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خدمات صدور گواهینامهشرایط عمومی 

واژگان و اختصاراتیک:ماده 
اند. توضیحات بسط یافتـه درخصـوص   اند به شرح زیر تعریف شدهآمدهشرایط انجام کارواژگان و اختصاراتی که در متن 

ده است.و خدمات آن ارائه شTÜV NORD Iranهاي معرفی شرکت هر یک از این واژگان و اختصارات در کاتالوگ

1-1 -(Technischer Überwachungs–Verein) TÜV

اتحادیه بازرسی و پایش فنی

1-2 -TÜV NORD

عنـوان یـک گـروه کـاري در سـطح      آلمان که بـه  (NORD)در منطقه شمال TÜVهولدینگ متشکل از چهار سازمان
گردد (به وب سـایت  جام میانTÜV NORDالمللی تحت آرم نماید و ارائه خدمات این شبکه بینالملل فعالیت میبین

nord.de-tuevwww. .(المللی اتحادیه بازرسـی و  هاي مجاز به استفاده از آرم ثبت شده بینضمناً شرکتمراجعه شود
.باشندثبت و قابل ردیابی میtuev.dewww.vdهاي آلمان به آدرسTÜVدر سایت اتحادیه TÜV®پایش فنی

1-3 -TÜV NORD Iran

کل ثبت باشد که در ادارهمی.Joint Venture Coیک (TÜV NORD Iran)شرکت مشارکتی توف نُورد ایران
به ثبت رسیده است و یکی از اعضاي TÜV NORDها و مالکیت صنعتی در تهران با مشارکت هولدینگ شرکت

TÜV NORD)شرکت مشارکتی توف نُورد ایرانباشد.للی این هولدینگ میالمشبکه بین Iran)تر از این با نام پیش
نمود.خدمات خود را در ایران ارائه می(RWTÜV Iran)توف ایران - وِ- شرکت مشارکتی ار

1-4 -TÜV NORD CERT

امـه سیسـتم را کـه از طـرف     هـا و صـدور گواهین  سازمانی که ضوابط و قواعد مترتب بر انجام انـواع ممیـزي  
نماید.گردند، هماهنگ میارائه میTÜV NORDهایی که تحت آرم هولدینگ شرکت

1-5 -IAF(International Accreditation Forum)

ابـالغ و بـراي  "نهادهـاي اعتبـاردهی   "که ضوابط و قواعد مصـوب آن بـه   "المللی اعتباردهی مجمع بین"
.گردندالزم االجرا می"هاي صدور گواهینامهسازمان"

1-6 -(International Automotive Task force) IATF

"International Automotive Task force"     مبتنـی  هـاي  که مجموعـه ضـوابط و قواعـد انجـام ممیـزي
نماید.صنعت خودرو تدوین و ابالغ میدر راISO/TS 16949بر 
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TÜV NORD: تعهدات دوماده 

باشد.میپیشنهاددر محدوده مدت و مبلغ مندرج در بندهاي DTÜV NORتعهدات -2-1
2-2-TÜV NORD هـا و اصـول   را با بکارگیري بهتـرین روش پیشنهادمندرج در بندهاي متعهد است که خدمات

متداول به انجام رساند.
2-3-TÜV NORDرج در منـد کارشناسی براي انجام خدمات -متعهد است که از افراد واجد صالحیت تخصصی

، استفاده نماید.پیشنهادبندهاي 
2-4-TÜV NORDرعایت نماید.پیشنهادخدمات مندرج در بندهاي را براي انجام سازمان هاي تفاهم شده با متعهد است زمان
2-5-TÜV NORD را که در اختیار دارد، محرمانه در نزد خود حفظ نمایدسازمانمتعهد است که کلیه اطالعات و مستندات.

هر نـوع  یاز به نپیشنهادمندرج در بندهاي هاي ممیزيبا توجه به پیشنهادمذکور در دامنه کاربرد سیستم مدیریت چنانچه-2-6
نهایی خواهد گردید.سازماندر تفاهم با و (ها)این موضوع تا قبل از صدور گواهینامه،تغییر داشته باشد

2-7-TÜV NORD مکلف است بر اساس ضوابطIAFممیزي ها را بر اساس آخـرین ویـرایش   سایر ضوابط حاکمو ،
اعتبـار  در طـول مـدت   )ها(هر استاندارد انجام دهد. بدیهی است در صـورت هرگونـه تغییـر ویـرایش اسـتاندارد     

