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 کلیات
 ثرضي ٍ ذسهبت هرتجظ است. ّسف از اًتضبر ايي هقسهِ هضرظ کرزى زاهٌِ کبرثرز ٍ جبيگبُ استبًسارزّبي حسبثرسي، سبير ذسهبت اعويٌبى . 1

تسٍيي اعَل ٍ ضَاثظ حسـبثساري ٍ  ”قبًَى اسبسٌبهِ سبزهبى حسبثرسي،  7قبًَى تضکيل سبزهبى حسبثرسي ٍ ثٌس ز هبزُ  1تجغرُ  4س عجق ثٌ . 1
ِ   ثِ“ حسبثرسي زر ايراى حسبثرسـي، سـبير    هٌظـَر تـسٍيي اسـتبًسارزّبي    عٌَاى ثرضي از ٍظبيف سبزهبى حسبثرسي است. زر ايي راسـتب ٍ ثـ
سهبت هرتجظ، کويتِ تـسٍيي اسـتبًسارزّبي حسبثرسـي زر سـبزهبى حسبثرسـي تضـکيل صـسُ اسـت. ايـي کويتـِ،           ثرضي ٍ ذ ذسهبت اعويٌبى

الوللـي   ثرضـي فسراسـيَى ثـيي    الوللـي حسبثرسـي ٍ اعويٌـبى    استبًسارزّب را ثرهجٌبي استبًسارزّبي تسٍيي صسُ تَسظ ّيئت استبًسارزّبي ثيي
 صَز. کٌس. ايي استبًسارزّب پس از عي هراحل قبًًَي الزم، ثراي اجرا هٌتضر هي هي حسبثساراى ٍ ثب زرًظر گرفتي صرايظ کضَر، تسٍيي

ثرضي ثِ جس حسبثرسي ٍ ثررسـي اجوـبلي، ٍ ذـسهبت     ايي استبًسارزّب حبکن ثر کٌترل کيفيت، حسبثرسي، ثررسي اجوبلي، ذسهبت اعويٌبى . 3
ا رعبيت کرزُ است هگر ايٌکِ زر اًجبم کبر، توبم استبًسارزّبي هرتجظ ثب آى ثبصس. حسبثرس ًجبيس اظْبر کٌس کِ ايي استبًسارزّب ر هرتجظ هي

 عَر کبهل اجرا کرزُ ثبصس. را ثِ

 استانداردها دامنه کاربرد و جايگاه

هبلي تَسظ  استبًسارزّبي حسبثرسي ثبيس زر حسبثرسي اعالعبت هبلي تبريري ثکبر گرفتِ صَز. ايي استبًسارزّب اسبسبً ثراي حسبثرسي عَرتْبي . 4
 عَرت لسٍم ًسجت ثِ صرايظ حبکن ثر حسبثرسي سبير اعالعبت هبلي تبريري تعسيل صَز. صَز ٍ ثبيس زر يک حسبثرس هستقل تسٍيي هي

 استبًسارزّبي ثررسي اجوبلي ثبيس زر ثررسي اجوبلي اعالعبت هبلي تبريري ثکبر گرفتِ صَز. . 5

ثرضي غير از حسبثرسي يـب ثررسـي اجوـبلي     سبثرسي ٍ ثررسي اجوبلي ثبيس زر ذسهبت اعويٌبىثرضي ثِ جس ح استبًسارزّبي ذسهبت اعويٌبى . 6
 اعالعبت هبلي تبريري ثکبرگرفتِ صَز.

هَرز تٌظين اعالعبت هـبلي، رٍصـْبي تـَافقي رسـيسگي ثـِ اعالعـبت هـبلي ٍ سـبير ذـسهبت هـرتجظ            استبًسارزّبي ذسهبت هرتجظ ثبيس زر . 7
 صَز. ثکبرگرفتِ 

 صَز، ثکبر گرفتِ صَز. اًجبم هي 7تب  4هَرز توبم ذسهبتي کِ عجق استبًسارزّبي شکر صسُ زر ثٌسّبي  بًسارزّبي کٌترل کيفيت ثبيس زراست . 8

