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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مکاد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات مؤسسکۀ اسکتاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  1331تنها مرجع رسمیکشور است که وظیفه تعیی  ،تکدوی و نشکر اسکتاندارداا
ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی جلسه شورا عالی ادار مورخ  29/6/92بکه
سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره  996/33333جهت اجرا ابحغ شده است.
تدوی استاندارد در حوزه اا مختلف در کمیسیوناا فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه* صاحب نظران مراکک و مؤسسکات
علمی ،پژواشی ،تولید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام میشود وکوششی امگام با مصالح ملی و با توجه به شکرایط تولیکد ،
فناور و تجار اسکت ککه از مشکارکت آگااانکه و منصکفانۀ صکاحبان حک و نفکع ،شکام تولیدکننکدگان ،مصکر کننکدگان،
صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراک علمی و تخصصی ،نهاداا ،سازماناا دولتی و غیر دولتی حاص میشکود .پکی نکوی
استاندارداا ملی ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنکی مربکو ارسکا مکیشکود و پک از
دریافت نظراا و پیشنهاداا در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طر و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایکران
چاپ و منتشر میشود.
پی نوی استاندارداایی که مؤسسات و سازماناا عحقهمند و ذیصح نی با رعایت ضکوابط تعیکی شکده تهیکه مکیکننکد
درکمیتۀ ملی طر و بررسی و درصورت تصویب ،بکه عنکوان اسکتاندارد ملکی ایکران چکاپ و منتشکر مکیشکود .بکدی ترتیکب،
استاندارداایی ملی تلقی میشود که بر اساس مفاد نوشته شده در اسکتاندارد ملکی ایکران شکمار  3تکدوی و در کمیتکۀ ملکی
استاندارد مربو که سازمان استاندارد تشکی میداد به تصویب رسیده باشد.
1
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضا اصلی سازمان بی المللی استاندارد ) (ISOکمیسیون بی المللی الکتروتکنی
 (IEC)9و سازمان بی المللی اندازه شناسی قانونی  (OIML)3است و به عنوان تنها رابط 4کمیسیون کدک
غذایی (CAC)3در کشور فعالیت میکند .در تدوی استاندارداا ملی ایران ضم توجه به شرایط کلی و نیازمند اا
خاص کشور ،از آخری پیشرفتاا علمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بی المللی بهرهگیر میشود.
سازمان ملی استاندارد ایران میتواند با رعایت موازی پی بینی شده در قانون ،برا حمایت از مصر کنندگان ،حفظ سحمت
و ایمنی فرد و عمومی ،حصو اطمینان از کیفیت محصکوتت و مححظکات زیسکت محیطکی و اقتصکاد  ،اجکرا بعضکی از
استاندارداا ملی ایران را برا محصوتت تولید داخ کشور و /یا اقحم وارداتی ،با تصویب شورا عالی استاندارد ،اجبکار
نماید .سازمان میتواند به منظور حفظ بازاراا بی المللی بکرا محصکوتت کشکور ،اجکرا اسکتاندارد کاتاکا صکادراتی و
درجهبند آن را اجبار نماید .امچنی برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعکا
در زمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممی و صدورگواای سیستماا مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاه اا
و مراک کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،مؤسسۀ استاندارد ای گونه سازماناا و مؤسسات را بکر اسکاس ضکوابط نظکام
تأیید صححیت ایران ارزیابی میکند و در صورت احراز شرایط تزم ،گوااینامۀ تأیید صححیت به آن اا اعطا و بر عملکرد آناا
نظارت میکند .ترویج دستگاه بی المللی یکااا ،کالیبراسیون (واسنجی) وسای سنج  ،تعیی عیکار فلک ات گرانبهکا و انجکام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا ملی ایران از دیگر وظایف ای سازمان است.
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پیش گفتار
استاندارد " ارزیابی انطباق -افشا اطحعات  -اصو و ال امات " که پی نوی آن در کمیسیوناا مربو
تهیه و تدوی شده و در یکصد و چه و یکمی اجحسیه کمیتۀ ملکی اسکتاندارد مکدیریت کیفیکت مکورخ
 29/11/39مورد تصویب قرار گرفته است ،این به استناد بند ی ماد  3قکانون اصکح قکوانی و مقکررات
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهم ماه  ،1331به عنوان استاندارد ملکی ایکران منتشکر
میشود.
برا حفظ امگامی و اماانگی با تحوتت و پیشرفت اا ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علوم و خدمات،
استاندارداا ملی ایران در مواقع ل وم تجدید نظر خوااد شد و ار پیشنهاد که برا اصح و تکمی ای
استاندارداا ارائه شود ،انگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربو مورد توجه قرار خوااد گرفت .بنابرای ،
باید امواره از آخری تجدیدنظر استاندارداا ملی استفاده کرد.
منبع و ماخذ که برا تهیۀ ای استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شر زیر است:
ISO/PAS 17004: 2005, Conformity assessment — Disclosures of information — Principles
and requirements