اطالع رسـانی در خصـوص   باشد. بدیهی است کهمیتعهداتخارج از ، ممیزي مربوط به ارتقاء ویرایش گواهینامه
صورت خواهد پذیرفت.TÜV NORDرتقاء ویرایش توسطنحوه و هزینه ا

و صــادره  (هاي)ارائــه گـواهینـامــه  ، صدور گواهینامه(تکرار) ، انجام ممیزي / ممیزي مدارك1مرحله ممیزي انجام -2-8
مـرتبط  لغامنوط به پرداخت مبCERTTÜV NORDدر نزدسازمانتداوم ثبت هاي مراقبتی به منظور انجام ممیزي

باشد.میپیشنهادهر مرحله مندرج در با

سازمان: تعهدات سهماده 
را به موقع انجام دهد.پیشنهادمرتبط با هر مرحله مندرج در هاي متعهد است که پرداختسازمان-3-1
بـراي انجـام   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 عالیتف
موضـوع مدیریت (هاي)متعهد است که کلیه اطالعات و هر نوع تغییر مربوط به دامنه کاربرد سیستمسازمان -3-3

هـاي کـاري و کارکنـان شـاغل در هـر شـیفت کـاري را بـه        هـا، تعـداد شـیفت   ، مکان انجـام فعالیـت  پیشنهاد
اطـالع دهـد تـا   "TÜV NORD Iranشرکتواحد امور قراردادهاي صدور گواهینامه"مکتوب به صورت

و سایر ضوابط حاکم انجام گردد.IAFها براساس ضوابط بدین وسیله ممیزي
و IAF ،TÜV NORD CERTکه براساس قواعد و ضـوابط رامتعهد است کلیه مستندات مورد نیازسازمان-3-4

مورد ارزیابی قرار گیرنـد،  TÜV NORDاز انجام ممیزي در محل توسطپیشم الزم استسایر ضوابط حاک
تحویل نماید.TÜV NORDقبل از انجام هر ممیزي بهچهار هفتهحداقل
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منـدرج در بنـدهاي   خـدمات  هـاي  براي انجام فعالیـت TÜV NORDهاي تفاهم شده با متعهد است زمانسازمان -3-5
اید.را رعایت نمپیشنهاد

امکان پذیر سازماندر زمان تفاهم شده در محل پیشنهادمندرج در بندهاي هاي چنانچه به هر علت انجام ممیزي-3-6
اعالم نماید.TÜV NORDروز قبل از ممیزي به 3ثر تا تب را حداکامرمتعهد استسازماننباشد،

(Surveillance Audit)اي مراقبتـی  هـ ممیـزي کـه اقـدامات الزم را بـراي انجـام     متعهـد اسـت   سـازمان -3-7

بیست و یک الی بیست و چهار ماه(براي ممیزي مراقبتی نوبت اول) و نه الی دوازده ماههاي زمانی در بازه
، را انجام دهد.(براي ممیزي مراقبتی نوبت دوم) پس از تاریخ ممیزي صدور گواهینامه

را TÜV NORDییـد انشان تمتعهد است سازماننیا از جمله ایران، در سراسر دTÜV NORDبا توجه به آرم ثبت شده -3-8
توانـد  اعمال ننماید. لیکن میییدانشان تشود، بکار گیرد و تغییري در ارائه میTÜV NORDدقیقاً به شکلی که از سوي 

ر قالب دستورالعمل دتایید شرایط استفاده از نشان .هاي مورد نظر خود استفاده کندنگرا در رTÜV NORDییدانشان ت
از نشان تائید ثبت شده استفاده.باشداالجرا میگردد و الزممیارائه سازمان(هاي) مدیریت ایید سیستمجداگانه و پس از ت

(هاي) مدیریت سازمان و اخذ گواهینامه صرفاً با شرط اعتبار در دامنه تعریف بعد از تائید سیستمTÜV NORDالمللی بین
ـتفاده از نشـان   شرایط عمومی خدمات صدور گواهینامه مطابق با ضوابط تعیین شده در شده و منحصراً  و دستورالعمل اس

و شرایط تعریـف  TÜV NORDقابل استفاده است. عدم رعایت دستورالعمل استفاده از نشان تائید TÜV NORDتائید 
گردد.ره میمنجر به ابطال گواهینامه صادشرایط عمومی خدمات صدور گواهینامهشده در 

)ده هفتـه ISO/TS 16949شـش هفتـه (در مـورد    تاریخ تقریبی انجام ممیزي خود را حداقل سازمانچنانچه -3-9
موظـف خواهـد بـود ممیـزي را در     TÜV NORDاعالم نمایـد،  TÜV NORDپیش از زمان مورد نظر کتباً به

