
 

 

   

 ايزو -ايران استاندارد

11011 

 تجديد نظر اول

 وري اسالمي ايرانهجم

Islamic Republic of Iran 

INSO/ISO 

19011 

1st.Revision 

Identical with 

 استاندارد ايران سازمان ملي 1911
ISO 19011: 2011 

(Second edition)  

 Iranian National Standardization Organization 2014 

  

 

                     رهنمودهايي                  

 هاي مديريتبراي ممیزي سیستم

 

 

 

 
Guidelines 

 for auditing management systems 
 

 

 

 
 

ICS: 03.120.10, 13.020.10 

 

 
 

 

 



 

 )تجدید نظر اول( 1911: 11011 ایزو -استاندارد ایران

 

 ب 

 

 خدا به نام 

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 9 مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استانداردهای ملی )رسمی(  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1931 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

به  11/6/10دومین جلسه شورای عالی اداری مورخ  و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه نام

  ت  اجرا ابالغ شده است .جه 12/3/10مورخ  93393/106سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسسات  و مراکز نظران صاحب سازمان ،کارشناسان  از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین

تولیدی،  به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تولیدکنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگاهانه مشارکت از که است تجاری و اوریفنّ

 ملی نویس استانداردهای پیش  .شودمی حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد

 پیشنهادها و نظرها از دریافت پس و شودمی ارسال مربوط فنی های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران

 .شودمی منتشر و ایران چاپ رسمی() ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در

کنند می تهیه شده تعیین ضوابط رعایت با نیز صالح ذی و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

،  بدین ترتیب  .شودمی منتشر و چاپ ایران ملی استاندارد عنوان به ، تصویب درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ

 ملی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که دنشومی تلقی ملی استانداردهایی

 .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیلسازمان ملی استاندارد ایران  که مربوط

(ISO)استاندارد  المللی بین سازمان اصلی اعضای از ایران سازمان ملی استاندارد
1المللی الکتروتکنیک  بین کمیسیون، 1

(IEC) و 

9 قانونی شناسی اندازه المللی بین سازمان
(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است

 کدکس غذایی  کمیسیون 
3
(CAC)کشور در 

  آخرین از ، کشور خاص های نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین در . کندمی فعالیت

  .شودمی گیریبهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی ، علمی های پیشرفت

 و سالمت ، حفظ کنندگان مصرف از حمایت برای ، قانون در شده بینی پیش موازین رعایت با تواندمیایران  سازمان ملی استاندارد

 از اجرای بعضی ، اقتصادی و محیطی زیست مالحظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصول ، عمومی و فردی ایمنی

نماید.  استاندارد، اجباری عالی شورای تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای

 را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد اجرای ، کشور محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواندمی سازمان 

 ، مشاوره در زمینۀ فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین . نماید اجباری

 و مراکز ها آزمایشگاه ، محیطیزیست مدیریت و کیفیت مدیریت های سیستم گواهی صدور و ممیزی ، بازرسی ، آموزش

 نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این سازمان ملی استاندارد ایران ، سنجش وسایل ( واسنجی کالیبراسیون )

 ها آن عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت تأیید گواهینامۀ ، الزم شرایط احراز صورت در و کندمی ارزیابی ایران صالحیتتأیید 

 انجام و گرانبها فلزات عیار تعیین ، سنجش وسایل ( واسنجی کالیبراسیون ) ، یکاها المللی بین دستگاه ترویج . کندنظارت می

 . است سازمان این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission 
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 استاندارد تدوين فنيکمیسیون 

 "هاي مديريترهنمودهايي براي ممیزي سیستم"
 (تجديد نظر اول)

 سمت و/ يا نمايندگي :رئیس

 ، میرمحمدروزبه

 )دکترای مدیریت(

 ایرانکیفیت علمی دبیر انجمن 

 

 دبیر:

 طوماریان، سهیال

 لیسانس مهندسی الکترونیک() 

 

الحیت نهادهای رئیس گروه تایید ص

های مدیریتی گواهی کننده سیستم

-مرکز ملی تایید صالحیت ایران

 سازمان ملی استاندارد ایران
 

 ))اسامی به ترتیب حروف الفبا: ءاعضا
 

 تجلی، سیامک

 )کارشناس ارشد مدیریت(

 

 حسینی، شبنم

 )لیسانس مهندسی صنایع(

 

 رامین، یاسین

 )کارشناس ارشد مدیریت(

 

  شرکت مهندسی سامان نیرو پاد مشاور

 

 

 شرکت انطباق کیفیت آسیا 

 

 

های گواهی کننده سیستم شرکت

   CCPL مدیریت 

 مشاور ارشد شرکت مشاوران فنّاوری حسنعلی ،رسولی

 اطالعات آگاهان )لیسانس مهندسی مکانیک(

 

 صالحیت نهادهای کارشناس تایید زرین چنگ، الهام

 های مدیریتیگواهی کننده سیستم  )لیسانس مهندسی شیمی(

  –مرکز ملی تایید صالحیت ایران 

 ایران سازمان ملی استاندارد 
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 کمیسیون فني تدوين استاندارد )ادامه(

 

 کارشناس ارشد گروه کارشناسان   مهستی، سید احمدیان

 کیش -ایران )لیسانس علوم آزمایشگاهی(

  

 شاهوردی، عاطفه

 )کارشناسی آمار(

 

 

 

 فارغ، فریدون

 بهداشت حرفه ای( ی)کارشناس

 

الحیت نهادهای کارشناس تایید ص

های مدیریتی گواهی کننده سیستم

-مرکز ملی تایید صالحیت ایران

 سازمان ملی استاندارد ایران

 

مدیر عامل شرکت ارزیابان کیفیت 

 خاور میانه
 

 ، منیژهافشار ،طهماسبی

 )لیسانس علوم تغذیه(

  معاون تایید صالحیت در امور مشاوران 

یتی مرکز ملی های مدیرو سیستم

سازمان ملی  -تایید صالحیت ایران

 استاندارد ایران

 

 منتظری، مریم

 (معدنی -)کارشناسی ارشد شیمی

 

 

 

 

-کارشناس تایید صالحیت آزمایشگاه

مرکز ملی  /کالیبراسیونهای آزمون

سازمان ملی  -تایید صالحیت ایران 

 استاندارد ایران

 

 -کارشناس استاندارد هوسپ سرکسیان، هوسپ

 بازنشسته سازمان ملی استاندارد ایران )لیسانس مهندسی برق(
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 فهرست مندرجات

 عنوان
 

 صفحه

 ز پیش گفتار

 ح مقدمه

 1 دهدف و دامنه کاربر 1

 1 مراجع الزامی 1

 1 و تعاریف اصطالحات  9

 6 اصول ممیزی 2

 3 مدیریت کردن برنامه ممیزی  3

 3 کلیات 3-1

 11 تعیین اهداف برنامه ممیزی 3-1

3-9 

3-2 

3-3 

 تهیه برنامه ممیزی

 اجرای برنامه ممیزی 

 پایش برنامه ممیزی

11 

12 

11 

 11 بازنگری و بهبود برنامه ممیزی 3-6

 10 انجام یک ممیزی 6

6-1  

6-1 

 کلیات

 آغاز ممیزی

10 

11 

 19 ممیزیهای فعالیتبرای سازی آماده 6-9

 13 های ممیزیانجام فعالیت 6-2

6-3 

6-6 

6-3 

 تهیه و توزیع گزارش ممیزی

 اتمام ممیزی

  ممیزیبعد از پیگیری  انجام اقدامات

91 

99 

99 

 99 شایستگی و ارزیابی ممیزان  3

 99 کلیات 3-1

 92 نیازهای برنامه ممیزی ه کردنشایستگی ممیز به منظور برآوردتعیین  3-1

 20 تعیین معیارهای ارزیابی ممیز 3-9

3-2 

 

 20 مناسب ارزیابی ممیز انتخاب روش
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 و 

 

3-3 

3-6 

 انجام ارزیابی ممیز

 حفظ و بهبود شایستگی ممیز

 

21 

21 

 21        هایو مهارتهای تشریحی در خصوص دانش و مثالها ییراهنما( جهت آگاهی) پیوست الف

 رشته تخصصیبه ممیزان مختص 

 30 هاریزی و انجام ممیزیبرای ممیزان در مورد طرح تکمیلیهای ییراهنما (جهت آگاهی) پیوست ب
 33 نامهکتاب
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 گفتار پیش

رهنمودهایی برای ممیزی " نخستین بار تحت عنوان"های مدیریت ای ممیزی سیستمرهنمودهایی بر"استاندارد

این استاندارد بر اساس  تدوین شد. 1936در سال  "های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطیسیستم

های  کمیسیونو تایید  استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ملی پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان

اجالسیه کمیته ملی مدیریت یکصد و چهل و ششمین مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در 

 تصویب شد. 10/11/11 مورخ کیفیت

قانون اصالح قوانین و مقررات سازمان استاندارد و تحقیقات  9اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده  

 شود. ، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می1931صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

 شود.می 1936سال  11011ایزو  –این استاندارد جایگزین استاندارد ایران 

خدمات،  و علوم صنایع،ه زمین در جهانی و ملی  های پیشرفت و  تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ برای

این  تکمیل و اصالح برای که هرپیشنهادی و شد نظرخواهد تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهای

 باید قرارخواهدگرفت. بنابراین، توجه مورد مربوط فنی نظردرکمیسیون تجدید هنگام شود، ارائه استانداردها

استاندارد به صورت دیگری مشخص مگر آن که در  کرد استفاده ملی نظراستانداردهای تجدید ازآخرین همواره

 شده باشد.

 :دوین شده و معادل آن به زبان فارسی استاین استاندارد ملی بر مبنای استاندارد بین المللی زیر ت

 
ISO 19011: 2011    Guidelines for auditing management systems     
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 ح 

 

 مقدمه

، تعدادی از استانداردهای جدید 1001در سال  ISO 19011بعد از انتشار ویرایش اول استاندارد بین المللی 

 ممیزی دامنه شمول وسیع تری ازکه  وجود دارد نیازاین  ، حاالدر نتیجه .سیستم مدیریت منتشر شده است

 ، در نظر گرفته شود.دنتر می باشعام  که هاییراهنماییئه اهای مدیریت و همچنین ارسیستم

که  را تدوین کرد  ISO/IEC 17021، استاندارد ISO/CASCOارزیابی انطباق بین المللی، کمیته 1006در سال 

-مبنای راهنماییبر  و درک های مدیریت توسط شخص ثالث را بیان میکردن سیستمربوط به گواهی الزامات م

 .بود ISO 19011ویرایش اول استاندارد بین المللی در های ارائه شده 

 ارائه شده در هایراهنمایی تبدیلبرای  منتشر گردید 1011 که در سال ISO/IEC 17021 ویرایش دوم استاندارد

بود. به این  یافته بسطمدیریت، های گواهی کردن سیستم الزامات مربوط به ممیزیبه   ISO 19011استاندارد

هایی با اندازه از جمله سازمانهایی را به تمامی استفاده کنندگان راهنماییدوم این استاندارد  ویرایشمفهوم که 

ممیزی")شخص اول( و  "درون سازمانیهای ممیزی"که معموال بر مواردی  و کندئه میاکوچک و متوسط ار

، متمرکز شودنامیده می )شخص دوم( "شودانجام می خود تامین کنندگان در موردهایی که توسط مشتریان 

الزامات استاندارد  از هایی که در ممیزی گواهی کردن سیستم مدیریت دخیل می باشندآن چندهر .است

ISO/IEC 17021: 2011 استاندارد را نیز مفید بیابند.های این ممکن است راهنمایی، نندکپیروی می 

 شده است. نشان داده 1در جدول  ISO/IEC 17021: 2011و ISO 19011: 2011 استاندارد  باط بینارت

 
 ISO/IEC 17021: 2011 و ارتباط آن با استاندارد ISO 19011: 2011دامنه شمول استاندارد  -1ل جدو 

 

 برون سازمانی ممیزی درون سازمانی ممیزی

 ممیزی شخص اول برخی اوقات

 شودنامیده می

 ممیزی شخص ثالث ممیزی تامین کنندگان

 ممیزی شخص دوم برخی اوقات

 شودنامیده می

 مقرراتی و مشابه برای مقاصد قانونی،

برای گواهی کردن )همچنین به الزامات 
 ISO/IEC 17021: 2011استتتتاندارد

 (شودمراجعه 

 

ریزی و انجام خصوص طرحدرخصوص مدیریت برنامه ممیزی، در لیکن کند وبیان نمین استاندارد الزامات را ای

 .کندمی ارائهرا یی هاییراهنما ممیز و تیم ممیزینیز در خصوص شایستگی و ارزیابی  ممیزی سیستم مدیریت و
این فهم توانند بیش از یک سیستم مدیریت رسمی داشته باشند. به منظور سهولت در قابلیت ها میسازمان

این استاندارد مخاطب با این وجود  .ترجیح داده شده است مفرد به صورت "سیستم مدیریت"اصطالح ، استاندارد
در خصوص  استفاده از  ن. این موضوع همچنی وفق دهدرا با موقعیت خاص خود  هاتواند اجرای این راهنماییمی

  .صادق است "ممیزان"و  "ممیز"، "اشخاص"و  "شخص"
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هایی که سازمانگستره وسیعی از کاربران بالقوه از جمله ممیزان، کارگیری در خصوص  تاندارد برای بهاین اس
ل به دالیهای سیستم مدیریت هایی که نیاز به انجام ممیزیسازمانو  کنندمی اجرارا مدیریت های سیستم

این راهنمایی می توانند  کاربران این استاندارد وجود این . باگرفته شده استمقرراتی دارند، در نظر قراردادی یا 
 .برند الزامات خود در ارتباط با ممیزی به کارایجاد  برایرا 

هایی رود و برای سازمانن به منظور خود اظهاری به کار همچنیتواند میاین استاندارد ارائه شده در هایراهنمایی
 که در آموزش ممیزان یا گواهی کردن کارکنان دخیل هستند، مفید باشد.

گونه  همان .قابل انعطاف باشددر نظر گرفته شده است که به گونه ای این استاندارد  ارائه شده در هایراهنمایی
و سطح بلوغ بر اساس اندازه  هاماییاستفاده از این راهن ف در این متن نشان داده شده است،که در نقاط مختل

ر اساس اهداف و دامنه و براساس ماهیت و پیچیدگی سازمان مورد ممیزی و نیز بسیستم مدیریت سازمان 
 تواند متفاوت باشد.، میهایی که قرار است انجام شودشمول ممیزی

هر  با. رویکرد پذیرفته شده کندمی معرفیهای مدیریت را سیستم ندارد مفهوم ریسک مربوط به ممیزیاین استا
با  امکان بالقوه دارد کهممیزی  " و "نیافته است ی که  اهداف آن تحققممیز فرایند "مربوط به ریسک دو 

های راهنمایی این استاندارد .باشدمرتبط می ،"تداخل داشته باشدشونده سازمان ممیزی یهافعالیتاهداف و 
 هاکه سازمان کندمی مشخص لیکن کند ومدیریت ریسک سازمان ارائه نمیای همشخصی را در خصوص فرایند

 .دنساز مرکزت حائز اهمیت برای سیستم مدیریت متبر روی موضوعارا ممیزی  فعالیت ندنمی توا
-با یکدیگر ممیزی می مختلف 1های تخصصیدر رشتهدو یا چند سیستم مدیریت  که رارویکردی این استاندارد 

ها در یک سیستم مدیریت . هرگاه این سیستمشودده مینامی "ترکیبیممیزی "اغلب کار  این .می پذیرد ،شوند
 می باشند. ترکیبیهای ممیزی کردن همانند ممیزی ، اصول و فرایندادغام شوند واحد

ها به تمامی تالش ارائه شده است.در این استاندارد  کلیدی به کار رفتهو تعاریف ها و اصطالحات ، واژه9در بند 
در تعارض ها استاندارددر سایر  به کار رفتهتعاریف  که این تعاریف با شده است تا اطمینان حاصل شودکار گرفته 

 .نباشند
کند که ین اصول به استفاده کننده کمک می، تعریف شده است. ااست ی که ممیزی مبتنی بر آناصول 2دربند 

حایز اهمیت  3تا  3ارائه شده در بندهای  هایبرای درک راهنماییها آن وماهیت اصلی ممیزی را درک کند 
 هستند.
، تعیین اهداف برنامه ممیزی و هماهنگی ممیزی برنامه مدیریتو  استقراردر خصوص هایی راهنمایی 3در بند 
 ئه شده است.اهای ممیزی ارفعالیت
 است. ئه شدهاسیستم مدیریت ارانجام ممیزی ریزی و هایی در خصوص طرحراهنمایی 6در بند 
ئه شده اهای ممیزی ارهایی در ارتباط با شایستگی و ارزیابی ممیزان سیستم مدیریت و تیمراهنمایی 3در بند 

 .است
 مختلف را شرح می دهد. های تخصصیرشتهبرای  3ارائه شده در بند  هایکارگیری راهنمایی هپیوست الف ب

.ها را شرح می دهدریزی و انجام ممیزیخصوص طرحای تکمیلی برای ممیزان در هپیوست ب راهنمایی

                                                 
1-Disciplines 
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 هاي مديريتسیستم رهنمودهايي براي ممیزي

1هدف ودامنه کاربرد 1
 

یریت برنامه های مدیریت شامل اصول ممیزی، مدسیستم هایی در مورد ممیزیراهنمایی استاندارد این

 هایی در مورد ارزیابی شایستگی افراد دخیل درهای سیستم مدیریت و نیز راهنماییممیزی و اجرای ممیزی

 کند.ئه میاهای ممیزی ارو تیم ممیزانافراد مدیریت کننده برنامه ممیزی،  ممیزی شامل فرایند

 و برون سازمانی درون سازمانیهای به انجام ممیزینیاز هایی که کلیه سازمان در خصوصاین استاندارد 

 .دارند، قابل استفاده است مدیریت برنامه ممیزییا های مدیریت سیستم

، امکان نیاز مورد خاص شایستگی به ویژه ، به شرط توجههاممیزیانواع  سایر کارگیری این استاندارد برایه ب

 .پذیر است

  الزاميمراجع   1

دیگر استانداردهای با  گذاری یکسان. این بند به منظور حفظ شماره ستمراجع الزامی ااین استاندارد فاقد 

 در نظر گرفته شده است.سیستم مدیریت 

 اصطالحات و تعاريف 9

 :زیر کاربرد داردصطالحات و تعاریف در این استاندارد ا

9-1 

 ممیزي

به صورت  ها( و ارزیابی آن9-9) شواهد ممیزي مند، مستقل و مدون به منظور به دست آوردنمنظا یفرایند

 شوندمیبرآورده  (1-9) معیارهاي ممیزي عینی به منظور تعیین میزانی که

آن برای  توسط خود سازمان یا از جانب شودنامیده می "ممیزی شخص اول"که گاه  درون سازمانیهای ممیزی -1يادآوري 

دست آوردن اطالعات یید اثر بخشی سیستم مدیریت یا به)برای مثال تا گیردریت و سایر مقاصد داخلی انجام میبازنگری مدی

اظهاری سازمان درباره انطباق باشد.  تواند مبنایی برای خودمی درون سازمانیهای یزیمبرای بهبود سیستم مدیریت(. م

تر استقالل را می توان با مبرا بودن از مسئولیت در خصوص فعالیت مورد کهای کوچسازمانبسیاری موارد، به ویژه در در

 اثبات نمود.رض منافع ااز گرایش و تع ممیزی یا مبرا بودن

های شخص دوم ست. ممیزیا "شخص ثالث"و  "شخص دوم"های شامل ممیزی برون سازمانی هایممیزی -1يادآوري 

-ممیزیشود. ها توسط سایر اشخاص انجام میآن نفع می باشند، یا از جانبشوند که در سازمان ذیی انجام میهایتوسط طرف

                                                 
1-Scope 
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یا سازمان هایی که  1مقررات تنظیم کننده های سازمان کننده مستقل مانندهای ممیزی های شخص ثالث توسط سازمان

 شود.کنند، انجام میمیئه اارگواهی کردن را خدمت 

، ایمنی و محیطیزیست کیفیت،  د)ماننمختلف  رشته های تخصصیهنگامی که دو یا چند سیستم مدیریت در  -9يادآوري 

 می نامند. ترکیبیهمدیگر مورد ممیزی قرار می گیرند، آن را ممیزی سالمت شغلی( با 

کنند، ( همکاری می3-9) شوندهممیزیسازمان ی کننده در انجام ممیزی یک هنگامی که دو یا چند سازمان ممیز -4يادآوري 

"ممیزی مشترک"آن را 
 می نامند. 1

 .1933سال  1000ایزو  -استاندارد ایران 1-1-9برگرفته از تعریف بند  -5يادآوري 

 

9-1 

 معیارهاي ممیزي

( 9-9) شواهد ممیزيکه به عنوان مبنایی برای مقایسه  روش های اجرایی یا الزامات مشی ها،مجموعه خط

 شوند استفاده می

 .1933سال  1000ایزو  -ایران استاندارد 3-1-9 بندتعریف برگرفته از  -1يادآوري

واژه اغلب از  (2-9) هاي ممیزييافته  درباشند،  قوانین و مقررات( شامل)  الزامات قانونی، اگر معیارهای ممیزی -1يادآوري 

 .شوداستفاده می2 "عدم پیروی"یا 9 "پیروی"های 

 

9-9 

 شواهد ممیزي

 ( و قابل تصدیق1-9) معیارهاي ممیزيسوابق، بیان واقعیات یا دیگر اطالعات مربوط به 

 .شواهد ممیزی می توانند کمی یا کیفی باشند -يادآوري

 ]1933سال  1000ایزو  -استاندارد ایران از 2-1-9 بند تعریف[

 

9-4 

 يافته هاي ممیزي

 (1-9) با معیارهاي ممیزي شده در مقایسه(گردآوری 9-9) شواهد ممیزي نتایج حاصل از ارزیابی

                                                 
2-Regulators 

1-Joint audit 

2-Compliant 

3-Non-compliant 
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 انطباق یا عدم انطباق را نشان می دهد. ،یافته های ممیزی -1يادآوري 

 باشد. های مطلوب سازمانرویهبت ثتواند منجر به شناسایی فرصت های بهبود یا یافته های ممیزی می -1يادآوري 

-می نامیده مطابقتیا عدم  مطابقتممیزی یافته  ،یا سایر الزامات انتخاب شوند قوانینمعیارهای ممیزی از  هرگاه -9يادآوري 

 شود.