ه

مقدمه
در سا  9991شورا  ISOاز کمیته ارزیابی انطباق ( 1)CASCOدرخواست کرد به مطالعه و آمادهساز
گروای از عناصر مشترک برا کاربرد در مدارک آتی  ISOدرباره ارزیابی انطباق بپردازد.
پ از ای درخواست CASCO ،تشکی "گروه کار " ،"93عناصر مشترک در استاندارداا ISO / IEC
برا فعالیتاا ارزیابی انطباق" را برا انجام ای کار تصویب کرد.
گروه کار چندی عنصر مشترک ،از جمله موارد زیر را مشخص کرده است:
 بیطرفی، محرمانگی، شکایتاا و درخواستاا رسیدگی مجدد، افشا اطحعات سیستماا مدیریت.در روند تدوی  ،ISO /PAS 17002که به عنصر مشترک " محرمانگی " میپرداخت ،گروه کار 93
 CASCOنیاز به کار رو عنصر مشترک مربو به " افشا اطحعات " را مشخص کرد .ای استاندارد در
امی راستا شک گرفت و به عنصر فوقالذکر که در بسیار از راانمااا و استاندارداا بی المللی
 ISO / IECدر خصوص ارزیابی انطباق ،دیده میشود ،پرداخت.
ای استاندارد ،اصو مورد توافقی را که عنصر افشا اطحعات را موجه میسازد ،پوش داده است ،و
امچنی بنداا ال اماتی مورد نظر را برا گنجانده شدن در استاندارداا آتی در ارزیابی انطباق فراام
کرده است.
ای استاندارد میتواند در تهیه پی نوی اا مدارک در خصوص ارزیابی انطباق ،کاربرد داشته باشد.
بند ( 4پیشینه) شام مطالبی در خصوص اامیت افشا اطحعات در ارزیابی انطباق است.
بند ( 3اصو ) شام بیانیهاایی به منظور جهتدای گروهاا کار در رسالت ایجاد ال اماتی برا پرداخت
به "افشا اطحعات" در مدارک خود است.
ال اماتی که عنصر مشترک " افشا اطحعات " را پوش میداد ،در بند  6به تفصی بیان شده است.
 CASCOساختار مشترکی برا ارائه ال امات ،اتخاذ کرده است .ال امات بهتر است تحت ی یا چند سرفص
از سرفص اا زیر گروه بند شوند:
الف -ال امات عمومی؛
ب -ال امات ساختار ؛
پ -ال امات منابع؛
ت -ال امات فرایند؛
ث -ال امات سیستم مدیریت.

1-Committee on conformity assessment

و

به ای ترتیب ،ار ی از عناصر مشترک ،دارا
سرفص فوقالذکر گروهبند خوااد شد.

ال امات مربو

ز

به آن خوااد بود که تحت ی

یا چند

ارزيابي انطباق -افشاي اطالعات -اصول و الزامات
1

هدف و دامنه کاربرد

اد از تدوی ای استاندارد ،تعیی اصو و ال امات مورد نیاز برا عنصر افشا اطحعات که در ارزیابی
انطباق مطر است ،میباشد.
ای استاندارد در فرایند تدوی استاندارداایی که عنصر افشا اطحعات در آناا مورد توجه است ،کاربرد
دارد.
يادآوري -ای استاندارد مدرک ال امی مستقلی که به طور مستقیم در فعالیتاا ارزیابی انطباق استفاده شود ،نیست.