"TÜV NORD Iranتشـرک ممیزير واحد امو"به انجام رساند و سازمانمحدوده زمانی مورد درخواست 

هفته قبل از انجام ممیزي اعالم و 3را حداقل ، تاریخ دقیق ممیزيسازمانپس از دریافت اعالم آمادگی مکتوب 
منجر به تحمیل گردش کارهـاي  سازمانیید شده توسط انماید. نظر به اینکه تغییر تاریخ تیید میآن را تاسازمان

ییـد تـاریخ انجـام    اگردد، لذا چنانچـه پـس از ت  میTÜV NORDریزي نیروي انسانیاضافی و تداخل در برنامه
هـاي  اولویـت سـایر  بندي مجدد ممیزي براسـاس  ممیزي را به زمان دیگري موکول نماید، زمانسازمانممیزي، 

ریزي صورت خواهد گرفت.برنامه
"(Witness Audit)"ممیـزي شـاهد  "ام هاي اعتباردهی مبنی بـر انجـ  با توجه به الزام از سوي سازمان-3-10

سـازمان ممیـزي  هـا در هنگـام  چنانچه انجام این ممیزي، TÜV NORDفعالیت ممیزان ابییبه منظور ارز
بعمل خواهد آورد.TÜV NORDهاي الزم را با همکاريسازمانواقع گردد، 

هاي) مدیریت خود را ثبت و در زمـان هـر   متعهد است کلیه شکایات مرتبط با دامنه کاربرد سیستم(سازمان -3-11
ممیزي، چنانچه از طرف ممیزان درخواست گردد، این سوابق را به ممیزان ارائه نماید.
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در صورت استعالم ،تیمدیر(هاي)اي در حیطه سیستماز هر گونه خدمات مشاورهسازماندر صورت برخورداري -3-21
اطالع داده خواهد شد.TÜV NORDبه نحو مقتضی به سازماناز طرف این موضوع ، TÜV NORDتوسط 

یابند و مراتب حضور میسازمانطرفی و استقالل در بر پایه اصول بیTÜV NORDنظر به این که ممیزان-3-13
گـردد، لـذا بـه منظـور     توسط ممیزان امضـا مـی  سازمانهاي مربوط بهپایبندي به اصول مذکور نیز در فرم

و ارائه خـدمات در سـایر موضـوعات مـورد نظـر      TÜV NORDممیزان و گروههايگیري از ظرفیتبهره
، خواهشــمند اســت مراتــب مســتقیماً بــه امــور قراردادهــاي بخــش صــدور گواهینامــه یــا ســایر ســازمان

اطالع داده شود.TÜV NORD Iranهايبخش

نفعهاي ذيشکایات طرف: چهارماده 
گواهینامـه  ، در ارتباط با دامنه کـاربرد اعـالم شـده در    سازماننفع اي ذيهچنانچه از طرف مشتریان و یا سایر طرف

TÜVارسال گردد، این موضوع عیناً مطـابق بـا ضـوابط    TÜV NORDشکایتی به صادر شده  NORD CERT ،IAF و
IATF از طرفTÜV NORDبایستی نتایج بررسی و اقدامات واکنشـی خـود را   سازمانشود.منعکس میسازمانبه

به صورت مکتوب اعالم نمایـد. در پـی   TÜV NORDروز کاري به 30خصوص موضوع شکایت، ظرف حداکثر در
TÜV NORDتوسـط  ) Special Audit(و درصورت نیاز، یک ممیزي خارج از برنامـه ویـژه   سازمانبررسی پاسخ 

روز کـاري از  90اکثر ظـرف  شود. نتیجه نهایی درخصوص ابقاء یا لغو گواهینامه حدبرنامه ریزي گردیده و اجرا می
، به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید.سازمانبهTÜV NORDتاریخ انعکاس شکایت، توسط 

ماده پنج: محل انجام کار 
نمایـد کـه   اعالم میTÜV NORDباشد. میTÜV NORDو در دفتر پیشنهادمندرج در سازمان(هاي)در محلکارانجام 

موقع خدمات در محل مذکور آگاهی کامل دارد.هجراي صحیح و باز وضعیت و محل کار و نحوه ا

انجام کارمدت ماده شش: 
از (TÜV NORDتاریخ اعتبار گواهینامه(هاي) صـادره از طـرف   تاتوافق انجام کارامضاء از تاریخ رانجام کامدت 

سال) خواهد بود.3به مدت زمان صدور 

فسخ توافق انجام کار: هفتماده 
شرایط عمـومی خـدمات صـدور    سهو دودر انجام تعهدات مذکور در مواد سازمانو TÜV NORDعدول -7-1