 .1933سال  1000ایزو  -استاندارد ایران 3-1-9بند  تعریف برگرفته از -4وريآياد

 

9-5 

 ممیزي گیرينتیجه

 (2-9) يافته هاي ممیزيبعد از بررسی اهداف ممیزی و کلیه  (1-9) ممیزي ماحصل یک

 .1933سال  1000ایزو  -استاندارد ایران 6-1-9 بند تعریفبرگرفته از  -وريآياد

 

9-6 

 کارفرماي ممیزي

 (1-9ممیزي ) سازمان یا شخص درخواست کننده

مدیریت کننده  فرد( یا 3-9)شونده ممیزي سازمان تواند، کارفرمای ممیزی میدرون سازمانی در مورد ممیزی -1يادآوري 

تنظیم های  سازمانتواند از جانب منابعی مانند می برون سازمانیدرخواست های مربوط به ممیزی  .دباش نیز ممیزی برنامه

 طرف های قرار داد یا کارفرمایان بالقوه باشد. ،مقررات کننده

 .1933سال  1000ایزو  -استاندارد ایران 3-1-9 برگرفته از تعریف -1 وريآياد

 

9-7 

 شونده ممیزيسازمان  

 سازمان مورد ممیزی 

 ]1933 سال 1000ایزو  -استاندارد ایراناز  3 -1-9 بندعریف ت[

 

9-8 

 ممیز

 دهد( را انجام می1-9) ممیزي یک شخصی که
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9-1 

 تیم ممیزي

 فني کارشناسان، و در صورت لزوم توسط دهند( را انجام می1-9) ممیزي( که یک 3-9) ممیزیک یا چند 

 (10-9) شوندپشتیبانی می

 .شودتعیین می "راهبر تیم ممیزی"به عنوان یکی از ممیزان تیم ممیزی  -1يادآوري 

 گیرد.د ممیزان در حال آموزش را نیز دربرتوانتیم ممیزی می –1يادآوري 

 ]1933سال  1000ایزو  -استاندارد ایراناز  10 -1-9 بند تعریف[

 

9-10 

 فني اسکارشن

 کندارائه می (1-9) تیم ممیزيرا برای  معینیارشناسی کشخصی که دانش یا تخصص 

میزی، یا فعالیت مورد م دانش یا تخصصی که به سازمان، فرایند عین عبارت است ازمکارشناسی دانش یا تخصص  -1يادآوري 

 شود.یا زبان یا فرهنگ مربوط می

 کند.( عمل نمی3-9) کارشناس فنی در تیم ممیزی به عنوان ممیز -1يادآوري 

 ]1933سال  1000ایزو  -استاندارد ایران از 11 -1-9 بند تعریف[

 

9-11 

 ناظر

 کندلیکن ممیزی نمی کند و( را همراهی می1-9) تیم ممیزيشخصی که 

 کند.ت نمیدر آن دخال تاثیر ندارد یا (1-9) ممیزيانجام  بر( نیست و 1-9) ممیزيبخشی از تیم ناظر  -1يادآوري 

یا طرف  مقررات قانونی تنظیم کنندهسازمان های از طرف  ،(3-9) شوندهممیزي سازمان از طرفتواند می ناظر -1يادآوري

 .کندمی نظارت (1-9) ممیزيبر نفع دیگری باشد که ذی

 

9-11 

 راهنما

 شود( تعیین می1-9) تیم ممیزي(  برای کمک به 3-9) شوندهممیزيسازمان شخصی که از طرف 
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9-19 

 برنامه ممیزي

و ریزی شده است ( که برای چارچوب زمانی مشخصی طرح1-9) ممیزيای از یک یا چند برای مجموعه ترتیباتی 

 باشدبرای نیل به مقاصد خاصی می جهت گیری آن

 .1933سال  1000ایزو  -استاندارد ایران 1-1-9 بند تعریفبرگرفته از  -يادآوري

 

9-14 

 دامنه شمول ممیزي

 (1-9) ممیزي و حدود یکگستره 

ها و همچنین ها و فرایندفعالیت ، واحدهای سازمانی،های فیزیکیمکانعموما شامل شرحی از شمول ممیزی  دامنه -يادآوري

 .باشدگرفته شده میدربر مدت زمان

 ]1933 سال 1000 ایزو -استاندارد ایران از 19 -1-9 بندتعریف [

 

9-15 

 طرح ممیزي

 (1-9) ممیزي ها و ترتیبات برای یکشرحی از فعالیت

 ]1933 سال 1000ایزو  -استاندارد ایران از 11 -1-9 بند تعریف[

 

9-16 

 ريسک

 تاثیر عدم قطعیت بر روی اهداف

 .1931سال  19126شماره  استاندارد  ملی ایران  1-1تعریف برگرفته از  -يادآوري

 

9-17  

 شايستگي

 به نتایج مورد انتظار دستیابیبرای  ها گیری دانش و مهارتکار توانایی به
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 است.ممیزی  رفتار شخصی در حین فرایند مناسب به کارگیری بیانگرتوانایی  -يادآوري

 

9-18 

 انطباق

 برآورده شدن یک الزام

 ] 1933سال  1000ایزو  -استاندارد ایران از 1 -6-9 بند تعریف[

 

9-11 

 عدم انطباق

 برآورده نشدن یک الزام

 ]1933سال  1000ایزو  -استاندارد ایران از 1 -6-9 بند تعریف[

 

9-10 

 سیستم مديريت 

 آن اهداف به دستیابیاهداف و مشی و خط تعیینبرای  یسیستم

مختلف مانند سیستم مدیریت کیفیت، سیستم  مدیریت تواند شامل سیستم هایسیستم مدیریت یک سازمان می -يادآوري

 .باشدمدیریت مالی یا سیستم مدیریت زیست محیطی 

 ]1933 سال 1000ایزو  -استاندارد ایران از 1 -1-9 بندتعریف [

 

 اصول ممیزي     4

ممیزی به ابزاری  تا. این اصول بایستی کمک کند شودمی توصیف مشخص اصولممیزی با اتکا به تعدادی 

از طریق فراهم کردن اطالعاتی های مدیریت ها و کنترلمشیاز خطی پشتیبانی بخش و قابل اطمینان برااثر

پیش پیروی از این اصول  .مبدل شود، برای بهبود عملکرد خود اقدام کندکه بر مبنای آن یک سازمان بتواند 

یزانی که گیری کافی و مرتبط از ممیزی، و فراهم آوردن این امکان است که ممنیاز ضروری برای ارائه نتیجه

 ایط مشابه به نتایج مشابه برسند.کنند در شرمستقل از یکدیگر کار می

 :بر مبنای شش اصل ذکرشده به شرح زیر است 3تا  3های ارائه شده در بندهای راهنمایی

 حرفه ای بودن مبنای :درستکاري    -الف
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 بایستی:برنامه ممیزی  کنندهمدیریت ممیزان و افراد           

 انجام دهند و مسئولیت دقتو با درستی کار خود را  -        

 و با آن مطابقت کنند رعایت تمام الزامات قانونی قابل کاربرد را -    

 شایستگی خود را هنگام انجام کار اثبات کنند -    

 های خود منصف و بدون گرایش باشندطرف انجام دهند یعنی در تمام رفتارکار خود را به صورت بی -    

اس حس ،یک ممیزی اعمال شودر حین انجام ها دداوری آنبر در مورد تاثیراتی که ممکن است  -

 .باشند

 دهی صادقانه و صحیح: التزام به گزارشئه منصفانهاار    -ب

بازتاب صادقانه و صحیح  یممیزی و گزارش های ممیزی بایستگیری نتیجهیافته های ممیزی،          

آید و اختالف نظرات میان تیم پیش می موانع مهمی که در طول ممیزی های ممیزی باشند.فعالیت

بایستی تبادل اطالعات  گزارش شوند.بایستی  اند،شونده که حل و فصل نشدهممیزیسازمان و  ممیزی

 .، شفاف و کامل باشد، به موقعهدفمند، دقیق، درست

 کارگیری پشتکار و داوری در ممیزی : بهاي مقتضيدقت حرفه     -ج

دهند و به خاطر این که طرف اعتماد ای که انجام میاهمیت وظیفهمیزان بایستی بنا بر م 

به خرج دهند. توانایی  د در کار خود دقتگیرننفع قرار میهای ذیفرماهای ممیزی و سایر طرفکار

ای مقتضی ها با دقت حرفهآن در انجام کار های ممیزی عامل مهمییتعموقداوری مستدل در کلیه 

 است.

 : امنیت اطالعاتمحرمانگي       -د

 احتیاط انجام وظایف خود فاظت اطالعات به دست آمده در حینممیزان بایستی در استفاده و ح         

توسط ممیزان یا کارفرمای ممیزی به نحو نامناسبی برای بهره شخصی  اطالعات ممیزی نبایستی .کنند

این مفهوم . ، استفاده شودزیان آور باشدشونده ممیزیسازمان  مشروعروشی که برای منافع  هیا ب

 .گیردمی را دربراطالعات حساس یا محرمانه  با مناسببرخورد 

 ممیزیهای گیرینتیجه 1گراییواقع بی طرفی ممیزی ومبنای  :استقالل      -ه

فارغ و در تمامی موارد به روشی که مستقل بوده  مورد ممیزیفعالیت حتی االمکان از  ممیزان بایستی

ممیزان بایستی مستقل از  درون سازمانیعمل کنند. در ممیزی های  ،از گرایش و تعارض منافع است

ممیزی برای  فراینددر سرتاسر  ممیزی باشند. ممیزان بایستی موردهای کاری حوزهاجرایی مدیران 

                                                 
1-Objectivity 
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 گراییواقعممیزی مبتنی بر شواهد ممیزی است،  هایگیریجهنتیها و حصول اطمینان از این که یافته

 را حفظ نمایند.

کامال مستقل از فعالیت مورد ممیزی  درون سازمانیهای کوچک، ممکن است ممیزان در سازمان

به عمل گرایی واقع نباشند ولی هرگونه اهتمامی بایستی در جهت برطرف کردن گرایش و ترغیب بر

 آید.

قابل اطمینان و تجدید  هایگیریروش منطقی برای دستیابی به نتیجه :شواهدرويکرد مبتني بر      -و

 نظامند ممیزی فرایندپذیر ممیزی در طی 

 ارزی ،باشدهایی از اطالعات موجود نمونهمبتنی بر بطور کلی قابل تصدیق و بایستی شواهد ممیزی          

بهره بایستی  گیرینمونهشود. از و با منابع محدود انجام می محدود ممیزی در طول یک دوره زمانی

ارتباط  ممیزی داشت هایگیرینتیجهبا میزان اطمینانی که می توان به زیرا  گیری مناسب شود

 نزدیک دارد.

 برنامه ممیزيمديريت کردن       5

 کلیات    5-1

اثر بخشی که در تعیین  تهیه کند انجام دهد بایستی یک برنامه ممیزی ها راسازمانی که الزم است ممیزی

باشد که هایی تواند شامل ممیزیبرنامه ممیزی می .باشد شونده سهیمممیزیسازمان های مدیریت سیستم

انجام  ترکیبییا  جداگانهبه صورت توانند می گیرد کهرا در نظر مییک یا چند استاندارد سیستم مدیریت 

 .شوند

 یاچند شخص اند و یکتعیین شده ممیزی ل کند که اهداف برنامهمدیریت رده باال بایستی اطمینان حاص

مبتنی بر اندازه و  برنامه ممیزی بایستی گستره. را برای مدیریت کردن برنامه ممیزی منصوب کند شایسته

سطح بلوغ سیستم مدیریت مورد چگونگی کارکرد، پیچیدگی، و نیز ماهیت،  رد ممیزی ووماهیت سازمان م

با اهمیت در  ه ممیزی برای ممیزی کردن موضوعاتبه تخصیص منابع برنام ستیممیزی باشد. اولویت بای

خطرات مرتبط با سالمت  اکیفیت محصول یهای کلیدی باشد. این موارد ممکن است ویژگی سیستم مدیریت

 گیرد.ها را دربرآن زیست محیطی و کنترل با اهمیتهای و ایمنی یا جنبه

 

ممیزی کردن مبتنی بر ریسک شناخته شده است. در این استاندارد راهنمایی بیشتر در عنوان مفهوم معموال به این  -يادآوري

 ئه نشده است.اخصوص ممیزی کردن مبتنی بر ریسک ار

 

 ااثربخش و کاراطالعات و منابع الزم را برای سازماندهی و انجام ممیزی ها به صورت برنامه ممیزی بایستی 

 باشد: تواند شامل موارد زیرمی نیز وگیرد های زمانی تعیین شده دربرارچوبچ در
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 هایممیزیهر یک از مه ممیزی و اهداف مربوط به برنا -

 هاها/جدول زمانی ممیزیزمان/مکان /تعداد/انواع/مدتگستره -

 های اجرایی برنامه ممیزیروش -

 معیارهای ممیزی -

 های ممیزیروش -

 انتخاب اعضای تیم ممیزی -

 نحوه سفر و محل اقامت شامل منابع الزم -

 .موضوعات مشابه عات، سالمت و ایمنی و سایرمحرمانگی، امنیت اطال رعایتهایی برای فرایند -

پایش و  بایستی ،اهداف ممیزی برآورده شده اندبرای حصول اطمینان از این که اجرای برنامه ممیزی بایستی 

 اندازه گیری شود. برنامه ممیزی بایستی به منظور شناسایی بهبودهای احتمالی بازنگری شود.

 .را شرح می دهد مدیریت برنامه ممیزی نمودار جریان فرایند 1شکل 
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 ریزیطرح

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 اجرا 

 

 

   

 

 

  

 

 

 بررسی

 

 

  

 اقدام  

   

 

 
 .در این استاندارد شرح می دهد را اقدام -بررسی -اجرا -ریزیکارگیری چرخه طرحاین شکل به  -1 يادآوري

 .اشاره دارد/بند فرعی مرتبط در این استاندارد /بند فرعی به بندبند شماره گذاری -1يادآوري 

مديريت برنامه ممیزي فرايندنمودار جريان  -1شکل   

 

 

 تعیین اهداف برنامه ممیزی 3-1

 برنامه ممیزی تهیه 3-9

افراد مدیریت کننده های ها و مسئولیتنقش 3-9-1

 برنامه ممیزی

 شایستگی افراد مدیریت کننده برنامه ممیزی 3-9-1

 برنامه ممیزی گسترهتعیین  3-9-9

 های برنامه ممیزیشناسایی و ارزیابی ریسک 3-9-2

 های اجرایی برای برنامه ممیزیتعیین روش 3-9-3

 ممیزیشناسایی منابع برنامه  3-9-6

 اجراي برنامه ممیزي  5-4

 کلیات 3-2-1

یک  دامنه شمول و معیارهای تعیین اهداف، 3-2-1

 ممیزی

 های ممیزیانتخاب روش 3-2-9

 انتخاب اعضای تیم ممیزی 3-2-2

در یک ممیزی به راهبر تیم  واگذاری مسئولیت 3-2-3

 ممیزی

 ممیزی مدیریت کردن ماحصل برنامه 3-2-6

 مدیریت کردن و حفظ سوابق برنامه ممیزی 3-2-3

 پایش برنامه ممیزی 3-3

 بازنگری و بهبود برنامه ممیزی 3-6

 شایستگی و ارزیابی ممیزان

 (3)بند 

 ممیزی انجام یک

 (6ند )ب
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تعیین اهداف برنامه ممیزي     5-1  

 و انجام ممیزی  ریزیاهداف برنامه ممیزی برای هدایت طرحبایستی اطمینان حاصل کند که رده باال  مدیریت

شود. اهداف اجرا میبخش کند که برنامه ممیزی به صورت اثربایستی اطمینان حاصل  نیز اند وتعیین شده

 باشد و آن را پشتیبانی کند. همخوانیستم مدیریت مشی و اهداف سبایستی با خط برنامه ممیزی

 این اهداف می توانند مبتنی بر مالحظات به شرح زیر باشند :

 های مدیریتاولویت  -الف

 کارومقاصد تجاری و سایر مقاصد کسب  -ب

 هاها و هرگونه تغییر آنو پروژهمحصوالت  ،ها فرایندهای ویژگی  -ج

 لزامات سیستم مدیریتا  -د

 ها تعهد داردیر الزامات که سازمان نسبت به آنبه قوانین و قراردادها و ساالزامات مربوط   -ه

 نیاز به ارزیابی تامین کننده  -و

 نفع از جمله مشتریانهای ذیات طرفها و انتظارنیاز  -ز

یا شکایات  هایا رویدادها عدم موفقیتکه در وقوع شونده به صورتی ممیزیسازمان سطح عملکرد   -ح

  شود.مشتری منعکس می

 شوندهممیزی سازمان ریسک های مربوط به  -ط

 ممیزی های پیشین نتایج   -ی

 .طح بلوغ سیستم مدیریت مورد ممیزیس  -س

:شودبرنامه ممیزی موارد زیر را شامل میهایی از اهداف لمثا  

 کمک به  بهبود سیستم مدیریت و عملکرد آن   - 

 استاندارد سیستم مدیریت کردن بر طبق، برای مثال گواهی برون سازمانی برآورده کردن الزامات    - 

 دادی تصدیق انطباق با الزامات قرار   - 

 یک تامین کننده دستیابی و حفظ اطمینان به توانمندی   - 

 تعیین اثر بخشی سیستم مدیریت   - 

 .ریت و اهداف کلی سازمانیمشی سیستم مدمدیریت با خطاهداف سیستم  ییهمسوو  سازگاریارزیابی    - 

 

 تهیه برنامه ممیزي     5-9

 مديريت کننده برنامه ممیزيشخص  هاي مربوط بهها و مسئولیتنقش   5-9-1

 :در موارد زیر اقدام کندبایستی  شخص مدیریت کننده برنامه ممیزی

 برنامه ممیزی گسترهتعیین  -

 ای مربوط به برنامه ممیزیهریسکشناسایی و ارزیابی  -

 ممیزیتیم  هایمسئولیتتعیین  -

 های ممیزیای برنامههای اجرایی برروش تعیین -

 تعیین منابع الزم -
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 ،ممیزیهر شمول و معیارهای شامل تعیین اهداف، دامنه از اجرای برنامه ممیزی حصول اطمینان   -

 تخاب تیم ممیزی و ارزیابی ممیزانتعیین روش های ممیزی و ان

 سوابق مناسب برنامه ممیزیحصول اطمینان از مدیریت و نگهداری  -

 .ازنگری و بهبود برنامه ممیزیایش، بپ -

و در  برساندرا به اطالع مدیریت رده باال  بایستی محتوای برنامه ممیزیشخص مدیریت کننده برنامه ممیزی 

 .درخواست نمایداز وی را ها تصویب آن الزمموارد 

 
 شخص مديريت کننده برنامه ممیزيشايستگي    5-9-1

های برای مدیریت برنامه ممیزی و ریسکشایستگی الزم  کننده برنامه ممیزی بایستیمدیریت شخص 

 :زیر دانش و مهارت داشته باشدی هازمینهدر نیز باشد و  داشته اثر بخش و کارامرتبط با آن را به نحو 

 های ممیزیهای اجرایی و روشاصول، روش -

 سیستم مدیریت و مدارک مرجع استانداردها -

 شوندهممیزیسازمان های ها، محصوالت و فرایندفعالیت -

 شوندهممیزیسازمان ها و محصوالت بط با فعالیتمرت قابل کاربرد الزامات قانونی و سایر الزامات -

صورت شونده در ممیزیسازمان نفع های ذیگان و دیگر طرفکننددر خصوص مشتریان، تامین  -

 .موضوعیت داشتن

به  پیشرفت حرفه ای مداومهای مناسب برای ه برنامه ممیزی بایستی در فعالیتشخص مدیریت کنند

 .مشارکت کند در خصوص مدیریت برنامه ممیزی  ی الزمهامهارتمنظور حفظ دانش و 

 
 تعیین گستره برنامه ممیزي   5-9-9

د مبتنی بر اندازه توانکه می تعیین کند برنامه ممیزی راشخص مدیریت کننده برنامه ممیزی بایستی گستره 

، پیچیدگی و سطح بلوغ سیستم مدیریت مورد و نیز ماهیت، چگونگی کارکردشونده ممیزیسازمان و ماهیت 

 تغییر کند . و موضوعات دارای اهمیت برای آن، ممیزی

 

های آن، برنامه ممیزی ممکن است فقط از یا فعالیتشونده سازمان ممیزی، براساس ساختار از موارد در برخی -ورييادآ

 .) برای مثال فعالیت مربوط به پروژه کوچک( تشکیل شود تکییک ممیزی 

 

 :موارد زیر استشامل سایر عواملی که ممکن است بر گستره برنامه ممیزی تاثیر گذارند 

انجام شود شامل  استقرار  هایی کهمدت زمان هر ممیزی و تعداد ممیزیاهداف، دامنه شمول و  -

 در صورت موضوعیت داشتن، پیگیری بعد از ممیزیاقدامات 

 ممیزی شوندقرار است  هایی کهای فعالیتهو مکان تعداد، اهمیت، پیچیدگی، مشابهت -

 تاثیر می گذارندکه بر اثر بخشی سیستم مدیریت  عواملیآن  -
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، الزامات های مدیریت مرتبطاستانداردریزی شده برای مانند ترتیبات طرح کاربردمعیارهای ممیزی قابل  -

