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  :آنچه ابتدا باید بدانیم 
اقدام به دریافت گواهینامه از مراجع و یا مراکز ثبت و مختلفی ه دالیل در سرتاسر دنیا شرکت ها ب
  :به طور مثال ،صدور گواهینامه می نمایند

 ی ملی یا بین المللینشان دادن انطباق محصول و یا خدمات خود با معیار ها و استاندارد ها •
 تبلیغات و جذب مشتریان بیشتر •
 الزام شدن از سوی سازمان یا نهاد دولتی •
 الزام شدن از سوی مشتریان و یا شرکای تجاری خود •
 دتوسعه ساختاری استاندارد در سازمان خو •
 توسعه صادرات و همکاری با شرکت های بین المللی •
 

شرکت ها ممکن است این گواهینامه ها را از مراکز مختلف ثبت و صدور گواهینامه دریافت کنند، به طور 
 مثال:

 محصوالت غذایی از یک نهاد نظارتیگواهینامه های سالمت  •
 گواهینامه بهره برداری از نهاد قانونی •
 از یک شرکت خصوصی یا پژوهشکده EFQMگواهینامه انطباق با یک مدل ارزیابی مثل  •
 گواهینامه انطباق با یک استاندارد ملی یا بین المللی از یک مرکز ثبت و صدور گواهینامه •
 

که در ایران به اشتباه "ایزو" تلفظ می شود، منظور گواهینامه هایی است  " یا "آی سو"ISOگواهینامه های "
 ،( طی فرآیندی مشخصCertification Bodyها ) CB  مراکز صدور گواهینامه یا به اختصار شرکت ها از که 

سااازمان جهانی به نشااانه انطباق ساایسااتم یا محصااول و یا خدمات خود با اسااتانداردهای منتشاار شااده 
دریافت می  ISO (International Organization for Standardization)ار صاایا به اخت اسااتاندارد سااازی

 کنند.
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"”ISO  ستقل دولتی  غیر سازمانمعتبرترین و متداول ترین ستاندارد های بین تهیه، تدوین و و م شار ا انت
 یبرا یو جزئ یکل یبه وضاااع اساااتانداردها عیدر ساااطس وسااا بین دولتیساااازمان  نیا المللی اسااات.

با ارتباطات  ومیکنسرس کیبه صورت  ISO”". در عمل پردازدیم یمتفاوت جهان یکردن استانداردهاهماهنگ
 نییرا تع یجهان یو صااانعت یتجار  یانواع اساااتانداردها ساااازمان نی. اکندیم تیها فعالبا دولت یقو
آغاز  ۱۹۴7 هیو سوم فور  ستیب خیخود را از تار  یکار رسم ISO”"قرار دارد.  سیدر ژنو سو زوی. مرکز ادینمایم

ست. اکرده ستانداردها یجهان جیسازمان به ترو نیا صاد یا صنعت یاقت صنا پردازدیم یو  و  عیتا مبادالت 
 .راستا هماهنگ کند کیفنون مختلف را در 

 
ساز  یالمللنیب سازمان ستاندارد ست، به یردولتیسازمان غ کیباآنکه  ،یا ستانداردها نیا لیدلا  نیا یکه ا

سه تبد س ست. امروزه نزد یردولتیغ یهاسازمان شتریاز ب گرددیم نیبه قوان لیمؤ  ۱۶۴به  کیقدرتمندتر ا
https://www.iso.org/about-) از آنهاست. یکی زین رانیاند که ادرآمده تیسازمان به عضو نیکشور در ا
us.html) 

 

به آنها مراجع می کنید، با مراجع بین  Clientکه شما به عنوان یک شرکت یا ( CBsمراکز صدور گواهینامه )
 زیر دارند: و سلسله مراتبی مطابق جدول المللی ارتباطات

  

https://www.iso.org/about-us.html
https://www.iso.org/about-us.html


 

 

   9   از     4صفحه   

 ISOگواهینامه های اعتبار  صینحوه تشخ

 
 مدیریت

ممیز سیستم های مدیریت و تکنیک های مهندسیسر مشاور، مدرس و  -محمد فروغی   
ـدــحه مـن را دنـبـال کنیــفـص  

 

 



 

 

   9   از     5صفحه   

 ISOگواهینامه های اعتبار  صینحوه تشخ

 
 مدیریت

ممیز سیستم های مدیریت و تکنیک های مهندسیسر مشاور، مدرس و  -محمد فروغی   
ـدــحه مـن را دنـبـال کنیــفـص  

 

  :ISOروش های تشخیص و اعتبار سنجی گواهینامه های  
 

شنا شدید، می توانید ABها نسبت به مراکز اعتبار دهی بین المللی یا CBحال که با موقعیت و جایگاه  ها آ
 مراحل زیر را طی نمایید: CBجهت تشخیص و اعتبارسنجی گواهینامه یک 

گواهینامه ثبت و چه کشوری  AB( بپرسید تحت اعتبار کدام CBابتدا از شرکت گواهی دهنده ) (1
 و صادر می کنند.

هسااتند )مثل  IAFتحت اعتبار  ایدو دسااته اند ها ABهمانطور که در جدول توضاایس داده ام،  (2
DAAKS ،UKAS )ستقل فعالتحت اعتبار مراجع اعتباردهی  ای ( IABیا  ASCBدارند )مثل  تیم

 ABها می توانند تحت اعتبار هر یک از آنها فعالیت کنند. شااایان رکر اساات  CBو به عبارتی 
( هساااتند، International Accreditation Forum) IAFهایی که زیر مجموعه و مورد تایید 

  اعتبار به مراتب بیشتری دارند.
 

