خود دارد.
در مميزي استاندارد جهاني غذا IFS، بر اساس يك سيستم نرم افزاري امتيازدهي، 
رتبه سازمان در برآوردن الزامات استاندارد IFS مشخص شده و در صورت تاييد 
شدن، مدت زمان اعتبار گواهينامه IFS صادره و نيز تواتر زماني مميزي هاي مراقبتي 

آن بر پايه امتياز كسب شده توسط سازمان در هر مميزي،  تعيين مي گردد.
صدور گواهينامه بر اساس استاندارد IFS توسط TÜV NORD  تحت اعتباردهي 

DAR انجام مي پذيرد.

Food Safety Management System 

 BRC

استاندارد British Retail Consortium( BRC( كه سابقه آن به سال 1996 ميالدي 
در كشور انگلستان بر مي گردد، از آغاز سال 2003 ميالدي به نام استاندارد جهاني 
غ��ذا )The BRC Global Standard- Food( م��ورد اس��تفاده توليدكنندگان مواد 
غذايي در كشورهاي اروپايي قرار گرفت. اين استاندارد اروپايي با تكيه بر كيفيت،  
بهداش��ت و ايمن��ي محصول در توليد فرآورده هاي غذاي��ي و يا تامين مواد اوليه 

غذايي، ايمني فرايند و فرآورده غذايي را تضمين مي نمايد.
 ،HACCP در مميزي اين استاندارد، بر اساس آخرين بازنگري آن الزامات سيستم هاي
مديريت كيفيت،  اس��تانداردهاي زيست محيطي، كنترل فرآورده،  كنترل فرآيند و 
نيز الزامات پرسنلي در محل يا محل هاي فرآوري غذا مورد بررسي قرار گرفته و 
گواهينامه BRC براي سازمان و محصول توليدي آن توسط TÜV NORD  تحت 

اعتباردهي DAR صادر مي گردد.



Good Manufacturing Practices 

GMP

GMP مخف��ف )Good Manufacturing Practices( و ب��ه معن��اي »روش هاي 

خوب س��اخت« مي باش��د كه از جمله اس��تانداردهاي پيش نيازي در برقراري 
سيستم هاي بهداشتي مدرن مانند HACCP و ISO 22000 محسوب مي گردد.

مبان��ي GMP با تمركز بر س��اختارهاي محيطي و نيز ل��وازم و تجهيزات مورد 
اس��تفاده در فرآوري غذا، دارو و مواد افزودني، راهكارهاي عملي مناس��بي را 
در ارتباط ويژه با نوع فرآوري و به منظور رس��يدن به يك زير ساخت مناسب 

ارائه مي دهد.
اص��ول GMP مي تواند به عنوان ابزار پايش در ارزيابي س��طح بهداش��تي زير 
ساخت هاي مرتبط با فرآوري محصول در سازمان هاي فعال در حيطه هاي مواد 

غذايي، دارويي و مواد افزودني به كار گرفته شود.

انج��ام ممي��زي مبتني بر اصول GMP و صدور گواهينامه انطباق، توس��ط 
TÜV NORD Iran قابل انجام مي باش��د.

Food Safety System Certification 22000

FSSC 22000

اس��تاندارد جديد FSSC 22000 مجموعه جامعی از الزامات برگرفته ش��ده از 
الگوهای ش��ناخته شده ای ش��امل ISO 22000، PAS 220 و ISO 22003 است 
كه توسط مجموعه بزرگ و متنوعی از سازمان های ذينفع و صاحب نظر تدوين 

شده است. 
اين مجموعه شامل بيش از 400 سازمان بزرگ در بيش از 150 كشور جهان در 
قالب بنياد گواهی ايمنی غذايی و تحت پش��تيبانی كنفدراسيون صنايع غذايی و 

نوشيدنی جامعه اروپا CIAA است.
دريافت كنن��دگان گواهينام��ه ISO 22000 جه��ت ارتق��اء سيس��تم و دريافت 
گواهينام��ه FSSC 22000 صرفًا نيازمند اس��تقرار الزامات اضافی PAS 220 در 

سيستم خود می باشند.
مدت اعتبار گواهينامه های صادره FSSC 22000 سه سال است.