 د استهمتع که سازمان به آنانونی و قراردادی و سایر الزاماتی ق

 پیشین برون سازمانییا  درون سازمانیهای ممیزی هایگیرینتیجه -

 تایج بازنگری برنامه ممیزی پیشینن -

 زبان، فرهنگ و جامعههرگونه موضوعات مربوط به  -

 نفع مانند شکایات مشتری یا عدم مطابقت با الزامات قانونیهای ذیطرف هایدغدغه -

 شونده یا یا عملیات آنممیزیسازمان در مورد تغییرات مهم  -

به کارگیری های ممیزی به ویژه فعالیتاز برای پشتیبانی  ارتباطاتاطالعات و های اوریفنّدسترسی به  -

 (شود مراجعه 1-)به بند ب های ممیزی از راه دورروش

 ،9نشت امنیتی اطالعاتهای محصول، ، مانند خرابیبرون سازمانی و درون سازمانی 1دادهایخر 1وقوع -

 .محیطیپیشامدهای یا  مجرمانه، اقدامات سالمتایمنی و  2پیشامدهای

 

 هاي برنامه ممیزيو ارزيابي ريسکشناسايي    5-9-4

 و بهبود یک برنامه ممیزی وجود دارد که با تهیه، اجرا، پایش، بازنگری در ارتباطهای مختلف زیادی ریسک 

ها را ده برنامه بایستی این ریسکدستیابی به اهداف آن تاثیر گذارد. شخص مدیریت کنندر ممکن است 

 :ها ممکن است مرتبط با موارد به شرح زیر باشندخود در نظر گیرد. این ریسکهنگام تدوین برنامه 

 اهداف ممیزی مرتبط و تعیین گستره برنامه ممیزی تعییندر  عدم موفقیت برای مثالریزی، طرح -

 برنامه ممیزی یا انجام یک ممیزیتدوین  برایکافی  عدم تخصیص زمانمنابع، برای مثال  -

 را ندارد بخشاثر به نحو اعضای تیم ممیزی، برای مثال تیم شایستگی جمعی برای انجام ممیزی انتخاب -

 در خصوص برنامه ممیزی اطالعات بخشغیر اثر تبادلاجرا، برای مثال  -

 عدم موفقیت در حفظ سوابق ممیزی به نحو مناسب به منظور ها، برای مثالآن ایهو کنترل سوابق -

 بخشی برنامه ممیزیاثراثبات 

 .برنامه ممیزی ماحصلبخش پایش غیر اثر برای مثالپایش، بازنگری و بهبود برنامه ممیزی  -

 
 هاي اجرايي براي برنامه ممیزيروش تعیین   5-9-5

به موارد به  بر حسب موضوعیت بایستی یک یا چند روش اجرایی که شخص مدیریت کننده برنامه ممیزی

 :کند تعیین ،پردازدشرح زیر می

 های برنامه ممیزینظر گرفتن ریسکها با در بندی ممیزیریزی و زمانطرح -

 اطالعات و محرمانگی نان از امنیتحصول اطمی -

 ستگی ممیزان و راهبران تیم ممیزیتضمین شای -

                                                 
1-Occurrence 

2-Event 

3-Information security leaks 

4- Incidents 
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 هاهای آنها و مسئولیتهای ممیزی مناسب و تعیین نقشانتخاب تیم -

 مناسب گیرینمونههای روش استفاده ازها شامل انجام ممیزی -

 در صورت موضوعیت داشتن ، ممیزیبعد از پیگیری  اقداماتانجام  -

 برنامه ممیزیکلی  رده باال در خصوص دستاوردهای ریتدهی به مدیگزارش -

 حفظ سوابق برنامه ممیزی -

 .ها، و بهبود اثربخشی برنامه ممیزیپایش و بازنگری عملکرد و ریسک -

 
 منابع مربوط به برنامه ممیزي شناسايي   5-9-6

 د:کنبایستی به موارد زیر توجه  ، شخص مدیریت کننده برنامه ممیزی منابع برای برنامه ممیزی شناسایی در

 های ممیزیمدیریت و بهبود فعالیتمنابع مالی الزم برای ایجاد، اجرا،  -

 یهای ممیزروش -

کارشناسان فنی که از شایستگی مناسب برای اهداف خاص برنامه ممیزی ممیزان و  در اختیار داشتن -

 برخوردار باشند

 های برنامه ممیزیه ممیزی و ریسکگستره برنام -

 زمان و هزینه سفر، محل اقامت و سایر نیازهای ممیزی -

 .های اطالعات و ارتباطاتاوریفنّدر دسترس بودن  -

 

 اجراي برنامه ممیزي     5-4

 کلیات  5-4-1

 :اجرا کندبا استفاده از موارد زیر شخص مدیریت کننده برنامه ممیزی بایستی برنامه ممیزی را 

ها به نآو مطلع ساختن برنامه ممیزی مربوط های قسمتدر مورد ربط های ذیطرف تبادل اطالعات با -

 برنامه ممیزی ای از پیشرفتصورت دوره

 هایک از ممیزی مربوط به هرتعیین اهداف، دامنه شمول و معیارهای  -

 ای مرتبط با برنامه ممیزیهها و سایر فعالیتبندی ممیزیمانهماهنگ کردن و ز -

 های ممیزی با شایستگی الزمحصول اطمینان از انتخاب تیم -

 های ممیزیبرای تیممنابع الزم  تامین -

 و در چارچوب زمانی توافق شده ها مطابق با برنامه ممیزیحصول اطمینان از انجام ممیزی -

ه نحو مناسبی مدیریت و حفظ شوند و سوابق بی ثبت میهای ممیزاین که فعالیتمینان از حصول اط -

 .شوندمی

 

 ممیزي يکاهداف، دامنه شمول و معیارهاي تعیین   5-4-1

بایستی مبتنی بر اهداف، دامنه شمول و معیارهای مدون ممیزی باشد. این موارد بایستی  هاهر یک از ممیزی 

 .باشند همخوانتوسط شخص مدیریت کننده برنامه ممیزی تعیین شوند و با اهداف کلی برنامه ممیزی 
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زیر  رداو ممکن است شامل مو به انجام برسدممیزی  در هر کند که بایدرا تعیین میاهداف ممیزی مواردی 

 باشد:

 هایی از آن با معیارهای ممیزییا بخشمورد ممیزی  مدیریتسیستم انطباق  حد تعیین  -

 های اجرایی سیستم مدیریتحصوالت با الزامات و روشها و مها، فرایندفعالیت انطباق حدتعیین   -

از مطابقت با الزامات مربوط به قوانین و قراردادها ارزیابی توانمندی سیستم مدیریت برای حصول اطمینان   -

 ها تعهد داردیر الزامات که سازمان نسبت به آنو سا

  خودشده  ارزیابی اثر بخشی سیستم مدیریت در برآورده کردن اهداف مشخص  -

 .ه سیستم مدیریتمربوط به بهبود بالقوهای زمینهشناسایی   -

های باشد و عواملی مانند مکان همخوانی بایستی با برنامه ممیزی و اهداف ممیزی ممیزشمول دامنه 

را  ممیزی دوره زمانی و نیز ممیزی شوندیی که قرار است هاها و فرایند، فعالیتفیزیکی، واحدهای سازمانی 

 .گیرددربر

است  شود و ممکند که بر اساس آن انطباق تعیین میشوناستفاده می مبناییمعیارهای ممیزی به عنوان 

الزامات مربوط به  ، الزامات قانونی، الزامات سیستم مدیریت،هاهای اجرایی، استانداردها، روشمشیخط

"اقتصادیهای بخش رفتاری هایآیین"قرارداد، 
 را شامل شود. قابل کاربردریزی شده سایر ترتیبات طرح یا1

ممیزی، در صورت لزوم برنامه ممیزی  یتغییری در اهداف، دامنه شمول یا معیارها هر صورت رخداددر 

 بایستی تغییر داده شود.

)ممیزی  شوندممیزی می با هم مختلف های تخصصیرشتههنگامی که دو یا چند سیستم مدیریت در 

 همخوانهای ممیزی مربوط ی ممیزی با اهداف برنامهکه اهداف، دامنه شمول و معیارها (، مهم استترکیبی

 باشند.

 
 هاي ممیزيانتخاب روش  5-4-9

مبتنی بر اهداف،  را های مربوط به انجام اثر بخش ممیزیشکننده برنامه ممیزی بایستی رو مدیریتشخص 

 .نماید و تعیین انتخاب ،دامنه شمول و معیارهای مشخص شده ممیزی

 
 .ئه شده استاممیزی راهنمایی ارهای روشتعیین ب در خصوص چگونگی در پیوست  -يادآوري

 

 اشخاص، شونده را انجام می دهندیک ممیزی مشترکهنگامی که دو یا چند سازمان ممیزی کننده ممیزی 

مربوط به تامین  تبعات ود نممیزی بایستی با روش ممیزی موافقت کن مختلف هایمدیریت کننده برنامه

شونده یک یا چند سیستم مدیریت ممیزیسازمان د. اگر یک نگیربزی را در نظر ریزی ممیمجدد منابع و طرح

ست در برنامه ممیزی گنجانده ممکن ا ترکیبیهای مختلف را به کار گیرد، ممیزی های تخصصیرشتهدر 

 شود.

                                                 
1-Sector codes of conduct 
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 انتخاب اعضاي تیم ممیزي  5-4-4

فنی مورد نیاز  کارشناسانراهبر تیم وشخص مدیریت کننده برنامه ممیزی بایستی اعضای تیم ممیزی شامل 

 .برای ممیزی خاص را تعیین کند

شمول  ممیزی در دامنه هر نیاز برای دستیابی به اهدافتیم ممیزی بایستی با در نظر گرفتن شایستگی مورد 

، ممیز بایستی تمام وظایف قابل اجرای مربوط به باشدانتخاب شود. اگرتنها یک ممیز موجود تعیین شده 

 راهبر تیم ممیزی را انجام دهد.

 

های مربوط به فرایندباشد و اعضای تیم ممیزی می های مربوط به تعیین شایستگی مورد نیازراهنماییشامل  3بند  -يادآوري

 دهد.ن را شرح میارزیابی ممیزا

  

 توجه شود: بایستی به موارد زیر ،ممیزی خاص اندازه و ترکیب تیم ممیزی برای گیری دربارهتصمیمدر 

ها درنظر گرفتن دامنه شمول و معیار ممیزی با به اهداف یابیدستبرای شایستگی کلی تیم ممیزی که   -الف

 الزم است

 است "مشترکممیزی "یا  "ترکیبیممیزی "این که ممیزی  پیچیدگی ممیزی و  -ب

 اندهای ممیزی که انتخاب شدهروش  -ج

 ها تعهد داردسازمان نسبت به آنو سایر الزامات که  قانونی و قراردادیالزامات   -د

و  قرار است ممیزی شوندکه  هاییفعالیتاستقالل اعضای تیم ممیزی از  ازحصول اطمینان ضرورت   -ه

 (مراجعه کنید 2به اصل ه در بند )اجتناب از تعارض منافع 

 با یکدیگر کردنشونده و کارممیزیسازمان نمایندگان  بخش باامل اثرتوانایی اعضای تیم ممیزی برای تع  –و

با اتکا شونده. این موضوعات ممکن است ممیزیسازمان های اجتماعی و فرهنگی یژگیزبان ممیزی، و و  -ز

 .در نظر گرفته شوند فنی یک کارشناس با کمکخود ممیزان یا  شخصی هایمهارت به

 :اجرا شوندبرای تضمین شایستگی کلی تیم ممیزی مراحل به شرح زیر بایستی 

 به اهداف ممیزی دستیابی های الزم برایشناسایی دانش و مهارت -

های الزم در تیم ممیزی وجود داشته ی به نحوی که تمامی دانش و مهارتانتخاب اعضای تیم ممیز -

 .باشد

کارشناسان فنی با  شایستگی بیشتر ، نگیرد را دربرهای الزم توسط ممیزان تمام شایستگیتیم ممیزی اگر 

اما  کنند عالیتممیز فکارشناسان فنی بایستی تحت نظارت یک  .در نظر گرفته شوندبایستی در تیم ممیزی 

 .نبایستی به عنوان ممیز عمل کنند
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و راهنمایی  نظارتتحت  ستیاما بایممیزان در حال آموزش ممکن است در تیم ممیزی در نظر گرفته شوند 

 .یک ممیز مشارکت کنند

اگر اندازه و ترکیب تیم ممیزی ممکن است در حین ممیزی ضروری باشد یعنی  در خصوص تصحیحاتی

قبل از  ایجاد شود وضعیتی چنیندر صورتی که تعارض منافع و شایستگی  بروز کند.   در ارتباط باموضوعی 

هبر تیم ، شخص مدیریت اای مثال ر)بر مربوطهای این مورد باید با طرفخصوص در  هر گونه اصالحیانجام 

 شود. تبادل نظر( شوندهممیزیسازمان ممیزی، کارفرمای ممیزی یا  ده برنامهکنن

 

 ممیزي راهبر تیم  بهممیزي يک مسئولیت در  واگذاري  3-4-5

 کند. واگذارهبر تیم ممیزی ار بهرا  ممیزی هر شخص مدیریت کننده برنامه ممیزی بایستی مسئولیت انجام

کافی قبل از  در فاصله زمانی ریزی ممیزیطرحاثر بخشی  حصول اطمینان از بایستی به منظور واگذاریاین 

 .ممیزی انجام شود شده بندیتاریخ زمان

هبر تیم ابه ر ، اطالعات به شرح زیر بایستیهاممیزیهر یک از انجام اثر بخش به منظور حصول اطمینان از 

 :ئه شوداار

 اهداف ممیزی   -الف

 معیارهای ممیزی و  هرگونه مدارک مرجع   -ب

ممیزی  قرار است  هایی کهفرایندهای سازمانی و کاری و واحد شناساییدامنه شمول ممیزی، از جمله    -ج

 شوند

 های اجراییوشهای ممیزی و رروش   -د

 ترکیب اعضای تیم   -ه

 های ممیزی کهو مدت زمان فعالیت هاها، تاریخشونده، مکانممیزیسازمان اطالعات مربوط به تماس با    -و

 انجام شودقرار است، 

 خصیص منابع الزم برای انجام ممیزیت   -ز

شده برای دستیابی به اهداف  شناساییهای اطالعات مورد نیاز برای ارزیابی و در نظر گرفتن ریسک   -ح

 .ممیزی

 زیر را پوشش دهد: به شرح مواردمناسبت، اطالعات واگذاری بایستی همچنین در صورت  

-ممیزیسازمان هرگاه با زبان ممیز و/یا  ،دهی آن به کار می رودو گزارشدر انجام ممیزی زبانی که  -

 شونده متفاوت باشد

 الزام شده استممیزی  برنامهدر  آن کهو توزیع محتوای گزارش ممیزی  -
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 برنامه ممیزی الزام شده باشداگر در  مرتبط با محرمانگی و امنیت اطالعات موضوعات  -

 هرگونه الزامات مربوط به سالمت و ایمنی برای ممیزان  -

 و صدور مجوزهرگونه الزامات مربوط به امنیت   -

 در صورت موضوعیت داشتن، برای مثال از ممیزی پیشین، هرگونه اقدامات پیگیرانه  -

 .هایتمشترک، هماهنگی با سایر فعالدر صورت ممیزی   -

پیش از کننده های ممیزی سازمانشود، حائز اهمیت است که مییک ممیزی مشترک انجام  هنگامی که

هبر تیم تعیین شده اهای خاص هر طرف، به ویژه با توجه به اختیارات رخصوص مسئولیتدرشروع ممیزی 

 به توافق برسند.برای ممیزی 

 

 برنامه ممیزي ماحصل کردنمديريت   5-4-6

-میاجرا ها به شرح زیر یستی اطمینان حاصل کند که فعالیتکند باصی که برنامه ممیزی را مدیریت میشخ

 شوند:

 های ممیزییافتهو کفایت بودن  های ممیزی، از جمله ارزیابی و مناسببازنگری و تصویب گزارش -

 اصالحی و اقدامات پیشگیرانهامات بخشی اقدای و اثربازنگری تحلیل علت ریشه -

 های مرتبطهای ممیزی به مدیریت رده باال و سایر طرفتوزیع گزارش -

 .تعیین ضرورت هرگونه ممیزی پیگیرانه -

 

 مديريت و حفظ سوابق برنامه ممیزي  5-4-7

سوابق ممیزی به منظور اثبات اجرای که شخص مدیریت کننده برنامه ممیزی بایستی اطمینان حاصل کند 

نیازهای محرمانگی هرگونه . برای حصول اطمینان از این که شوندمه ممیزی ایجاد، مدیریت و حفظ میبرنا

 .هایی باید ایجاد شوداند، فرایندسوابق ممیزی در نظر گرفته شدها مرتبط ب

 گیرد:برزیر را دربه شرح سوابق بایستی موارد 

 مانند: سوابق مرتبط با برنامه ممیزی   -الف

 مدون شدهبرنامه ممیزی  و گستره اهداف -       

 پردازدرنامه ممیزی میهای مرتبط با بکه به ریسک سوابقی -       

 بخشی برنامه ممیزیهای مربوط به اثربازنگری -       

 :، مانند هاممیزی یک از  سوابق مرتبط با هر   -ب

 های ممیزیهای ممیزی و گزارشطرح -       

 های عدم انطباقگزارش -       
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 های اقدام اصالحی و پیشگیرانهگزارش -       

  در صورت موضوعیت داشتن، ممیزیبعد از پیگیری  اقداماتهای گزارش -       

 گیرد:ارکنان ممیزی که مباحث زیر را دربرمیسوابق مرتبط با ک   -ج

 اعضای تیم ممیزی ارزیابی شایستگی و عملکرد -       

 های ممیزی و اعضای تیمانتخاب تیم -       

 .حفظ و بهبود شایستگی -       

 .اثبات کندسطح جزئیات سوابق بایستی دستیابی به اهداف برنامه ممیزی را  شکل و

 

 پايش برنامه ممیزي    3-5

 نیاز به موارد زیر پایش کند:شخص مدیریت کننده برنامه ممیزی بایستی اجرای آن را با در نظر گرفتن 

 ها و اهداف ممیزیبندیهای ممیزی، زمانارزیابی انطباق با برنامه  -الف

 ارزیابی عملکرد اعضای تیم ممیزی  -ب

 های ممیزی برای اجرای طرح ممیزیارزیابی توانایی تیم  -ج

 .های ذینفعو دیگر طرف ، ممیزانهممیزی شوندهای سازمان، رده باالاز مدیریت  بازخور زیابیار  -د

 برخی عوامل مانند عوامل زیر، ممکن است نیاز به اصالح برنامه ممیزی را تعیین کند:

 های ممیزییافته -

 ثبات شده اثر بخشی سیستم مدیریتاسطح  -

 شوندهممیزیسازمان ه سیستم مدیریت کارفرما یا تغییرات مربوط ب -

 ها تعهد داردکه سازمان نسبت به آن یو سایر الزاماتدی اقراردقانونی و الزامات تغییرات در استانداردها،  -

 .تامین کنندگان یافتنتغییر  -

 

 بازنگري و بهبود برنامه ممیزي   5-6

آورده برنامه براهداف آیا  شخص مدیریت کننده برنامه ممیزی بایستی برنامه ممیزی را برای ارزیابی این که

های شده از بازنگری برنامه ممیزی بایستی به عنوان درونداد های آموختهشده است، بازنگری کند. درس

 در خصوص برنامه به کار رود. داومیند بهبود مافر

 در بازنگری برنامه ممیزی موارد زیر بایستی در نظر گرفته شود:

 های حاصل از پایش برنامه ممیزییج و روندنتا   -الف

 های اجرایی برنامه ممیزی انطباق با روش   -ب

 نفعهای ذیطرف افزایشها و انتظارات رو به خواسته   -ج

 سوابق برنامه ممیزی   -د

 های جدید یا جایگزین ممیزیروش   -ه

 های مرتبط با برنامه ممیزی می پردازدی که به ریسکاثربخشی اقدامات   -و

 .مربوط به محرمانگی و امنیت اطالعات مرتبط با برنامه ممیزی موضوعات   -ز
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را  بهبود هایزمینهکننده برنامه ممیزی بایستی اجرای کلی برنامه ممیزی را بازنگری کند و  مدیریتشخص 

 :رنامه را اصالح کند و نیز بایستیبدر صورت لزوم شناسایی کند، 

 بازنگری کندرا  6-3و  3-3، 2-3های دحرفه ای ممیزان مطابق با بنمداوم پیشرفت  -

 .دهی کندگزارش به مدیریت رده باال رانتایج بازنگری برنامه ممیزی  -

 

 ممیزی  انجام      6

 کلیات    6-1

های ممیزی به عنوان بخشی از برنامه آماده شدن و انجام دادن فعالیتدر خصوص شامل راهنمایی این بند 

کاربرد ضوابط این بند  حدارائه شده است. ممیزی نوعی های فعالیتدید کلی از  1باشد. در شکل میممیزی 

   منه شمول ممیزی خاص بستگی دارد.به اهداف و دا
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 .اشاره دارد در این استاندارد مربوط زیر بندهایبه ، هاشماره گذاری زیربند –يادآوري

 

 ممیزيي نوعهاي فعالیت -1شکل 

  

 هاي ممیزيانجام فعالیت 4 -6
 کلیات 6-4-1
 برگزاري جلسه افتتاحیه 6-4-1
 بازنگري مدارک هنگام انجام ممیزي 6-4-9
 در حین ممیزي اطالعاتتبادل  6-4-4
 و ناظران هاهاي راهنماتعیین نقش ها و مسئولیت 6-4-5

 وري و تصديق اطالعاتآگرد 6-4-6
 هاي ممیزي به وجود آوردن يافته 6-4-7
 ممیزيهاي گیرينتیجهآماده کردن  6-4-8
 برگزاري جلسه اختتامیه 6-4-1

 تهیه و توزيع گزارش ممیزي 6-5
 تهیه گزارش ممیزي 6-5-1
 توزيع گزارش ممیزي 6-5-1

 اتمام ممیزي 6-6

 بعد ازممیزي يانجام اقدامات پیگیر 6-7
 )اگر در طرح ممیزی مشخص شده باشد(

 هاي ممیزيفعالیت براي سازيمادهآ 6-9
 ماده شدن براي ممیزيآانجام بازنگري مدارک هنگام  6-9-1
 تهیه طرح ممیزي 6-9-1
 واگذاري کار به تیم ممیزي 6-9-9
 تهیه مدارک کاري 6-9-4

 غاز ممیزيآ 6-1
 کلیات 6-1-1
 شوندهکردن تماس اولیه با سازمان ممیزيبرقرار  6-1-1
 پذيري انجام ممیزيتعیین امکان 6-1-9
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 آغاز ممیزي    6-1
 کلیات  6-1-1

 3-2-3هبر )به بند ابر عهده رنجام ممیزی تا زمان اتمام ممیزی شود، مسئولیت امی هنگامی که ممیزی آغاز

 (.شودمراجعه  6-6)به بند  باشدمیتعیین شده ( شودمراجعه 

-ممیزیسازمان با توجه به بایستی در نظر گرفته شوند، با این وجود  1، مراحل شکل برای آغاز کردن ممیزی

 تغییر کند.تواند میترتیب آن  ،ها و شرایط مشخص ممیزیفرایندشونده، 

 
 شونده ممیزيسازمان برقرار کردن تماس اولیه با  6-1-1

و بایستی رسمی باشد صورت رسمی یا غیرتواند به انجام ممیزی می شونده برایممیزیسازمان تماس اولیه با 

 به شرح زیر است: قصد از تماس اولیه موارد هبر تیم ممیزی انجام شود.اتوسط ر

 "شوندهممیزیسازمان "با نمایندگان  برقراری ارتباطات -

 انجام ممیزی تایید اختیار -

ممیزی از جمله ها و ترکیب تیم ، دامنه شمول، روشممیزی فراهم کردن اطالعات در مورد اهداف -

 کارشناسان فنی

 ریزیطرح مقاصددرخواست دسترسی به مدارک و سوابق مرتبط برای  -

 سازمان ها و محصوالتالزامات مرتبط با فعالیت و سایر تعیین الزامات قانونی و قراردادی قابل کاربرد -

 شوندهممیزی

 اطالعات محرمانهو تلقی میزان افشا وص شونده درخصممیزیسازمان تایید توافق با  -

 هابندی تاریخمانایجاد ترتیباتی برای ممیزی از جمله ز -

 سایریا  و ایمنی تندرستیمربوط به مکان به منظور دسترسی، امنیت،  خاص هرگونه الزاماتتعیین  -

 موارد

 ها در تیم ممیزیو نیاز به راهنما ناظرانتوافق در خصوص حضور  -

 .شونده در ارتباط با ممیزی خاصممیزی سازمانبا اهمیت برای یا  های مورد توجهتمامی زمینهتعیین  -

 
 ممیزي ي پذيرتعیین امکان  6-1-9

توان به اهداف ممیزی در خصوص این که مینه اطمینان معقوال  ایجاد به منظورممیزی بایستی  پذیریامکان

 دست یافت، تعیین شود.