توافق انجام کار را فسخ نمایند.تابه طرفین حق خواهد داد گواهینامه 
در شرایط زیر فوراً به پایان خواهد رسید:TÜV NORDیید ابراي استفاده از نشان تسازمانحق -7-2

قصور ورزد،TÜV NORDبه پیشنهادموضوع در اعالم تغییرات حائز اهمیت در سیستم(هاي) مدیریت سازمان-7-2-1
گواهینامه(ها)( مانند استفاده ازTÜV NORDیید ااستفاده ناصحیح از گواهینامه(ها) و نشان ت-7-2-2
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خارج از دامنه کاربرد و یا عدم ذکر دامنه کاربرد در تبلیغات)،
و نیز بسـته شـدن   (Surveillance Audit)هاي مراقبتی از انجام ممیزيسازمانممانعت ورزیدن -7-2-3

بیسـت و (براي ممیزي مراقبتی نوبـت اول) و ماهدوازدهنه الی هاي زمانی در بازههاي احتمالی عدم انطباق
(براي ممیزي مراقبتی نوبت دوم) پس از تاریخ ممیزي صدور گواهینامه،ماهچهاریک الی بیست و 

ابطال گواهینامه(ها) به علت نتایج ممیزي مراقبتی-7-2-4
ماه از تاریخ اعالم3ابطال به دلیل عدم دریافت گواهینامه(ها) ظرف مدت -7-2-5

، به منزله شرایط عمومی خدمات صدور گواهینامه7- 3و 8- 2ا) براساس بندهاي عدم تداوم ثبت گواهینامه(ه-3- 7
و ابطال گواهینامه(ها) خواهد بود.توافق انجام کارفسخ 

ــدهاي  -7-4 ــذکور در بن ــوارد م ــروز م ــازمان، 3-7و 2-1،7-7در هنگــام ب ــه  س ــود ک ــد ب ــزم خواه اصــل مل
برگرداند.TÜV NORDگواهینامه(هاي) صادره را در تمامی نسخ به 

تا زمان فسـخ  سازمان و TÜV NORDبروز هر گونه اختالف و حل و فصل آن به هیچ وجه مانعی در اجراي تعهدات -7-5
به نحو احسن انجام دهند.توافق انجام کارفسخ را تا زمان خودبود و طرفین ملزم هستند تعهدات نخواهدتوافق انجام کار

، اي مترتـب بـرآن  هـ ز ادامه همکاري قبل از صدور گواهینامه و پرداخت هزینـه اسازماندر صورت انصراف -7-6
پرداخت هزینه پردازش سـتادي  استفاده نموده باشد، پیشنهادمندرج در از تسهیالت آموزشی سازمانچنانچه 
خواهد بود.سازمانبر عهده 

تـا  TÜV NORDي انجام شده توسـط  هاهاي مربوط به فعالیتکلیه هزینهتوافق انجام کار،فسخ در صورت -7-7
پرداخت خواهد شد.TÜV NORDبه سازمانزمان فسخ، از طرف 

: فورس ماژورتهشماده 
خدمات و باعث عدم اجراي و این شرایط ها از طرفین سلب استآمد آنموارد اضطراري که اختیار پیششرایط و در کلیه 
بر اساس شرایط پیش آمده و با توجه به امکانات پیشنهادم موضوع انجانحوه ،گرددپیشهاددر مورد تعهد هاي فعالیت

و حوادث غیرمترقبه جنگ، تحریم وزلزله، سیل،مصداق اینگونه شرایط گردید.خواهد مشخص با توافق طرفین جایگزین، 
باشد.فراهم آورد، میپیشنهاد راپایبندي به مفاد هر یک از بندهاي امکان عدم بینی نشده دیگر که موجب هر نوع عامل پیش

: حل اختالفاتنهماده 
پیشنهاد که مربوط به اجراي خدمات موضوع بروز کند، اعم از اینTÜV NORDو سازمانکه اختالفاتی بین در صورتی

و یا اسناد و مستندات شرایط عمومی خدمات صدور گواهینامه و بندهاي پیشنهادیا مربوط به تفسیر و تعبیر هریک از 
الطرفین به حکمیت مرضیموضوع باشد، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختالف را از راه توافق رفع نمایند، بط با آنمرت

الطرفین با حق صلح و سازش محول خواهد شد. طرفین در صورت بروز اختالفات فردي را به عنوان حکم مرضی
باشد.الطرفین براي طرفین الزم االجراء میحکم مرضینظر و نمایندخود به صورت رسمی و مکتوب انتخاب می