TÜV NORD  ب��ا توج��ه به اقبال روزافزون از اين اس��تاندارد اق��دام به ايجاد 

ساختار های مورد نياز جهت صدور گواهينامه نموده است.



Information Security Management System – ISMS

ISO  27001

رش��د سريع و س��رعت روزافزون تغييرات در علوم و فناوري را در عصر حاضر، بايد 
مديون دسترس��ي گسترده و فراگير به اطالعات دانست. حركت رو به گسترش جوامع 
در راس��تاي جامعة اطالعاتي، موجب رش��د وس��يع خدمات اطالعاتي ش��ده و با اين 
نگرش، اطالعات براي يك سازمان، سرمايه اي فوق العاده با ارزش محسوب مي شود. با 
وجود اتصاالت گسترده جهاني، اطالعات مي بايست به  صورت كنترل  شده در معرض 
اس��تفادة مخاطبين قرار گرفته و در برابر تهديده��اي موجود عليه آن، به نحو مطلوب 
حفاظت ش��ود. بدين منظور رويكردي تحت عنوان سيس��تم مديريت امنيت اطالعات،  
حاصل از تجارب و فعاليت هاي مس��تمر در دهه گذشته، در خصوص حفاظت از اين 

مزيت رقابتي سازمان ها پديد آمده است.
 ISO/IEC 27001در راستاي تكامل استانداردهاي منتشره براي سيستم، نسخه منتشر شده جهاني
به نام »فناوري اطالعات- فنون امنيتي- سيس��تم مديريت امنيت اطالعات- الزامات«، 
در تناظر با اس��تاندارد BS 7799-2:2005، مبنا و مدل مناس��بي براي اس��تقرار سيستم 
مديريت امنيت اطالعات و نيز مميزي س��ازمان براي دريافت گواهينامة تطابق سيستم 

با استاندارد مي باشد.
در كنار آن،  اس��تان��دارد مديريت���ي ISO/IEC 17799:2005  )يا BS 7799-1:2005(، به نام 
»فناوري اطالعات- فنون امنيتي- راهنماي كاربرد براي مديريت امنيت اطالعات«، كه 
 ISO/IEC TR 13335مشتمل بر تشريح كنترل هاي مورد نياز سيستم و نيز گزارش فني
مش��تمل بر جزئيات و فن��ون مورد نياز در مراحل ايمن س��ازي اطالعات و ارتباطات، 
مكمل هاي مناسبي براي ISO/IEC 27001 در استقرار سيستم مديريت امنيت اطالعات 

مي باشند.
فرآيند مميزي اين سيس��تم بر مبناي قواعد بين المللي صورت مي گيرد و شامل مراحل 
مميزي مقدمات��ی )Pre-Audit( به عنوان يك مورد انتخابي و مميزي صدور گواهينامه 
)Certification Audit( )مش��تمل ب��ر دو مرحل��ه مميزي مس��تندات و مميزي در محل 

سازمان( مي گردد.

در ص��ورت موفقي��ت س��ازمان در ممي��زي ص��دور، گواهينام��ه انطباق سيس��تم با 
م��دت ب��راي  و   DAR )TGA( اعتبارده��ي  تح��ت   ،ISO/IEC 27001  اس��تاندارد 

سه سال صادر مي گردد.