 د:گرفته شوموارد زیر در نظر  بودن در دسترسبایستی عواملی نظیر  یریپذتعیین امکاندر 

 ممیزیو انجام  ریزیاطالعات کافی و مناسب برای طرح -

 شوندهممیزیسازمان همکاری مناسب از جانب  -

 .زمان و منابع در حد کافی برای انجام ممیزی -

به کارفرمای ممیزی  جایگزینی ،شوندهممیزیسازمان یر نباشد، بایستی با توافق پذهنگامی که ممیزی امکان

 ارائه شود.
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 ممیزي هايفعالیتبراي سازي آماده       6-9

 نجام بازنگري مدارک هنگام آماده شدن براي ممیزيا   6-9-1

 بازنگری شود:موارد زیر به منظور شونده بایستی ممیزیسازمان ستندات مرتبط سیستم مدیریت م

مدارک کاری قابل کاربرد )به تهیه ممیزی و سازی آمادههای فعالیت به منظوراطالعات کافی  جمع آوری -

 های کاریحوزهو هافرایند( در خصوص شودمراجعه  2-9-6بند 

 .احتمالی 1کمبودهایآشکار شدن برای  مستندات سیستم گستردگی  از دید کلیتعیین  -

 
 .ئه شده استاار 1-بانجام بازنگری مدارک در پیوست  راهنمایی در خصوص چگونگی -يادآوري

 

های پیشین ابق سیستم مدیریت و نیز گزارشومدارک و سشامل بایستی  ،بر حسب موضوعیت، مستندات

شونده و دگی سیستم مدیریت و سازمان ممیزیرک بایستی اندازه، ماهیت و پیچیا. بازنگری مدباشدممیزی 

 گیرد.باهداف و دامنه شمول ممیزی را در نظر 

 
 تهیه طرح ممیزي     6-9-1
ئه شده توسط ااطالعات موجود در برنامه ممیزی و مستندات اراساس تیم ممیزی بایستی بر  راهبر 6-9-1-1

های ممیزی بر روی این طرح بایستی تاثیر فعالیتدر ، طرح ممیزی را تهیه کند. دهشونممیزیسازمان 

ممیزی رفرمای ممیزی، تیم و مبنایی برای توافق میان کا شونده در نظر گرفته شودممیزیسازمان های فرایند

 کارایبندی و هماهنگی این طرح بایستی زمانشونده در خصوص انجام ممیزی باشد. ممیزیسازمان و 

 دستیابی به اهداف ممیزی به نحو اثر بخش تسهیل کند. های ممیزی را به منظورفعالیت

بر عدم قطعیت ول و پیچیدگی ممیزی و نیز تاثیر میزان جزئیات ارائه شده در طرح ممیزی بایستی دامنه شم

هبر تیم ممیزی بایستی از موارد زیر اتهیه طرح ممیزی، ر هنگاممنعکس کند. دستیابی به اهداف ممیزی را 

 آگاه باشد:

 (شودمراجعه  9-بمناسب )به پیوست  گیرینمونهفنون  -

 نآترکیب تیم ممیزی و شایستگی جمعی  -

 .شودکه توسط ممیزی ایجاد می ه سازمانهای مربوط بریسک -

، سالمتایمنی و بر  سازمان ممکن است از حضور اعضای تیم ممیزی که مربوط به های مثال ریسک برای 

برای محصوالت،  یها تهدیداین ریسک وجود، ناشی شده باشد و تاثیر می گذارندمحیط زیست و کیفیت 

 .باشدمیشونده سازمان ممیزی( اتاق تمیز 1تسهیالت: آلودگی در مثالبرای خدمات، کارکنان یا زیر ساخت )

های عملیاتی و اهداف رقابتی و اولویتهای فرایندمیان ، بایستی به تعامالت ترکیبیهای ممیزی خصوصدر  

 سیستم های مدیریت مختلف توجه ویژه داشت.

                                                 
1-Gaps 

2-Facilities 
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نیز  های بعدی واولیه و ممیزی بین ممیزی ممکن استمقیاس و محتوای طرح ممیزی برای مثال  6-9-1-1

ممیزی بایستی در حد کافی انعطاف متفاوت باشد. طرح  برون سازمانیو  درون سازمانیهای بین ممیزی

 پذیر سازد.های ممیزی ضرورت یابد، امکانانجام فعالیت هنگامداشته باشد تا تغییراتی را که ممکن است 

 :ارجاع دهد هاباشد یا به آن زیر موارددربرگیرنده طرح ممیزی بایستی 

 اهداف ممیزی -الف

 قرار استهایی که فرایندی و نیز خص کردن واحدهای سازمانی و کاردامنه شمول ممیزی، از جمله مش -ب

 ممیزی شوند

 معیارهای ممیزی و هرگونه مدارک مرجع -ج

از جمله  انجام شوند قرار است های ممیزی که و مدت زمان فعالیتانتظار زمان مورد  ها،ها، تاریخمکان -د

 شونده ممیزیسازمان جلسات با مدیریت 

ممیزی جهت کسب شواهد  گیرینمونههای روش ی کهیزانم ، شاملهای ممیزی مورد استفادههشیو -ه

 مورد نیاز است گیرینمونهطراحی طرح در صورت موضوعیت داشتن، ممیزی مناسب و 

  ناظرانهای اعضای تیم ممیزی و نیز راهنماها و ها و مسئولیتنقش -و

  .مهم ممیزی بسیار های زمینهاختصاص منابع مناسب برای  -ز

 باشد:زیر  موارد شامل بر حسب اقتضاطرح ممیزی ممکن است همچنین 

 شونده برای ممیزیممیزیسازمان نماینده  شناسایی -

شونده ممیزیسازمان و/یا دهی آن به کار می رود هرگاه با زبان ممیز زبانی که در انجام ممیزی و گزارش -

 متفاوت باشد

 گزارش ممیزی هایسر فصل -

قرار است هایی که جمله ترتیبات خاص مربوط به مکان از ،ارتباطاتترتیبات مربوط به پشتیبانی و  -

 ممیزی شوند

 دستیابی به اهداف ممیزی برتاثیر عدم قطعیت گرفتن  به منظور درنظرخاصی که  اقداماتهر گونه  -

 اتخاذ شوند بایستی

 موضوعات مرتبط با محرمانگی و امنیت اطالعات -

 پیشینهای ممیزی در خصوصهرگونه اقدامات پیگیرانه  -

 ریزی شدهپیگیرانه در خصوص ممیزی طرح هایهرگونه فعالیت -

  .ممیزیهای ، هماهنگی با سایر فعالیتمشترکممیزی  مورد در -

و پس از پذیرش  یردقرار گ و پذیرش  بازنگریمورد توسط کارفرمای ممیزی  طرح ممیزی ممکن است

راهبر طرح ممیزی بایستی بین  اممیزی شونده ب مخالفتممیزی شونده ارائه شود. هرگونه سازمان بایستی به 

 .ممیزی شونده و کارفرمای ممیزی حل و فصل شودسازمان ، تیم
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 واگذاري کار به تیم ممیزي  6-9-9

 ممیزیِ فرآیندها، بایستی به هر یک از اعضای تیم مسئولیت تیم ممیزی، ، با مشورتیممیزراهبر تیم 

بایستی استقالل و شایستگی  ها واگذاریاین  درنماید.  را واگذار خاصهای کاری یا مکانهای حوزه ها،فعالیت

ممیزان، ممیزانِ در حین متفاوت های  ها و مسئولیت نقش همچنینممیزان و استفادۀ اثربخش از منابع، و 

 گیرد. مورد توجه قرارفنی   آموزش و کارشناسان

 کارهایتوان در جریان انجام ممیزی تغییراتی در   برای حصول اطمینان از دستیابی به اهداف ممیزی می

 ایجاد کرد.واگذارشده 

هبر تیم ممیزی برای واگذاری کار و تصمیم گیری ار توسط در موارد مقتضی، جلسات توجیهی بایستی

تواند برای حصول اطمینان از دستیابی ها میتغییرات مربوط به واگذاری .احتمالی برگزار شود تغییراتمورد در

 به اهداف ممیزی در جریان انجام امور ممیزی صورت پذیرد.

 

 تهیه مدارک کاري  6-9-4

که ا رخود در ممیزی را بررسی نموده و مدارکی  همرتبط با وظایف محولستی اطالعات اعضای تیم ممیزی بای

شامل موارد  ممکن است یاین مدارک کار کنند. تهیه ،ممیزی الزم استشواهد  و برای ثبتارجاع دادن برای 

 زیر باشد:

 ها لیست چک -

 برداری ممیزی های نمونه طرح  -

 .های ممیزی و صورتجلسات ثبت اطالعات از قبیل شواهد پشتیبان، یافته فرم  -

توانند در نتیجۀ اطالعات  که می ،های ممیزی گسترۀ فعالیتدر ها نبایستی فرمو  ها لیستچکاستفاده از 

 .، محدودیتی ایجاد کندممیزی تغییر کنند حینشده در  گردآوری

 
 ئه شده است.اار 2-براهنمایی در خصوص تهیه مدارک کاری در بند  -يادآوري

 

یا همانگونه که در ممیزی  اتمامبایستی حداقل تا ها،  کارگیری آن وابق حاصل از بهاز جمله س مدارک کاری،

شرح  6-6ممیزی در بند  اتمامنگهداری شوند. نحوۀ نگهداری مدارک پس از طرح ممیزی تعیین شده است، 

بایستی همواره  ،باشند 1دارای مالکیت اختصاصییا مدارکی که حاوی اطالعات محرمانه  است.  شدهداده 

 شوند. حفاظت مناسبنحو توسط اعضای تیم ممیزی به 

 

 هاي ممیزيانجام فعالیت   6-4

 کلیات   6-4-1

                                                 
1-Proprietary 
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-انجام می ،استنشان داده شده  1معمول با ترتیب معین و همانگونه که در شکل طور ه های ممیزی بفعالیت

 های خاص تغییر کند.ناسب کردن شرایط ممیزیگیرد. این ترتیب ممکن است برای م

 
 برگزاري جلسه افتتاحیه  6-4-1

 :از تشکیل جلسۀ افتتاحیه عبارت است از منظور

طرح  شونده، تیم ممیزی( در خصوصممیزیسازمان ها )برای مثال تمام طرف از سوینامه تتایید موافق -الف

 ممیزی

 معرفی تیم ممیزی -ب

 .ریزی شده ممیزی را می توان انجام دادهای طرحاز این که تمام فعالیتحصول اطمینان  -ج

مسئولیت که افرادی  ،موارد مقتضیدر  و "شونده ی ممیز سازمان"افتتاحیه بایستی با حضور مدیریت   جلسۀ

در حین جلسه، فرصتی برای طرح  و برگزار شود دارندممیزی را بر عهده  یا فرآیندهای مورد های کاری حوزه

 سواالت بایستی فراهم شود.

ری از باشد. در بسیا همخوانممیزی  فرایندشونده با ممیزیسازمان با مقدار آشنایی بایستی  میزان جزئیات

از کوچک، جلسه افتتاحیه ممکن است به سادگی ی در سازمان درون سازمانی هایموارد برای مثال ممیزی

در خصوص این که قرار است ممیزی انجام شود و شرحی از ماهیت ممیزی تشکیل شده تبادل اطالعات 

 باشد.

ریاست  .شود بایستی حفظ ضورو سوابق ح های ممیزی، جلسه ممکن است رسمی باشدموقعیتسایر در 

 موارد زیر بایستی در نظر گرفته شوند: و در صورت اقتضا باشدهبر تیم ممیزی  اجلسه بایستی بر عهده ر

 نقش آن ها خالصهناظران و راهنماها و  شاملمعرفی شرکت کنندگان    -

 معیارهای ممیزی تایید اهداف، دامنه شمول و   -

، نظیر تاریخ و زمان جلسه اختتامیه، شوندهممیزیسازمان ی و سایر ترتیبات مرتبط با تایید طرح ممیز   -

 و تغییرات بعدی"شوندهممیزیسازمان "هرگونه جلسات میانی مابین تیم ممیزی و مدیریت 

سازمان از جمله یادآوری این نکته به  ،ممیزی نجاماستفاده برای ا های اجرایی مورد ها و روش ارائه شیوه   -

 خواهد بود ای از اطالعات موجود  نمونهشونده که شواهد ممیزی فقط بر اساس  ممیزی

تیم زمان که ممکن است از حضور اعضای مرتبط با سا یهاهایی برای مدیریت کردن ریسکمعرفی شیوه   -

 ممیزی حاصل شود

 شونده ممیزیسازمان ارتباط رسمی میان تیم ممیزی و  مجاریتأیید    -

 ممیزی حیناستفاده در  تأیید زبان مورد   -

 شونده در جریان پیشرفت کار ممیزی قرار خواهد گرفت ممیزیسازمان ممیزی،  حینتأیید این که در    -

 است  نیاز تیم ممیزی فراهم شده مورد تأیید این که منابع و امکانات   -

 محرمانگی و امنیت اطالعات  مرتبط با موضوعاتتأیید    -

 برای تیم ممیزی ایمنی، اضطرار و امنیت سالمتی و های اجرایی مرتبط با موارد تأیید روش   -
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ها در صورت بندی عدم انطباقاز جمله درجه های ممیزی دهی یافتهاطالعات در خصوص روش گزارش   -

 وجود

 ممیزی بیانجامد هارۀ شرایطی که ممکن است به خاتماطالعات درب   -

 اطالعات درباره جلسه اختتامیه   -

 های احتمالی در حین ممیزیچگونگی برخورد با یافتهت درخصوص اطالعا   -

ی ممیزی از جمله هاشونده در مورد یافتهممیزیسازمان ازخور از برای ب هاسیستم اطالعات در خصوص   -

 .شکایات یا درخواست رسیدگی مجدد
 
 بازنگري مدارک هنگام انجام ممیزي 6-4-9

 بایستی بازنگری شود:شونده در موارد زیر ممیزیسازمان مستندات 

 تا حدی که مدون شده است  سیستم  با معیارهای ممیزی  تعیین انطباق -

 .های ممیزیاطالعات برای پشتیبانی از فعالیتجمع آوری  -

 
 .شده است ارائه 1-ببازنگری مدارک در پیوست  انجامدر خصوص چگونگی راهنمایی  -يادآوري

 

سر ممیزی ادامه داشته کن است در سرتاممیزی تلفیق شود و ممهای بازنگری ممکن است با سایر فعالیت 

 .انجام ممیزی تعیین کننده نباشدبخشی بر آن که این موضوع در خصوص اثر باشد مشروط

هبر تیم ممیزی اارچوب زمانی ارائه شده در طرح ممیزی فراهم کرد، راگر مستندات کافی را نتوان در چ

زد. بر اساس اهداف و شونده را مطلع ساممیزیسازمان ممیزی و کننده برنامه  مدیریت بایستی شخص

 سایلحل مزمان تا تعویق آن ممیزی یا  در این گونه موارد بایستی نسبت به ادامه ممیزیدامنه شمول 

 .گیری شود تصمیم ،مستنداتمربوط به 

 
 تبادل اطالعات در حین ممیزي   6-4-4

با نیز میان اعضای تیم ممیزی و  اطالعات تبادل به منظورضروری باشد که  ممکن است در جریان ممیزی

تنظیم های سازمان)برای مثال  برون سازمانی ویژه با نهادهای هکارفرمای ممیزی و بشونده،  ممیزیسازمان 

، کندها را الزام میدهی اجباری عدم انطباققانونی گزارش مقررات خصوص هنگامی کهه ( و بمقرراتکننده 

 رسمی در نظر گرفته شود.ترتیبات 

و در صورت  ل اطالعات، ارزیابی پیشرفت ممیزیتباد بهتا د داشته باش مذاکراتیتیم ممیزی بایستی به تناوب 

 مجدد کار میان اعضای تیم ممیزی بپردازد. یواگذارلزوم 

ناوب با را به تمسایل پیشرفت کار ممیزی و  بایستیی در صورت اقتضا یزراهبر تیم ممممیزی،  حیندر 

ریسک  بیانگر که ممیزی حینشده در  شواهد گردآوریکارفرمای ممیزی در میان بگذارد. شونده و  ممیزی

 اقتضا شونده و در صورت ممیزیسازمان فوراً به  بایستی شونده باشدیدر خصوص ممیزتوجهی   فوری و قابل

دربارۀ موضوعی خارج از دامنه شمول ممیزی  نکات مورد توجههر گونه  گزارش شود.نیز به کارفرمای ممیزی 
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 شونده ی ممیزسازمان به کارفرمای ممیزی و  اطالع دادن برای یممیزراهبر تیم به  و شدهبایستی یادداشت 

 . ودشگزارش 

 یممیزراهبر تیم ، پذیر نیست یابی به اهداف ممیزی امکاننشان دهد که دستممیزی  موجودهرگاه شواهد 

شونده گزارش نماید.  ممیزیسازمان را به منظور تعیین اقدام مناسب به کارفرمای ممیزی و بایستی دالیل آن 

تغییر در اهداف یا دامنه شمول ممیزی، یا  ،آن یا اصالح طرح ممیزی تأیید مجدد ممکن استاین اقدام 

 خاتمه ممیزی باشد.

ممیزی در محل ظاهر های فعالیت انجامممیزی که ممکن است در جریان  طرحدر  اتهر گونه نیاز به تغییر

سازمان کننده برنامه ممیزی و  مدیریتشخص  توسط اقتضاصورت و در بایستی توسط کارفرمای ممیزیشود 

 شونده بررسی و تصویب شود. ممیزی

 
 ناظرانهاي راهنماها و ها و مسئولیتتعیین نقش  6-4-5

ع( ممکن است تیم فنهای ذیسایر طرفیا تنظیم کننده مقررات های سازمان مثالبرای ) ناظرانراهنماها و 

صورتی  این افراد نبایستی بر انجام ممیزی تاثیر بگذارند یا در آن دخالت نمایند. درممیزی را همراهی کنند. 