3

مراجع الزامي

مدارک ال امی زیر حاو مقرراتی است که در مت ای استاندارد ملی ایران به آناا ارجاع داده شده است.
بدی ترتیب آن مقررات ج ئی از ای استاندارد ملی ایران محسوب میشود.
در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ،اصححیهاا و تجدیدنظراا بعد آن
مورد نظر ای استاندارد ملی ایران نیست .در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آناا ارجاع داده
شده است ،امواره آخری تجدیدنظر و اصححیه اا بعد آناا مورد نظر است.
استفاده از مرجع زیر برا ای استاندارد ال امی است:
1-3

2

استاندارد ایران –ای و-آ ا سی  ،13999ارزیابی انطباق – واژگان و اصو عمومی.
اصطالحات و تعاريف

در ای استاندارد ،اصطححات با تعاریف به کار برده شده در استاندارد ایران-ای و-آ ا سی  13999به کار
میرود.
6

پیشینه افشاي اطالعات

برقرار توازن بی "محرمانگی" و "افشا اطحعات" مربو به تحق ال امات ،بر اعتماد سهامداران
1-6
و درک آناا از ارزش در فعالیت ارزیابی انطباق در حا انجام ،تاثیرگذار است.
 3-6ال امات قانونی ممک است مبنایی را برا ای که چه اطحعاتی در ارتبا با فعالیتاا ارزیابی
انطباق ممک است افشا شود ،چگونگی آن و نی مخاطبان آن را فراام کند.

1

5

اصول افشاي اطالعات

اصو گنجاندهشده در عنصر مشترک "افشا اطحعات" که در زیر ذکر شده است ،برا نهاداا و فعالیتاا
آناا قاب اعما است.
الف  -صراحت

1

ار نهاد نیاز به افشا اطحعات درباره فعالیتاا ارزیابی انطباق خود به کاربران دارد.
وضعیت فعلی "تائید انطباق" برا ار "مورد انطباق" که نهاد ارزیابی آن را انجام داده است ،بسته به ال امات
قانونی مربو  ،ممک است به طور علنی با کسب اجازه از مشتر  ،یا در پاسخ به پرس و جو کاربران در
مورد صحت ادعا ،افشا شود.
نهاد به منظور به دست آوردن اعتماد یا حفظ آن درباره فعالیتاا ارزیابی انطباق خود ،نیاز به فراام کردن
دسترسی یا افشا اطحعات غیر محرمانه و غیر اختصاصی به طر اا ذ نفع خاص در مورد تائید
انطباقاایی که برا "مورداا انطباق" خاص ارائه کرده است ،دارد.
ب  -دسترسي به اطالعات

بهتر است نهاد ار گونه اطحعات نگهدار شده توسط خود را درباره "مورد انطباق" که موضوع ارزیابی است،
پ از درخواست ،برا فرد یا سازمانی که با نهاد ارزیابی انطباق قراردادِ انجام فعالیت ارزیابی انطباق منعقد
کرده است ،قاب دسترس سازد.
پ -چالش محرمانگي و افشاي اطالعات

بهتر است فرد یا سازمان قادر باشد نهاد را در خصوص انطباق آن با ال امات مربو به محرمانگی و افشا
اطحعات ،به چال کشد.
4

الزامات براي افشاي اطالعات

نهاد ،یا اظهارکننده انطباق تامی کننده ،باید بنا به درخواست ،شر کلی از سیستم ارزیابی انطباق و وضعیت
تائید انطباق برا "مورداا انطباقی" که ارزیابی کرده است ،ارائه داد.
نهاد باید فرایند داشته باشد که افراد و سازماناا بتوانند به وسیله آن شکایت ،یا درخواست رسیدگی مجدد
را در برابر تصمیمی که نهاد درباره افشا عمومی اطحعات یا محرمانه نگه داشت آن ،اتخاذ کرده است ،ارائه
نمایند.
در پاسخ به ار گونه شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد ،نهاد باید تعیی کند که آیا تصمیم اصلیاش
معتبر باقی میماند یا نه ،و باید دتی اتخاذ تصمیم را در خصوص افشا عمومی اطحعات یا محرمانه نگه
داشت آن ارائه نماید.

1-Openness
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