ISO/IEC 20000 (Information Technology Service Management)

 ISO/IEC 20000

نياز به يك اس��تاندارد جهاني براي مديريت خدمات فناوري اطالعات، در س��اليان گذش��ته كاماًل مشهود بوده است. با رشد فناوري 
اطالعات، ارائة خدمات با س��طح كيفي مناس��ب تر نسبت به رقبا، به عنوان يك مزيت رقابتي و موضوعي قابل توجه براي سازمان ها 
قرار گرفت. مؤسس��ة اس��تاندارد انگلس��تان، با درک اين موقعيت و اس��تفاده از تجارب موجود در اين زمينه، اولين استاندارد را در 
موضوع خدمات فناوري اطالعات ارائه داد كه مبنايي براي توس��عه و جهاني ش��دن اين مقوله قرار گرفت. در تداوم اين تال ش ها، 
استاندارد ISO/IEC 20000، اولين استاندارد فراگير جهاني است كه به طور مشخص، به موضوع مديريت خدمات فناوري اطالعات 

مي پردازد. 
اس��تاندارد ISO/IEC 20000 مجموعه اي از فرآيندهاي مديريتي يكپارچه را براي ارائة خدمات مؤثر به مش��تريان و كسب و كارهاي 
مختلف تشريح نموده و با رويكرد فرآيندگرا، تكميل كنندة مجموعه اي به نام كتابخانة زيرساخت فناوري اطالعات )ITIL( مي باشد. 
قسمت اول اين استاندارد، الزاماتي رسمي را براي سازمان ها به منظور ارائة خدمات مديريت شده در يك سطح كيفي قابل قبول، به 
مشتريان خود، تعريف نموده و قسمت دوم، راهنماي كاربردي و تشريح بهترين تجارب براي فرآيندهاي مديريت خدمات است و 

براي سازمان هايي كه براي مميزي در قبال استاندارد مذكور آماده مي شوند، راهنماي عملي مناسبي محسوب مي گردد.
ارزيابي س��ازمان بر مبناي اين اس��تاندارد، مي تواند توسط مراجع صدور گواهينامه اي كه در انجمن مديريت ارشد فناوري اطالعات 
 )itSMF( ثبت ش��ده باش��ند )از جمله TÜV NORD Cert GmbH( صورت پذيرفته و در صورت برآورده س��ازي الزامات اس��تاندارد
  itSMF ISO/IEC 20000 گواهينامة تطابق با اس��تاندارد مذكور صادر ش��ده و س��ازمان مجاز به اس��تفاده از نشان ،ISO/IEC 20000 

خواهد بود.
 



QMS – Medical Devices

 ISO 13485

الزامات عمومي سيستم هاي مديريت كيفيت استاندارد ISO 13485 به عنوان استاندارد 
وابسته به ISO 9001، عالوه بر الزامات اختصاصي در مورد صنايع توليد كننده تجهيزات 

پزشكي را بيان مي دارد.
اس��تاندارد  ISO 13485 در همراهي با اس��تاندارد ISO 9001، الزامات سيستم مديريت 
كيفيت را در طراحي، توس��عه، توليد، مونتاژ و خدمات پس از فروش انواع تجهيزات 

پزشكي بيان مي دارد.
اين استاندارد كليه خواسته هاي )GMP )Good Manufacturing Practice را كه به طور 

گسترده در اين صنايع كاربرد دارند، مورد توجه قرار مي دهد.
فرآيند مميزي بر مبناي ISO 13485 مش��ابه ISO 9001 بوده و كليه مس��تندات عمومي 

سيستم مديريت كيفيت نيز در حين مميزي مورد ارزيابي قرار مي گيرند.
اثبات سيستم مديريت كيفيت بر مبناي ISO 13485 براي توليدكنندگان تجهيزات پزشكي 
مي تواند گام مهمي در راه دريافت آرم CE براي محصوالت توليدي آن ها به شمار آيد.

صدور گواهينامه بر اساس استاندارد ISO 13485 توسط TÜV NORD تحت اعتباردهی 
ZLG صورت می پذيرد.



مديريت فرآيندهاي تبيين، تامين و پايش رضايت مشتري و رسيدگي به شكايات مشتري

ISO/TS 10004 و  ISO 10003 ,ISO 10002, ISO 10001 

»مش��تري گرايي« به عنوان يكي از هش��ت اصل مديريت كيفيت در سري استانداردهاي ISO 9001 مورد توجه اكيد قرار مي گيرد و 
با الزامات گسترده اي نيز در يك سيستم مديريت كيفيت مبتني بر ISO 9001 متبلور مي شود.