 دادناز شرکت شته باشد حق دا بایستی هبر تیم ممیزیا، رکرداطمینان حاصل نتوان که در این خصوص 

 های ممیزی امتناع کند.در برخی از فعالیت انناظر

رفرمای گونه تعهداتی در ارتباط با سالمت و ایمنی، امنیت و محرمانگی بایستی مابین کادر مورد ناظران، هر 

 مدیریت شود. شوندهممیزیسازمان ممیزی و 

بر اساس درخواست بایستی به تیم ممیزی کمک کنند و  شونده،ممیزیسازمان راهنماهای تعیین شده توسط 

 گیرد:موارد زیر را دربربایستی  آنانهای  مسئولیتعمل نمایند.  یممیزهبر تیم ار

 بندی ها و تایید زمانمشارکت در مصاحبه ممیزان در شناسایی افراد برای کمک کردن به  -الف

 شونده ممیزی های مشخص در سازمانیب دادن دسترسی به مکانترت -ب

های اجرایی ایمنی و  از مقررات مربوط به روش و ناظران این که اعضای تیم ممیزی حصول اطمینان از -ج

 .کنند ها را رعایت می امنیتیِ محل آگاهی دارند و آن

 گیرد:ما ممکن است موارد زیر را نیز دربرنقش راهن

 شونده ممیزیسازمان شاهد بودن بر انجام ممیزی به نیابت از طرف  -

 .در جمع آوری اطالعات کمکیا  ابهام زدایی -

 
 اتگردآوري و تصديق اطالع  6-4-6

از جمله اطالعات مربوط به  ،دامنه شمول و معیارهای ممیزی و اطالعات مرتبط با اهداف ممیزی،حین در 

مناسب  گیری یندها، بایستی از طریق نمونهها و فرآ فعالیت و کاری یها حوزهمشترک میان حوزه فعالیت 

. پذیرفته شوندشواهد ممیزی عنوان بایستی به ق تصدی قابل فقط اطالعات تصدیق شود.آوری شده و  گرد

اگر در حین گردآوری شواهد، تیم  بایستی ثبت شوند. شوندهای ممیزی منجر میکه به یافته شواهد ممیزی
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ها آنمورد  ، تیم ممیزی بایستی بر حسبها آگاه شوده شرایط جدید یا تغییر یافته یا ریسکممیزی از هرگون

 را در نظر گیرد.

 
 .ئه شده استاار 9-در پیوست ب گیرینمونهراهنمایی در خصوص  -1يادآوري 

 

  ارائه میممیزی های گیرینتیجهدستیابی به آوری اطالعات تا  از گرد را فرآیند ممیزیکلی  دید 9شکل 

 .نماید
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 و تصديق اطالعات گردآوري فرايند از کليديد  -9شکل 

 

 :شودموارد زیر را شامل میهای گردآوری اطالعات شیوه 

 هامصاحبه -

 ها()بر فعالیت ناظر بودن -

 .از جمله سوابق بررسی مدارک -

 

 مناسب گیري گردآوري از طريق نمونه

 شواهد ممیزي

 ارزيابي مطابق با معیارهاي ممیزي

 يافته هاي ممیزي

 بازنگري

 منابع اطالعاتي

 گیري ممیزينتیجه
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 ارائه شده است. 3-براهنمایی در خصوص منابع اطالعاتی در بند  -1يادآوري

 ارائه شده است. 6-بشونده در بند ممیزیسازمان مایی درخصوص بازدید از محل راهن -9يادآوري

  .ارائه شده است 3-بها در بند ایی در خصوص چگونگی انجام مصاحبهراهنم -4يادآوري

  

 هاي ممیزييافته وجود آوردنه ب  6-4-7

معیارهای ممیزی مورد ارزیابی قرار گیرد. مطابق با های ممیزی  یافته تعیینشواهد ممیزی بایستی برای 

 یممیزطرح . هرگاه دردانطباق با معیارهای ممیزی داللت کن بر انطباق یا عدم دتوان های ممیزی می یافته

همراه با شواهد  "های خوبرویه"و  "انطباق"بایستی شامل ممیزی  هر های یافتهمشخص شده باشد، 

 باشد.شونده ممیزی سازمان بههای بهبود و هر گونه توصیه ، فرصتهاآن پشتیبان

د. شوبندی  درجهممکن است ها  انطباق  ها بایستی ثبت شوند. عدم ها و شواهد ممیزی پشتیبان آن انطباق  عدم

-ها درک شدهو عدم انطباقبه منظور تصدیق این که شواهد ممیزی درست است ها بایستی  انطباق  این عدم

نظر  نهایت تالش برای رفع هر گونه اختالف .گیرندمورد بررسی قرار  شونده  ممیزیه همراه سازمان ب، اند

 نشده بایستی ثبت شوند. حل  مواردو شود  کار گرفتههای ممیزی بایستی به  یافته یادربارۀ شواهد 

های   برای بررسی یافته هاییتممیزی نشسحین در  مناسبیتیم ممیزی بایستی بر حسب نیاز در مراحل 

 ممیزی داشته باشد.

 
 ارائه شده است. 3-بهای ممیزی در بند یابی یافتهمایی بیشتر درخصوص شناسایی و ارزراهن -يادآوري

 

 ممیزيهاي گیرينتیجهآماده کردن   6-4-8

 جلسه مشورتی داشته باشند:زیر نظورهای اعضای تیم ممیزی بایستی پیش از جلسه اختتامیه برای م

اهداف  مطابق بادر جریان ممیزی شده  گردآوریاطالعات مناسب  دیگرهای ممیزی و  بازنگری یافته -الف

 ممیزی

  ممیزی فراینددر نظر گرفتن عدم قطعیت ذاتی در  ضمن ممیزی هایگیرییجهنتدر مورد توافق  -ب

 باشد ممیزی تعیین شده طرحدر صورتی که در  ها، توصیه آماده کردن -ج

 .در صورت موضوعیت داشتن ،ممیزیبعد از پیگیری  اقداماتدربارۀ تبادل نظر  -د

 مسایلی نظیر موارد زیر را مد نظر قرار داد:می توان  های ممیزیگیرینتیجهدر 

سیستم مدیریت در اثر بخشی از جمله ، سیستم مدیریت توانمندی و انطباق با معیارهای ممیزی حد   -

 برآورده کردن اهداف بیان شده

 ش، نگهداری و بهبود سیستم مدیریتبخاجرای اثر   -

بهبود  بازنگری مدیریت برای حصول اطمینان از تداوم مناسب بودن، کفایت، اثر بخشی و فرایندتوانمندی    -

 سیستم مدیریت

 ن معیارهای ممیزیه شددامنه شمول ممیزی، و برآوردداده شدن اهداف ممیزی، پوشش دستیابی به    -

 در نظر گرفته شده باشد ممیزی ها، اگر در طرحای یافتهعلل ریشه -
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 .اندمنظور شناسایی روندها ممیزی شده مختلفی که به هایزمینهدر به دست آمده  های مشابهیافته -

هایی برای بهبود یا توصیه تواند بهممیزی می هایگیرییجهر طرح ممیزی مشخص شده باشد، نتد چنانچه

 .منجر شودهای آتی ممیزی فعالیت

 

 برگزاری جلسه اختتامیه   6-4-1

 ممیزی در آن هایگیرینتیجه ها و بایستی برگزار شود تا یافته یممیزهبر تیم ار توسطای  جلسه اختتامیه

هایی که فرایندیا کاری  هایحوزه مسئولافراد  ،و در موارد مقتضی شونده ممیزیسازمان . مدیریت ارائه شوند

ها نیز  د و کارفرمای ممیزی و سایر طرفنکنندگان در جلسۀ اختتامیه باش بایستی از شرکتاند ممیزی شده

شونده را  ممیزیسازمان بایستی  یممیزراهبر تیم ، موضوعیت داشتندر صورت  .توانند حضور داشته باشند می

های گیرینتیجه توان به را که می اطمینانی ممیزی پیش آمده و ممکن است حینکه در هایی  وضعیتاز 

نامه با کارفرمای ممیزی مشخص تفقموااگر در سیستم مدیریت یا در  ، مطلع سازد.کاهش دهدممیزی داشت 

-برای رسیدگی به یافتهشده باشد، شرکت کنندگان بایستی در خصوص چارچوب زمانی مربوط به طرح اقدام 

 های ممیزی توافق کنند.

در برخی از  .باشد مخوانممیزی ه فرایندبا شونده ممیزیسازمان آشنا بودن  سطحمیزان جزئیات بایستی با 

بایستی  سوابق حضور فهرست ای شامل باشد و صورتجلسهرسمی جلسه ممکن است های ممیزی، موقعیت

کمتر رسمی است و ممکن است  ، جلسۀ اختتامیه های داخلی ممیزی از جملهموارد،  سایردر  نگهداری شود.

 ممیزی باشد.های گیرینتیجهها و  یافته در مورد تبادل اطالعاتصرفاً 

شونده توضیح ممیزیسازمان ایستی در جلسه اختتامیه به به شرح زیر ب، موارد در صورت موضوعیت داشتن

 داده شود: 

ای از اطالعات موجود ی نمونهراهنمایی دادن در خصوص این که شواهد ممیزی گردآوری شده بر مبنا  -

 است

 دهیروش گزارش  -

 احتمالی عواقبو ممیزی هایرسیدگی به یافته فرایند  -

اعالم  شوندهممیزیسازمان  ها درک شوند و مدیریتبه روشی که آنیزی مم هایگیرینتیجهها و فتهارائه یا  -

 ها مطلع شده استنماید که از آن

های مرتبط بعد از ممیزی )برای مثال اجرای اقدامات اصالحی، رسیدگی به شکایت هر گونه فعالیت  -

 (.درخواست رسیدگی مجدد فرایند، یممیز

شونده  ی ممیزسازمان ممیزی میان تیم ممیزی و  هایگیرینتیجهو/یا  ها نظری دربارۀ یافته اختالفونه هر گ

این امر ، دننشحل و فصل  در صورتد. شو حل و فصلن و در صورت امکا مورد مذاکره قرار گیرد بایستی

 .شودبایستی ثبت 

این نکته  برای بهبود ارائه گردد.هایی  صیهتو ممکن است باشد،  چنانچه در اهداف ممیزی مشخص شده

 نیستند.آور  ها الزام بایستی تأکید شود که توصیه
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 تهیه و توزیع گزارش ممیزی 6-5

 تهیه گزارش ممیزی  6-5-1

 ،گزارش کند.میزیهای اجرایی برنامه مممیزی را مطابق با روشایج نتهبر تیم ممیزی بایستی ار

و بایستی موارد زیر را  فراهم کندرا  از ممیزی موجز و روشن، ، صحیحکاملای  گزارش ممیزی بایستی سابقه

 ها ارجاع نماید: داشته یا به آندربر

 اهداف ممیزی  -الف

یا فرآیندهایی که ی کار های حوزه سازمانی و مشخص کردن واحدهایویژه  دامنه شمول ممیزی، به ب 

 اند  ممیزی قرار گرفته مورد

 کارفرمای ممیزیمشخص کردن   -ج

 و شرکت کنندگان در ممیزی اعضای تیم ممیزی مشخص کردن - د

 ستا  های ممیزی انجام شده هایی که فعالیت کانو م هاتاریخ - ه

 معیارهای ممیزی - و

 و شواهد مرتبط های ممیزی یافته  -ز

 ممیزیهای گیرینتیجه -ح 

 .میزانی که معیارهای ممیزی برآورده شده اند در مورد اظهارکردن - ط

 ارجاع نماید:ها  یا به آنبرداشته نیز دررا  موارد زیربرحسب اقتضا  تواندمیگزارش ممیزی 

 بندیشامل جدول زمان طرح ممیزی -

های گیرینتیجه طمینانتواند قابلیت ا که می شده مواجههموانع ای از فرآیند ممیزی، شامل  خالصه -

 دممیزی را کاهش ده

 است شده  یافته دست ممیزیی در دامنۀ شمول آن مطابق با طرح اهداف ممیزبه تأیید این که  -

 است ممیزی نشده در دامنه شمول ممیزی است و ای کهزمینههر  -

 هاآن های اصلی ممیزی پشتیبانممیزی و یافته هایگیرینتیجه شاملای خالصه -

 است  نشده فصلحل و شونده که  ممیزیسازمان نظری میان تیم ممیزی و  هر گونه اختالف -

 ممیزی مشخص شده باشد طرحبرای بهبود، چنانچه در هاییفرصت -

 مشخص شده "های خوبرویه" -

 ، در صورت وجودبعد از ممیزی توافق برای اقدامات پیگیری مورد اقدام های طرح -

 محتویات هماهیت محرمان در مورد اظهار -

 های بعدییا ممیزی در خصوص برنامه ممیزی گونه تبعاتیهر  -

 .گزارش ممیزی گیرندگانفهرست  -

 
 .گزارش ممیزی را می توان پیش از جلسه اختتامیه تهیه کرد -يادآوري
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 توزيع گزارش ممیزي  6-5-1

دالیل  باشد،ن کار ممکندر صورتی که این  شده صادر شود.  زمان توافق مدتظرف گزارش ممیزی بایستی 

  .رسدو شخص مدیریت کننده برنامه ممیزی بشونده  ممیزیسازمان تأخیر بایستی به اطالع 

 بازنگری و تصویب شود. ،های اجرایی برنامه ممیزی گزارش ممیزی بایستی دارای تاریخ بوده و مطابق با روش

های اجرایی یا طرح ممیزی تعیین شده است، در روشبایستی برای گیرندگانی که سپس ممیزی  شگزار

 .ارسال شود

 
 ممیزياتمام    -6-6

که با  باشد یا به نحو دیگری به انجام رسیده شده ممیزی یزیرطرحهای ممیزی هنگامی که تمامی فعالیت

 ممیزی  خاتمهمانع از  ممکن استای توافق شده است )برای مثال وضعیت غیر منتظرهکارفرمای ممیزی 

 .می رسد اتمام مطابق طرح شود(، به

های اجرایی  و مطابق با روشکننده  های شرکت اس توافق میان طرفمرتبط با ممیزی بایستی بر اس مدارک

 شوند. امحا یا حفظ ،کاربرد قابل ممیزی و الزامات هبرنام

آمده  دست  اطالعات به دیگرو  دارکنبایستی محتویات م ، برنامۀ ممیزی مدیریت کننده افرادتیم ممیزی و 

سازمان  تصویب اقتضاصورت در صریح کارفرمای ممیزی و صویببدون ت زی یا گزارش ممیزی راممی حیندر 

چنانچه فاش کردن شد. با یمگر آن که مطابق قانون الزام ،فاش نمایند ی دیگرها برای طرف ،شونده ممیزی

ر مطلع تشونده هرچه سریع ممیزیسازمان باشد بایستی کارفرمای ممیزی و  الزامیممیزی  یدرکم محتوای

 شوند.

شونده های ممیزیبهبود مداوم سیستم مدیریت سازمان فرایندشده از ممیزی بایستی در های آموخته درس

 .در نظر گرفته شود

 
  ممیزيبعد از پیگیري  اقداماتانجام    6-7

 پیشگیرانه یا بهبود یا اصالحی  نیاز به اقدامات، تواند براساس اهداف ممیزییممیزی مهای گیرینتیجه

چوب چاردر  گیری و تصمیمشونده  ممیزیسازمان توسط . چنین اقداماتی معموالً مشخص نمایدرا  بخشی

برنامه  شونده بایستی شخص مدیریت کنندهممیزیسازمان . درموارد مقتضی، شود میانجام  شده توافق زمانی

 از وضعیت این اقدامات آگاه سازد. ممیزی و تیم ممیزی را

 تواند بخشی از ممیزی بعدی باشد. این تصدیق می تصدیق شود. قدامات اصالحی بایستیو اثربخشی ا انجام

 

 شايستگي و ارزيابي ممیزان  7

 کلیات    7-1

ریزی وابسته به شایستگی افرادی است که در طرح ،ممیزی و توانایی دستیابی به اهداف آن فراینداطمینان به 

ی فرایندستگی بایستی از طریق . شایممیزیجمله ممیزان و راهبران تیم ها دخیل می باشند ازو انجام ممیزی
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تحصیالت، تجربه کاری، از طریق های به دست آمده توانایی به کارگیری دانش و مهارترفتار شخصی و که 

 بایستی نیازهای برنامه ممیزی و فراینداین  .ارزیابی شود، گیرددر نظر میآموزش ممیز و تجربه ممیزی را 

ممیزان سیستم برای  9-1-3دربند شرح داده شده  یهادانش و مهارت اهداف آن را در نظر گیرد. برخی از

سیستم هر  مربوط بههای تخصصی رشتهبه مختص مشترک است، سایر موارد  1رشته تخصصیمدیریت در هر 

هر ممیز در تیم ممیزی یکسان باشد ولی نیاز است که  شایستگیمی باشند. الزم نیست که  مدیریت

 شایستگی کلی تیم ممیزی برای دستیابی به اهداف ممیزی کافی باشد.

ریزی، اجرا و مدون های اجرایی آن طرحمطابق با برنامه ممیزی شامل روش بایستیارزیابی شایستگی ممیز 

ارزیابی بایستی  فرایند. حاصل شود ،اطمینان است، منصفانه و قابل همخوان، واقع گراکه  ماحصلیشود تا 

 گیرد:ربهار مرحله اصلی به شرح زیر را درچ

 ن نیازهای برنامه ممیزیه کردتعیین شایستگی کارکنان ممیزی به منظور برآورد   -الف

 تعیین معیارهای ارزیابی   -ب

 انتخاب روش ارزیابی مناسب   -ج

 .انجام ارزیابی   -د

 :بنایی برای موارد زیر فراهم آوردزیابی بایستی مار فرایندخروجی 

 2-2-3نتخاب اعضای تیم ممیزی مطابق با بند ا   -

 های تکمیلی(مثال آموزشبرای )عیین نیاز برای بهبود شایستگی ت   -

 .عملکرد ممیزان مداوم ارزیابی   -

ایجاد، حفظ ها منظم در ممیزی شرکتای و حرفهمداوم  پیشرفت ممیزان بایستی شایستگی خود را از طریق

 (.شودمراجعه  6-3)به بند  و بهبود بخشند

 است.  شرح داده شده 3-3و  2-3های در بند یممیزتیم  انراهبرفرآیندی برای ارزیابی ممیزان و 

ارزیابی  9-1-3و  1-1-3ممیزان و راهبران تیم ممیزی بایستی مطابق با معیارهای ذکر شده در بندهای 

 شوند.

 شرح داده شده است. 1-9-3شایستگی مورد نیاز افراد مدیریت کننده برنامه ممیزی در بند 

 

 نیازهاي برنامه ممیزي ه کردنتعیین شايستگي ممیز به منظور برآورد    7-1
 تکلیا  7-1-1

شرح زیر بایستی در نظر گرفته موارد به  های مورد نیاز ممیز،رتادر تصمیم گیری در خصوص دانش و مه

 شود:

 اندازه، ماهیت و پیچیدگی سازمان مورد ممیزی   -

 سیستم مدیریت مورد ممیزیهای تخصصی رشته   -

 اهداف و گستره برنامه ممیزی   -

                                                 
1-Discipline  
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 برحسب اقتضاشود، تحمیل می برون سازمانی هایی که از طریق نهادهایسایر الزامات نظیر آن   -

 شوندهممیزیسازمان ممیزی در سیستم مدیریت  فرایندنقش    -

 پیچیدگی سیستم مدیریت مورد ممیزی   -

 .اهداف بهدستیابی عدم قطعیت در    -

مطابقت داشته  2-9-1-3و  9-9-1-3، 1-9-1-3 این اطالعات بایستی با موارد فهرست شده در بندهای

 .باشد

 
 رفتار شخصي  7-1-1

 2 د مطابق اصول ممیزی مشروح در بندکه بتواننالزم برخوردار باشند های کیفی ویژگیممیزان بایستی از 

ای شامل موارد به شرح زیر از یزی رفتار حرفههای ممزان بایستی در حین عملکرد فعالیتعمل کنند. ممی

 خود نشان دهند:

 نصف، صادق، مخلص، درستکار و بصیرم یعنی؛ 1به اصول اخالقی پایبندی   -

 ها دیدگاه سایر یا نظراتبرای توجه به  هیعنی آماد ؛1فکر باز   -

 در معاشرت با مردم  سنجیده عمل کردن یعنی ؛9تدبیر   -

 هاو فعالیتپیرامون  محیط فیزیکیالنه فعا مشاهدهیعنی ؛ 2یتیزبین   -

 ها برخورداری از آگاهی و توانایی غریزی برای درک موقعیت یعنی؛ 3فهمیتیز   -

 با شرایط مختلفتوانایی تطبیق آسان  یعنی؛ 6یپذیر  تطبیق   -

 و تمرکز بر دستیابی به اهداف مصر بودنیعنی  ؛3پشتکار   -

هنگام بر پایۀ استدالل و تحلیل   به هایگیرینتیجهبه  یابیدست توانایی یعنی؛ 3گیری تصمیم قاطعیت در   -

 منطقی

 ضمن تعامل اثربخش با دیگرانتوانایی انجام وظیفه به صورت مستقل نی یع؛ 1نفس  به اعتماد   -

این اقدامات ممکن  که، یعنی قادر به عمل کردن به صورت مسئوالنه و اخالقی، هرچند 10شهامت در عمل   -

 شود تقابلممکن است منجر به عدم توافق یا مورد پسند نباشد و در برخی مواقع است همیشه 

 ممیزی بهتر نتایجها و تالش برای موقعیتیعنی تمایل به یادگیری از  ،11قبال از بهبودتاس   -

 شوندهممیزیسازمان بینی و احترام به فرهنگ یعنی تیز ،11حساسیت فرهنگی   -

                                                 
1-Ethical 

2-Open-minded 

3-Diplomatic 

4-Observant 

5-Perceptive 

6-Versatile 

7
- 
Tenacious 

8-Decisive 

9-Self-reliant 

10-Fortitude  
11-Open to improvement 

12 -Culturally sensitive 
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-ممیزیسازمان  و کارکنان عضای تیم ممیزییعنی تعامل اثر بخش با دیگران، شامل ا، 1تشریک مساعی   -

 .شونده

 

 هادانش و مهارت     7-1-9

 کلیات  7-1-9-1

انتظار می رود هایی که مورد نظر از ممیزینتایج  دستیابی بهبرای های الزم را دانش و مهارت بایستی ممیزان

که  می رود را داشته باشند و نیز انتظار امهای عام ممیزان بایستی دانش و مهارتتم باشند.دارا  انجام دهند،

داشته باشند.  رامورد نظر اقتصادی  بخش مختص به و تخصصیرشته مختص به  هایو مهارتدانش از برخی 

 های الزم برای راهبری تیم ممیزی را داشته باشند.ن تیم ممیزی بایستی دانش و مهارتراهبرا

