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 هدف : آشنایی کلیه ذینفعان با قوانین شرکت انطباق کیفت آسیا جهت استفاده از خدمات  -2

 گواهینامه:   اخذ -3

 گواهینامه هر متقاضی موظف به رعایت مفاد این روش می باشد:  اخذجهت 

 قرارگیرد. AQCتمامی اطالعات مربوط به فعالیتهای ممیزی باید در اختیار ممیزان   -

- AQC  .مسئولیت تمامی فعالیتهای مرتبط به امر صدور گواهینامه و ممیزی مراقبتی را عهده دارخواهدبود 

- AQC هایی به کارفرما بوده و درصورت مشاهده عدم مغایرت مراتب را کتبآبه اطالع کارفرما خواهد  موظف به ارائه گزارش ممیزی ن

 رساند. 

موظف به کنترل مجدد آنها و اطمینان از رفع موارد ذکرشده  AQCدرصورت تکمیل اقدامات اصالحی تعیین شده درزمان معین ،  -

 می باشد. 

 نیز درقالب مقررات مربوطه متعهد به اجراآنها می باشد.  AQCکارفرما مجازبه ارائه پیشنهادات جهت بهبود وضعیت ممیزی بوده و   -

 می نماید.  معرفی AQCبه عنوان نماینده به   بوده و به این جهت شخصی را AQC همکاری باکارفرما موظف به  -

 

و همچنین کمیته تصمیم گیری ممیزی و صدور گواهینامه  ر یمددر صورت پایان ممیزی نهایی و ارائه گزارش تیم ممیزی و تأئید آن توسط  

 نسبت به صدور گواهینامه مربوطه اقدام خواهد نمود.صدور گواهینامه شرکت 

ممیزی و صدور   ریمد لیانه برنامه ریزی خواهندگردید.حق انجام ممیزی های خارح از برنامه بنا به صالحدید  ممیزیهای مراقبتی به صورت سا

 برای این شرکت محفوظ خواهد ماند.  AQCگواهینامه

 گواهینامه بطور معتبر باقی خواهد ماند.  های عمده در سیستم کارفرما صورت انجام به موقع ممیزهای مراقبتی و عدم وجود مغایرت در

 

 رازداری : -4

AQC دی مان ینگهدار دخو داطالعات و اخبار سازمان کارفرما را به طور کامل محفوظ نز یکه تمام   ددگر ی متعهد م. 

 

 عدم استفاده صحیح از گواهینامه :    -5
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AQC  است  تیمسئول نحوه  از گواهدافکنترل  را    نامهیه  مواردو عالمت شرکت  تمام  است داشت.  ددبعهده خواه  در  ناصح دافر صورت  از   حیه 

شکالت مشاهده شده  م. کارفرما موظف به اصالح  د یمانآن، کارفرما را مطلع    حیتصح  ی نسبت به روش ها  دتوان   ی م  AQCشرکت    نامه،یگواه

 .ماند دمحفوظ خواه AQCیبرا وعموض یحقوق یریگیذکر شده، حق پ  دموار  تیرعا دمر صورت ع دباشد.  یم

 

 تعلیق گواهینامه :  -6

 :شامل قیتعل د. مواردیرآد ق یمدت مشخص به حالت تعل یسازمان ممکن است برا کی  ایو   ندیفرآ کی یر شده برادصا نامهیگواه

 .باشدن دد گر نامهیکه منجر به ابطال گواه  یبحد رتیمغا  ن یه، اما ادبو نیو قوان داستاندار ریمغا ستمیکه س ددمشخص گر  یمراقبت یزیر ممد -

 یمرجع اعتبار ا یو  AQCو عالمت  نامهیاز گواه حیه صحدافعدم است -

 باشد  یاز آن نمده افکارفرما مجاز به است  نامهین گواهدمدت زمان معلق بو  در هشد  نییر زمان تعد یصورت عدم اجراء اقدامات اصالح رد -

 .باشد ی م نامهیگواه قیمنجر به تعل دموظف به ارائه گزارش موار  AQC  ممیزی و صدور گواهینامه ریمد -

 الزامات مربوطه به گواهی کردن از جمله الزامات مربوط به اثربخشی سیستم مدیریت برآورده نشده باشد.  -

 کارفرما به صورت داوطلبانه درخواست تعلیق کرده است. -

 های مراقبتی یا گواهی کردن مجدد در دفعات الزمه انجام شود. ندهد که ممیزیکارفرما اجازه  -

تعل  انیپا   رد بررس  ق،یمدت  شد   یها  یبراساس  مد  هانجام  گواهینامهریتوسط  صدور  کمیته  و  گواهینامه  ابطال    ، صدور  به  ابقاء    اینسبت 

 .ددیگردخواه یریگ میتصم نامهیگواه

واهد بود و همچنین ممیزی به صورت  کارفرما خه الزم، به عهد  یها یمرتبط جهت انجام بررس یها هنیهز هیکل نامه،یگواه قیصورت تعل رد

 عاجل انجام خواهد شد.  