راهنماي تبيين عوامل رضايت مندي مشتريان بر مبناي استاندارد ISO 10001 و رسيدگي به شكايات مشتريان در داخل و در خارج سازمان 
بر مبناي اس��تاندارد ISO 10002 و ISO 10003 و راهنماي پايش و اندازه گيري رضايت مش��تريان بر مبناي استاندارد ISO/TS 10004 به 

سازمان كمك مي كند تا الزامات ISO 9001 در اين زمينه را به نحو مناسبي پاسخگو باشد.
ش��ركت TÜV NORD Iran برای تبيين، تامين، پايش و اندازه گيري رضايت مندي مش��تريان و فرآيند رسيدگي به شكايات مشتريان، 

گواهينامه انطباق با توصيه هايISO/TS 10004 ,ISO 10003 ,ISO 10002 ,ISO 10001 را صادر مي نمايد.

مديريت کيفيت در پروژه ها

 ISO 10006

اجراي پروژه ها و مديريت صحيح آن ها در جهت تحقق خروجي هاي مشخص شده، توجه به رويكرد مديريت كيفيت در پروژه ها 
را اجتن��اب ناپذي��ر مي نمايد. بكارگيري مديريت كيفيت در پروژه ها از يك طرف فرآيندهاي طرح ريزي ش��ده در پروژه و از طرف 

ديگر محصول خروجي پروژه را مورد توجه قرار مي دهد.

شركت TÜV NORD Iran براي استقرار رويكرد مديريت كيفيت در پروژه ها، گواهينامه انطباق با توصيه هاي ISO 10006:2003 را 
صادر مي نمايد.

سيستم پيشنهادها

 Suggestion System

توجه به اصل »مش��اركت كاركنان« به عنوان يكي از هش��ت اصل مديريت كيفيت مبتني بر سري استانداردهاي ISO 9000 و همراه 
نمودن كاركنان س��ازمان در بس��يج انديش��ه ها، ترغيب به نوآوري و خالقيت در س��ازمان و دخالت دادن افكار و پيشنهادهاي آنان،  

مستلزم ايجاد و استقرار يك رويكرد سيستماتيك مي باشد.
با استقرار و مميزي »سيستم پيشنهادها« بر اساس آيين نامه ها يا الگوهاي معين مي توان هدف فوق را محقق نمود.

شركت TÜV NORD Iran براي سيستم پيشنهادها، گواهينامه انطباق با الزامات و توصيه هاي آيين نامه هاي مبنا را صادر مي نمايد.



سيستم مديريت فرآيند آموزش داخلی

 ISO 10015

مناب��ع انس��انی و توانمن��دی آن ه��ا در ارائ��ه خدمات و تولي��د در كليه س��ازمان ها 
علی الخصوص سازمان های ارائه كننده خدمات، نقشی كليدی دارند.

تاكيد اس��تاندارد سيستم مديريت كيفيت ISO 9001 و احس��اس نياز جامعه تجاری 
 ISO 10015 استفاده كننده از اين استاندارد منجر به ايجاد و انتشار استاندارد راهنمای

در سال 1999 گرديد.
سازمان هايی كه سيستم مديريت كيفيت خود را بر اساس استاندارد ISO 9001 مستقر 
نموده اند به اهميت و اثربخشی راهنمايی های اين استاندارد در ارتقاء فرآيند آموزش 
س��ازمان و سامان بخش��ی آن پي برده اند و به دنبال اس��تقرار راهنمايی ها و دريافت 

گواهينامه انطباق برآمده اند.
اين راهنما كل فرآيند آموزش داخلی را در قالب چهارگام به شرح تعيين نياز آموزش، 
طراح��ی و برنامه ريزی آموزش، ارائ��ه آموزش و ارزيابی خروجی های آموزش مورد 
توج��ه ق��رار داده و در ه��ر مرحله بر اس��اس تجربيات عملی و با توج��ه به مفهوم 
صالحيت و تجربيات اجرايی در مديريت منابع انس��انی، راهنمايی های با ارزش��ی را 

ارائه داده است.
 ارزياب��ی، پاي��ش و ارتق��اء فرآيند آم��وزش از مباحث م��ورد توجه در اس��تاندارد

 ISO 10015 بوده و از اهميت ويژه اي برخورداراست.