 

 ممیزان سیستم مديريت عامهاي دانش و مهارت 7-1-9-1

 ذکر شده به شرح زیر داشته باشند: هایزمینههای الزم را در ممیزان بایستی دانش و مهارت

 سازد تامی توانمندممیز را  زمینهها در این دانش و مهارت هاي اجرايي و فنون ممیزي: اصول، روش - الف

برد و به کار های مختلف را در مورد ممیزی ی مناسبها شیوهاجرایی و  هایاصول، روشبتواند 

 های تواناییاز شوند. ممیز بایستی  مند انجام می نظام منسجم و ها به نحوی اطمینان یابد که ممیزی

 باشد: برخوردارزیر  انجام موارد

 ممیزی هایشیوه و های اجرایی کاربرد اصول، روش -

 دهی کار به نحو اثربخش ریزی و سازمان طرح -

 توافق موردبندی  ممیزی در چارچوب زمان نجاما -

 بندی و تمرکز بر روی موضوعات مهم اولویت -

 ها و سوابق و داده دارکم ررسیدادن، مشاهده و ب  گوش العات از طریق مصاحبه،گردآوری اط -

 درک و درنظرگرفتن نظرات کارشناسان -

 برای ممیزیگیری گیری از فنون نمونه بودن و پیامدهای بهره  درک مناسب -

 شده  درستی اطالعات گردآوریو  مرتبط بودن تصدیق -

 ممیزی هایگیرینتیجهها و  از یافته بودن شواهد ممیزی در پشتیبانی  تأیید کفایت و مناسب -

 ممیزی تأثیر بگذارد هایگیرینتیجهها و  یافته طمینانِا  تواند بر قابلیت ارزیابی عواملی که می -

 های ممیزی به کار گیری مدارک کاری برای ثبت فعالیت -

                                                 
1-Collaborative 
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 ممیزیمناسب های  تهیه گزارشهای ممیزی و مدون کردن یافته -

 سوابق ها، مدارک و، دادهاطالعات و امنیت محرمانگی حفظ -

مترجمان یا از طریق استفاده از توسط شخصبه صورت شفاهی و کتبی ) اثربخشبرقراری ارتباط  -

 و مترجمان(شفاهی 

 .مرتبط با ممیزیهای درک انواع ریسک -

دامنه ممیز را قادر می سازد تا بتواند  زمینهها در این دانش و مهارت مرجع: دارکسیستم مديريت و م - ب

 گیرد:بربایستی موارد زیر را در و کار ببرددرک کند و معیارهای ممیزی را به شمول ممیزی را

 استانداردهای سیستم مدیریت یا سایر مدارک مورد استفاده به عنوان معیارهای ممیزی -

ها، در موارد ر سازمانده و سایشونممیزیسازمان توسط کاربرد استانداردهای سیستم مدیریت  -

 مقتضی

 سیستم مدیریت یتعامل میان اجزا -

 مدارک مرجع سلسله مراتبتشخیص  -

 .های مختلف ممیزیموقعیتکاربرد مدارک مرجع برای  -

-های کسبار، رویهمی سازد تا ساخت توانمندممیز را  زمینهها در این دانش و مهارت : 1سازماني بافت - ج

 گیرد:بایستی موارد زیر را دربرو  را درک کندشونده سازمان ممیزی کار و مدیریتو

 و روابط های کاریحوزهاندازه، ساختار، ، اداره امورانواع،  -

ریزی، از جمله طرح آنمرتبط با  اتو اصطالح فرآیندها ،کار و مدیریتومفاهیم عمومی کسب -

 بودجه و مدیریت کارکنانتنظیم 

 .شونده ممیزیسازمان نگی آداب و رسوم اجتماعی و فره -

دانش و  :شوندهممیزيسازمان  در مورد قابل کاربرد ساير الزاماتالزامات قانوني و قراردادي قابل کاربرد و  - د

از الزامات قانونی و قراردادی سازمان آگاه باشد و تا  ممیز را توانمند می سازدزمینه مهارت در این 

ها و برای فعالیتیا  1نظام حقوقیی خاص برای ها دانش و مهارتها کار کند.  بتواند در چارچوب آن

 گیرد:بایستی موارد زیر را دربرشونده ممیزیسازمان مربوط به محصوالت 

 هاآن های کنترل کنندهسازمانو قوانین و مقررات  -

 پایهحقوقی اصطالحات  -

 .مسئولیت مدنی و  قراردادعقد  -

 

                                                 
1-Organizational context 

2-Jurisdiction 
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  اقتصادیو بخش  ته تخصصیرش مختص بهمدیریت  مسیستممیزان های دانش و مهارت 7-1-9-9

نوع که برای ممیزی کردن  قتصادیاو بخش مختص به رشته تخصصی  هایممیزان بایستی دانش و مهارت

 داشته باشند. را مناسب است اقتصادی سیستم مدیریت و بخشی از خاص

شایستگی جمعی تیم ممیزی برای نیازی نیست که شایستگی ممیزان در تیم ممیزی یکسان باشد ولیکن 

 .رسیدن به اهداف ممیزی الزم است کافی باشد

 :شودرا شامل می موارد زیر اقتصادی و بخش رشته تخصصی مختص بهدانش و مهارت ممیزان 

 هاو کاربرد آنرشته تخصصی  مختص بهالزامات و اصول سیستم مدیریت  -

مربوط به  به نحوی که ممیز از الزامات خاصصی رشته تخصو  اقتصادی الزامات قانونی مربوط به بخش -

 باشدشونده آگاه ممیزیسازمان ها و محصوالت ، فعالیتتکالیفو  حقوقینظام 

 خاص رشته تخصصینفع مرتبط با های ذیالزامات طرف -

کار وی فنی و کسبهاها، و رویهفرایند، فنون، هاروش و به کارگیری رشته تخصصی مربوط به مبانی -

 هاسیستم مدیریت و ایجاد یافته به منظور بررسیبرای توانمند ساختن ممیز مختص رشته تخصصی که 

 کفایت کندممیزی  مناسبهای گیرینتیجهو 

، ار درحال ممیزییا محل ک هافعالیت، ماهیت بخش اقتصادیمرتبط با  رشته تخصصیدانش مختص به  -

برای شونده سازمان ممیزی کاالها و خدمات(و محصوالت ) هافرایندها، ارزیابی فعالیتبه منظور که 

 کفایت کند ممیز

، به طوری که ممیز اقتصادی و بخش رشته تخصصیها و فنون مرتبط با روش ،اصول مدیریت ریسک -

 .های مرتبط با برنامه ممیزی را ارزیابی و کنترل کندبتواند ریسک

  
در پیوست الف ارائه شده رشته تخصصی مختص به های ممیزان دانش و مهارتهای تشریحی از راهنمایی و مثال -يادآوري

 است.

 

 راهبر تیم ممیزيعام هاي دانش و مهارت 7-1-9-4

یزی برخوردار باشند تا مم راهبریبیشتر برای مدیریت و های  بایستی از دانش و مهارت یممیزراهبران تیم 

های یر دانش و مهارتموارد زدر بایستی ی ممیزراهبر تیم  و اثربخش ممیزی را تسهیل نمایند. ااجرای کار

 باشد:داشته  الزم را

 ممیزیتیم یک از اعضای متوازن کردن نقاط ضعف و قوت هر  -الف

 اری هماهنگ میان اعضای تیم ممیزیایجاد ارتباط ک -ب

 :، از جملهممیزی فرایندمدیریت کردن  -ج

 ممیزی حینمنابع در اثربخش  یکارگیر ممیزی و به ریزی طرح -

 به اهداف ممیزی دستیابی درقطعیت مدیریت کردن عدم  -

از  اطمینانمیزی در حین ممیزی، از جمله حصول حفاظت کردن از سالمت و ایمنی اعضای تیم م -

 ت مرتبط با سالمت، ایمنی و امنیتمطابقت ممیزان با الزاما
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 دهی و هدایت اعضای تیم ممیزی سازمان -

 اهنمایی ممیزان در حین آموزشو ر تیهدا -

 در صورت لزوم ،و حل و فصل تعارضات منافع پیشگیری -

  کارفرمای ممیزی و  ،برنامه ممیزی کننده مدیریت شخص با اتنمایندگی تیم ممیزی در ارتباط د

 شونده ممیزیسازمان 

 ممیزی هایگیرینتیجهتیم ممیزی برای رسیدن به  راهبری -ه

 .گزارش ممیزیتهیه و تکمیل  -و

 
 رشته تخصصيچند مربوط به هاي مديريت هاي ممیزي کردن سیستمدانش و مهارت  7-1-9-5

رشته چند مربوط به های مدیریت در ممیزی کردن سیستمممیزی ممیزانی که قصد دارند به عنوان عضو تیم 

سیستم  های تخصصیرشتهیکی از  بایستی شایستگی الزم را حداقل برای ممیزی درشرکت کنند تخصصی 

 های مدیریت مختلف را درک کنند.میان سیستم افزاییهمداشته باشند و تعامل و مدیریت 

انجام می دهند بایستی را مدیریت مربوط به چند رشته تخصصی های اهبران تیم ممیزی که ممیزی سیستمر

در هریک از خود و مهارت  الزامات هر یک از استانداردهای سیستم مدیریت را درک کنند و محدوده دانش

 را تشخیص دهند. های تخصصیرشته

 

 دستیابی به شایستگی ممیز   7-1-4

 :کسب شوداز موارد به شرح زیر  استفادهتواند با می های ممیزدانش و مهارت

 و بخش رشته تخصصیدر  هابود دانش و مهارتدر بهتواند می و تجربه رسمی آموزشتحصیالت/  -

 یت که ممیز قصد ممیزی آن را دارد، سهیم باشدسیستم مدیر اقتصادی

 گیرددربرمیممیزان را  امهای عوزشی که دانش و مهارتی آماهبرنامه -

، حل مشکالت و گیری، تصمیممستلزم داوریفنی، مدیریتی یا حرفه ای مرتبط که  سمتدر  تجربه -

 باشدمینفع های ذیمشتریان و سایر طرف، همترازان ،حرفه ای تبادل اطالعات با مدیران، متخصصان

 .رشته تخصصیتجربه ممیزی کسب شده تحت نظارت ممیز در همان  -

 

 راهبران تیم ممیزي   7-1-5

ممیزی را  بیشتری ازتجربۀ  1-9-3های مشروح در بند  بایستی برای بهبود دانش و مهارت یممیزراهبر تیم 

ی یک راهبر تیم ممیزی انجام وظیفه تحت هدایت و راهنمایبا بایستی  ربیشتاین تجربۀ  کسب کرده باشد.

 ه باشد.ددیگر کسب ش
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 ممیزتعیین معیارهاي ارزيابي    7-9

آموزش یا در  حین ها که مهارت اجرایدانش یا ، میزان صفات شخصی)از قبیل باشند  کیفیبایستی معیارها 

، تعداد ی و تحصیالتکار ههای تجرب سال تعدادد )از قبیل نکمی باشیا و  است(  محل کار اثبات شده

 .شده، ساعات آموزش ممیزی(  های انجام ممیزی

 
 ممیزارزيابي  مناسب  انتخاب روش    7-4

های جدول  شده از میان روش  یا هیئتی با استفاده از یک یا چند روش انتخاب شخصارزیابی بایستی توسط 

 :توجه شودموارد زیر به  بایستی 1شماره صورت پذیرد. هنگام استفاده از جدول  1 شماره

کاربرد  هاموقعیتکنند و ممکن است در تمامی  ارائه میرا  ها ای از گزینه گستره، شدهتشریح های  روش -

 نداشته باشند

 با هم تفاوت داشته باشند اطمینانممکن است از نظر قابلیت  شده  تشریحمختلف های  روش -

باشد  طمینانا و منصفانه و قابلمنسجم و  واقع گراای که  اطمینان از رسیدن به نتیجه حصول معموالً برای -

 .ها را مورد استفاده قرار داد بایستی ترکیبی از روش

 

 ارزيابي ممکنهاي روش -1 جدول

 ها مثال اهداف روش ارزيابي

 تصديق سوابق ممیز بررسي سوابق
، آموزش، تتحصیال مربوط به تحلیل سوابق

 و تجربة ممیزي حرفه اي هاينامه اعتباراشتغال، 

 بازخور 
از  ه چگونگي تلقياطالعات دربار فراهم کردن

 ممیزعملکرد 

، اشخاص معرف، ها، پرسشنامههانظرخواهي

هاي شفاهي، شکايات، ارزيابي عملکرد،  گواهي

 توسط همترازانبررسي 

 مصاحبه

 هاي ارتباطي، و مهارت صفات شخصيارزيابي 

و سنجش دانش و کسب  ،تصديق اطالعات

 اطالعات بیشتر

 با اشخاص ها مصاحبه

)بر  ناظر بودن

 ها(فعالیت

 گیريکاربه و توانايي  صفات شخصيارزيابي 

 ها دانش و مهارت

ها، عملکرد  ممیزي بربودن  ، شاهدايفاي نقش ممیز

 در حین کار

 آزمون
ها و  و دانش و مهارت صفات شخصيارزيابي 

 ها کاربرد آن
 سنجي هاي شفاهي و کتبي، آزمون روان آزمون

از   بررسي پس

 ممیزي

اطالعات در مورد عملکرد  کردنفراهم 

هاي ممیزي، شناسايي فعالیت حینممیز 

 نقاط قوت و نقاط ضعف

، مصاحبه با راهبر تیم ي گزارش ممیزيرسبر

بازخور از  ،و در صورت اقتضا تیم ممیزي ممیزي،

 شوندهمیزيمسازمان 
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 انجام ارزيابي ممیز   3-5

مقایسه شود. هرگاه  9-1-3با معیارهای ذکرشده در بند بایستی  شخصاطالعات گردآوری شده در خصوص 

آموزش، کار  در این صورت ،سازدنرا برآورده معیارها یزی شرکت کند مدر برنامه م شخصی که انتظار می رود

 انجام شود. مجدد شود و متعاقب آن بایستی ارزیابی بایستی در نظر گرفته افزونترییا تجربه ممیزی 

 
 حفظ و بهبود شايستگي ممیز   7-6

ممیزان بایستی بخشند. بممیزی بایستی بطور مداوم شایستگی خود را بهبود  ممیزان و راهبران تیم

 پیشرفتهای سیستم مدیریت و از طریق مشارکت منظم در ممیزی را برای ممیزی کردنشایستگی خود 

توان  به این پیشرفت می باشد.مستلزم حفظ و بهبود شایستگی می مداوم ای حرفه پیشرفت مداوم حفظ کنند.

ری، حضور در جلسات و گ مربی ،شخصیاز طریق ابزارهایی مانند تجربۀ کاری بیشتر، آموزش، مطالعه 

 .های ذیربط دست یافت یا سایر فعالیتها  کنفرانس سمینارها و

کارهای مناسبی برای ارزیابی مداوم عملکرد ممیزان و وت کننده برنامه ممیزی بایستی سازشخص مدیری

 راهبران تیم ممیزی ایجاد کند.

 موارد زیر در نظر گرفته شود:بایستی داوم م ای حرفه پیشرفت بههای مربوط  در فعالیت

 مسئول برای انجام ممیزی های فرد و سازمان در نیاز تغییرات  -

 ممیزی کردن یهرو  -

 .الزامات دیگرو  طی مرتباستانداردها   -
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 پیوست الف
 (جهت آگاهي)

 به رشته تخصصي مختصهاي ممیزان و مهارت هاي تشريحي در خصوص دانشو مثال راهنمايي ها

 کلیات    1-الف

رشته مختص به های مدیریت های ممیزان سیستمدر خصوص دانش و مهارت عامهای در این پیوست مثال

رای شده است که به عنوان راهنمایی برای کمک به شخص مدیریت کننده برنامه ممیزی بارائه تخصصی 

 باشد.انتخاب یا ارزیابی ممیزان می

های است برای سیستمممکن  یمختص به رشته تخصص های ممیزانهای مربوط به دانش و مهارتسایر مثال

-ها برای حصول اطمینان از مقایسهاین مثال ،پذیر باشدشود هرگاه امکانمیتوصیه  تعیین شود. مدیریت نیز

 پیروی کنند.پذیری از ساختار کلی یکسان 

 

 حمل و نقلایمنی  های ممیزان در مدیریتمثال تشریحی از دانش و مهارت    1-الف

ها و رویهها فرایند، فنون، هاحمل و نقل و به کارگیری روشایمنی های مرتبط با مدیریت دانش و مهارت

به ممیزی را  هایگیرینتیجهها و تم مدیریت را بررسی کند و یافتهسبتواند سی بایستی کافی باشد تا ممیز

 .وجود آورد

 :ها به شرح زیر می باشندمثال

 یاصطالحات مدیریت ایمن -

 یرویکرد سیستم ایمندرکی از  -

 لیل عوامل انسانی مرتبط با مدیریت ایمنی حمل و نقلتح -

 ارزیابی و کاهش ریسک -

 رفتار و تعامل انسانی -

 ها و محیط کارفرایند ،هاها، ماشینتعامل مابین انسان -

 گذار بر ایمنیسایر عوامل تاثیر خطرات بالقوه و -

 پایش عملکرد ایمنو پیشامدها های مربوط به بررسی ها و رویهروش -

 و حوادث عملکردی پیشامدهاارزیابی  -

 .1و واکنشی گرایانهکنش های مربوط به عملکردسنجهو  اقداماتتعیین  -

 
های مدیریت سیستم در خصوص ISO/PC 241 که توسط  ISO 39001بین المللی برای اطالعات بیشتر به استاندارد -يادآوري

 .شودتدوین شده است، مراجعه  ای ایمنی ترافیک جاده

 

 

                                                 
1-Proactive and reactive  
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مديريت زيست  مختص به رشته تخصصيهاي ممیزان دانش و مهارتهاي تشريحي در خصوص مثال    9-الف

 محیطي

 ی مختص بههاها و رویهفرایند ، فنون،هاو به کارگیری روش رشته تخصصیهای مرتبط با دانش و مهارت

 هایگیرینتیجهها و و یافته ستم مدیریت را بررسی کندبتواند سیبایستی کافی باشد تا ممیز رشته تخصصی 

 را به وجود آورد.ممیزی 

 باشد:ها به شرح زیر میمثال

 اصطالحات زیست محیطی -

 زیست محیطی و آمارهایها سنجه -

 گیری و فنون پایشعلوم اندازه -

 زیستی تنوع ها وسیستم تعامل اکو -

 (گیاهان، جانوران، زمین ،آبهوا،  )مانند، های زیست محیطیواسط -

ی مربوط به هاهای زیست محیطی، ازجمله روشها/پیامدط به تعیین ریسک )برای مثال جنبهفنون مربو -

 (هاآن ارزیابی اهمیت

 ارزیابی چرخه حیات -

 ارزیابی عملکرد زیست محیطی -

 یا بازدهی انرژی(ن فنون موجود برای کنترل آلودگی )برای مثال بهتری از آلودگی و کنترل آن پیشگیری -

بازیافت کردن و دن تلفات، استفاده مجدد، یکاهش منابع، به حداقل رسانمربوط به های فرایندها و رویه -

 آوریعمل

 استفاده از مواد خطرناک -

 ایمحاسبه و مدیریت گازهای گلخانه -

 زمین( جانوران، گیاهان و آب، فسیلی، های)سوخت مدیریت منابع طبیعی -

 زیست محیطی با توجه به مالحظات طراحی -

 دهی و افشای زیست محیطیگزارش -

  1خدمت رسانی مرتبط با محصول -

 .کربن پایین با و پذیرهای تجدیداوریفنّ -

 
در مورد مدیریت زیست محیطی  ISO/TC 207اطالعات تکمیلی به استانداردهای تدوین شده توسط  در خصوص -يادآوري

 .شودمراجعه 

 

 

 

 

                                                 
1- Stewardship 
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 ه رشته تخصصي مديريت کیفیتب هاي ممیزان مختصتشريحي از دانش و مهارتمثال     4-الف

 به ی مختصهاها و رویهفرایند ها، فنون،و به کارگیری روش رشته تخصصیهای مرتبط با دانش و مهارت

-گیرینتیجهها و و یافته تم مدیریت را بررسی کندسبایستی کافی باشد تا ممیز بتواند سی رشته تخصصی

 را به وجود آورد.ممیزی های 

 باشد:ها به شرح زیر میمثال

های فرایندباق، مستندات، ها، انطو محصول، ویژگی فرایندسازمان، فیت، مدیریت، ات مرتبط با کیحاصطال -

 گیریو اندازهممیزی 

شکایات، ، رسیدگی به انرضایت مشتریگیری های مرتبط با مشتری، پایش و اندازهفرایندمشتری محوری،  -

 اختالفات ، حل و فصل1آیین رفتار

نقش راهبری مدیریت رده باال، مدیریت کردن موفقیت پایدار سازمان، رویکرد مدیریت کیفیت، تحقق  -

 الیعت هایو مدل های مدیریت کیفیتت کیفیت، سیستممنافع مالی و اقتصادی از طریق مدیری

 انسانی، شایستگی، آموزش و آگاهی عوامل، افراد دادن مشارکت -

 هاریسک بهبود بخشیهای کنترل، روشتوانمندی و فنون ی، فرایندی، تحلیل فرایندرویکرد  -

های مدیریت ، تمرکز سیستمهای مدیریت کیفیتسیستموجودی رویکرد سیستمی به مدیریت )منطق  -

-ها، طرحپروژه ،آن انواع و ارزش، کیفیت(مدیریت یت، مستندات سیستم مدیرهای سیستمو دیگر کیفیت 

 بندیهای کیفیت، مدیریت پیکره

 بهبود مداوم، نوآوری و آموزش -

(، ارزیابی ریسکتحلیل و ارزیابی  ،شناسایی) فنون ارزیابی ریسکگیری، درتصمیم رویکرد واقع بینانه -

-های اندازهفرایندیش، الزامات گیری و پامدیریت کیفیت، )ممیزی، بازنگری و خود ارزیابی(، فنون اندازه