ضمن  ضوع ایران( NACI)مثل  ها می توانند دولتی ABدر  شند، که این مو صی با صو  و یا خ
شد. شما دارد می توانند پر اهمیت یا کم اهمیت با سازمان  شرایطی که  سته به  مثال فرض  ب

صادرات کند، می تواند از  شرکت ایرانی واقع در تهران می خواهد به آلمان  که تحت  CBکنید 
ست و یا  NACIاعتبار  ست گواهینامه دریافت کند. در این  DAAKSتحت اعتبار ایران ا آلمان ا

ست آن  آلمان اعتبار می گیرد، ارجحیت دارد. DAAKSکه از  CBشرایط به طور حتم از  ممکن ا
CB  هم ازNACI  ایران و هم ازDAAKS که در این شاارایط انتخاب با  آلمان اعتبار گرفته باشااد

 NACIریافت کنید، یکی با اعتبار مورد نظر د CBگواهینامه از  2شاااماسااات و حتی می توانید 
 آلمان. DAAKSایران و دیگری با اعتبار 

 
 باشد: IAFزیر مجموعه  ABاگر حال  •

شخیص دهید برای اینکه  شده مورد تایید  ABت ست از طریق این  IAFمعرفی  ست، کافی ا ا
 IAFوارد سایت   /4https://www.iaf.nu//articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIESلینک 

 معرفی شده را بیابید. ABپس از انتخاب کشور مربوطه، نام شده و 
 را یافتم: DAAKSبا عنوان  ABبه طور مثال من کشور آلمان را انتخاب و 

 

https://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
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مجاز به اعتباردهی چه اسااتانداردهایی  ABدر پایین همین صاافحه می توانید ببینید که این 

ها اعتبار دهند. CBبه  IAFها مجازند فقط در حوزه استانداردهای مورد تایید ABاست، چرا که 
صور می بینید  ستاندارد از آلمان مجاز به اعتب DAAKSبه مثال همانطور که در ت اردهی چندین ا

 است. 14001و  45001، 9001جمله 
 

مورد نظر خود را  CBدر گام بعد به وب ساااایت درد شاااده در همین صااافحه مراجعه و نام 
مورد نظر  CBها نام و مشااخصااات دفتر مرکزی  ABمعموال در وب سااایت  جسااتجو می کنید.

 CBدرد می شاااود، که می توانید با وارد شااادن به وب ساااایت هلدینگ یا دفتر مرکزی آن 
 را بیابید. CBشعبه و یا نمایندگی مستقر در ایران آن و مشخصات اطالعات 

 
شدن IAF زیر مجموعه ABحال اگر  • ستقل مانند ، پس زیر مجموعه یک مبا    رجع اعتباردهی م

ASCB (Accreditation Service for Certifying Body ،)IAB (International 
Accreditation Board .هستن )ASCB  در است که  مرجع اعتبار دهی مستقل دنیامعتبرترین

 نامهیصدور گواه یاز نهادها یعیوس فیبه ط دنیدر انگلستان به منظور اعتبار بخش 1995سال 
، CB) کنند یم یابیرا ارز  تیر یمد یها ستمیکه محصوالت ، پرسنل و س یدولت ریغ یالملل نیب
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IB)کشور جهان  70و اکنون دفتر مرکزی این شرکت در ایاالت متحده آمریکا و در  ، شکل گرفت
 خدمات اعتباردهی ارایه می دهد.

 است، مراحل زیر را دنبال کنید: ASCBمورد نظر مورد تایید  CB برای اینکه تشخیص دهید
  

 شوید: ASCBوارد وب سایت  /http://www.ascb.co.ukمرحله اول: از طریق این لینک 
 

 
 

 شوید:" search for accredited bodiesمرحله دوم: وارد قسمت "
 

 
 

http://www.ascb.co.uk/
http://www.ascb.co.uk/
http://www.ascb.co.uk/
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مورد نظر را وارد کنید و مشخصات ثبت شده آن را مالحظه و با اطالعات  CBمرحله سوم: نام 
 مطابقت دهید. CBواقعی 

 
 * در خصوص سایر مراجع اعتباردهی مستقل نیز می توانید از همین روش استفاده کنید.

 
 

ایران اعتبار گرفته است، می توانید از طریق  NACIمورد نظر شما اعالم نماید که فقط از  CBاگر  (3
و  ، استاندارد مورد نظرتان را انتخاببه وب سایت مرکز تایید صالحیت ایران مراجعهزیر لینک 

. به طور مثال شاارکت "نوین آموز را مالحظه کرده و اطمینان حاصاال کنید CBخصااات آن شاام
 :ISO9001آلمان در حوزه استاندارد  DQSثبات" شعبه خاورمیانه 

 
http://naciportal.isiri.gov.ir/portal/home/ 

 

 
 

 
 

http://naciportal.isiri.gov.ir/portal/home/?166767/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87
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اعتبار "بدون داشتن ند که شرکت هایی وجود دار در سراسر دنیا
، اقدام به صدور ممیزیحتی بدون اجرای و  "ملی یا بین المللی

  .نمایندمی  ت آنهامان ها یا محصوالبرای ساز ISO گواهینامه

 ،ین گواهینامه های نامعتبرصدور ا یکی از دالیل اصلیبه نظر من 
 متاسفانه "درخواست صاحبان کسب و کار" است.

گواهینامه ای که با  این گواهینامه ها ارزشمی دانید آیا 
  ؟هیچ تفاوتی ندارد، خودتان در دفتر کار خود پرینت بگیرید

دنـبـال کنیـدصـفـحه مـن را   

 

 

         

 

 

حـ ـد  ــم ــیـم ـر و غ ــ ف  

سرمـمـیـز -مدرس  -مـشـاور   