ش��ركت TÜV NORD Iran ب��رای مديري��ت فرآين��د آموزش داخلی در س��ازمان ها 
گواهينامه انطباق با توصيه های ISO 10015 با اعتبار سه ساله صادر می نمايد.



سيستم مديريت تداوم کسب و کار

 Business Continuity Management )BCM(

تمام س��ازمان ها در معرض حوادث و باليای مختلفی از قبيل آتش س��وزی، انفجار، افشا، سرقت يا تخريب اطالعات كليدی، شيوع 
بيماری های عفونی و ... قرار دارند، كه ممكن اس��ت خس��ارت های فراوانی به سازمان تحميل كنند. حتی چنانچه موضوعات اشاره 

شده به موقع مديريت نشوند و آمادگی الزم در قبال مواجهه با آن ها وجود نداشته باشد، به بحران تبديل خواهند شد.
پيشگيری از حوادث و آمادگی در برابر آن ها و ارائه واكنش مناسب در صورت وقوع، امری ضروری و اجتناب ناپذير است.

استاندارد BS25992-2 الزامات سيستم مديريت تداوم كسب و كار را ارائه می نمايد. از طريق پياده سازی اين سيستم می توان آمادگی 
س��ازمان را در برابر تهديدهاي گوناگون ارتقاء بخش��يد و موجب كاهش اثرات حوادث و كوتاه تر ش��دن زمان بازگش��ت به حالت 

عادی گرديد.
اين سيستم بر اساس چرخه PDCA بر موارد زير تاكيد دارد:

درک نيازها و ضرورت های مديريت تداوم كسب و كار به منظور تعيين خط مشی و اهداف
تعيين و به كارگيری معيارهايی برای مديريت ريسك ها

پايش و بازنگری عملكرد مديريت تداوم كسب و كار و اثربخشی آن
بهبود مستمر سيستم مديريت تداوم كسب و كار بر اساس نتايج حاصل شده

ش��ركت TÜV NORD Iran پس از مميزی و اثبات انطباق سيس��تم مديريت تداوم كس��ب و كار، گواهينامه BS25999-2 را با اعتبار 
سه ساله صادر می نمايد.



مديريت برای موفقيت پايدار يک سازمان
يک رويكرد مديريت کيفيت

ISO 9004

اس��تاندارد ISO 9004 برآين��د تفكر برای ب��رآورده كردن نياز مخاطبين اس��ت كه با 
اس��تفاده از رويكرد سيس��تم مديريت كيفيت می خواهند موفقيت پايدار سازمان خود 

را تثبيت نمايند.

موفقيت پايدار يك سازمان بر اساس توانمندي سازمان در برآورده سازي انتظارات و 
الزامات مشتريان و ساير طرف هاي ذي نفع، بوجود مي آيد.

اس��تاندارد ISO 9004 انجام خود ارزيابي را به عن��وان يك ابزار براي ارزيابي درجه 
بلوغ س��ازمان كه مطابق با آن، رهبري، راهبردها، سيس��تم مديريت، منابع و فرآيندها 
تثبي��ت ش��ده اند، ترغيب مي نمايد ت��ا بدين ترتيب قدرت ه��ا و ضعف ها و همچنين 

فرصت هاي بهبود و نوآوري در سازمان تعيين شوند.