 آماری ای، فنونگیری، تحلیل علت ریشهگیری و تجهیزات اندازه

 خدمات شامل و محصوالتها فرایندهای ویژگی -

کیفیت و الزامات مربوط به محصوالت،  کنندگان، الزامات سیستم مدیریتمتقابل با تامینبخش روابط سود -

 .مختلف اقتصادی هایالزامات خاص مربوط به مدیریت کیفیت در بخش

 
مراجعه  کیفیت در مورد مدیریت ISO/TC176اطالعات تکمیلی به استانداردهای تدوین شده توسط  خصوصدر  -يادآوري

 .شود

 

 مديريت سوابقبه رشته تخصصي  مختصهاي ممیزان تشريحي در مورد دانش و مهارت المث    5-الف

به ی مختص هاها و رویهفرایند ها، فنون،کارگیری روشه و ب رشته تخصصیهای مرتبط با دانش و مهارت

 هایگیرینتیجهها و و یافته ستم مدیریت را بررسی کندبایستی کافی باشد تا ممیز بتواند سی رشته تخصصی

 را به وجود آورد.ممیزی 

                                                 
1-Code of conduct 
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 باشد:ها به شرح زیر میمثال

 های مدیریت مربوط به اصطالحات سوابقو سیستم های مدیریت سوابقفرایندسوابق،  -

 ی عملکردیهاو سنجه اقداماتبهبود  -

 صحه گذاری و ها()بر فعالیت بودن ناظر مصاحبه،های ثبت سوابق از طریق تحقیق و بررسی شیوه -

های های کلیدی سوابق، سیستمگیویژ کار.وهای کسبفرایندجاد شده در سوابق ایتحلیل نمونه از  -

 سوابقهای ها و کنترلفرایند، سوابق

سوابق کردن در ایجاد، حفظ و کنترل  عدم موفقیتها از طریق برای مثال ارزیابی ریسک) ارزیابی ریسک -

 (کار سازمانوهای کسبفرایندی از کاف

 سوابق در ایجاد، ضبط و کنترل سوابقمربوط به های فرایندعملکرد و کفایت  -

کار برای ایجاد و وهای کسب)از جمله سیستم سوابق مربوط به هایت و عملکرد سیستمارزیابی کفای -

 شده مستقرو تجهیزات  امکاناتاستفاده شده، و  انهاورهای فنّ، مناسب بودن ابزارکنترل سوابق(

 و ارزیابی آن شایستگیسازمان  مورد نیاز در یکارزیابی سطوح مختلف شایستگی در مدیریت سوابق  -

برای تعیین و مدیریت کردن  داده( مورد نیاز فرا) ، ساختار، نمایش و کنترل اطالعاتبافت، ااهمیت محتو -

 های سوابقسوابق و سیستم

 سوابق به ی مختصهایی برای ایجاد ابزارهاروش -

 رالکترونیکی/دیجیتالی د سوابق از و حفاظت ارسال، های مورد استفاده برای ایجاد، ضبط، تبدیل واوریفنّ -

 بلند مدت

 .سوابقمربوط به های فرایندبرای  مربوط به صدور مجوزهاو اهمیت مستندات  شناسایی -

 
 سوابقدر مورد مدیریت  ISO/TC 46/SC 11در مورد اطالعات تکمیلی به استانداردهای تدوین شده توسط  -يادآوري

 .شودمراجعه 

 

 ،پذيريترمیممديريت رشته تخصصي  مختص بههاي ممیزان دانش و مهارت مورد در مثال تشريحي    6-الف

 مداومتآمادگي و ، امنیت

به  ی مختصهاها و رویهفرایند ها، فنون،کارگیری روش و به رشته تخصصیهای مرتبط با دانش و مهارت

 هایگیرینتیجهها و و یافتهتواند سیتم مدیریت را بررسی کند بایستی کافی باشد تا ممیز ب رشته تخصصی

 ممیزی را به وجود آورد.

 باشد:ها به شرح زیر میمثال

و  مداومتامنیت، آمادگی، پاسخگویی،  ،پذیریمدیریت ترمیم 1مبنایای که اوریعلوم و فنّها، فرایند -

 دهندرا تشکیل میبازیابی 

 و پایشاطالعات آوری هایی برای جمعروش -

 

                                                 
1-Underlying 
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 ،1کاهش ، محفاظت،پیشگیریبینی، اجتناب، )پیشهای مخرب رخداد یهامدیریت کردن ریسک -

 (و بازیابی آن پاسخگویی به رخداد مخرب

، تحلیل، ارزیابی ریسک( و تحلیل پیامد شناساییو  دارایی گذاریارزشو شناسایی ) ارزیابی ریسک -

 (زیست محیطیملموس و نیز نا فیزیکی وهای منابع انسانی، مرتبط با دارایی)

1گرایانه و واکنشی(کنش اقداماتسازگاری، ) ریسک بهبود -
 

 و حساسیت درستیمربوط به های ها و رویهروش -

 اشخاصهای مربوط به امنیت کارکنان و حفاظت روش -

 و امنیت فیزیکی دارایی های مربوط به حفاظتها و رویهروش -

 و امنیت9رندگیبازدا، پیشگیریمدیریت مربوط به  یهاها و رویهروش -

 بحران مدیریت ، پاسخگویی، وهامدپیشا کاهشهای مربوط به مدیریت ها و رویهروش -

 و بازیابی اضطرار، مداومت مدیریتمربوط به های ها و رویهروش -

 .و آزمون( تمرین هایروششامل ) دهی عملکردگیری و گزارشهای مربوط به پایش، اندازهها و رویهروش -

 
 و ISO/TC،  ISO/TC 223  8های فنیهای مرتبط تدوین شده توسط کمیتهدر مورد اطالعات تکمیلی به استاندارد -يادآوري

ISO/TC 247  شودمراجعه  و مداومت، آمادگی امنیت ،پذیریترمیم مدیریتدر خصوص. 

 

  مديريت امنیت اطالعات  رشته تخصصيمختص  به  هاي ممیزانمثال تشريحي از دانش و مهارت    7-الف

رشته به  ی مختصهاها و رویهفرایند ها، فنون،و به کارگیری روش رشته تخصصیهای مرتبط با دانش و مهارت

ممیزی  هایگیرینتیجهها و و یافته ستم مدیریت را بررسی کندبایستی کافی باشد تا ممیز بتواند سی تخصصی

 را به وجود آورد.

 باشد:ها به شرح زیر میمثال

آی ای سی  -ایزو -ایران، ISO/IEC 27000 هایاستاندارد ها مانندهایی برگرفته از استانداردراهنمایی -

 -ایرانو  ISO/IEC 27004 ،13009آی ای سی  -ایزو -ایران، 13001آی ای سی  -ایزو -ایران ،13001

 130032آی ای سی  -ایزو

 نفعهای ذیوطرف یانالزامات مربوط به مشترشناسایی و ارزیابی  -

، حفاظت و نگهداری اای مثال حقوق مالکیت معنوی، محتوقوانین و مقررات مرتبط با امنیت اطالعات )بر -

، م، ضد تروریس3های رمزنویسیها، مقررات مربوط به کنترلسوابق سازمانی، حفاظت و محرمانه بودن داده

 ارگونومی محل کار،محل کار، تحت نظر داشتن  دیجیتالی و الکترونیکی،، امضای تجارت الکترونیک

                                                 
1-Mitigate 

2-Proactive and reactive 

3-Deterrence 

 نامه مراجعه شود.در مورد استانداردهای ذکر شده به کتاب-2

5-Cryptography 
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وری آجمع  استفاده کامپیوتری،ء ( سو1نامهرایامثال: برای ) راه دور ی مخابراتیهاداده و پایشرهگیری 

 غیرهآزمون میزان نفوذ و  ،شواهد الکترونیکی

 تشکیل می دهدرا  مدیریت اطالعات مبنایوری که افنّها، علوم و فرایند -

 هاتهدیدها و آسیب پذیریوری، اهای مربوط به فنّو روند )شناسایی، تحلیل و ارزیابی( ارزیابی ریسک -

 مدیریت ریسک امنیت اطالعات  -

 )الکترونیکی و فیزیکی( های امنیت اطالعاتهای مربوط به کنترلها و رویهروش -

 و حساسیت درستیمربوط به های ها و رویهروش -

 های مرتبطثربخشی سیستم مدیریت امنیت و کنترلگیری و ارزیابی اهای مربوط به اندازهرویه ها وروش -

 .ها(ها و بازنگرین، ممیزی)شامل آزمو ری، پایش و ضبط عملکردگیهای مخصوص اندازهها و رویهروش -

 
مدیریت  در خصوص ISO/IEC JTC 1/SC 27های مرتبط تدوین شده توسط در مورد اطالعات تکمیلی به استاندارد -يادآوري

 شود.امنیت اطالعات مراجعه 

 

 شغليو ايمني  سالمتمديريت رشته تخصصي  مختص بههاي ممیزان تمثال تشريحي از دانش و مهار     8 -الف

 هاو مهارت دانش عمومی  1 -8 -الف

به  ی مختصهاو رویهها فرایند ها، فنون،و به کارگیری روش رشته تخصصیهای مرتبط با دانش و مهارت

 هایگیرینتیجهها و و یافته تم مدیریت را بررسی کندسبایستی کافی باشد تا ممیز بتواند سی رشته تخصصی

 ممیزی را به وجود آورد.

 :باشدها به شرح زیر میمثال

عوامل مانند ) بر عملکرد انسان در محل کار و دیگر عوامل ، از جمله عوامل تاثیر گذارشناسایی خطرات -

ی یا روانشناخت فیزیولوژی، ، سن، معلولیت یا سایر عواملیمیایی و زیست شناسی و نیز جنسیتفیزیکی، ش

 (سالمتی

ها بایستی بر تعیین کنترل[ درخصوص ریسک تبادل اطالعاتها، و ارزیابی ریسک، تعیین کردن کنترل -

، 1933 سال 13001شماره ملی ایران استاندارد  از 1-9-2به بند ) باشد "هاسله مراتب کنترلسل"مبنای 

 ](شودمراجعه الزامات،  -ایمنی و بهداشت حرفه ایهای مدیریت سیستم

ی و فیزیولوژی( و اصول مربوط به مل عوامل روانشناختشا) و مرتبط با سالمت انسانیارزیابی عوامل  -

 هاارزیابی آن

 شغلیایمنی سالمت و  مرتبط با  هایارزیابی ریسکو در معرض آسیب بودن مربوط به پایش  هایروش -

 (باشندمی و ایمنی شغلی سالمتیا مرتبط با شده در فوق  از عوامل انسانی ذکرناشی هایی که )شامل آن

 ییهادر معرض آسیب بودن نینمرتبط برای حذف یا به حداقل رساندن چ راهبردهایو 

                                                 
1-E-mail 
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ها و محیط کاری )شامل محل فرایندها، میان افراد با ماشینو تعامالت  رفتار فردی، تعامالت فرد با فرد -

 (های اطالعات و ارتباطاتاوریفنّ ،ایمنطراحی به ارگونومی و  اصول مربوط ،کار

سر سازمان و شغلی مورد نیاز در سرتا ح مختلف شایستگی مربوط به سالمت و ایمنیارزیابی انواع و سطو -

 هاارزیابی آن شایستگی

 و دخیل بودن کارکنان برای مشارکت ترغیبشیوه هایی جهت  -

"شادابییا  تندرستی"ترغیب برای  هاییشیوه -
در ارتباط با استعمال ) پذیریکارکنان و خود مسئولیت 1

و غیره( در ساعات کاری و  تهاجمیمرتبط با وزن، ورزش، تنش، رفتار  موضوعاتدخانیات یا مواد مخدر، 

 در زندگی خصوصی کارکنان

 گرایانه و واکنشیکنش عملکردی هایو سنجه اقداماتبهبود، استفاده و ارزیابی  -

، اضطراری ریزیبالقوه و مربوط به طرح اضطراری هایهای مربوط به شناسایی وضعیتاصول و رویه -

 پاسخگویی و بازیابی، پیشگیری

 کار( مرتبط باهای )شامل حوادث و بیماری مدپیشایابی و ارز بررسی ی مربوط بههاروش -

بیماری ناشی از  ،در معرض آسیب بودن های)شامل داده تعیین و استفاده از اطالعات مرتبط با سالمتی -

های خاصی از این محرمانگی جنبهرعایت در خصوص  و مبذول کردن توجه ویژه محل کار و پایش آن(

 اطالعات

های مرتبط با پیشگیری از جراحات داده)شامل اصطالحات پزشکی که برای درک  اطالعات پزشکیدرک  -

 ها کافی باشد(و بیماری

 "بودن شغلی آسیب حد در معرض" مقادیر های مربوط بهسیستم -

 شغلی مت و ایمنیسالدر مورد عملکرد  دهیهای مربوط به پایش و گزارششرو -

ایمنی شغلی برای این که ممیز بتواند سالمت و الزامات قانونی و سایر الزامات مرتبط با  کافی از درک -

 .شغلی را ارزیابی کندایمنی سالمت و های مدیریت سیستم

 

 ممیزيدر حال  اقتصاديهاي مرتبط با بخش دانش و مهارت  1 -8 -الف

در حد کافی باشد تا ممیز بتواند ممیزی بایستی  در حال اقتصادی های مرتبط با بخشدانش و مهارت

ایجاد ممیزی را مناسب  هایگیرینتیجهها و سی و یافتهررا بر اقتصادی بخش مفهومدر سیستم مدیریت 

 .کند

 باشد:ها به شرح زیر میمثال

 گردش کاری، نگهداری، پشتیبانی، های فرایندخطرناک، چرخه موادها، تجهیزات، مواد خام، فرایند -

مختص به  موضوعاتبندی شیفت، فرهنگ سازمانی، راهبری، رفتار و سایر کاری، زمان هایرویه، سازمانی

 اقتصادی یا بخش فعالیت

 

                                                 
1-Wellness or well-being 
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 .مرتبط با سالمتو  انسانی ، شامل عواملاقتصادی خشبرای ب نوعیهای خطرات و ریسک -

 
پروژه گروه والمللی ایزو زمان بینسا توسطربط ذیتدوین شده های طالعات تکمیلی به استانداردمورد ادر  -يادآوري

 .رجوع کنید شغلیایمنی سالمت و در خصوص مدیریت   OHSASای
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 پیوست ب
 (جهت آگاهي)

 هاريزي و انجام ممیزيتکمیلي براي ممیزان در مورد طرح هاييراهنماي

 هاي ممیزيروشگیري ربه کا    1-ب

معمول مورد های شرحی از روش های ممیزی انجام داد.ای از روشممیزی را می توان با استفاده از گستره

، ممیزی به اهداف تعیین شدهرای های ممیزی انتخاب شده بتوان در این پیوست یافت. روشاستفاده را می

موجود ممیز و هر گونه عدم  شایستگی ستگی دارد.بدامنه شمول و معیارها و نیز مدت زمان و مکان ممیزی 

-از روش ترکیبیگیری در نظر گرفته شود. به کار های ممیزی نیز بایستیگیری روشناشی از به کار قطعیت

 ممیزی و نتایج آن را بهینه سازد. بخشی فراینداثرتواند کارآیی و می ی مختلف و گوناگونهای ممیز

انجام اده برای اوری مورد استفبا سیستم مدیریت مورد ممیزی و فنّتعامل میان افراد  ،یک ممیزیاجرای 

تواند به تنهایی یا به صورت که می یهای ممیزهایی از روشمثال 1-ل بشود. در جدوممیزی را شامل می

ممیزی شامل استفاده از  ئه شده است. در صورتی کهابرای دستیابی به اهداف ممیزی استفاده شود، ار ترکیبی

 .به کار رودتواند و از راه دور می محلتیم ممیزی با چندین عضو باشد، هر دو روش ممیزی در 

 

 ئه شده است.اار 6-در پیوست ب محلاز  هاییبازدیداطالعات تکمیلی در خصوص  -يادآوري

 

 ممیزي کاربردقابل هاي روش –1-جدول ب
سازمان میزان مشارکت بین ممیز و 

 شونده ممیزي
 محل ممیز

 از راه دور محلدر 
 هاانجام مصاحبه تعامل فردی

ها با و پرسشنامهها لیستتکمیل چک

 شوندهممیزیسازمان مشارکت 

سازمان رک با مشارکت اانجام بازنگری مد

 شوندهممیزی

 گیرینمونه

 :های تبادل اطالعات تعاملییق روشاز طر

 هاانجام مصاحبه -

 هاها و پرسشنامهلیستتکمیل چک -

م بازنگری مدارک با مشارکت انجا -

 شوندهممیزیسازمان 

تحلیل برای مثال ) رکاانجام بازنگری مد بدون تعامل فردی

 ها(سوابق، داده

 در حال انجام کار ناظر بودن بر

 محلانجام بازدید از 

 ها (لیست)تکمیل چک

 برای مثال محصوالت(گیری )نمونه

برای مثال تحلیل انجام بازنگری مدارک )

 ها(سوابق، داده

طریق از  در حال انجام کارناظر بودن بر 

گرفتن الزامات  در نظر ضمن، بازبینی

 اجتماعی و قانونی

 هاتحلیل داده

نظر از قاصله در هر محلی غیر از های از راه دور ، صرفشود. فعالیتشونده انجام میممیزیسازمان  در مکان ،محلهای ممیزی در فعالیت

 شوند.انجام میشونده سازمان ممیزیمحل 

 ،تعاملی ممیزییرغهای فعالیت .گیردمی بردررا  یشونده و تیم ممیزممیزیسازمان ، تعامل بین کارکنان ممیزیتعاملی  هایفعالیت

در و مستندات  امکانات، تجهیزاتبا  گیرد ولینمی دربررا می باشند شونده سازمان ممیزیی که نماینده افرادبا انسانی  املهیچگونه تع

 .تعامل است
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ریزی بر عهده شخص در مرحله طرح های ممیزی برای هر ممیزیاثر بخش روشگیری مسئولیت به کار

های ممیزی را راهبر تیم مسئولیت انجام فعالیت باشد.امه ممیزی یا راهبر تیم ممیزی میبرن مدیریت کننده

 بر عهده دارد.

-ممیزیسازمان طمینان بین ممیز و کارکنان مبتنی بر سطح اهای ممیزی از راه دور، فعالیت پذیر بودنامکان

 شونده است.

 محلهای ممیزی از راه دور و در کارگیری روش هسطح برنامه ممیزی، بایستی اطمینان حاصل نمود که ب در

 اهداف برنامه ممیزی، مناسب و متوازن شده است. دستیابی به ازبه منظور حصول اطمینان 

 

 انجام بازنگري مدارک   1-ب

 :آیا اطالعات ارائه شده در مدارک که بررسی کنندممیزان بایستی 

 ی مورد انتظار در مدرک گنجانده شده است(اکل محتو) تکمیل است -  

 ها و مقررات مطابقت دارد(با منابع قابل اطمینان مانند استاندارد امحتو)صحیح است  -  

 (داشته باشدی همخوانوابسته  مدارک با در درون خود و ی آنامحتو و )مدرک است همخوان -  

 روز آمد است( محتوا) استجاری  -  

رک مورد بازنگری دامنه شمول ممیزی را پوشش می دهد و اطالعات کافی در خصوص پشتیبانی از امد -  

 ئه شده استااهداف ممیزی ار

ترویج ممیزی را بخش اثر  انجام های ممیزی،روشبر حسب های اطالعات و ارتباطات اوریفنّاستفاده از  -  

ای الزم ها دقت ویژههحفاظت داد برای کاربرد قابل امنیت اطالعات به دلیل مقررات در مورد: کندمی

 نیز د ولیکن در مدرکدامنه شمول ممیزی قرار دار اطالعاتی که در خارج از خصوصدر است )به ویژه 

 .(ذکر شده است

 
 شونده باشد.ممیزی سازمان ترل مدارک در سیستم مدیریتبخشی کناز اثرحاکی تواند بازنگری مدارک می -يادآوري

 

 گیرينمونه     9-ب

 کلیات  ا-9-ب

یا مقرون به  عملی که بررسی کلیه اطالعات موجود در حین ممیزیگیرد صورت میهنگامی  گیرینمونه

به  اندبسیار پراکندهیا از نظر جغرافیایی  هستند زیاد سوابق بیش از حدتعداد برای مثال  ،صرفه نیست

 ممیزی از یک جامعه بزرگ برای گیرینمونه. پذیر نیست توجیهم جامعه قالتک تک ا بررسی که نحوی

)جامعه( برای به  موجود هایداده مجموعهکل  وناقالم در 100%انتخاب کمتر از  فرایندعبارت است از 

در  گیریاین که نتیجه برایهای آن جامعه در خصوص برخی ویژگی دست آوردن و ارزیابی شواهدی

 آن جامعه را شکل دهد. خصوص

تواند حاصل کند که می اطمینان تافراهم کردن اطالعات برای ممیز است ، ممیزیدر  گیرینمونه از هدف

 اهداف ممیزی دست یابد. یا خواهد توانست به
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ای که از آن انتخاب ها ممکن است معرف جامعهه نمونهاست کبه این معنی  گیرینمونهریسک مرتبط با 

 گیرینتیجه از و متفاوتگیرد ممیز ممکن است تحت تاثیر قرار  گیرینتیجهو بنابراین  نباشند ،شده اند

های دیگری بسته به ممکن است ریسک .می توانست به دست آیدکل جامعه  باشد که در شرایط بررسی

 باشد.وجود داشته  و روش انتخاب شده  گیرینمونهجامعه مورد  درون پذیری درتغییر

 شود:مراحل زیر را شامل می نوعا ممیزی گیرینمونه

 گیرینمونهتعیین اهداف طرح  -

 گیرینمونهجامعه مورد  انتخاب حدود و ترکیب -

 گیرینمونهانتخاب روش  -

 انتخابی تعیین اندازه نمونه -

 گیرینمونهانجام فعالیت  -

 .دهی و مستند سازی نتایج، گزارشارزیابی گردآوری، -

مربوط و نادرست  ناکافی هایداده نظر گرفت زیراهای موجود را در داده، بایستی کیفیت گیرینمونههنگام  

-نمونهروش بر مبنای  هم بایستی انتخاب یک نمونه مناسب .کندنمی فراهمنتیجه مفیدی را گیری به نمونه

یا ویژه رفتاری منظور استنتاج کردن الگوی برای مثال به  ،مورد نیاز باشدی هاو هم نوع داده گیری

 .یک جامعهدر مورد  هاییاستنتاج

هایی بر مبنای نمونه دازه نمونه، روش انتخاب، و تخمیندهی درخصوص نمونه انتخابی ممکن است انگزارش

 و سطح انتخاب را در نظر گیرد.