زرثرگيرًسُ اعَل ثٌيبزي ٍ رٍصْبي اسبسي حسبثرسي )کِ زر ّر استبًسارز ثب حرٍف پررًگ ٍ  7تب  5استبًسارزّبي هَرز اصبرُ زر ثٌسّبي  . 9
جولـِ پيَسـتْب( اسـت. اعـَل ثٌيـبزي ٍ رٍصـْبي        هضرظ صسُ است(، ّوراُ ثب تَضيحبت کبرثرزي ٍ سبير ًکـبت الزم )از “ ثبيس”کلوِ  ثب

هٌظَر ثکبرگيري اعَل ثٌيبزي ٍ رٍصْبي اسبسي، توبم  رٍ الزم است ثِ ايي تَجِ ثِ تَضيحبت کبرثرزي ثکبر گرفتِ صَز. از اسبسي ثبيس ثب
 ر قرار گيرز.هتي استبًسارز هسًظ

ثبصـس، ثـِ کـبر ثـرزُ      ثبيس زر توبم هَارزي کِ ثِ صرايظ کبر هرثَط هي 7تب  5اعَل ثٌيبزي ٍ رٍصْبي اسبسي استبًسارزّبي هَضَع ثٌسّبي  . 11
ِ    ايي ٍجَز، زر صَز. ثب هٌظـَر زسـتيبثي ثـِ ّـسف يـک رٍس اسبسـي، اًحـراف از آى رٍس را         صرايظ استثٌبيي، حسبثرس هوکـي اسـت ثـ
چٌيي ٍضعيتي، حسبثرس ثبيس ًحَُ اًجبم رٍصْبي جبيگسيي ثراي زستيبثي ثِ ّـسف رٍس اسبسـي ٍ ًيـس زاليـل      ي تضريظ زّس. زرضرٍر

صـرايظ ذبعـي کـِ     رٍز اًحراف از يک رٍس اسبسي تَسظ حسبثرس، تٌْب زر عَرت رٍصي ًجَزى، هستٌس کٌس. اًتظبر هي اًحراف را، زر
 س.ًظر اثرثرضي ًسارز، رخ زّ رٍس هَرز

زٌّـسُ ثرضـي از تَضـيحبت کـبرثرزي ّسـتٌس، جـسک اليٌفـک آى اسـتبًسارزّب          ، کِ تضکيل7تب  5پيَستْبي استبًسارزّبي هَضَع ثٌسّبي  .11
 صَز. ًظر يک پيَست زر هتي استبًسارز هرثَط يب زر عٌَاى ٍ هقسهِ آى پيَست تضريح هي صًَس. ّسف ٍ کبرثرز هَرز هحسَة هي

 اي قضاوت حرفه

اي ذَز را اعوبل کٌس. ايي قضبٍت ثبيس هسـتسل ٍ   کٌس کِ زر ثکبرگيري استبًسارزّب قضبٍت حرفِ ت استبًسارزّب، حسبثرس را هلسم هيهبّي .11
 قبثل زفبع ثبصس.

 بکارگيري استانداردها
يي ثکـبرگيري  زر ّر استبًسارز، زاهٌـِ کـبرثرز، تـبريد اجـرا ٍ ّرگًَـِ هحـسٍزيت ذـبط زر ثکـبرگيري آى هضـرظ صـسُ اسـت. ّو ٌـ             .13

 از تبريد اجرا، هجبز است. استبًسارزّب قجل
اي تَسظ حسبثرسبى ثِ ٍاحسّبي ثرش عوَهي ًيس کبرثرز زارز. هالحظبت ذبط اضبفي هرثـَط ثـِ    ايي استبًسارزّب زر ارائِ ذسهبت حرفِ .14

 حست صرايظ، زر استبًسارزّب ارائِ صسُ است. ٍاحسّبي ثرش عوَهي، ثر
الوللـي حسبثرســي ٍ   الوللــي تـسٍيي صـسُ تَسـظ ّيئــت اسـتبًسارزّبي ثـيي      بًسارزّب اسبسـبً هٌغجــق ثـب اسـتبًسارزّبي ثـيي    هجوَعـِ ايـي اسـت    .15

الوللي حسبثساراى است. زر هَارزي کِ استبًسارز يب رٌّوَز آى زر ايي هجوَعِ ارائـِ ًضـسُ اسـت، حسبثرسـبى      ثرضي فسراسيَى ثيي اعويٌبى
 الوللي هسثَر استفبزُ کٌٌس. بي ثييتَاًٌس از هجوَعِ استبًسارزّ هي

 