اين اس��تاندارد در 9 بخش و 3 پيوس��ت اقدام به بيان راهنمايی هايی برای سازمان ها 
می نمايد به گونه اي كه محورهاي زير مورد توجه عميق قرار گيرند:

  مديريت برای موفقيت پايدار يك سازمان
  راهبرد و خط مشی

  مديريت منابع
  مديريت فرايند

  پايش، اندازه گيری، تحليل و بازنگری
  بهبود، نوآوری و يادگيری

در پيوس��ت الف اين استاندارد جهت ارزيابی سطح بلوغ سيستم مديريت كيفيت در 
سازمان، الگويی برای خودارزيابی ارائه شده است.

ش��ركت TÜV NORD Iran با تكيه بر صالحيت و تجربه مميزان خود و بر اس��اس 
استاندارد ISO 9004 اقدام به ارائه خدمات ارزيابی و تعيين سطح بلوغ در سازمان ها 

نموده و برای سطح بلوغ تعيين شده گواهينامه انطباق صادر می نمايد.



ارزيابی رويكرد فرآيندی

Process Approach Assessment

استاندارد ISO 9001 در طی مراحل توسعه، استقرار و بهبود اثربخشی سيستم مديريت 
كيفيت، سازمان را برای گزينش رويكرد فرآيندی ترغيب می نمايد.

به كارگيری سيس��تمی از فرآيندهای درون سازمان، همراه با شناسايی و تعيين ارتباط 
متقاب��ل اين فرآينده��ا و همچنين مديريت آن ها، به منظ��ور ايجاد خروجی مطلوب، 

می تواند به عنوان رويكرد فرآيندی ناميده شود.

برخی از مزايای رويكرد فرآيندی
  يكپارچگی و همراس��تا نمودن فرآيندها در راس��تای رسيدن به خروجی مورد نظر

  توانايی تمركز بر روی اثربخشی و كارايی فرآيندها
          سازگاری در برآورده نمودن خواسته های مشتری و ساير ذی نفعان از عملكرد سازمان

  كاهش هزينه ها و صرفه جويی در زمان از طريق استفاده بهينه از منابع
  بهبود قابل پيش بينی و سازگار با نتايج

  فراهم آوری فرصت هايی به منظور تمركز بر محرک های بهبود
  محركی برای همكاری بيشتر كاركنان و شفاف سازی مسئوليت ها 

مستند 544R3 سازمان را در رسيدن به رويكرد فرآيندی كمك می نمايد.
با بكار گيری و پياده سازی راهنمايی های اين سند، عالوه بر شفاف نمودن ارتباط بين 
خط مشی، اهداف با فرآيندها، مالك فرآيند، مستندات پشتبيان فرآيند، مراحل اجرای 
فرآيند، منابع مورد نياز فرآيند، هدف فرآيند و شاخص های اثربخشی و كارايی فرآيند 

مشخص می شوند.

ش��ركت TÜV NORD Iran پس از ارزيابی رويكرد فرآين��دی، در صورت انطباق با 
راهنمايی های مستند 544R3 گواهينامه انطباق صادر می نمايد.
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الزامات کيفيت جوش کاری- مديريت

ISO 3834

با توجه به اهميت فعاليت های استاندارد در حوزه های مختلف صنعت در راستای ايجاد 
امكان مديريت بخش های مختلف توليدی در سازمان ها، سازمان بين المللی استاندارد بر 
آن شد تا استانداردهای صنفی را جهت تكميل استانداردهای مديريتی و به عنوان مكمل 

آن ها مورد بررسی، تدوين و تصويب قرار دهد. 
فرآيند جوشكاری و مديريت آن به عنوان يكی از مهمترين روش های توليد در صنايع مختلف 
قلمداد مي گردد. با تشكيل كميته شماره 44 و زير كميته شماره 10 در سازمان بين المللی 
استانداردسازی اس��تاندارد سری ايزو 3834 در شش قسمت تهيه گرديد. فلسفه تدوين 
اين استاندارد در واقع به ماهيت فرآيند جوشكاری به عنوان فرآيند ويژه، مرتبط می باشد.
در استاندارد الزامات تخصصی مديريت فرآيند ويژه جوشكاری، از روش های بازنگری 
الزامات عمومی و فنی كارفرما تا معيارهای تاييد صالحيت پرسنل، نحوه تهيه و تدوين 
دستورالعمل های جوشكاری، تاييد دس��تورالعمل ها، روش های تست و بازرسی مواد و 
محصول شامل تست های مخرب و غير مخرب، مواد مصرفی جوش، انبارش مواد پايه، 
عمليات حرارتی، تشخيص محصول نامنطبق و اقدامات اصالحی ناشی از آن، كاليبراسيون 