آماری  گیرینمونه( یا شود مرجعه 1-9-)به بند ب داوری بر مبنای گیرینمونهاز در ممیزی می توان 

 (.شودمرجعه  9-9-)به بند ب فاده کردتاس

 
 داوريمبتني بر گیرينمونه   1-9-ب

 (.شودمراجعه  3متکی است )به بند  به دانش، مهارت و تجربه تیم ممیزی داوریمبتنی بر  گیرینمونه

 موارد زیر را می توان در نظر گرفت: داوریمبتنی بر  گیرینمونهدر  

 در دامنه شمول ممیزی پیشین تجربه ممیزی -

 اهداف ممیزیدستیابی به )شامل الزامات قانونی( برای  پیچیدگی الزامات -

 ای سازمانی و اجزای سیستم مدیریتهپیچیدگی و تعامل فرایند -

 ری، عامل انسانی یا سیستم مدیریتاوتغییر در فنّ میزان -

 اندکه قبال شناسایی شده بهبود هایزمینهو های ریسک کلیدی زمینه -

 .های مدیریتپایش سیستم صلماح  -

 برعدم قطعیت  تاثیر تخمین آماری ازهیچ گونه تواند میاین است که  داوریمبتنی بر  گیرینمونه اشکال

 باشد.نداشته  وجودحاصل شده های گیرینتیجههای ممیزی و یافته
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 آماري گیرينمونه   9-9-ب

 مبتنی بربایستی  گیرینمونهآماری استفاده شود، طرح  گیرینمونهکه از  باشد اگر تصمیم گرفته شده

  .اندشده گرفتهها از آن که نمونهباشد  ای های کل جامعهاهداف ممیزی و اطالعات در خصوص ویژگی

-نمونهاز . شودمیاستفاده نظریه احتماالت  مبنایبر نتخاب نمونه ا فراینداز آماری  گیرینمونهطراحی در  -

احتمالی برای هر نمونه وجود  نمونهکه تنها دو نتیجه  شوداستفاده میها هنگامی وصفیمبتنی بر  گیری

شود هنگامی استفاده می هامتغیرمبتنی بر  گیرینمونهاز )برای مثال صحیح/ناصحیح یا قبول/مردود(. دارد 

 .رخ دهدای نمونه در گستره پیوسته  نتایج که

 دنباش هایا بر مبنای متغیر هانتایج مورد بررسی بر مبنای وصفی این که احتمال بایستی گیرینمونهطرح  -

الزامات بیان شده در روش  بر طبقشده  تکمیل هایفرم را در نظر گیرد. برای مثال هنگام ارزیابی انطباق

های مربوط مدپیشاوقوع  هنگام بررسی .فته شودرتوانست به کار گها مییرویکرد مبتنی بر وصف، اجرایی

 بیشتر مناسبها رویکرد مبتنی بر متغیریک احتماال ، امنیتی نقضموارد یا تعداد  مواد غذایی ایمنی به

 .خواهد بود

 تاثیر خواهند داشت عبارتند از: گیرینمونهاجزای کلیدی که بر طرح  -

 اندازه سازمان  -   

 تعداد ممیزان شایسته  -   

 ها در طول یک سالفراوانی ممیزی  -   

 هر ممیزی زمان مدت  -   

 .الزام شده بیرون از سازمانهر گونه سطح اطمینان   -   

تمایل به پذیرش  که ممیز گیرینمونه، سطح ریسک شودمیآماری تدوین  گیرینمونهطرح  هنگامی که  -

 شود.می اطالق پذیرشبه عنوان سطح اطمینان قابل این موضوع اغلب  به .مهمی است ، عاملداردرا آن 

این به  3% گیرینمونه. ریسک است 13%ر با سطح اطمینان ظمتنا 3% گیرینمونه ریسک برای مثال

بررسی های از نمونه (10از  1)یا  100از  3 که تمایل به پذیرش ریسک آن را دارد ممیزمفهوم است که 

 کند.منعکس نمی ،ل جامعه مورد بررسی قرار می گرفتچنانچه کرا  قابل مشاهده واقعیمقادیر  شده

 مدونآماری استفاده شود، ممیزان بایستی به نحو مناسبی کارهای اجرا شده را  گیرینمونههنگامی که از   -

 معیارهای ،قرار گیرد گیرینمونهمورد بوده . این موضوع بایستی شرحی از جامعه ای که در نظر کنند

های ، پارامترها و روش(کدام استبرای مثال نمونه مورد قبول مورد استفاده برای ارزیابی ) گیرینمونه

 .برگیرددررا  حاصل شدهارزیابی شده و نتایج  یها، تعداد نمونهبه کار گرفته شده آماری

 

 تهیه مدارک کاري   4-ب

 :زیر را برای هر مدرک در نظر گیرد هایپرسش، تیم ممیزی بایستی هنگام تهیه مدارک کاری

 ؟ایجاد خواهد شد کاری کدام سابقه ممیزی با استفاده از این مدرک  -الف

 کدام فعالیت ممیزی با این مدرک کاری خاص مرتبط است؟  -ب
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 ؟خواهد بودچه کسی استفاده کننده از این مدرک   -ج

 است؟آماده کردن این مدرک الزم  چه اطالعاتی برای  -د

موارد زیر بایستی  از طریقهای ممیزی فعالیت تکرار، مدارک کاری برای اجتناب از ترکیبیهای زیممیدر 

 :ایجاد شوند

 الزامات مشابه از معیارهای مختلف خوشه بندی -

 .ی مرتبطهاو پرسشنامه هالیستچکهماهنگی محتوای  -

کنند و برای پرداختن به کلیه اجزای سیستم مدیریت در دامنه شمول ممیزی کفایت  مدارک کاری بایستی

 ئه شوند.اراای تواند در هر نوع رسانه می

 
 انتخاب منابع اطالعات   5-ب

 ممیزی تغییر کند و ممکن ممکن است بر حسب دامنه شمول و پیچیدگی منابع اطالعات انتخاب شده

 است موارد زیر را شامل شود:

 مصاحبه با کارکنان و سایر اشخاص -

 پیرامونی کاری و محیط ها و شرایطفعالیت ناظر بودن بر -

، هاپروانه ها،اجرایی، استانداردها، دستورالعملهای ها، روش، طرحها، اهدافمشیمدارک، مانند خط -

 هاها، قراردادها و سفارشمشخصات، نقشه

-ها و نتایج اندازه گیری، سوابق پایش برنامههای ممیزیگزارش، بازرسی، صورتجلساتنظیر سوابق سوابق،  -

 ها

 ی عملکردهاو شاخص هاها، تحلیلخالصه داده -

های اجرایی برای و در خصوص روش شوندهممیزیسازمان  گیرینمونههای اطالعات در خصوص طرح -

 های اندازه گیریو فرایند گیرینمونهکنترل 

، سایر های برون سازمانیو اندازه گیریها نظر خواهیگزارش از سایر منابع برای مثال بازخور از مشتریان،  -

 تامین کنندگان رتبه بندی و برون سازمانیهای اطالعات مرتبط دیگر از طرف

 هاگاه ها و وبپایگاه داده -

 .سازیشبیه سازی و مدل -

 

 شوندهممیزيسازمان مکان در خصوص بازديد از راهنمايي    6-ب

شونده و ممیزیسازمان های کاری فرایندو  ممیزی هایلیتبه منظور به حداقل رسانیدن تداخل بین فعا

 در حین بازدید، موارد زیر بایستی در نظر گرفته شود: ممیزی ینان از سالمت و ایمنی تیمحصول اطم

 شامل موارد زیر است: ریزی بازدیدطرح  -الف

قرار که شونده سازمان ممیزی مکانهایی از از اجازه و دسترسی به آن قسمت اطمینانحصول  -  

 ممیزی مورد بازدید قرار گیرد مطابق دامنه شمولاست 



 

 )تجدید نظر اول( 1911: 11011 ایزو -استاندارد ایران

 

33 

 

( برای ممیزان در خصوص امنیت، ارائه شرح کوتاه)برای مثال  اطالعات کافی فراهم کردن -  

وابط فرهنگی برای ضو  ایمنی شغلیو سالمت قرنطینه(، موضوعات مربوط به برای مثال ) سالمت

در صورت ، های مربوطاجازه اخذ تقاضا شده و توصیه شده واسیون جمله واکسیناز بازدید 

 موضوعیت داشت

 خصوص این که هر گونه تجهیزات حفاظتی شخصیدر شوندهممیزیسازمان  هی باهمرا تایید -  

(PPE)
1
 داشته باشد موضوعیت، اگر قرار گرفت مورد نیاز در اختیار تیم ممیزی خواهد 

، کارکنان مورد برنامه ریزی شده های موردی غیربه غیر از ممیزیحصول اطمینان از این که  -  

 نه شمول ممیزی اطالع خواهند یافتاهداف و دامبازدید از 

 محلهای در فعالیت  -ب

 شودهای عملیاتی اجتناب برای فرایندهای غیر ضروری از هر گونه مزاحمت -  

 گیردرا به نحو مناسبی به کار می PPEکه تیم ممیزی  از این اطمینانحصول  -  

 هایبرای مثال خروجی) اندهای اضطراری اطالع رسانی شدهروشاطمینان از این که  حصول -  

 (تجمع، نقاط اضطراری

 به منظور به حداقل رسانیدن اختالل اطالعات بندی تبادلزمان -  

این  هبق با دامنه شمول ممیزی بمطا ناظرانراهنماها و  اندازه تیم ممیزی و تعداد تطبیق دادن -  

 شودهای عملیاتی اجتناب از تداخل با فرایندپذیر امکان که تا حدمنظور 

 لمس یا دستکاری نبایستیتجهیزات  یا داشتن مجوز هیچ یک از حتی در صورت شایستگی و -  

 به صراحت اجازه داده شده باشداین که ، مگر شود

 لزوم در صورت یبایسترهبر تیم ممیزی  رخ دهد یمدپیشا محلاز  چناچه در طول بازدید -  

، متوقف شودبایستی  ممیزیخصوص این که  درکند و  بررسی شوندهسازمان ممیزیموقعیت را با 

 به توافق برسنددوباره انجام شود یا ادامه پیدا کند 

 محرمانه و به امور ری، پیشاپیش از مدیریت اجازه گرفته شودیا فیلمبردا در صورت عکس گرفتن -  

 شود ها اجتنابآنز گرفتن عکس از افراد بدون اجازه و اگردد  و امنیتی توجه

و موضوعات محرمانگی و  گرفته شوداجازه  پیشاپیش، در صورت تکثیر از مدارک از هر نوعی -  

 در نظر گرفته شود یامنیت

که برای  اجتناب نمائید مگر آن شخصی، از جمع آوری اطالعات در صورت یادداشت برداری -  

 .ا معیارهای ممیزی مورد نیاز باشداهداف ممیزی ی

 

 

 

 

                                                 
1-Personal Protective Equipment  
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 هاانجام مصاحبه   7-ب

با  می باشند و بایستی به صورت تطبیق یافتههای گردآوری اطالعات ترین روشها یکی از مهممصاحبه

با این وجود  .، انجام شودارتباطیهای از طریق روش به صورت رو در رو یایا  شوندهموقعیت و شخص مصاحبه 

 ممیز بایستی موارد زیر را در نظر گیرد:

در دامنه شمول کارها را یا ها فعالیت کهمناسب کاری های حوزه سطوح واز با اشخاص  ها بایستیمصاحبه -

 ، صورت پذیرددهندانجام می ممیزی

عادی که عملی است در محل کار  ها بایستی به طور معمول در حین ساعات کاری و در مواردیمصاحبه -

 شخص مورد مصاحبه صورت پذیرد

 تالش شود که شخص مورد مصاحبه پیش از مصاحبه و در حین آن احساس راحتی نماید -

 دلیل مربوط به مصاحبه و یادداشت برداری بایستی توضیح داده شود -

 ها آغاز شودها ممکن است با پرسش از اشخاص برای شرح وظایف کاری آنمصاحبه -

 های هدایت کننده(انتخاب دقیق نوع پرسش مورد استفاده )برای مثال باز، بسته، پرسش -

 شخص مورد مصاحبه بازنگری گرددو با شده جمع بندی بایستی نتایج حاصل از مصاحبه  -

 .تشکر شودشونده بایستی  اشخاص مصاحبهمشارکت و همکاری از  -

 

 هاي ممیزييافته     8-ب

 هاي ممیزيتعیین يافته  1-8-ب

 ، موارد زیر بایستی در نظر گرفته شوند:های ممیزیهنگام تعیین یافته

 ممیزی پیشینهای گیرینتیجهپیگیری سوابق و  -

 کارفرمای ممیزیالزامات  -

 های بهبود، یا فرصتمی باشند فراتر از رویه معمولکه ی یهایافته -

 اندازه نمونه -

 های ممیزییافته (وجود بندی )در صورترده -

 
 هاثبت انطباق   1-8-ب

 :ارد زیر بایستی در نظر گرفته شودبرای ثبت انطباق، مو

 شده است اثباتبر اساس آن  انطباق معیارهای ممیزی که مشخص کردن -

 شواهد ممیزی برای پشتیبانی انطباق -

 .در صورت موضوعیت داشتن، اظهار انطباق -

 
 هاثبت عدم انطباق  9-8-ب

 رد زیر بایستی در نظر گرفته شوند:ها موابرای ثبت عدم انطباق

 هارهای ممیزی یا ارجاع به آنز معیاشرحی ا -
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 اظهار عدم انطباق -

 شواهد ممیزی -

 .در صورت موضوعیت داشتن ،ممیزیبا های مرتبط یافته -

 

 مرتبط با معیارهاي چند گانه هاييافته اقدام در مورد  4-8-ب

یکی از هرگاه  .گانه شناسایی شوندهای مرتبط با معیارهای چند که یافتهدارد  امکان، حین ممیزیدر 

 تاثیرشناسایی کند، ممیز بایستی  ترکیبیممیزی  در خصوصرا عیار م ی مرتبط با یکیافته ممیزان

 .های مدیریت را در نظر گیردسیستممتناظر یا مشابه دیگر های احتمالی بر روی معیار

 :کن است موارد زیر را در نظر گیردترتیبات با کارفرمای ممیزی، ممیز ممحسب بر 

 های جداگانه برای هر معیاریافته -

 .کندچندگانه را ترکیب میبه معیارهای که ارجاعات  واحدی ییافته -

چگونگی  شونده را در خصوصممیزیسازمان ، ممیز ممکن است مای ممیزیترتیبات با کارفرحسب بر 

 .هنمایی کنداهای ممیزی ریافته در موردپاسخگویی 
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 نامهتابک
ها، بخش زرسی از طریق وصفیگیری برای باهای اجرایی نمونهروش

 شده  ارزیابی سطح ریسک اظهارهای اجرایی برای چهارم: روش

  ISO 2859- 4 استاندارد 
1

 [1] 

 مبانی و واژگان  –های مدیریت کیفیت سیستم
 

 [1] 1933سال  1000ایزو  -استاندارد ایران

 الزامات  –های مدیریت کیفیت سیستم

 

 ISO 9001 1 [9]استاندارد  

الزامات همراه با راهنمایی  -های مدیریت زیست محیطیسیستم

 برای استفاده 

 ISO 14001  [2]استاندارد 

 ه نامهواژ -مدیریت زیست محیطی
 

 ISO 14050استاندارد 
3 [3] 

 های ارایه کننده خدمات ممیزی و الزامات نهاد -ارزیابی انطباق

 دیریتیهای مگواهی کردن سیستم

 آی ای سی -ایزو -استاندارد ایران

13011  :1919 

[6] 

: الزامات مربوط به 1قسمت  -مدیریت خدمات -اوری اطالعاتفنّ

 سیستم مدیریت خدمات

 ISO/IEC 20000-1 [3]استاندارد 

الزامات هر سازمان در  -های مدیریت ایمنی مواد غذاییسیستم

 زنجیره مواد غذایی

 ISO 22000 استاندارد
4

 [3] 

های مدیریت امنیت سیستم -ون امنیتیفن –اوری اطالعات فنّ

 مرور کلی و واژگان -اطالعات

 ISO/IEC 27000 [1] استاندارد

های مدیریت امنیت سیستم -فنون امنیتی –اوری اطالعات فنّ

 الزامات -اطالعات

 ISO/IEC 27001استاندارد
5

 [10] 

 ISO/IEC 27002استاندارد آیین کار مدیریت امنیت اطالعات -فنون امنیتی –اوری اطالعات فنّ
6

 [11] 

راهنمای اجرای سیستم مدیریت   -فنون امنیتی –اوری اطالعات فنّ

 امنیت اطالعات

 ISO/IEC 27003استاندارد 
7 [11] 

                                                 
روش چهارم: بخش هاطریق وصفی ازاجرایی نمونه برداری برای بازرسی  هایروش، 1931: 6663 -2استاندارد ملی ایران شماره  -1

 .موجود است  ISO 2859-4: 2002بر مبنای شده اظهارکیفیت  سطحهای اجرایی برای ارزیابی 

 موجود است. ISO 9001: 2008بر مبنای  الزامات -های مدیریت کیفیت سیستم ،1933: 1001ایزو  –استاندارد ایران  -1

 موجود است. ISO 14050: 2002واژه نامه بر مبنای  –، مدیریت زیست محیطی 1933: 12030ایزو  -استاندارد ایران -9

الزامات هر سازمان در زنجیره مواد غذایی بر  -های مدیریت ایمنی مواد غذاییسیستم، 1936: 11000ایزو  -استاندارد ایران -2

 موجود است. Cor 1: 2006  /ISO 22000:2005و  ISO 22000: 2005 مبنای

 -های مدیریت امنیت اطالعاتسیستم -فنون امنیتی –فنّاوری اطالعات ، 1933: 13001آی ای سی  -ایزو –استاندارد ایران  -3

 .موجود است ISO/IEC 27001: 2005الزامات بر مبنای 

آیین کار مدیریت امنیت اطالعات بر  -ون امنیتیفن –اوری اطالعات فنّ، 1933 :13001آی ای سی  -ایزو –استاندارد ایران  -6

 .موجود است ISO/IEC 27002: 2005استاندارد  مبنای

راهنمای اجرای سامانه سیستم مدیریت  -فنون امنیتی –اوری اطالعات فنّ، 1931: 13009آی ای سی  -ایزو –استاندارد ایران  -3

 .موجود است  ISO/IEC 27003: 2010بر مبنای استاندارد
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 )ادامه(نامهتابک
 

  

 ISO/IEC 27004 [19]استاندارد  الزامات -مدیریت امنیت اطالعات -فنون امنیتی –اوری اطالعات فنّ

 ریسک امنیت اطالعات مدیریت -فنون امنیتی –اوری اطالعات فنّ

 

 ISO/IEC 27005 1استاندارد 

 

[12] 

 ISO 28000 1   [13]استاندارد مشخصات -های مدیریت امنیت زنجیره تامینسیستم

     ISO 30301 استاندارد الزامات   -سیستم مدیریت سوابق  -اطالعات و مستندات
3

 [16] 

  ISO 31000استاندارد  رهنمودهااصول و  -مدیریت ریسک
4
  [13] 

الزامات همراه  - (RTS) های مدیریت ایمنی ترافیک جادهسیستم

 با راهنمای استفاده

 ISO 39001 [13]استاندارد 

ISO 50001 استاندارد  الزامات همراه با راهنمای استفاده -های مدیریت انرژیسیستم
3 [11] 

 واژگان -ریسکمدیریت 

 

ISO GUIDE 73:2009  6راهنمای
 [10] 

 [11]  1933:  13001استاندارد ملی ایران  الزامات -های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایسیستم

 ISOهای گروه کاری ممیزی مقاله www.iso.org/19011auditing قابل دسترس در وبگاه: 

9001 

[11] 

   ISO 19011 رهنمودهای تکمیلی www.iso.org/19011auditingقابل دسترس در وبگاه: 
3  [19] 

 

                                                 
ریسک امنیت اطالعات بر مبنای  مدیریت -فنون امنیتی –اوری اطالعات فنّ، 1933 :13003آی ای سی  -ایزو –ان ایراستاندارد  -1

ISO /IEC 27005: 2008 موجود است. 

مشخصتتتات بتتتر  -هتتتای متتتدیریت امنیتتتت زنجیتتتره تتتتامین ، سیستتتتم1933: 13000ایتتتزو  -ایتتتران استتتتاندارد ملتتتی -1

 .موجود است ISO 28000: 2007مبنای 

 .منتشر شده است ISOبین المللی  از طرف سازمان ISO 30301: 2011استاندارد  -9

موجود   ISO 31000: 2009 اصول و رهنمودها بر مبنای استاندارد –، مدیریت ریسک 1931: 19123استاندارد ملی ایران  -2

 .است

الزامتات همتراه بتا راهنمتای استتفاده بتر مبنتای         -هتای متدیریت انترژی   ، سیستتم 1910 :30001ایتزو   -استاندارد ملی ایران -3

ISO 50001: 2011 موجود است. 

 موجود است. ISO GUIDE 73: 2009بر مبنای  واژگان -، مدیریت ریسک1931: 19126استاندارد ملی ایران  -6

 باشد.در دست تهیه می ISOتوسط سازمان بین المللی  -3
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