 

 ابطال گواهینامه:    -7

 :ددی گر دباطل خواه ریز در موارد نامهیگواه

 .ددگر ه کارفرما مشاهد ستمیر سد  یا هشکالت عمدم یمراقبت یزیزمان مم رد -

 توسط کارفرما   هتوافق شد یها نهیاخت هزدصورت عدم پر در -

 نامه یگواه قیر زمان تعلد ی عدم اجراء اقدامات اصالح -

 .ددگر  AQCرفتن اعتبار  ست د موجب از کهیر صورتد نامهیاز گواه حیناصحده افاقدام به است -

 نامهیامه ثبت گواهدکارفرما جهت ا لیعدم تما  -

 نامه یگواه هشد فیتعر هر حوزدکارفرما  تیعدم فعال -

 .درسان ی کتبا مراتب را به اطالع کارفرما م AQCممیزی و صدور گواهینامه ریمد نامه،یبه ابطال گواه میصورت تصم رد

 .باشد یار مدبرخور ه اتخاذ شد ماتیبه تصم  تیکارفرما از حق اعتراض و شکا ه حل ذکر شدمرا ی تمام رد

 

 اصالحی : اقدامات   -8

 د امر خواه   نیا  در مورد  قیموظف به تحقAQCممیزی و صدور گواهینامه  ریمد  نامه،یاز گواه  حیصحده  افگزارش عدم است  افتیردصورت    رد

تد.  دبو صورت  گواهینامه  ریمد گزارش،    د ییأ ر  صدور  و  اصالح  ممیزی  خواه  یاقدام  کارفرما  اطالع  به  هزدرساندرا  ا  ی ها  نهی.   ن یمتعاقب 

 .دبو  دکارفرما خواه ه اصالحات به عهد
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 شکایات     -9

وجو  رد عملکر  تیشکا  دصورت  به  م  AQCپرسنل    دنسبت  کتب  دخو  تیشکا   دتوانیکارفرما  بطور  اطالع    یرا  صدور   ریمدبه  و  ممیزی 

و اقدامات مربوطه را به اطالع   دخو  یریگی ج پ یهفته نتا  کیموظف است ظرف مدت    ممیزی و صدور گواهینامه  ر یمد  و  ه دیرسان  گواهینامه

 .دکارفرما برسان

 .ددارسال گرAQCمدیرعامل یبرا یستیبا  تیگزارش شکا ،ممیزی و صدور گواهینامه ریمددنسبت به عملکر تیشکا دصورت وجو رد

 ، جهت پیگیری و بررسی شکایت ممیزی عاجل انجام می پذیرد.  AQCدر صورت وجود شکایت از طرف مشتریان کارفرما به 

 

 روش بازنگری:     -10

 : مانند دیموار یرخواست کارفرما نسبت به بازنگردصورت  رد

 AQCه از عالمت شرکت دافاز نحوه است اتی شکا _  یمراقبت یزیو مم ینهائ یزیمم نیر حدمشاهده شده   یعدم انطباق ها

 دموار یرسا و

 .دی مانارسال   AQCممیزی و صدور گواهینامه ریمد یهفته برا 2ظرف مدت  ثرحداک یرا بطور کتب درخواست خودموظف است  کارفرما 

 ن یی گروه نسبت به تع  نیارسال و ا  AQCبرای مدیرعامل   ممیزی و صدور گواهینامه  ریمدرخواست ها به همراه شوا هد و مدارک به  د  یتمام

م   دموجو  تیوضع مورد یمان  یاقدام  ارشد  گروه  نظر  ه  دبو  دخواه  نیطرف  رشیپذ   د.  تصم  کی  چ یو  به  اعتراض   نیا  ماتینسبت  گروه حق 

 .اشتدنخواهد 

 

 هزینه ها:     -11

 .دی دگردکارفرما اعمال خواه یارسال شده برا  متیق  دشنهایمطابق پ AQCیها تیفعال یها نهیهز

AQC د یماناعمال شده اقدام  یها نهینسبت به اعمال هز یهمکار انی که تا زمان پا دد گر یمتعهد م. 

 .باشد یقابل بازگشت م   ریاخت شده غ دپر یها نهیهز

 برسد .   نیطرف دییأ و به ت  فی تعر تیاز انجام فعال ش یپ  د یبا ییفقنامه ابتدااضافه بر توا یها نهیهز

 

 کارفرما: در سیستم و سازمان  تغییرات ساختاری      -12

ممیزی و صدور  ریمدر آن را به اطالع دعمده  راتییه و هر نوع تغدنمو یرا به روز نگهدار دخو ستمیموظف است که مستندات س کارفرما 

 .باشد  یکارفرما م نامهیگواه تیامنه فعالدر حوزه ددموار یشامل تمام  راتییتغ نیا ی. بطور کلدبرسانAQCشرکت  گواهینامه

 