تجهيزات و ... را در برمي گيرد.

بخش های مختلف اين استاندارد به قرار زير می باشد:
معيارهای عمومی برای انتخاب هر كدام از قس��مت ها توس��ط سازمان ها كه می تواند 

بخش های 2، 3، يا 4 باشند.
  ISO 3834:2005, Part 1

الزامات جامع كيفيت جوشكاری ذوبی مواد فلزی
  ISO 3834:2005, Part 2

الزامات استاندارد جوشكاری ذوبی مواد فلزی
  ISO 3834:2005, Part 3

الزامات مقدماتی جوشكاری ذوبی مواد فلزی
  ISO 3834:2005, Part 4

استانداردهای تكميلی مورد نياز برای استقرار هر كدام از الزامات مندرج در بخش های 
2-3- و يا 4

  ISO 3834:2005, Part 5

راهنمای استقرار
  ISO 3834:2005, Part 6

ش��ركت TÜV NORD Iran با تكيه بر صالحيت و تجربه مميزان خود اقدام به ارائه 
خدمات ارزيابی الزامات كيفيت جوشكاري بر اساس استاندارد ISO 3834 و صدور 

گواهينامه انطباق می نمايد.



گواهينامه ايمني براي کارکنان و مديران 

 Safety Certificate Contractors - SCC

كليه صاحب نظران حوزه ايمنی بر تأثير عميق و بالفصل كاركنان و مديران بر عملكرد 
ايمنی سازمان ها اتفاق نظر دارند.

چالش اطمينان از صالحيت كاركنان و مديران درخصوص ايمنی همواره از موضوعات 
مورد توجه دس��ت اندركاران استقرار، اجرا و بهبود سيستم های ايمنی و مديريت اين 

سيستم ها بوده است.

ش��ركت ص��دور گواهينامه توف نُورد )TÜV NORD Cert( به اتكای س��ابقه طوالنی 
و س��طح اعتباری ش��ناخته ش��ده خود در تجارت بين المللی، سال هاس��ت موفق به 
درياف��ت اعتبار از مرج��ع اعتباردهی آلمان )DAR )TGA جه��ت ارزيابی، تصديق و 
ص��دور گواهينامه ه��ای ايمنی افراد بر اس��اس الگوی ص��دور گواهينامه ايمنی 
پيمان��كاران )Safety Certificate Contractors – SCC( ب��ر مبناي اس��تاندارد 

اعتباردهی ISO 17024 ، ش��ده اس��ت.

الگوی SCC الگوی شناخته شده بين المللی برای اطمينان از عملكرد ايمنی سازمان هاي 
پيمانكار و افراد مش��غول به كار در يك س��ازمان مي باشد. مدارک مرجع اين الگو با 
ش��ماره  های 17 برای مديران و 18 برای كاركنان جهت ارزيابی و تصديق توانمندی 
كاركنان و مديران س��ازمان ها و صدور گواهينامه برای افراد با اعتبار نهاد اعتباردهی 

)DAR )TGA آلمان مورد استفاده قرار مي گيرد.

ش��ركت TÜV NORD Iran با اثبات قابليت خود اكنون اجازه برگزاری آزمون رسمی 
و تائيد صالحيت كاركنان و مديران را بر اساس الگوی SCC اخذ نموده و بر اساس 

فرآيند تعيين شده اقدام به ارائه خدمات صدور گواهينامه برای افراد می نمايد.
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